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I — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Bir!esim dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın. Cumhuriyet in 50 nei yılı nedeniyle Bazı suç 
ve Cezaların Affı h a k k ı n d a ; 

Baymdı ı l ık , Ulaştıım-a ve İmar - İskân Ko
misyonu Başkanlığının, Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği Kanununda 'nazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun tekliflerini görüşe

cek Karma komisyonlara seçilen üyelere dair 
tezkereleri Genel Kuru lca kabul olundu. 

1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam o lunarak ; 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür lüğü 
Bütçesi açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonun
da 'kabul olunduğu bildirildi. 

Dışişleri, 
Enerj i ve Tabiî Kaynak la r Bakanlığı bütçe

leri kabul olundu. 

SORULAR 

Yazılı ••sorulur I 
! 

1. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü- j 
reyya Öneı'in, Sürt ilinin televizyon yayınlar ın- j 
dan faydalanması hususunda ne düşünüldüğüne j 
•dair yazılı soru'öııergesi . Başbakanlığa gönderil- j 
mistir. (7/22,9) 

Devlet Su İşleri, 
Petiol İşleri Genel Müdür lükler i bütçeleri

nin madde ve bölümleri onaylandı, tümlerinin 
gelecek birleşim açık oya sunulacağı bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
olumlu. 

Tekel Gene! Müdürlüğü Bütçesinin bölüm ve 
maddeler i onaylandı, tümünün gelecek birleşim 
acık ova sunulacağı bildirildi. 

10 . 5 . 1974- Cuma günü saat 9,:j()l'da topla
nılmak üzere Birleşime 10 . 5 . 1974 saat 02.08" 
•de son verildi. 

Başkan Kâ t ip 
Baş'kaııvekili Burdu r 
\Zihni Bctil Ekrem Kubuy 

Kât ip 
Konya 

Osman- Nuri Canpulat 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Beka ta 'nm, bazı gıda maddeler inde 
meydana gelen sunî fiyat art ışlarına dair yazılı 
soru önergesi. Ticaret Bakanlığına ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir . (7/230) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Hupur 
1. — T. B. M. M. Eski üyeleri hakkında ka

nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve < hımhurivot Senatosu Anavasa ve Ada

let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 '91 ; C. Se

natosu 2/74) (S. Sayısı : 3ö8) (Dağıtma t a r i h i : 

4 0 . 5 . 1974) 

— 420 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : iBaşkanvekili Necip IMirîcelâmoğlu 

KÂTİPLER : İBahriye Üçok (Cumhurbaşkaıınca İS. Ü.), IMehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN 60 nci Birleşimi açıyorum. 

III. - IGÖRÜŞÜLEN İİŞLER 

1. •—.Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve 'Bütçe Kurma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/82; 'C. Senatosu : 
1/260) <(S. Sayısı : 319) (1) 

2. — Devlet :Su'Lşleri Genel Müdürlüğü .1971 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı H'c Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ı(M. Meclisi : 1/81; (.'. 'Senatosu ; 
1/259) '(S. 'Sayısı : 318) (Dağıtma Tarihi : 
3.4. 1971) (2) 

3. — 'Tekel denel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı •ve 'Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu I: 1/256) 
(S. •Sayısı : 315) (Dağüma'Tarihi : 30.1.1971) >(3) 

B A Ş K A N — Petrol Dairesi Başkanlığı 1974 
yılı Bütçe K a n u n u tasarısı . Devlet Su İşleri Ge
nel Müdür lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı, Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütee Ka
nunu tasarıs ının açık oylaması yapı lacakt ı r . Oy 
küreleri s ıralar a ras ında dolaşt ı r ı lacaktır . 

i. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet 'Meclisi : 
(1/65); -Cumhuriyet Senatosu : (1/213) -(S. Sa
yısı : 332) ,(4) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLE/? 
B AK A X LIĞ I BÜT{ 'ESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel ^Müdürlüğü 

B A Ş K A N — 1974 Malî Yılı Bütee Kanunu 
tasarısı üzerindeki müzakerelere devam, ediyo
ruz. 

(1) 349 \S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 197î ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 318 vS'. \Sayiti basmayazı 5 . 2 . 1971 ta
rihli 52 nci '^Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 345 'S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 197 i ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 332 S. )Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1971 İa-
rihli 52 nci Birleşim tutanağına ehlidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdür lüğü bütçeleri
nin tümü üzerinde müzakerelere geçiyoruz. 

A. P. Orupu adına Sayın. Ömer l 'cuzal. bu
yurunuz . 

A. P. G R U P P ADİNA ÖMtiR n V Z A L ; Ks-
klşehir) — Sayın Başkan, sayın sena tör le r : 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde Ada
let Part is i ( u m h u r i y e t Senatosu Gturpunun ten
kit lerini . temenni ve «'ölüşlerini arz etmek üze
re; huzurunuza geldiğini şu anda, yüce heyetini
zi ve Bakanlık erkânını saygı ile selamlarını. 

Sayın, senatör ler ; 2 Mayısdan bu ana kadar . 
gece gündüz, devam eden yorucu, ve o nispette 
do zevk ve huzur verici çal ışına hırımızla Bü
yük .Milletimizi ve memleketimizi siyasî, ekono
mik, sosyal ve kültürel sakalarda iyiye, güzele. 
huzura götürecek çareleri ve tedbir ler i tespite 
(•alıştınız. Şu anda bu manzumeler itinde-. büyük 
yeri olan ve olması gereken köy ve köylümüzün 
1974 yılı. Bütçesindeki yerine geldik. 

Değerli arkadaşlar ını , hepinizce malum bir 
tar ihî gerçeği dile getirmeden, geçemiyecoğim. 

Anadolu yaylası üzerinde bulunan köy ve 
köylü asırlar boyu devletin her tü r lü yardımın
dan mahrum, kentli (İleli kader i ile. basbasa 
bırakılmış, hiçbir şey verilmemiş, sadece alınmış. 
Böylece köy ve köylü yorgun ve güçsüz hale 
gelmiş ve getirilmiştir . O fütuhat lara asker. 
askere yiyecek yetişt iren bir ambar o lmaktan 
öteye aranmamış , sorulmamış. -Maddî yönü ile 
hu halde olan büyük kütle , manevî yönünden 
hiçbir şeyini kaybetmeden büyük hasletlerini . 
mefkurelerini ve inancını zedelemeden, yi t i rme
den ınAihafaza etmesini bilmiş, vatan sevgisini, 
milliyetçiliğini, insanlığını yeri gelince gerçek 
büyüklüğü ile Mustafa Kemal ' le el ele. gönül 
gönüle vererek Millî Mücadelede 7 - 70'e kadın. 

421 — 
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e rkek or taya koymvuş, yanan ve yıkı lanlara al
d ı rmadan T ü r k l ü k davasına, şeref ve İstiklâli
ne sahip çıkmıştır. 

Bu gerçeklerin yakın ve canlı şahidi Büyük 
Ata tü rk , Türk köylüsünün. Devlet olarak elin
den tu tu la rak gerçek şahsiyetinin kazandırı l
ması için ölünceye kadar yardımcısı olmuş; ev
velâ «Müstahsil Köylü Milletin efendisi» veci
zesi ile tanımlamış, sonra ku rduğu çiftliklerde 
fiilen çalışarak, köylüden ve köyden kopanlara 
köye ve köylüye y a k m olduğunu, onun sevilme
ye, korunmaya ve himayeye değer bulunduğunu 
ortaya, koymuştur . Bunun yanında, ferdî mülki
yete değer verdiğini, mülkiyet hakkına saldı
ranları , onu yok etmeye yeltenenleri de bu yö
nü ile sus turmuştur . 

Ata tü rk ' l e başlayan köy ve köylü sevgisi. 
O'nun ufulü ile yeniden bir duraklama dönemi 
[geçirmiştir. Türk köylüsü yine tahsi ldar .tarafın
dan aranan bir topluluk haline geldiği bir dö
nemde. 1916 ruhu ile yeniden varlığını, bu dnfa 
da Türk siya'sî kader inde birleştir ip ortaya koy
muş i ur, Geç on 25 yıl içinde onun mevcudiyetin
den zevk alanlar olmuş, onu yad ı rgayan la r ol
muş ise de. Türk köylüsü sevenini ve yadırga
yanını iyi bilmekte, kimin kendisine yürek ten 
bağlı ve hizmetinde olduğunu, kendisine has in
ce ve zarif duygusu içinde değerlendir ip ya
sa im akta dır. 

Değerli arkadaşlar ım ; bu tarihî gerçeklerin 
ışığı a l t ında Adale! Part im nlmrak. köy m köylü 
meselelerini yüz yıl hırın birike irdiği pvıblem-
b'i olarak görüyoruz. Bu p m b k m l r r i n çözümü
nü. bir medeniyet ve beşi riy. t davası kabul edi
yor, bu sorunları çözümlemeyi milin hiı mm--
sayıyoruz. B u anlayış içerisinde, ülke kalkınma
sının köyden başlamasına, köyden r n k ı r m a y a r 
ve nimetleri köye ve köylüye götürülmeyen bir 
kalkınmanın imkânsızlığına inanıyoruz. Bu inan
cımızı, kalkınma planlarnmzın anayapısı ve te
ni 1 felsefesi yapt ık. Yblla""r'a onu lıâ.kir rrören. 
mmıı riTgiu rnhunu. ha - ln ye Imy-dycHm erda-
•mayan idareler. i m e ve mmmtdı d u p ç n k m n . .kak-
lı isteklerini ve hat la feryat lar ı m işitmemişler. 
dert ve dileklerine el sürmemişlerdir . 

Şuna kesinlikle inanıyoruz k i ; halktan kop
muş olan. kendiler ini onun, çok ötesinde ve ör
tünde gören k i ş ik t ve m^niyr-'d-Hnin affedil-
mm inimin ve denvvvp lmm nr ibırmkeri .n-nuen. 

maştır. Köyü bilmeden, köylüyü tanıyıp sevme
den. ona inanmadan, onun acı ve ıs t ı raplar ını 
duymadan, onun kader in i kendi kader in yapma
dan, onunla gönül gönülc, el ele o lmadan; köyün 
ve köylünün sorunlar ım çözmek m.ünrkün de
ğildir. Bu inanışla, köye medenî hizmetler gö
türmeyi ve köylü vatandaşlarımızı İm hizmet
lerden istifade edecek güce ve iktisadî kişiliğe 
kavuş turma, hedefimiz olmalıdır. Adale t Par t i 
si olarak, mazinin kötü mirası olan ve ihmalle
rin yara t t ığ ı yoksulluğu, fukaralığı, çileleri, ede
biyat haline getirip, bölücü, kısır ve karamsar 
lık ya ra tan çekişmelerden nefret ederek, bu tu
tum ve davran ı ş la rdan yıkımdan, Türkiye 'n in 
ve Türkiye 'nin bü tün lüğünü teşkil eden kalkın
mada ilmin ve tekniğin emrett iği ve ak im kabul 
ettiği gerçeklere dayanarak , planlı çalışmaya 
devamla, köylerimize ve köylümüze 1920'den 
iflöö'e kadar götürülen, hizmetlerin bir kaç mis
lini 6 yılda götürme kukam bu'duk. Bu, başarı
mız her sahada olduğu gibi. Büyük Atatürk 'ün. 
emrini hedef te lâkki eden ny alenî milletler sevi
yesine nlasmpı ve refahın vatan sathında takana 
yaydmasım sağlama ve sosyal adalet ilkesini 
m ryehh şt irme çabamnzın bir parçası "bnuşlur . 
Bu dönemde köyle ilgili yol. su, elektrik, eği
t im; kredi, tar ım hizmetlerine büyük önem vr- i -
h-rek. yıllık programlar la her yıl daha büyük 
yat ı r ımlar yapılmışı ir. 

Köylünün akntorini değerlendirebilmek için. 
ia-lmn mmvkıria d,.,iek]e?1m7csi, dengeli okpnk 
yürööüöeö ,, .!, -,{,,•!;]eı,,.-. \ı-: p-ü ,-,- desloklnum 
ea;ı-.'ö '••ir' rr'."hi r r i ; n d r n „ f i y a k a n yüksekk
e n , a;r,ı diğeri e .ya » ön-'' ı m ;-;. ' İn paza rlarda sa-
' n re ' - i i ı i \.<u';-nrm^p n, Toprak - mı sakasında 
bip.uk y j n n m k n yep ibmp işler başarılmış, bn-
•n r r r p eimm çayla i' ve dereler sulama projclc-
rinde değerlendiri lerek, ku rak ovalar sulanır 
fıaje getiril ip verim kukanı art ır ı lmıştır . 

Köy kelkuıumm vr el sanatlar ının destek-
' nv •-•,; v. körn-m1': yböbirnkr İTor.pera M fçibör 
•-.; • - .: ' - -n , | . .v:;p-,. T.r,.--rvı. \_ r, dö, 
' : •-•:•' ' ••" '' ' o.; '-• , ı _ p ,-1; ••. j-d.mn. i-d enim <;•.-. 
"'•'." e,:.,ç "v.jiPmek m.cvmıt ve bilinen Hazine 
ö.prakkı.:i ile kadas t rosu yapı lan yerlerde ye
nide VÎJ tespit okunan Hazine topraklar ı , topraksız 
Tvehmrl:vdaea bütün imkânları da sağlanarak fev. 
-,'\ . ,n-;--,p, •,-, t.vpm'hlv1 kvm.a ntır! amirken, köv P1-. 

<\r en m< 
a ı n a r 
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Bu hizmetleriin ifa edildiği yıllara dönüp bak
tığımızda, vatan sathında yaratılmak istenen bu
nalımlara ve buhranlara katılsın diye Türk 
köylüsü, büyük tahriklere ve teşviklere vasıta 
edilmek istenmesine rağmen, bu hareketin ya
rar yerine zarar getireceğini bilerek ve görerek 
başlatılmak istenen karışıklığa Türkiye çapın
da 2 - 3 köyün hareketleri istisna olmak üzere 
hiçbir yerde itibar edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarını; köye ve köylüye gö
türülen bu devlet imkânları, altyapı hizmetle
ri, kültür hareketleri, yarattığı ekonomik ve sos
yal güç, kısa zamanda köylerin ve köylünün çeh
resini değiştirdiği için, artanı gücü ile millî eko
nomide ve ticaret dengeslinde büyüyen kaynak 
haline geldiği gibi, köyüne gelecek yatırım için 
bir kalemde 50 binleri veya 100 binleri bulup 
yatırmanın gücüne ve gururuna köylümüz ulaş
mıştır. 

Türkiye bir 12 Mart hadisesine getirilme
miş olsaydı, bugün bahsettiğimiz imkânları da
ha büyük rakamlarla ifade edecek, ortadan 
kaldırılması gereken güçlükler, yani devletten 
yardım bekleyen köy meselelerini daha da azal
mış olarak, köylünün çilesi yerine refah seviye
sinin şu noktaya ulaştığından, iş ve ekmek ara
mak için baba ocağını terkedenler yerine, ken
dileri gibi okumamış kalmamak amacıyle, evlât
larına yüksek tahsil yaptırma çabası içinde, şe
hirlere yerleşen köylülerden bahsedecektik. Bu 
sebepler ki, bizi, Türk köyüne ve köylüsüne gön
lümüzde yatan şekilde hizmetten, Büyük Ata
türk'ün bize gösterdiği hedefe ulaşamamaktan, 
geri koymuştur. 

Muhterem senatörler, herşeye rağmen, yapı
lan hizmetler, yapılacaklarım yarısını aşmıştır. 
Devletin 1920'lerdeki gelir imkânı 100 milyon 
iken, 1965'de 12 milyara, yani 120 misline 1974' 
de 82 milyara, yani 800 musline ulaşmıştır. Bu 
durum, elbette durup dururken olmamıştır. Bu 
imkânları daha da artırma, artan imkânlar nis
petinde her meselede olduğu gibi, köye ve köy
lüye gitmede başlatılan yarışa devama, Adalet 
Partisi dün olduğu gibi, bugün de kararlıdır. 
Hür demokratik nizam içinde, köyün ve köylü
nün .gelişen gücüne güç katına, artan şevkini kır
mayan bir tutunı ve davranış, sanayimizin sıçra
ma noktasına geldiği bu dönemde, büyük değer 
taşınmktadır. Köyün ve köylünün ürettiği mal

lar hem, ülkemiz için, hem de dünya için ara
nan ve büyük değer taşıyan ürünler içinde yer 
almaktadır. Aziz vatanımızda 4 mevsim hüküm, 
sürmekte, dünyada yetiişen mahsulün % 95'i ye
tişmektedir. Bu tabiî kaynak ve imkânların iyi 
bir tarzda değerlendirilip, verimli hale getiril
mesi, evvelâ hükümetlerin, sonra köylü vatan
daşların tutumuna ve gayretine bağlıdır. 

İyi netice alma, hepimiz için gurur ve se
vinç kaynağı olmalıdır. 

Sayın senatörler, Bakanlığın bütçesi, Bakanlı
ğın bünyesinde ve adında meydana getirilen de
ğişiklikler sebebiyle, geçen seneye nazaran bir 
fizikî büyümeye taîbi tutulmuş ise de, getirece-
hizmet nispetimde bir fazlalık sağlayacağı kanı
sında değiliz. Bakanlık bünyesinde meydana ge
tirilen değişikliğin ele, ayrıca bir yarar sağlaya
cağından da kuşkuluyuz. Bu kuşkumuz evvelâ 
kuruluşların gayeleri ve kuruluşlarına imkân 
sağlayan mevzuat bakımından olduğu kadar, 
mevcut kuruluşlara yenilerinin de eklenmesi so
nucu, bütçeden ayrılacak ödeneklerle carî har
camalara yol açılacaktır. Böylece, yatırım ve 
transfer harcamaları aleyhine bir uygulama gö
rülecektir. Bunun yanında, Hükünıetçe temel 
malal-ra yapılmış zamlar ve daha da yapılması 
kaçınılmaz olan.bir kısım zamlar sebebiyle, top
tan eşya fiyat endekslerindeki yansımasının 
% 5'i geçmeyeceği, Sayın Maliye Bakanınca ifa
de edilmesine rağmen, bugün dahi % 10'a yakla
şan bir fiyat artışı karşısında, bütçeye konan 
ödeneklerin, geçen yıllar ödenekleri kadar, hiz
met üreteceği ve netice itibariyle köy ve köylü 
bünyesinde bir kalkınma sağlayacağı da çok 
şüphelidir. Bunun yanında, yapılan zamlar se
bebiyle, köylünün üreteceği malların maliyeti
ne ve geçimine inikas eden fiyat farkları, taban 
fiyatlarını tespitte ne kadar nazara alınırsa 
alınsın, telâfisi mümkün olmayacaktır. Enflas-
yonist baskı gün geçtikçe şiiddetini artırnıakta-
dır. Hükümetin şimdilik yaptığı zamlarla dahi, 
köylünün içine düştüğü sıkıntıyı telâfi etmek 
mümkün değildir. Çünkü; bezi, basmayı, pazeni 
giyen köylüdür. 

Şekere yapılan zam, da aynı şekilde, köylü
nün ve fakir halkımızın baş gıdası ve ekmek ka
tığına intikal etmiştir. 

40 bin köyümüzün 35 bininde elektrik yok
ken, gecelerin karanlığında, karanlık dünyala
rını aydınlatan, gaza yapılan zamla, köylüye 
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yükletilen, külfet yanında . 100 binlerce t rak
törde yakılajı mazotun c/< SO'e yakın fiyat ar t ı 
şının hem köylüye, hem. de tarımımıza yapaca
ğı tazyiki düşünmek mecıburiyeti'ndeyiz. 

Çimento ve demire yapi'lan zamlar da malum. 
Bu zam la t da n meydana gelen fiyat dalgalanma
larının büti'm şiddet ve tahr ibat ı . köyde ATe köy
lünün zayii! bünyesinde görülmektedir . Bu güç
lükler. köylümüzün gübresinde, âlet ve eda va
tında da görülmeğe başlamıştır . Bu hale çare 
arama yolunda al ınacak tedbirlerin şehir ve ka
sabalarda o turanlara , daha doğrusu tüm vatan
daşa yükleyeceği masraf lar zincirinin ağırlığı 
karşısında ürkmomok. üzülmemek kabil mi? 

1'eğerli a rkadaş l a r ım; huzurunuza hiçbir şe
yi aba r t a rak get irmedik. Her şeyi kapkara gös
termeye de gelmedik. Xe yazık ki, görünen köy 
kılavuz istemez misali. "Hükümetin, t u tumu kar
şısında, köy ve köylünün du rumu ve bu duru
mun neticesi, tüm, gıda maddeler inde meydana 
gelen ve gelecek fiyat ar t ış lar ı karşısında, eko-
ımmik durum yaşanmaz hale gelmiştir. Hâlâ- şu 
mevsimde bir yumur ta 110 kuruş , geçen sene bu
günlerde N> kuruşa aldığımız ekmeği, bugün iki 
liraya alıyoruz, llo- şey ateş pahasına yüksel
miş. daha. da yükselecektir . 

«Yatır ımların hızkındırılnytsı, daha etken ha
le getirilmesi, fiyat ar t ış lar ı karşısında, fizikî 
hedeflere ulasiInyısnun sağlauması.» gibi sözde 
kalacak tedbir manzumeleri , gerçek durumun 
maalese,: eok gerisinde kalnı,ıştır. 

Memleket ve köyün gerçekleri karşısında, ras
yonel bir planlama ve program uygulaması bek
lenirken. köy - kent gibi meçhul, müphem ve na
zarî projeleHo ortaya çıkanların m,ahçup olma
malarını temenni ederiz. 

İhı nyıddî imkânsızlıklar manzumesi içinde 
par t izan bir tu tumla yıllar boyunca Bakanl ığ ın 
kuruluşundan bu yana hizmetin gönüllüsü olarak 
memlekete hizmet etmenin şerefini tasıma gu
ruru itkinle köye ve köylüye hizmet yolunu açan 
ve yayarı çok değerl i ve yetişmiş personelin ye
rinilen a l ınarak bünyede meydana gelen boşlu
ğu. ve hoşnutsuzluğu, da nazara aldığımızda köy
lü ile alâkası şehirlere naza ran çok az olan Halk 
Bankasının Ticaret Bakanl ığ ı bünyesinden alı
na rak Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanl ığı em
rine verilmesini de anlamak eok zor. Çünkü, bu 
banka ve desteklediği esnaf ve sana tkâr ın ça-
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lışma ve gelişme sakası köy ve köylü dışında ve 
tamamen sanayinin gelişmesi clevresindedir. Ni
tekim destek kredisi esnaftan ziyade s ana tkâ r 
sah asında dır. 

Değerli sena tör le r ; Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı, her nedense kurmayı düşündüğü 
Kooperatif ler Bankas ı bünyesinde rahmet l i Mit
hat Basanın nüvesini a t t ığ ı ve yıllar sonra kos
koca Ziraat Bankas ı olarak or taya çıkan Ban
kanın bünyesindeki Tar ım Kredi Kooperatif le
rini or tadan ka ld ı rmayı hedef alan bir t u tuma 
girmiş t i r . Ben ve arkadaş lar ıma, gerek Adale t 
Par t iye , gerekse ('um;huriyet Halk Par t i s ine 
mensup Kooperat i f ler Yönetim Kuru l l a r ından 
bu konuda yüzlerce mektup ve telgraf aldık. 
Esasen banka enflasyonundan şikâyet edildiği 
bir or tamda, banka la r ı çoğaltmak yer ine Ada
let Part isinin başla t t ığ ı kredi sisteminin işle
tilmesi bünyemize ve memleket şar t la r ına daha 
uygun olduğu kanaat imizi bir kere daha belir
tiriz. 

Yine öğrendiğimize göre TARİŞ, ÇüKOBİR-
I J K , ANTBİRLİK ve F İ S K O B İ R L İ K gibi ta
rımsal ürünlerle ilgili kanunî ni tel ikteki koo
perat i f imin kuru luş ve idare tarzlar ına anlama
dığımız yeni bir yön verilecekmiş. Meselâ,, üre
tici oldukları için seçimle yönetim kurulu, baş
kan ve üyeliklerine getiri len kişilerin o yer be
lediye başkanı veya bir siyasî pa r t i başkan ve 
üyesi olmamalarını sağlayacak bir yöntem ge-
liştiril iyormuş. Belediye başkanı veya o idarî 
ünitedeki herhangi siyasî par t i başkan ve üye
sinin bn. kooperatiflerin yönetim kuru l l a r ında 
g'övvv a lamayacaklar ı hakk ındak i mevzuat de
ğişikliği teşebbüslerine de mana veremedik. Aca
ba Sayın Hakan y u k a r ı d a belirtt iğimiz koopera
tiflerin yönetim kademeler inde görov alan ve se
cimle gelen or tak lar ın çoğunlukla Adale t Pa r 
tisi mensubu olmasını mı yadırgıyor? Bu par t i 
zanlık zihniyeti ise size ve m,emlekete ne ka
zandı racakt ı r? Şayet, bu şahıslar, o r tak la r ı ara
sında. parti, tefriki yapa rak görevlerini suiisti
mal etmişler ise. dosyalarını getiriniz, misalle
ri ile ispat ediniz, o zaman hep birlikte sizi des
tekler, çareleri beraber alırız. Kaldı ki bir or tak, 
her zaman or tak bulunduğu, kooperatif in yö
netiminde görev alabilir. Çünkü, ortaklığa bağlı 
hak la rdan biri de seçme ve seçilme hakkıd ı r . 
Bu, Anayasanın verdiği bir hakt ır . Aksi t u t u m 
Anayasaya, aykır ıdır . 
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Sayın sena tör le r ; yuka r ıda arza çalıştığım 
hususlar, t u tum ve davranış lar ve bütçe imkâ
nımın zayıflığı ile Bakan l ık tan beklenen semere
nin vatan sathında refah sağlayacağına inanma
dığımızı üzülerek ifade etm,ek ister, yine de büt
çenin büyük miUetimıize hayır l ı olması dileğiyle 
Yüce Heyetinizi Adalet Par t i s i Grupu adına ve 
şahsını adına saygı ile selâmlar, teşekkürler imi 
arz ederim. (A. P. s ı ra lar ından alkışlar.) 

B A Ş K A N — Sayın Kadr i Kaplan, Millî Bir
lik Grupu adına buyurunuz. 

Ar. B. G. A D I N A K A D R İ K A P L A N (Tal)iî 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar . 

Köy İşleri w Kooperatif ler Bakanlığının 
Bütçesi münasebetiyle bu Bakanl ığın bütçesin
deki yat ır ım, hizmet ve çeşitli faaliyet giderle
ri üzerinde detaylar ıyle bir konıışima yapacak 
değilim. Yalnız, devamlı olarak aramızda görü
şülen ve İni Bakanl ık eliyle uygulamaya konu
lan ve şüphesiz ki, hepimiz için heyecanlı bir 
çaba. ve davranış örneği olan bu Bakanl ık faa
liyetlerinin nerelere doğru yönelmesi gerektiği 
hakk ındak i görüşlerimize ilişkin bir bakış açısı 
getireceğim. 

Değerli a rkadaş lar , hiç şüphesiz potansiyeli
mizin. yeteneklerilmizin ve nüfusumuzun çoğu 
köydedi r ; buna karşı l ık hizmetlerin (herkes 
t akd i r ediyor ki. bunları çoğaltmak istiyor) azı 
köydedir . 

1Ö80 lere doğru Türkiye 'nin nüfusu 50' mil
yona gelecek, kent leşme planına, şimdiki veri
lere ve olgulara göre hemen hemen yarı yarıya 
kırsal nüfusla, kentsel nüfus dengesi sağlana
cak. Böyle bir tahlo, hemen yakın 10 sene sonra. 
Köydeki nüfus ; 50 milyon nüfusun yarısını teş
kil edecek. 15 - 25 yaş arasında en dinamik güç
lü nüfus, köyde kız - erkek dahil 18 - 19 milyon 
c ivar ında olacak. Gene nüfus zenginliğine sa
hip bir ulusuz. Bir zamanlar hakikaten gurur
la, ift iharla bahsett iğimiz Türkiye 'n in 18 - 19 
milyon nüfusu, sadece 11 - 25 aras ındaki genç 
ıköylü nüfusunu teşkil edecek. Ne kadar sonra? 
10 sene sonra. Türk iye 'n in önünde böyle bir tab
lo va r ; ama bu nüfusun yine insan gücü plan
lamamıza ve eğit im imkânlarıimıza göve duru
mu şu ; yarısı i lkokulu bitirip daha üst bir öğ
retim ve eğitim imkanla r ından nasibini almamış 
olacak. O halde 9 - 10-milyonluk bir kitle 11 - 25 

- yaş arasında (üst ler inden ve a l t lar ından bah

setmiyorum) eğitim imkânlarını tamamlayama
mış, (en alt kademe eğitilin imkânını) ilköğreti
mi a r t ık eğit imden de saymıyoruz. Temel mut
laka yapılması lâzım; ama üret ime fiilen işti
rak edecek bir kişinin, hayat ın içinde dinamik 
'bir çekirdek rolü oynayacak olan bir kişinin, 
belirli 'bir eğitim düzeyinden geçmiş olması 'lâ
zım, bundan yoksun olacak. Planlarımızı böyle 
yapmışız. Bü tün imkânlarımızı gayretlerimizi 
ortaya koymak suret iyle ' verdiğimiz sonuç bu
dur. Gerçek budur. Böyle bir köy yapıs ı ; genç 
köy çocuklar ı ; belki pırıl pırıl zekâlar, belki 
•çok güçlü yetenekler var. İlkokulu bitirmişler 
ve üretimin içerisine, başka bir eğitim imkânın
dan. örgün eğitim imkânından geçmeden girmiş
ler. Türkiye ise 1980'lerde bir hayli yol almış. 
ıbir uyumsuzluk meydana çıkıyor. 

Burada şunu işaret etmek istiyorum. Köy 
İşleri Bakanlığına şimdi çok yükleniyoruz. Doğ
ru ama kuru lurken bir hayli münakaşa ve kuş
kular içerisinde, sancılı doğdu, şimdi el üstünde 
tu tu lan bir Bakanlık oldu. Çünkü, gerçek bu. 
Ömer bey de değindiler-. Türk köylüsünün eğitil
memiş, ihmal edilmiş bir yanı var. Bu Bakanl ık 
•ortaya çıkar çıkmaz hepimiz dört elle sarılma
ya başladık. Bakanl ık da gittikçe büyümeye 
başladı. Bir taraf tan al tyapı , sosyo - ekonomik. 
sosyo - kültürel ve giderekten hatta sosya - po
litik bir al tyapıda çok gelişkin bir yeni düzeni 
meydana çıkaracak bir al tyapı Bakanlığı nite
liği var bir yanıyle, bir yanıyle bakıyorsunuz, 
bir koordinatör bakanl ık ; çok çeşitli bakanlık
lar ın iş ve faaliyetlerini, hizmetlerini, nihayet 
kontak noktasında, uçta temsil eden, en azın
dan onun manevî mesuliyetini hisseden en azın
dan gerçekle karşı karşıya olduğu için ıstırabı
nı duyması lâzım gelen bir Bakanlıkt ır . Böyle
sine de çok cepheli, nitelikli bir bakanlık olu
yor. Ama, köyün manzarası liKSO'lerde dediğim 
gibi; kesif bir nüfus, büyük bir okumamış kit-
ılesi. Türkiye 'nin insan gücü kaynaklar ına olan 
büyük iht iyacı ; (ama, eğitilmiş insan gücüne 
olan ihtiyacı) buna karşın, elde eğitilmemiş olan 
büyük kitleler. 

Köy İşleri Bakanl ığına, demek ki köylünün 
^eğitilmesi yolunda büyük, bir hizmet de düşü
yor. Eskiden halk eğitimi kendilerine verilmiş-' 
ti. Alındı. Eğitim bütün lüğü bakımından doğ
rudur Millî Eği t im'de olması. Bu doğru hare-
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ıket Köy İşleri Bakanlığının üzerinde, titizlikle 
durması lâzım gelen başka bir doğruyu orta
dan kaldırmaz. Bir baş'ka doğru da, Millî Eği
tim Bakanlığının ilgili teşkilâtı ile çok yakın 
(bir işbirliği halinde ve kendi planlatmalarına da 
dahil ettiği bir biçimde kendinin hitabe'ttiği bu 
genç nüfusu, bu dinamik gücü, bu varlığımızın 
temelini eğitme yolunda onlarla işbirliği yap
mak, ikaz etmek, gerçeği göstermek, titizlikle 
takip etmek. Birinci nokta bu. 

Şimdiye kadar Köy İşleri Bakanlığına bir 
hayli paralar verildi; ama şöyle bir hesapla
yalım. dedim. Kaba rakamlar üzerinde konuş
mak lâzımı gelirse; 1963'ten 1974 dahile kadar 
34-3 milyarlık genel bütçeden, 10 milyar civa
rında bir direkt yatırım gitmiştir. Yol. su, 
elektıiik, toprak işleriyle- ilgili olarak; yani 
34'te bir. Bunu halkın ve belediyelerin kat-
kisiyle birlikte çoğaltırsanız, belki birtakım 
imkânlarla 20'de bire düşer. Tabiî köye giden 
bu demek değildir. Köye okul gidiyor, baraj
lardan köye düşen hisse var, anayollardan kö
ye düşen hisse var, tarım teşkilâtından köye 
düşen hisse var, sağlık teşkilâtından köye dü
şen htiisse var. Verdiğim rakamlar bir tabloyu 
mutlak rakamlariyle ifade edecek sıhhate sa-
fhip değil, ama bir gerçeği dile getirecek nite
likte. Bütün bunlara rağmen, uzun bir hesap
lama ameliyesi gerektiğinden hesaplayama-
dım bunları. Buna rağmen, direkt köye giren-
üer, on yıi içerisinde bütçenin 20 - 25'te biri 
.oluyor. Halbuki köydeki nüfusumuz yarıdan 
daha fazla. Demek ki kırsal alanda, bâr kon
santrasyon yok. yapamamışız. Bir hizmet tek
sifi yapamamışız. Bu da ortada bir gerçek 
olarak duruyor. 

Değerli arkadaşlar, Köy İşleri Bakanlığının 
bu tabloyu değiştirmek gibi önemli bir göre
vi ortaya çıkıyor. Bir yapısal değişikliğe ge
çecek, şart 'bu. Buna şimdiki iktidarın C. H. 
P. kanadı, düzen "değişikliği diyor. Diyeibilir. 
Çeşitli islimler kullanılabilir; ama ortada bir 
gerçek var, yapısal bir değişikliğe ihtiyacı var. 
Ne değiştirilecek? Toprakta yerleşim tarzı de
ğiştirilecek. Toprak reformunu yapmadan, bir
çok bölgelerde, belki tümleştirmeyin, genel-
leştirmeyin, birçok bölgelerde köylünün ge
reken biçimde ve gereken ölçüde gelire sahip 
olması imkânı hayal olur. Mümkün olmaz. Ken

di malının sahibi olacak, kendi malından ürün 
almanın hecanını duyacak, bunun başka öte
si yok. 

Toprak reformunu yaptınız, kooperatifileş-
meyi yapamadınız. Mümkün değil. Teşkilâtlan-
dıramadmız. İşte bir yapısal değişiklik. Bu
nu yaptınız, 'biz rijit bir rejim değiliz. Yani 
toprakları iyice bölüp bölüp, herkese eşittir, 
şudur, budur tarzında gidecek değiliz. Kendi 
gerçeklerimizden, kendi tarifimizden, kendi 
İmkânlarımızdan elde edilmjiş bir sistemin ve
rilerini Cumhuriyet devri içinde ortaya koyu
yoruz. 50 yılı tamamladık, bir hayli adımlaır 
attık. Topraktaki, tarımdaki vergilendirmeyi 
tam yapamadınız. Yine netice yok. Taban fi
yatlarını istediğiniz kadar artırmız; aracıyı 
kaldıramazsınız, koloperatifleşmeyi tam yapa
mazsınız, toprak reformuna dayalı, yeniden 
bir yerleşim sağlayamazsınız, ürün taban fi
yatlarının artırılmasından, yine de o, 'te.mellde.ki 
bozukluktan bazı mahdut zümreler yararla
nacaktır. Bir faydası var; ama tam bir fayda 
sağlanamadığı açık. 

Köy İşleri Bakanlığının, bakış açısı genişli
yor. Sahası genişliyor. Titizlikle üzerinde du--
racak; kendine ait olsun veya olmasın, birisi 
Millî Eğitim Bakanlığına, diğeri Sağlık Ba
kanlığına ilişkin işler; ama Köy İşleri Bakan
lığı, âdeta köydeki bir hayat düzenini, köy
de gereken ve gerekmesi zorunlu olan hayat 
düzenini gören, örgütleyen, izleyen büyük bir 
Bakanlık olduğu artık iyice anlaşılıyor. Köy
lünün toprak reformunu, köylünün eğitimini, 
tıJbbm sosyalizasyonunu, Orman Bakanlığınım, 
orman köyleriyle il işkile rinıi takip edecek. Biz
zat kendisi de al't 3ratırımlara girecek. Ne ya
pılır Yeni bir düzenleme, yeni bir teknolo
jiye ihtiyaç gösteriyor. Bu yeni teknolojinin 
içerisinde, cihetteki iklim şartlarına ve top
rak şartlarına göre seçilmiş bir ürün var. Ye
ni bir ürün tarzı var, ıslah edilmiş bir tohum
luk meselesi var, yoğun bir tarım eğitimi mese
lesi var, gübreleme, ilaçlama ve sulama mese
lesi var, toprağın tahlili meselesi var, elde edi
len ürünün depolanması ve işlenmesi meselesi 
var. Bir manzum halinde bir teknoioji tatbik 
edecek. Bu teknik ve ekonomik meseleler. Sos
yal meselelere girecek, arz ettiğim toprak re-

' ; formunun mutlaka yaptırılmasını sağlayacak. 
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Âdil bir dağılım, buna mukabil teknik bir top
lulaştırma. Detaylara girmeye imkân yok ve 
lüzum da yok. Hepimiz biTiyordz. Bunun ar
kasından geniş ve etkim 'bir kooperatif siste
mi, aynı sekilide 'bir kredi sistemi, uçları koopera
tiflere kadar uzanan 'bir tarım teknik, destek
leme sistemi. Bununla bitmez. Aynıca 'bir tarım 
eğlitim planı, tarım, depolama, ür'ünü işleme, 
değerlendirme.. Yine de bitmez, ürünleri de
ğerlendirme politikası... Hükümet şimdii bun
da müspet bir adım atmıştır. Türkiye, böyle 
(bir düzen değişikliğine, böyle bir yapısal de-
ğişikılıiğe geçme mecburiyetiyle karşı karşıya-
dıır ve 'bunu en 'belirgin tarzda temsil eden, 
bunun maddî ve manevî mesuliyetini ve elibdt-
te ki şerefini omuzun'da daha büyük bir pay
la /taşıyan blir Bakanlık bütçesiyle şimdi kar
şı karşılyayız. Bir baikanlığın tutumu üzerin
deyiz, bir hakanlığın tavrı meselesini tartışıyo
ruz. 

(Meseleyi buradan açı/k 'bir noktaya getir
mek ifctiîyoıruım. Yeni bir düzenlemcnjin motor 
gücü, metris gücü olarak bu Bakanlık, olumlu 
adımlar atıyor, 'bizce. Köy kentler meselesi 
'bunun bir olumlu noktasıdır. Halk sektörü 
(bundan ayrılmaz. Daha doğrusu köy kentler, 
halk sektöründen ayrılmaz bir düşünce tar
zıdır. Bunlar üzeninde biraz durup konuşma
mı bitireceğim. 

'Değerli arkadaşlar, 1935'ierde büyük önde
rlimizin kendi elliyle çizdiği bir köy tipi var. 
Biliyorsunuz hepiniz. Şöyle yuvarlak, merkez
de müşterek tesisler, kamu hizmet üniteleri, 
onun çevresinde yerleşmiş üniteleri, Atatürk 
Ibizzat kendi eliyle çizmiş istemiştir, dilemiş
t i r ; ama o günün imkânları içerisinde, o gü
nün şartları içerisinde maddeten yapmak de
ğil, düşünmek bile güç olan bir mevzuu 193ı5' 
lende direktif alarak vermiştir, Âfet İnan ha^ 
nımm neşriyatında var bu; biliyorsunuz, insan 
'heyecanla bakıyor. Bakıyor ki, İsrail bunu yap
mış. Oradan almış yapmış buradan almış yap
mış meselesi üzeninde değilim, yapıyor. Yeni ge
lişen memleketler, ülkeler bunları yapıyor. Biz 
buna, senelerce evvel büyük Atamızın eliyle ve 
emriyle bu kapının tokmaklarını çalmaya 
'başlamışız, girmeye niiyeltlenmişiz. Sonra köy 
kentler birdenbire mi çıktı ortaya? Hayır. 
Ben size şimdi küçük bir vesika okuyayım, 

yalnız lütfen bizle birleştİrmeyin tarihî bir 
vesika olduğu için okuyorum. 

ıKöylünün sağlık, sosyal, kültürel ve eko
nomik bakiimdan kalkınmalsına yardım edecek, 
ihtiyaçlarını değerlendirecek ve 'bunun temi
ninde roıl oynayacak personeli, malzemeyi ve 
ihtiyaç maddelerini ihtiva öden müeslseîseler 
«Köy kalkınma merkezleni gilbi» kurumlar, mües
seseler kuralarak faaliyete geçirilecektir. 

Bu Millî Birlik Komitesinin 16 Eylül 1960' 
ta Hükümete vermiş olduğu direktifin 11 nci 
maddesidiır. Bir daiha okuımaya lüzum yok. Gö
rüyorsunuz ki tasavvur, niyet köyün kendi içe
risinde din'amıize edilmdai için; köyün ihtiyaçla
rına toplu bir balkısı bağlayan, köyün ihtiyaçla
rını rasyonel şekilde değerlendiren, köyün ih
tiyaçlarını en ekononnıilk ve hızlı tarzda siağla-
yan, kontrol eden birtakımı merkezler taisıaıvvur 
ettik o zaman. Köy kentler bunlardır. Bu za-
mjanla ulusial kallkmanla plan] arına ve partilerin 
programlarına girdi. Demek ki çiorbada herkesin 
tuzu var. Atatüı1küm>üzdcn başlıyor 27 Mayıs; 
dirdktüfhı, en belirgin bir tarzda içellisinde yer 
'almasını sağlamış, Anayasamın içerisinde çeşit
li maddelerle yerini bulmuş, partilerin prog
ramlarına girmiş ve mjüştereken kabul ettiği
miz ulusal kalkınma planlıarında yerini al'ımış 
m,erkez köyleri. Simidi köy - kentler tarzında 
bir oluşun içerisinde. Birdenbire meyidlaıroı çık
mış bir fikir değil. İşte mazisi bu. Ortaya 
birdenbire atıldı tarzında mütalaa edilip, he
men elle itmeye gelmez, hepiimjizin m#Hi; ama 
nasıl kurulacak elbette bir mesele. Bunun ku
rulması için acele davranmak lâzım. Ook acele 
olması birtakım yanlışlıkları gerektirebilir. 
Şimıdli Köy İşleri Bakanlığı model geliştiriyor, 
seminerler tertipliyor. Bütçe Komfeyonunda bu
lunan devamlı halk sektörü, köy kent nedir 
ımjeselesi tartışılıyordu, işte gerçeği bulduk. Ma
demki bu tartışma başlamıştır, o halde gerçek 
bulunacaktır. Köy işleri Bakanlığı silki bir ça
lışmanın üz;erincle bir m/odel geliştiriyor ve el
bette yakında bunu bul'aeağız. 

Köy - kentlere biran evvel başlamak lâzım 
dedlim. Sebebi şu: Mastır planlar geliştiıllyor, 
attsellvtör anapılanliarı. Köy yollan, köy elektri
fikasyonu, köy sulama tesisleri ve diğer ana 
Devlet yollan, büyük gerfilı'im hatları ve elbette 
köy kentler bunlarlada ilgili. Bir taraftan 
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bunları yaparken. bir hayli geeilkmeyi mütea
kip köy koııtlcr projesini ele alırsanız yaptı
ğınız köy elektrifikasyon ak anaplam, yani mas
tır planları , diğer yolları için planlar, öteki 
planlar bir hayli zayiat verir. Çünkü köy - kent
ler bir kontak noktastıdır, bir beyindir. Birçok 
meilke/bue yol. elektrik, su birtakım depolama 
imlkânları ve çeşitli tesisler bakımından b ' r 
merkezdir. Bakan, kontrol eden, tespit eden. top
layan ve dağıtan I)ir merkez. Bir yerleşme ye
rinin ötesinde bil' şeydir köy - kentler. Norma! 
bir mesken sakası değildir. Bu espri içerisin-
de ele aldığınız vakit, gecikirseniz öteki plan
lara verdiğiniz paranın çoğu boşa geder. Tek 
acele ederseniz; belki tam. bir model bulmadan 
geliştirirsiniz. Köy İsleri Ba'.kan.kanlıği: böyle 
bir nazik tutum, nazik bir davranış içerisinde 
bulunuyor. Onun irin diliyoruz Sayın Bakan, 
biran önce hızlandırsın. Yapılamaz diye bir 
şey yek. İsrail 'de yeni bir vatan kuruyor, adamı. -
lar. Allah vermemi. yani her mıillotıin başına ko
lay değil. Millî Mücadeledeki bizini büyük di
namik «-üçümüz niye meydana geldi? Sıkıştığı
mız vakit çok defa meydana geliyor. Sıkıştı
lar. düşman topçu menzili içerl.-ıinde haftada 
bir köy kuruyorlar . .Ivibut sıkar, komünizmin ha
yal hanesinde yaşa/tamuıdığı bir komin tipi. 
Yapamıyor komünizmi benimseyen memleket
ler bunu : ama İsrail kibutslarla yapıyor. İs
rail komünkt falan da değil, böyle bir niyeti 

de yok. kimse de diyemiyor za.teiı ona; ama 
kurmuş . Moşavları kurmuş. Topçu menzili içe
risinde o sıkıntıya tahammül etme, o ülke ile 
savaşma, durumunda, olan insan artık müşte
rek yomek yemeği ikine! ka.tagoi'ido'iı bir şey 
sa\ ıyor. Utku var. dava var ortada, onun pe
ninde koşuyor. Onu biraz daha geliştiriyor ve
ya o tür lüsünü beğenmeyenin yanma Moşav
ları koyuyor. Sonra İsrail İşçi Sendikaları Bir
liği eğer pek sevmiyorum ya öyle kapitalizmi. 
'komünizm, emperyalizm t'ilâ.n, artık bu kavram
lar bu terimler yerini çok. yen! yeni terimlere 
îerkefti. Kapitalizm, Liberalizm derseniz en ko
yusu yine orada; ama İsrail Mac'da değil. Za
ten Atatüı 'k 'ün bize gösterdiği de bu. Aılını baş
kası koysun. Siz ihtiyaçlarınıza göre davranın. 
Devlet çiftliklerinin kollıoz ve sollıoz diye nite
lendiği devri aştık çok şükür. Simdi Ceza Ka 
ııunun maddeleri içerisine kadar geldik. Yarın 

kutnu da aşacağız. Aşacağız bunu. çünkü bu mem
lekette komünist olabilir; ama bu momlekete ko
münizm gelmeyecek, getiıdhney erektir. Bu mem
leket kendi sistemini buluyor, bu memleket Mil
lî Mücadelede yapt ığı önderliği Cezayirlinin ce
binde taşıdığı Ata türk 'ün , Mustafa. Kemal'in 
resmini bir sistem yarat ıp onlara takdim ."••de
memenin ıstırabı içindedir. Bu memleket o sis
temi bulacak. 27 Mayıs Anayasa .siyle sosyal hu
kuk devleti felsefesine ve o felsefeye muhteva 
•'kazandırma yoluna girdi, bu toplum artıik. Bu 
toplum, yeni demokratik hayat tarzı içerisinde. 
Millî Mücadelede mazlum uluslara yol veren 
Türkler, aynı zamanda geri kalmış veya kal
kınması gereken milletlere kalık ı em anın mo
del s'stemini de takdim edebilmek mazhariye
tine erişecektir. Bu yakındır. Bu demakr'afilk dü
zenle daha .şuurlu bir tarzda hareketle, daha. 
dinamik hareket tarzda buna varacağız. 

Değerli arkadaşlarını, onun için köy - kent
leri bir tarafa itmeyelim. Hayal diye yaşata
lım. zararı yek. Yalnız içimizde ihtiras olsun. 
O doğmadan Ana d ol unun t ipini değiştiremez
siniz. Yorulanı toprağını uyandıramıazsıınz. .1980 
lerde 10 milyon eğitimsiz gezen insanı eğite-
m ezsin iz. Top rakl arınız altı nd.aki madenleri 
tam isletemezolnlz. Sırça saray gülürseniz kö
yün önüne, kendi hayatına döndürmek için bir 
sene kâfi geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Ken
di içindeki atom çekirdeği gibi o dinaımlk gücü
nü harı.kete getiremezseniz. kendi varlığı için üre
ten. düşünen, yaratan insan dueuımuna getire
mezseniz; etrafına ekleme tarzda yannalı boh
ça tarzında getireceğiniz en güzel hizmetler 
dahi. biıkat; sen.:/ sonra tanıyaımayacağınız ba
le gelir, İşte köy kentler budur , işte halk sek
törü budur . Belli, birbirinin sırtından geçi
nerek kuıırian ekonomik modelde belirli bir 
noktaya, kadar geldik, daha gidomjiyoruz. Ar
tık ne kadar fayrap etseniz hm- şey stop etti. Top
lumu harekete geçirmek için hepimiz değişik 
ifadelerle: ama aynı şeyi söylüyoruz. Toplum. 
bütünüyle, her yönüyle, her yanı ile harekete 
geçmelidir diyoıuz. bk. nerede- toplum.1 İstı1 köy
lü. inkâr edemeyiz varlığıyla köylü. Ma.ddî var-
lığıyle köylü ortada, açık. Manevî varlığıyla ta
rihî sınavını vermiş, zaten basiret alemimizde 
manevî varlığının da orada ofhluğunu kaimi 
etmeye mrchuınz. Zekâ potansiyeli orada, yo-
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teneJk pdtaiDsiyeli orada, nüfus potansiyeli orada. 
O hareJke/te geçerse Türkiye -bu dev adının ata-
oalk ve taike - off; o çaitlamıa, o kalbuk patlama 
dönemlini geçirecektir. Bu, içimizde bir hayal 
olmalıdır, bir istek olmalıdır; aıma her şeyden 
önce Türk insanının içinde bir ihtirastır bu. 
21 nci yüzyıla daha ba.su -dik girmok isteyeni 
Tüılk ulusunun ihtirasıdır. Onun ioin bu yapı
lacaktı i'. Bunun başka şekli yoik. Bu iktidar 
birazını yapacak, ondan sonra kime nasıip olur
sa o birazını yapacak, 'birazımı değil, yani, büyük 
adııııfem!a birazını, çünıkii yürünecek mesafe 
çok. 

Değerli arkadaşlarım, köy - kentler mev
zuuna böylece değinnreyi yararlı buldum. (Jiin-
'kü hakikaten büyük Atamızın 193'5'lerde eliy
le çizdiği o köy resmini unutmayın, şemasını 
unutmayın. Buradan gelişti. Kimsenin imli işa
rında değil. Ka'bııl; bizim kendimizin, «Biz bi
ze bemz'eri'z» lâfını burada hatırladım bunu. 
•hani (Rüya görmeye değil, yormaya bağlı) 
derler. Yoruma bağlı. Bazıları alay mevzuu da
hi yaparlar, «Biz bize benzeriz» sözünü. Elbette 
biz bize benzeriz. Biz, başka bir ulusuz, bizim 
bir kültürümüz var, bizim davranışlarımız var, 
geleneklerimiz var. vicdanî değerlerimiz var, ta
rih değerlerimiz var elbette biz bize benzeriz, 
elbette Atatürk doğru söylemiştir. Biz bize ben
zediğimiz için Millî Mücadeleyi yarattık, bize 
bize bezediğiimlz için yeni bir Türk demokrasisi 
dinamik bir Türk dem'okrasisi yaratacağız. Bu 
asla küçümsenecek bir mevzu değildir. Bunu 
küçümseyip birtakım donmuş döktriner kalıp
lara kaymanın hiç doğru olmadığını müştereken 
düşünme meeburiyetinideyiz ve zaten de onu 
düşünüyoruz. Yalnız bunun karşılığı, yozlaş
mış birtakım tutum ve davranışlar içinde bu
lunmak değil; dinamik yapıcı, ilmin, tekniğin 
verilerine 'dayanan itici, güdücü, sağlam bir mo
delin bir an evvel meydana eıkamasıdır. Halk 
sektörü böyle bir modelin hikâyesidir. Halk sek
töründen çekinmemek lâzımdır, aksine teşvik 
etmeliyiz. Gerçekte böyle. Ekonominin sosyal 
planlamasını en son verileriyle ele aldınız mı 
sosyalist plan ekonomisine gidersiniz. Bir tarz
dır. Bununla fişek gibi kalkman memleketler 
var. ilim gerçektir göreceğiz. Benimseriz, be
nimsemeyiz, o ayrı. Benimsenmiyoruz, onu da he
men arkadan ilâve edeyim. Liberal ekonomiy-
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le fişek gibi kalkman memleketler var. Tüke
tim ekonomisine dayayıp dünyanın bir numara
lı süper devleti halinde yaşayan Amerika var. 
Bunların hepsi birer gerçek; ama biz bakıyo
ruz kendi çapınıza, boyumuza, poşumuza, kay
naklarımıza, tarihî imkânlarımıza, jeopolitiğimi
ze, değer yargılarıımıza, yapısal durumumuza 
(gerçek değerler bakımından, vicdan değerle
ri bakımından) yapısal durumumuza. Bakıyo
ruz, hayır diyoruz bizim için Atatürk yolu en 
doğru yoldur. Simdi onun imkânını da bulduk. 
Sosyal hukuk devleti, ekonomik modelde boca
lıyoruz. Aslında özel teşehbüs filan diyoruz. Ar
kadaşlar öze] teşebbüsü de ele alırsanız cürü
mü nedir aslında bunun.' Ama, cürmünü büyü
ten yanlış bir tatbikat var. Bir tarafta Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri milyarlar üzerinde oynu
yor, ordu pazarlaıiyle, kurulacak, olan İYAK 
larıyle. M lOYAKlarıyle PTTsiyle Tekeliyle, l)e-
miryoıllarıyle, Karayollarıyle, Türkiye'de nere
de özel teşebbüs? Şimdi gereği görelim; ama 
cüssesi küçük, tesiri büyük böyle beslenmiş, şi
şirilmiş bir teşebbüs yaratmışız elbet, o bizim 
elimizde, Modelimizi bulursak o da kendi hiza
sına, kendi sınırına gelmek imkânını bulacak. 
imkânını bulamazsa oraya getirilecek zaten. 
Halk sektörü doğru bir teşebbüstür; ama ne
dir İm diye oradan bana sorsanız şimdi, bende 
kesin bilmiyorum. Açık koyalım ortaya. Çün
kü tartışılıyor. Konu tartışılıyor, bir şey çıka
caktır. Halkçılıktan bir şey çıktığı gibi çıkacak
tır. Halk devleti, halk hükümeti, köylü efendi
miz, halkçılık Atatürk zamanında somut örnek
leri, o günün imkânları içerisinde verilmiş, Mil
lî Mücadele kazanılmış, ondan sonra Birinci ve 
İkinci Anayasalar üzerinde taslak ve esas 19)24 
Anayasası üzerinde birtakım uçlarla oralara 
girmiş; ama soyut kavram halinde kalmış. Tar
tışma böyle süre gelmiş, zaman zaman muhteva 
kazanmış. Şimdi artık iyice somutlaşıyor. Halk
çılık tabana iniyor, yere iniyor artık. Kültürel 
bakımından halk eğitimi diyoruz, iyice teşki
lâtlanıyoruz. Köy kalkınması diyoruz, iyice teş
kilâtlanmaya çalışıyoruz. Halk sektörü diyoruz, 

işte ekonomik tabanına oturmaya başlıyor, muh
teva kazanıyor, kültürel, sosyal, ekonomik muh
teva kazanıyor. Yarın politik muhteva kazana
caktır. Hiç tereddüt etmeyelim. Atatürk'ün de
diği; gerçekten olan, o halkın yüzdeyüz ihtiyaç-
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larını, dileklerini, ıstıraplarım tömsil eden ye
ni yeni meclisler de gelecek, oluşuyor. Bunu içi
mizde de görüyoruz. Mütemadiyen halka dönük 
meclisler haline gelmeye başladık, her kanatla. 
Hiç tereddüt etmeyelim Atatürk'ün söylediği he
defler gerçekleşiyor, somutlaşıyor. Halk sektö
rü bunlardan biri. E., ne bu? Efendim kamu sek
törü değil elbet. Yani maliyeti düşürüp, katm,a 
değeri fazlalaştırayım çabası içinde doğru ve 
haysiyetli çalışan bir kamu sektörü değil. Onu 
da çalıştırmıyoruz ya müdebbir tüccar demişiz, 
müdebbir tüccar gibi hareket edermiş. E.. Mü
debbir tüccar gibi hareket edince, onun gibi ha
reket etmesi lâzım. Nerede fazla kâr, oraya. Kâ
rı nasıl yükselteceğim? ilân, reklâm, banka. Mü
debbir tüccar diye de demişiz, zaten onları ben
zetmişiz. Aslında yanlış bir tabir. Bir de, boyu
na burnumuzu içerisine sokuyoruz. Genel müdür 
değişikliği, kartvizit gönderme, şunu bir yere 
al; hep yapıyoruz. Oradaki adamlar da şaşkına 
dönmüş, maliyeti azaltıp katma değeri çoğalt
mak suretiyle topluma faydalı olma, yani eko
nomiyi bizim 440 sayılı Kanunda tasavvur etti
ğimiz gibi değil, yanlış o çünkü; ekonomiyi sos
yal ekonomik planlama açısından görmeye imkân 
bulamamış. Yapılacak bu değil. Özel teşebbüse 
gelince, kâr marjı üzerinde çalışacak. Kâr ço
ğaltması üzerinde çalışacak, şüphesiz hangimiz 
özel işle uğraşsak bunda çalışacağız : Bunu ne 
yadırgayalım, ne küçümseyelinı. Efendim, ma
liyet düşürür; ama onun için rekabet imkânları 
bu toplumlarda daha henüz olmaz. Zaten büyüse 
entegre bir tarzda ekonomi karşınıza çıkıyor, 
yine de olmuyor. Ne yapıyor bu sefer? Zarif çe
şitler hitap eden; Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet' 
in gönlüne, hepimizin gönlüne hitap eden güzel 
ayakkabılar, güzel, cıvıl cıvıl renkler, şekiller, 
ilânlar, reklâmlar tüketim eğilimimizi ha babam 
pompalıyor. Fiyatlar tabiî ona göre bir yönü ile 
yükseliyor. Kâr marjından, kâr maksimizasyo-
•nımdan faydalanmak suretiyle hayatını idame et
tiriyor. özel teşebbüs de bu. Halk sektörü bu 
da değil, İşte halk sektörünün yeri çıkıyor. Mark-
sizm,in de artık değer teorisi var. Bütün soyut 
kavramlar halinde tartışıla tartışıla milleti so
kağa döküyor. Bir de kâr var, o ayrı bir şey. 
Halk sektöründe Marksist telâkkinin o çatışma
sı da ortadan kalkacaktır. Bizzat hizmet içeri
sinde onu bölüşecektir. Yan bakmayı da ortadan 
kaldıracaktır. 

Arkadaşlar halk sektörü bir teminattır. Türk 
Devletinin sosyal hukuk nizamını benimseyen ve 
tahakkuku için amansız bir mücadeleye girmiş 
olan Türk Devletinin varabileceği, varması lâ
zım, gelen, istenmesi gereken bir noktasıdır. Kar
ma ekonomi diyoruz. O zaman denge, model üze
rinde yeni yeni veriler ortaya çıkacak ve uçla
ra doğru kayışları frenleyecek. Bizzat hizmet, 
almteri ve emekle ücret arasındaki ahenk, den
ge kurulacaktır. Yalnız bir noktaya daha Hükü
metin dikkatini çekmek için temas etmek isti
yorum. 

Türkiye'de tasarruf ve yatırım sayısı belli: 
galiba bu Planlamada 3,1 - 3,2; yani c/c 35 ci
varında aldılar. Tasarruf eğilimi de aşağı yuka
rı bellidir. İşbu, noktasına geldiği zaman tasar
ruf başlar ve yatırıma döner. Onun için çok de
fa doyanlar yatırıma yatırır. Pek her tarafı ek
sikken yatırıma para götürmez. Ayda iki bin Ji-
ra para alıyor, dört beş çocuğu besleyecek, on
dan iktisat edecek de oraya yatıracak. Hayır 
efendim. Onun elbisesi var, ayakkabısı var, mek
tebi var, kalemi var.. Doyma noktasına gelme
den bir insandan tasarruf yapılmaz. Maaşımız
dan kesmeseler tasarruf yapamayız. Oımn için 
cebrî, mecburî tasarruf müesseseleri makbul mü
esseselerdir. 

Bu taban fiyatlarını süratle tabanda yayma 
fikri ne kadar doğru ise, süratle tabanda yayı
lan gelirden, yatırıma ayırmak için gereken za
manı, enerjiyi ve kurumlaşmayı yapamamanın 
getireceği mahzur da o kadar doğrudur. Gerek 
taban fiyatlarının, (Çünkü bununla Köy İşle
ri Bakanlığının da ilgisi var, halk sektörü ile de 
ilgisi var.) tespitinde ve verilmesine ne kadar 
doğru ise, bu paranın Türk sanayileşmesine ve 
kalkınmasına katkısını azaltmayacak şekilde tek
rar tasarruflara dönmesinin sağlanılması da şart
tır. 

Demek istiyorum ki, kooperatifleşmeyi bir an 
önce bitirmelisiniz. Kooperatif gelirini sağladığı 
zaman, kültür hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin 
karşılığını, sandık biriktirme karşılığını ve idame 
karşılığını ayırabilmeli. Küçük küçük derecik
lerden çağlayanlar, ırmaklar, nehirler meydana 
gelmelidir. Risturn tarzında tekrar yatırıma dö-
nebilmelidir. Aksi halde o tabanda kaybolur : 
Köy düğününe gider, eğlenceye gider, zevke sa-
faya, keyfe gider. Haklıdır ve beri taraftan ba-
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zı müesseselerin gelir seviyesini azaltıyoruz ki, 
bazılarına yayılsın; ama aynı zankanda Türk 
•millî geliri de artıyor. O da yükseliyor. Birbi
rinin içersinde. Bunda beraber yapmak lâzım. 
Halk sektörü üzerinde Kooperatifler Bakanlığı
nın çalışması yoğun olduğu için bu noktaya te
mas ettim. Bunun üzerinde dururken, köy kent
ler de ihm,al edilmemelidir. İkisi beraber yürü
düğü zaman göreceksiniz üç beş sene içersinde 
çok faydalı neticeler elde edilecektir. Bakın is
tatistik bilgilerine; iki bine yakın halen nüfusu 
iki binden fazla ünite var. Bunlar köy ve bucak 
halindedir. İllâ da yenisi değil, iste aslında iki 
bini hazır. Nüfusu, iki bini aşkm bir buc:ak ve 
köy yapısı, aslında santralize edilen diğer köy
leri bir varlıktır bugün. Türkiye'de dolaşıyor ve 
görüyoruz. İşte bunlardan süratle başlanabilir. 
Evvelâ onların bünyesi köy - kentlerin tasavvur 
edilen ve istenen niteliğine ulaştırılır, süratli bir 
planlama ve evvelâ geri kalmış bölgelerden, ev
velâ elbette ki Doğu'dan, -evvelâ elbette ki Doğu gi
bi geri kalmış bölgelerden, asla Batı'dan ve ilerle
miş memleketlerden değil. Büyük hata işleriz o 
zaman. Bu geri bölgelerden başlayıp süratle ger
çekleştirmek gerektir. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu, Köy 
İşleri Bakanlığı karşısında bütün arkadaşlarını
zın olduğu gibi, biz de elbette ve ister istemez 
dalha değişik bir heyecan duyuyoruz. Duyduğu
muz heyecan, hepinizin gibi yaratmak istediğimiz 
rejimin temelinde parlayan, alevlenen heyecan
dır. 

Bu bütçenin bu Bakanlığa yarar getirmesi
ni, Sayın Bakanımızın, çoğunu yakından tanıdı
ğım, uzmanlık derecesindeki Sayın Bakanlık 
mensuplarının bütünleşmesi ile Türkiye'nin re
jim bakımından politik, kültürel, sosyo - poli
tik, sosyo - kültürel, sosyo - ekonomi bakımdan 
en önemli bir adımının eşiğinde bulunuyor. Yü
rekten temennimiz, başarılı olmasıdır, Türk Ulu
sunu sevindirmesidir. 

Beni dinlediğiniz için tümünüze derin saygı
lar sunar ve Grupumun da ayrıca değerli arka-
daşlarıma saygılarını iletirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumjhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Hüseyin öztürk, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
seçkin görevlilerini selâmlıyarak sözlerime bas
ılıyorum. 

23 . 2 . 1973 tarih 4951 sayılı Kanunla kuru
lan bu Bakanlığın amacı, köylerimizin ekono
mik, sosyal, kültürel ve yapısal bakımdan hızla 
(kalkındırılmasını sağlamaktır. 

<1964 Temmuz ayında ayrıntıları ve kuruluş
la rıyle bir kararname gereğince fiilen hizmete 
girmesiyle genel anlamda köy hizmetleri prog
ramlı bir çalışmaya kavuşmuştur. Bugün Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adını alan bu 
Bakanlığımız, gerçekten köylerin kalkınımasııı-
da teırnel altyapı hizmetleri olarak köy yolları 
ve köprülerinin yapımı, onarımı, içme suları, 
toprak - Su 'kaynaklarımızı, tarım ürünlerini 
arttırıcı şekilde geliştirilmesi, köy konutlarını 
bir imar planına göre yaptırmayı sağlama işleri
ni yürütmektedir. Köy ve Köylü sorunlarını sü
rekli olarak araştırmak ve kalkınma yönünde 
değerlendirmek ekonomik gücü geliştirmek 
için de, kooperatifleşme ve çeşitli ekonomik 
yöntemler uygulama bakımından olulmlu bir ça
lışma ortamı içindedirler. 

Köylerimizde kooperatifleşmeye gmı geçtik
çe verilen önem ve hele Sayın Ecevit Hüküme
tlimin kooperatifleşme işine verdiği önemle ekono
mik ve teknik güçlerin geliştirilmesi hız kaza
nacaktır. Kooperatifler Bankasının kurulup 
ekonomik hayatın güçlendirilmesi, kredi olana
ğının arttırılm'ası ise, insanca yaşatmanın sağ
lanmasında etkili oluşumların yaratılmasını ça
buklaştıracaktır. Türkiye Halk Bankasından 
kredi ve yatırım olanaklarını köy - kentlerdeki 
küçük esnaf ve sanatkârlara aktararak köy kal
kınmasında etkili bir yöntemin uygulanması 
Ibeklenm ektedir. Köylülerin üç ay çalışıp, do
kuz <ay oyalandığı boş zamanlarını değerlendir
mek gibi sorunlarının çözümüne daha çok ola
naklar hazırlanması da böylece halledilmiş ola
caktır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
merkez teşkilâtı ve diğer organları için 1973 ma
lî yılı bütçesine göre % 77 arttırılarak köye 
[götürülecek hizmet için 1974 yılı bütçesine 4 075 
(milyar lira ayrılarak eski yıllara göre köy kal
kınmasına çok büyük bir önem. verildiği orta
ya konmuştur. 
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Ulusal gelirden en az pay alan, yıllardır 
kendi olanakları ve gücü i'le kalkınmasını sağla
yamayan 24 milyonu aşkın yurttaşlarımızın so
runlarının çözülmesi için yapılacak iş, milliyet
çiliğin en güzeli, en gerçeği olsa gerektir-. 1974 
yılı bütçesinde bu görüşümüzün gerçekleşmesi 
•için ayrılan ödeneklerin, geçmiş yıllara göre 
rr 100 biı- artışla ifadelendirilmesi köylerimize 
ekonomik ve sosyal hizmetlerin götürülmesinin 
amaçlanması olarak kabul ediyor ve takdir edi
yoruz. 

Ekilen arazinin hâlâ erozyon etkisi altında
ki oranının % 74 oluşu ve bunun ancak c/c İÜ' 
unun bu tehlikeden arındırılmış olması köye 
gidecek hizmetlerin büyüklüğünün örneklerin
den birisidir. 

Köylerimize götürülecek hizimetlerin en 
önemlisi köy topraklarının tarıma elverişli ha
le sokulmasında diğer bakanlıklara organize 
edilmiş çalışmanın yapılmasıdır. Bugün toplam 
tarım arazisinin ancak % 7'sinin sulanabildiğini 
dikkate alarak, genel su kaynaklarım millileş
tirmek ve tüm potansiyeli birleştirmenin fayda
larını gözden uzak tutmamanın önemine inanı
yoruz. Arazinin 16.7'si sulamaya elverişli oldu
ğuna göre, işin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Köylerimize götürülecek hizmetlerin zor
luklarından en büyüğü ise. küçük yerleşim üni
teleri halinde dağılmış olmalarından ileri gel
mektedir. Bu yüzden okul. yol. içnresuyu. sağ
lık hizmetleri, elektrik, teknoloji ve sanayi yatı
rımları gibi kalkınmayı sağlayacak hizmetlerin 
gitmesi engellenmektedir. Koalisyon Hükümeti
nin Hükümet Programında ortaya koyduğu, 
i\ H. P.'nin bildirgesinde büyük Türk Ulusuna 
sunduğu Köy - Kent projelerinin derhal uygıı-
.arı masına geçilmesi, insan gücünün toplulaştı-
rılması. ekonomik ve teknik olanakların sağlan
ması gerçekleştirilmelidir. 

Bugün az gelisimiş bir ülkenin tüm özellik
lerini taşıyan yurdumuzda az gelişmişliğin en 
•önemli nedenlerinin basında orta çağ hayatını 
yaşamaya terkedilmiş köy ve köylülüremizin 
durumu gelmektedir. Bu bakımdan bölgeler, 
köyler ve şehirler arasında yatırımların yapıl
masında yaratılmış dengesizliğin, adaletsizliğin 
se!)».']> olduğu bu sorunumuzun çözümlenmesi ge
reklidir. Bölgeler arasındaki gelişmelerin yarat
tığı farklılıkları bile gözönüıie almadan uygu

lanan bu sistem belli bölgelerde, belli kesimler
de etkili olmuş, çoğunluğu fukara olan köy ke
siminde Orta Anadolu, Doğu ve Güney Anado
lu'daki halkımızın kalkınmasına katkısı çok az 
^olmuştur. Bu sebeple dengenin sağlanması için 
geri kalmış bölgelerde yatırımların öncelikle 
ele alınması, ekonomik, toplumsal, kültürel, tek
nolojik durumun ve etnik durumların, pazarla
ma olanakları ile müşterek bir oluşum içinde ge
liştirilerek köy ekonomisini ve köy hayatını 
kapalılıktan kurtarılması şarttır. 

Köy evlerinin sağlığa uygun yapımında ken
di evlerini yapma eğilimini teşvik ve destekleye
rek imar ve konut planlarının yapılması, düşük 
faizle krediler sağlanması sorunu çözümlenme
lidir. Çiftçilerin teşkilâtlandırılarak toprak -
su kooperatiflerinden el sanatları kooperatifle
rine kadar bütün kaynaklarını düzenleyen, güç
lendiren boş zamanlarını verimli çalışmalarla. 
geçirecekleri ortamlara kavuşturulması köylü
lerimizin insanca yaşamasına destek olunması 
gereklidir. Köylere telefon, sağlık hizmetleri. 
yol. sulama havuzları, değinmen, mezibaha, ha
mam. fırın gibi tesislerin götürülmesi, mandı
raların kuruluna sı, süt. toplanna işinin iyi or
ganize edilmesi, hayvancılık, aracılık, tavuk
çuluk, balıkçılık gübi ekonomiye etkili olacak 
ün it d eıin gerçekleştirilmesi mahsullerin depo
lanması, pazarlarım a;sı ve satışlarının sağlan
ması için de kooperatifleşmemin mutlaka ger-
çekleştiıilmesıi gereklidir. Çünkü, köy ünite
si içinde bulunan nüfusun c/c S5 - 90mı tarımla 
uğraştığı hakle, kendi geçimi için gerekli olan 
ürünü bile çoğu zaman teinin edememektedir. 
Köyde yaşayan yurttaşlarımızın doğal zor
lukları, olanaksızlıkları dikkate almaaak on
ları ekonomik ve teknik bakımdan en çok des
teklemek hükümeitlerin başta gelen görevi 
olsa gerektir. Yana köylerimizde üretimi tü
ketin için yapma amacı, kendine yetecek ka
zanı; ekonomisi duygusundan, düşük bir ka*-
zanç ve yaşama düzeyi içindeki durumdan 
kurtarılması için eğitim, ekonomik, yardım 
ve tekniğin gereğine inanıyoruz. Ekonomik 
yaşantıları üzerinde etkili olan doğal olanak
lar. yeryüzünün çok engeibeli durundan, coğ
rafî etkiler, toprak miktarının yetersizliği ve 
elverişsizliği, ulaşım olanaklarının ve kredi dü
zeninin kifayetsizliğinden köy hayatım kur-
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t a rmak. bunları köyün üzerinden silip tüket -
mek hükümetler in cihetteki en önemli görev
lerindendir . Oysa yı l lardır oyalamışız, oyunu 
almış aldatmışız; ama bu hizmetleri köye 
(/( .10'un' altında g'ötürmüşüz. 

11974 malî yılı Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı bütçesinde hülgclera rası sosyal ve 
ekonomik adalet ilkelerinin gerçekleştirilmesi 
için ortaya konan özellikleri görmekle sevine 
duyuyoruz. Böylece geri kakmış "bölgelere baş-
1a köylere ekonomik yardımın ve hizmetin 
götürülmesinin öneminin, anlaşılması Türki
ye'nin kalkınmasında en. etkili bir davranış ola
rak kaıbul edilmelidir. Bilhassa köylerin yol 
işi halledilmeli, ulaşt ı rma olanakları ge'iştr-
r'ilmeli. ürün s toklar ının düzeltilmesi ve ta
rımsal fiyatlarda görülen değişik ve şiddetli fi
yat dalgalanma arı önlenmelidir. 'Soğun, tarım 
'bölgelerindeki gizli işsizliği büyük ölçüde gi
dereceği, satılabilecek ve para. edecek ürünle
rin üretilmesi planlanmalı ve teşvik edilmeli
dir. Köy fşleri ve Tarım Bakanlığlylo bir ' ik te 
bu konular üzerine eğilmelidir. Ar tan gelirle
ri tüketim amacı ile ha rcamaktan k u r t a r a r a k 
o bölgelerin, sermaye, insangücünü yaihrımlar-
da kıılkınmak amae.iyle kooperatiflerce \"e özel 
tesrhbüs girişimleri ile sanayileşme teşvik edil-
.•'iıiesi, yatırını indirimleri kredi ve vergilerde İMI 
bölgelerde uygulan a raik kalkınma sağlar analıdır. 

Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığı kırsa! 
kalkınma cakalarımızın gerçek! esi meşinde halk 
g-irişi>n ilenin i program il astınmak, geliştirmek ve 
d e beklemek bakumnda.n düne ix'üvo daha geniş 
kapsamlı bir görevin içindedir. Almterinin kar
şılığını alamayan, verimsiz ve sahipsiz bir ça
lışılma ortamı içimle kıvrmmn, elde ettiği üreti
mi ile ekonomimizin büyük dayanağı da okııaya. 
devam eden 'köylerimize Devlet olarak her ba
kımdan yardımıeı olmıak aımaciyle Devletin sis
temli bir çalışmaya girmesi şart t ır . Tüm ola
naklarımızı, i ns'aaı gücünün zannın içinde ölçülü 
olarak değerlendirilmesi yönünde bilimsel yön
temlerle ele almayı ekononıiik güçlük yaraitmıa-
yı sağlamalıyız 

Bugün h fi IA 03 71 o ü iz veya ] tat ika köy yolu 
tulüne el değmemiş, ÖT> 400 muhtar l ık tan 18 840 
köyün ancak yollarının kaplamalı olduğu dikka
te alınırsa Y.S.li. Oenel Müdürlüğüne düşen 
görevin al ır l ığını ve bu isi bıurüne kadar neden 

'böyle ihmal ettiğini gürmekle üzülüyoruz. Orta
lama olarak 74 000 ünite olduğu söylenen köylü 
yurtdaşlar ımızın .yaşadıkları yer lerden bilhassa 
kışın il ve ilçelere1 inilmesinin imkânsızlığını kabul 
edersek, 20 nci Yüzyılın tamamlandığı şu yılkır-
da köy kalkınmasına vereceğimiz ön,om ve ağır
lık kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 24 000'e ya
kın köy ünitesinde hâlâ hiç irıııc suyu yok' veya 
çok yetersizdir. Üçüncü Beş Yıllık. Kalkınma 
Planının süresi içinde: yani 1077 yılında köy
lerim izin içme suyunun sağlanıp tamamıda naca
ğı ; köy yollarının ise. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının sonu olan 1 D,S2 yılında tamam
lanacağının hedef alınmış olması sevindiricidir. 

1!)74 malî yılı Bütçesinde a y r i a n ödenekle
rin de bu işlerin bu bütçe-yılı içerisine düşe-
'îıiniıı yapılıp bitirileceğine umutla bakıyoruz. 
Halen ö 000Men fazla dağ ve orman köyünün 
hiçbirisinde elektrik yoktur. Kooperatifler ara
cılığı ile orman ürünlerinin değer!en'dirilmesi 
Sayın Ecevit Hükümetinin Programlında yor al
dığına göre. orman köylerinin bilhassa bu ama
ca. uygun biçimde elektriğe kavuşiturulnırsı ön-
plaııa alınmalıdır . Y.S.E. (ieiıel Müdür lüğü ese, 
•'J00 köyün etütlerinin yapılmasını ve kuru lacak 
h id ıo - elektrik tesislerinin program!aş,tırılma-
sıııı ele almış bu lunmaktad ı r ki. bu durum kar
sısında lakdi ı ' e r imiz i belirtmek isterim. 

74 OlK) civarında olduğu söylenen köy özel
liğindeki yerleşim ünitesine götürülen elektr ik 
hizmeti r/( 10'u İtile bulamamışt ır . Elektriğe 
kavuşan bu köylerin çoğunda ise. kendi •ola
na ki ar iyi e bu hizmetin gerçekleştiği bilin
mektedir . Oysa, kamu hikmetlerini ve altyapı 
yat ı r ımlar ını hükümet ler daha iyi destekle
miş olsalardı ve güçlü kooperatif ler yolu ile 
ele alma olanağını yara t sa la rd ı . bugün güçlü, 
modern büyük tarım işletmeciliği yerleşmiş 
sanayi yat ı r ımlar ına çoktan. geçilmiş olurdu. 
Sayın Ecevit Hükümetinin Programında 1:474 
malî yılı Bütçesinde bu amaçla alınan t edinir
leri saygiyle karşıl ıyoruz. 

Küçük su kaynaklar ın ın geliştirilmesi. Dev
let Su İşleri ile organize k i r çalışma kurula
rak yeralt ı ve yerüs tü sulaı ımızm belli bölge
lerde birleştiri lerek .millî 'bir su şdbekesl ya
ratılması ve sulama olanaklar ının genişleı'iiip, 
sağlanmasının planlanıp projelendirilmesinin. 
gerecine inanıyoruz. Tarla mi hizmetlerinin ise, 
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verimsizliğinin ve elemansızlığmm neticesi ola
rak aksayan işlerin giderilmesi amacı ile il ve il
çelerdeki tarım teknisyenlerinden faydalanma 
yolunun tutulması, böylece atıl durumda kaldı
ğına sabit olduğumuz bu elemanların verimli ba
le getirilmesi şarttır. Bu konuda Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılmasın
da fayda mülahaza ediyoruz. 

Tüm kooperatiflerin kredi olanaklarının ar
tırılması -ve uzun vadede araç ve gereç kredi
lerinin işletilmesinin faydalı olacağına inanıyo
ruz. Kooperatifler Birliği, Kooperatifler Banka
sı ve Halk Bankası iştirakiyle tarım araçları fab
rikalarının kurulmsmın ele alınmasında önemli 
faydalar görüyoruz. Türkiye'de birkaç bin kişi, 
bankalardan yılda 70 milyar lira kredi alırken, 
bâlâ Ziraat Bankası aracılığı ile 24 milyon üreti
cinin 7 milyar lirayı bile bulmayan bir krediyle 
kalkınmasında ve güçlendirilmesinde olanaksız
lığın devam ettiğini söylemekte fayda vardır sa
nıyorum. 

Sayın üyeler. 1973 yılı sonuna kadar 24 mil
yon dönüm tarım arazisinin topraksız veya az 
topraklı kimselere verildiği tahmin edilmekte
dir. Biz, toprak reformunun gerekliliğini savun
dukça, «kimin toprağını kime vereceksiniz?» di
yenler, bu toprakların dağıtılmasında rol oyna
mışlardır. Maalesef Devletin topraklarını isabet
siz dağıtmışlardır. Çoğunlukla, adam, kayırılmış-
tır. Bu kürsüden defalarca örneğini verdiğim gi
bi, tarımla ilgisi olmayanlara bile arazi verilmiş, 
tonlarca tohumluk buğday istifçiliği yaptırılarak 
alım - satım vurgunculuğu sürdürülmüştür. Bun
ların ele alınıp düzeltilmesinde Koalisyon Hükü
metinin ve onun değerli Bakanı Sayın Mustafa 
Ok'un büyük rolü olacağını kabul ediyoruz. 
Önemli olan kırsal nüfusun eğitim gücünü geliş
tirerek, ekonomik olanaklarını artırarak girişim, 
yeteneklerini oluşturarak ekonomik ve teknolo
jik akımı kırsal alanlara çevirmek kalkınma 
planlarının hedeflerinden olduğu kadar, bu Ba
kanlığımızın da baışlıca görevi olmalıdır. 

Eğitim., kültür, ekonomik ve sağlık hizmet
leri bakımından kırsal bölgedeki mahrumiyeti 
gidermek için bütçeye konan ödeneklerin isa
betli olduğuna, inanıyor ve takdir ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; köy kalkın
masında büyük etkisi olacağmı düşündüğümüz 
kooperatifler üzerinde biraz daha durmak isti
yoruz. 

Gerek tarım, kooperatifleri, gerekse tarım dı
şı kooperatifler üretici ve tüketiciye koopera
tifçiliğin faydalarını bugüne kadar ulaştıranla-
mışlardır. Hattâ, bazı kalkınma kooperatifleri 
gibi kuruluşlar yozlaştırılmaya ve köylülerin 
heveslerinin kırılmasına çalışılarak kooperatif
ler üzerindeki kuşkuların yaratılmasına sebep 
olunmuştur. Bu, hem yanlış bir siyasî politika 
olarak yürütülmüş, hem de eğitilmiş ve iyi ye
tiştirilmiş kooperatif yöneticilerinden yoksun olu
şundan ileri gelmiştir. Aracı ve tefecilerle mü
cadelede iç ve dış ticaret ve sanayileşmede koo
peratifler etkili olamamışlardır. 

Hükümet Programında kalkınmamızda etki
li olacak halk sektörünün yaratılmasında koo
peratiflerin en büyük kaynak ve dayanak oldu
ğu gerçeğini ortaya koymuştur. 1974 yılı Bütçe
sinde de bu amaçla fasıllar ayrılmış, ödenekler 
konmuştur. Bu işin iyi organize edilmesi köy 
kalkınmasında en önemli dayanak olacaktır. 

Bugün kooperatifçilikte üc unsuru dikkate 
alarak bir çalışma düzenine girildiği takdirde 
tahminlerin üstünde bir kalkınma hızına ulaş
mak zor olmayacaktır. Yeterli ve güçlü yasalar
la gerekli eğitim, sermaye ve krediye kooperatif
lerin kavuşturulması başarımızı etkiliyecek, kal
kınmamız kolay laşa çaktır. Kooperatifçiliğimiz 
halk sektörü içinde de en etkin rol oynayacak 
bir güce ulaşacak bir araç olacaktır. Yeni kuru
lan Kooperatifler Bankası aracılığı ile yürütüle
cek sermaye ve kredi düzenindeki olumlu geliş
meler Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 
iyi organize edildiği takdirde alınacak sonuç, 
kalkınmamıza etkili olacaktır. Yalnız koopera
tif ve üst örgütlerinin yönetim ve finansmanı
na a'ahip olacak bir kuruluş özelliği taşıması 
Bankanın bir Devlet Bankası gibi düşünülme
mesi çalışmaları daha da verimli kılacaktır. Dev
let idarî ve malî yönden yardımcı olaıcak ama, 
yönetimine karışmayacak, diğer bankalardan 
farklı bir özellikle Kooperatifler Bankası, Dev
let Bankası olmanın ötesinde Kooperatifler Ban
kası olma özelliğini taşıyacaktır. 

Bilhassa tarım, amaçlı kooperatiflere serma
ye ve kredi yönünden Kooperatifler Bankası 
destek olurken, öte yandan Halk Bankası da ta
rım dışı koopeartîflerde aynı görevi yapacak 
güç ve özelliğe kavuşturulmalıdır. Bu bankaların 
diğer mevcut bankalar gibi pahalı birer fbranş-
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inan aracı olmamaları; tasarruf mevduatına ye
terli faiz tanıması, yatırım için kullanılacak pa
ralara ise, düşük faiz uygulaması, uzun dönemli 
yatırımlarda ise, gerekli olanağın sağlanması ve 
sanayileşmeyi teşvik edici ortamların yaratılma
sı amaç olmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârın, esnaf dernekleri ve kü
çük sanat kooperatifleri gibi esnaf teşekkülle
rinin kredi ihtiyacını karşılamak üzere kurul
muş bulunan Türkiye Halk Bankasının nominal 
•sermayesi 1 milyar lira olup, 1973 yılı sonunda 
bu miktarın en çok 319 milyonluk kısmı ödene-
bilmiştir. Bu ödenen sermaye içerisinde en bü
yük pay 280 milyon lira ile Maliye 'Bakanlığına 
ait bulunmaktadır. Sermaye hissesine katılma 
payı olarak bu seneye kadar 30 milyon lira civa
rında olan miktar 1974 yılı bütçesine 50 milyon 
lira olarak konmuş bulunmaktadır. Bunu tak
dirle karşılıyoruz. Banka yurt sathında 243 şu-
'besi ile hizmet görmektedir. Yurttaşın ayağına 
hizmeti götürmek için mevduatının artırılması 
gereklidir. Hele köy - kentlerin olıışmasıyle de 
bu hizmetler dalha da büyüyecektir. 1973 yılı 
sonunda mevduat yekunu 2 milyar 200 milyona 
erişen bankanın yurt kalkınmasına üretimleriy-
le bir değer katan esnaf ve sanatkârları güçlen
dirmek, köydeki el sanatlarını teşvik etmek, kü
çük sanayii geliştirmek amacı ile kredilerini ar
tırmak zorundadır. Esnaf Kefalet Kooperatif
leri aracılığı ile küçük esnaf ve sanatkârları ör
gütleme ve kredilerle destekleme bakımından bü
yük hizmetler yapmış olan bankamızın bugün 
523'ü bulan esnaf kefalet kooperatiflerine yarın 
eklenecek yeni kooperatiflerle yükü daha da 
ağırlaşacaktır. Devlet bütçesinden verilen ser
maye payının bu bütçede 100 milyonu bülması-
nu çalışmasnın verimini artırması bakımından 
faydalı bulurduk. Genel plasman oranının tat
min edici görülmesine rağmen, meslekî kredilerin 
% 72 oranında kalması da uygun olması kabul 
edilse bile, genel kaynak toplammdaki artış sağ
lanmadığı takdirde küçük esnaf ve sanatkârın 
ihtiyacının karşılandığını kabul edemeyiz. Bu ba
kımdan sermaye payının artırılmasında büyük 
faydalar görüyoruz. 

Küçük esnaf kefalet kooperatifleri de ve
rimliliği aritıracak başlıca etken eğitim, organi
ze ve üst yönetimdeki kişilerin bilinçliliği ve 
iyi yetişmesidir. Oysa, bu kooperatiflerin üst 
kademedeki yöneticilerin bilgisizliği, bilinçsiz

liği, işi ciddiye almayışları, büyük sermaye çev
relerinin koltuğu altında ve onlarla işbirliği 
içinde bulunuşları yalnız kendilerinin semizleş
mesinden başka üyelerinin kalkınmasında bir 
işe yaramamıştır. Tüm esnafın kredi ve verim
lilik bakımından perişan olduğunu, sıkıntı için
de bulunduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne bu 
kooperatiflerin sermayesi ile küçük esnaf ve sa
natkârlara ekonomik ve teknolojik bakımdan 
büyük faydalar sağlanabilmiş ve ne de bunla
rın federasyon ve konfederasyonlarının küçük 
esnaf ve sanatkârlar yararına bir tesis kurdu
ğu görülmemiş ve onlara ucuz malzeme, yeter 
kredi sağlamada bir başarı elde edilmemiştir. 
önce bu sömürü düzenbazlarından küçük esnaf 
ve onların kooperatiflerini ve hatta sermayele
rini kurtarmak ve korumak işinin gereğine ina
nıyoruz. 

Köylü ve küçük esnaf olarak Türkiye nüfu
sunun 3/4'ünü teşkil eden bu yurttaşlarımızın. 
insanca yaşamasını öngören Anayasa hukuku 
içindeki haklarının tanınması ve sağlanması için 
ülkemizin ve Devletimizin bütün olanaklarını 
âdil ve dengeli bir şekilde bu kesime ulaştırmak 
amacında olduğumuzun bilinmesini isteriz. 

Koalisyon Hükümetinin taban fiyatlarına ver
diği geçen yıllara nazaran % 100 farklı zamlar
la A. P.'nin devrinde yarattığı zamlarla ve pa
halılıkla ve bu zamların zamanında ilân edilme-
mesiyle, yine bir avuç insanı bu zamlar ilân 
edilinceye kadar vurgunculuğa sürükleyen hal
leriyle Türk ekonomisini ve Türk köylüsünü pe
rişan ettikleri bir gerçektir; ama buna rağmen 
t anan fiyatlarına verilen bu miktarlar bu kötü 
durumu da silip götürecek, hele aracıyı koopera
tifler yoluyle ortadan kaldırdıktan sonra, kendi 
mahsulünü kendi tekelden satma imkânına ka
vuştuktan sonra hem % 100 - 200 - 300 daha faz
la bir fiyatla mahsulünü satmış olacak, tüketici 
do % 100 daiha ucuza yiyecek. 

Bizler hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Cfeçen 
sene kirazı 8 liradan aşağı yedik mi? 8 lira 
olduğu zaman yiyemiyorduk; ama bu kiraz 
bahçesinde 2 liraya kapatılmıştı. Kooperatifler 
bunu 4 liraya alsa bile, bu kirazı 5 liradan yi
yeceksiniz. 

İşte, C. H. P. ve onun ortağı olan M. S. P. 
Koalisyonu kooperatiflere bu önemi vermiştir. 
Bu yukarıda arz ettiğim sadece bir örnektir, 
bunun yüzlercesi arz edilebilir. , 
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İşte, Sayın Ucuzal, pahalılığın köylüyü pe
rişan ettiğinden üzülmesin, köylü hayatından 
memnundur. Çünkü, palhalılığın nispeti % 25 -
50 ise, mahsulünden % 200 daha fazla almak 
suretiyle o % 25 - 50'yi sürüp götürmüştür. Bu 
yüzden köylü hayatından mennıundur. 

Yıllardır yoksulluk içinde çalışan, bugün 20 
yıl öncesinden daha perişan olan köylü çok de
ğil, bir yıl sonra (bu yıl tamamlandıktan son
ra) Türk köylüsü, Türk esnafı ve Türk halkı 
daha iyi bir yaşantı içinde olacaktır. Umudu olan 
Karaoğlan, umudu olan Ecevit ve onu,n Hükü
meti daha büyük bir umut olarak hudutları aşa
caktır. Bunu bilsinler. 

1974 Malî Yılı Bütçesinin Köy İşleri ve Ko
operatifler Bakanlığımıza ve tüm çalışanlara 
(özellikle köylülerimize hayırlı olması dileğiyle 
C. H. P. Grupu adına saygılarımı sunar, Sayın 
Başkana ve değerli senatörlere, beni dinlemek 
lütfunda bulundukları için teşekkürlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Grupumuz adına ikinci defa söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ucuzal, A. P. 
Grupu. adına ikinci defa. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın B'aşkan, değerli senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüsü ko-
aıuşmalarını bitirirken, Adalet Partisinin geç
mişteki hiznretlermi inkâr ederek bir konuşma 
tutumu içerisine girmemiş olsaydı, huzurunuza 
ikinci defa gelmeyi düşünmüyorduk. 

Değerli arkadaşlarım, Grupum adına yaptı
ğım biraz önceki konuşmamı hepiniz duydunuz. 
Bu konuşmada, bu memleketin evlâtları olarak 
Türk köylüsünün içinde bulunduğu durumu, 
sıkıntıyı, çileyi, geçmiş hiçbir iktidarı itham 
ederek ele almadığıma hepiniz şahitsiniz. Çün
kü, bir tarihî gerçektir; konuşmam sırasında 
da arz ettim, Türk köylüsünün içinde bulundu
ğu durumun, asırların ihmalinden doğduğu bir 
gerçektir. Bu, gerçeği, şu veya bu iktidara yö
nelterek itham etmekten bir fayda gelmiyece-
ğine, hepiniz gibi Adalet Partisi Grupu da ka
ni olmuş, Grupumun konuşmasını o yolda arz 
etmiştim. 

Sayın sözcü, şimdi huzurunuzda yaptığı ko
nuşmalar sırasında, «Köylünün, 20 yıl evveıl bu
günkü durumuna nazaran daha iyi durumda ol
duğunu» buyurdular. Müzakeresini yaptığımız 
bütçenin Bakanlığı, hepinizin bildiği gibi, da
ha ömrünün 10 ncu yılı içerisindedir. Adalet 
Partisi iktidarı da, bu dönemin içerisinde altı 
yılı geçen bir müddet sağlamıştır. 

Devletin resmî istatistikleri hepinizce ma
lum. Devlet Bütçesinden, Köy İşleri Bakanlığı 
bütçesine ayıdan paralarla, diğer bakanlıklar-
rın köye götürdüğü hizmetlere karşılık ayrılan 
paralar, Sayın Kaplan tarafından bir nebzıe 
açıklandıysa ve «Taim hesabını da yapamadım»1 

dediler, doğrudur. On yıl içerisinde, başta Köy 
İşleri Bakanlığı olmak üzere, diğer bakanlıklar 
köylere hizmet götürmüştür. Evvelâ bu yönüy
le «20 sene evvel, köylü bugünkünden iyi» de
meye arkadaşımızın hakkı yoktur. Kaldı ki, 
köy yolu ve içme suyu köy okulları olarak; he
le 20 sene evvel Türkiye'de kaç köyün elektriği 
bulunduğunu, bugün ise kaç köyde elektrik ol
duğunu rakamlarla ortaya korsak, arkadaşın 
bu sözü söylerken gerçeğe dayanmayıp, haksız 
bir ithamın içinde bulunduğunu görmesi lâzım. 
Türkiye'de 1%0'larda, 250 köyde elektrik oldu
ğunu, 19701lerde de 4 bine yaklaşan köyün elek
triğe kavuştuğu bilinmektedir. 1950'lerde Türk 
köylüsünün ne durumda olduğunu, 1'9'70'lerde 
Türk köylüsünün ne durumlarda olduğunu da 
sayın arkadaşın bilmesi lâzımdır. 

Türk köyüne hizmet götürenlerin başında, 
hepimizin bildiği gibi T. C. Ziraat Bankası ve 
ona bağlı kooperatifler, bir yönüyle Halk Ban
kası, küçük esnaf ve Sanatkârlara götürdüğü 
'kredi imkânıyle götürdüğü hesaplar ortada. 

Türkiye Halk Bankasının sermayesini 50 
ımilyon bulduk, sonra 300 milyona daha sonra 
da 1 milyara hep beraber çıkardık. 

Ziraat Bankasının kredisini 300 milyon bul
duk, önce 1 milyara, sonra da 1,5 milyara hep 
beraber çıkardık. 

Değerli arkadaşım, gönül birliği içerisinde, 
hepimizin doğup, büyüyerek yetiştiğimiz ve her 
türlü acı ve sıkıntısını birlikte çekerek geldiği
miz köylere, hep birlikte, elele, gönül gönüle 
hizmet götürmenin çabası içerisindeyiz. Bu me
selede bir noktada yarışa girelim; ama yarışta 
ithamkâr olmayalım. Eğer ithama kalkarsak, o 
zaman rahmetli Atatürk'ün üfûlünden sonra ge-
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çen 12 yıllık döneımde Türk köylüsünün ne hal
de olduğunu, yaşımız itibariyle çok iyi biliyo-
yoruz. Bunları dile getirmenin bir faydası yok-
'tur. Önümüzde bir mesele var, ona çare araya-
•lıını, 

Bakanlık bütçesi programı itibariyle yeni bir 
takım sistemler getiriyor. Adalet Partisi Gru-
pu olarak bu meselelerin üzerine de gitmedik, 
durmadık da, değerli arkadaşlarım. Bir koope
ratif bankası kurulacağı söyleniyor, bir halk 
sektörü kurulacağından bahsediliyor, köy 
kentlerden bahsediliyor. Bunlar henüz meçhu
lümüz. Gün ışığına çıkdıkça, Türk köylüsünün 
yararına mı, zararına mı okluğunu kendi görüş 
ve felsefemiz istikametinde, o kuruluşların ka
nunları geldikçe ele alacağız. Bu hususlar üze
rinde henüz durmadık; ama Türkiye'de Koope
ratifçilik yeni icat edilmiş bir şey değildir. Zi
raat Bankasının bünyesinde kooperatifler var, 
Halk Bankasının bünyesinde kooperatifler var. 
Bunların ne şekilde çalıştığı, ne şekilde faydalı 
ve yararlı olduğu, hele, Türkiye Halk Bankası 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Tarım Satış Ko
operatiflerinin, gecen 10 yıllık dönem içerisin
de Türk Milletine sağladığı büyük yararlar; bu 
(Bankaların bu kooperatiflerin bünyesinde bu
lunan kişilerin gayret ve çabalan, her zaman 
grupum tarafından şükranla karşılanmıştır. 
Şimdi, geleceksiniz ve bunları hiç yok farz ede
ceksiniz, hiç bir şey olmamış diyecek bir duru
ma girerek, yeni kurulacak kooperatifleri, yeni 
icat 'edilmiş bir hüviyet içerisinde ele alacaksı
nız. Efendim, «Köy Kalkınma Kooperatifleri 
yozlaştırıldı» gibi bir ithamda bulunacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifi birkaç yıldan beri ele alınmıştır. 
Henüz bir inkişaf sağladığı da iddia edilemez. 
Yapılan 6 binden fazla müracaata rağmen, ge
rek yönetmeliklerin gerekse bazı tutum ve dav
ranışların sonucu, Türkiye'de 6 bin küsur koo
peratif müracaatına rağmen, henüz 65 koopera
tif çalışır halde değildir. 

Bu meseleler açılırsa 'daha söyleyecek çok 
sözlerimiz var; ama yeri geldikçe açıklayacağız. 
Yalnız, çok istirham ediyorum, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu sözcüsü arkadaşım lütfen 
bu meseleyi dağıtmadan, Türk köylüsüne ve kö
yüne götürecek hizmetleri daha ciddî daha sa
mimî ve iyi niyetli bir tutum içerisinde ele alıp, 
hep birlikte bu davaya hizmet edelim. 

Değerli arkadaşlarım, zamlar meselesine de 
sayın arkadaşımız temas buyurdular. «Üç aylık 
hükümetin Türk köylüsünün mahsulüne % 100, 
% 200 taban fiyat farkı verdi» diye buyurdu
lar. 

Ben böyle bir şeyin şahidi değilim. Bilmiyo
rum böyle bir hadiseyi bilen bir başka arkada
şımız var mıdır? Bildiğim tek şey varsa, o da 15 
(günlük Hükümet iken 6 temel maddeye % 100'e 
yakın bir zam yapmak suretiyle gerek Türk 
köylüsünü gerekse tüm Türk Milletini büyük 
bir fiyat dalgalanması içine atmış bulunmasıdır. 
Hem bu durumda olacaksın, hem de gelip bu 
kürsüye Adalet Partisini itham edeceksin. 
«Zamlar yapılmadan evvel ilân ediliyor, bu 
ilândan sonra da zam kararnamesi neşrediliyor, 
5 - 10 kişi zengin ediliyor.» buyurdular. 

Adalet Partisi döneminde hiçlbir zam kararı, 
kararname çıkıncaya, neşredilinceye kadar du
yurulma mıştır. Ama, arkadaşınım söylediği du-
ırum, Ecevit Hükümeti zamanında, günlerce, 
haftalarca evvel, neye zam yapılacağı ortaya 
konmuş, Radyodan, Televizyondan dile getiril
miş; günlerce sonra da kararname neşriyle, 
kendi tutumlarını bize yükler bir durumun içe
risinde, asıl stokçuluğa, asıl istifçiliğe kendileri 
sebebiyet vererek, birçok kişileri, kendilerinin 
zengin ettiği tarihî bir gerçek olarak iki ay ev-
'velinde yaşa maktadır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına ikinci kez söz 
istemişlerdir. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ; 

Sayın Ucuzal'm, benim konuşmalarımı yanlış 
anladığı kanaatindeyim. Çünkü, ben rakamları 
verdim, Adalet Partisine, «(hiçbir şey yapma
dı» diye bir ifadede bulunmadım,. 

Ayrıca, köylerimizin 20 - 30 yıl öncesine na
zaran daha çok sıkıntı içerisinde olduğunu, yi
ne rahatlıkla söyleyebilirim. Bilhassa 1965'den 
beri iktidardadırlar ki, bu on yıl yapar. Bu on 
yıllık süre içerisinde Türk köylerinin, kasaba ve 
şdhirlere akımı herhalde köylerinde çok rahat 
oldukları için değil, büyük sıkıntı içerisinde ol
dukları içindir ve bugün de Türk köyleri düne 
göre bir gerçektir ki, köylere elektrik gitmişse, 
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su gitmişse, bu bir ihtiyacın; eğitimdeki, kültür
deki, görgüdeki yükselişin, bir ihtiyacın çekici
liğidir. 

Meselâ, ben kendi bölgemde biliyorum. G-eme-
rek'in kasaba halinde olan köyleri var. Bunların 
birisi de benim köyüm. Bunlar % 100 okunmuş 
insanların köyleridir. Bu insanlar, kendileri, «Biz 
köyümüze elektrik getireceğiz, imkân var, Sı
zır'da bir şelâle var, bir faibrika kuruldu, Kay-
seri'ye elektrik geçecek» dediler, derhal parala
rını koydular ve bir miktar da Devletin yardı-
mıyle bunlar oldu. Yani, bu büyük bir ihtiyacın 
kendiliğinden tepmesidir. Hükümetin zorlama-
sıyle, planlı ve programlı gidişiyle değil, halkın 
istemesiyle, koparışıyle olmuştur. Şimdi 74 bin 
yerleşim ünitesi içerisinde, % 1,5 oranında olan 
kısmına elektrik gidecek, bu % 1,5 oranını Dev
let kendisine maledecek. Bu akıl kârı değil, bı
rakalım bunu. Bu vatandaş kültürüyle, isteğiy
le Devleti zorlamıştır. Ama, bugün, benim tanı
dığım ağanın oğlu, Belediyeye gelerek, «aman 
beni buraya çöpçü olarak al.» diyor. Dün ağa idi. 
Gittiğimiz zaman gerçekten odasında misafirleri 
olur, kuzular kesilirdi. Yani, dün köyde bir ağa 
yaşardı. Bugün bu ağa köyde kalmamıştır. Ne 
olmuş bu ağa ? Mahsulüne para vermemişiz, hâlâ 
buğdayı geçen yıl 140 kuruş yapmışız, tüccar 
ıhâlâ 250 kuruştan alıyor, dışarıdan 345 kuruşa 
liman teslimi buğday alıyoruz. 93 kuruştan buğ
day ihraç etmişiz. 172,5 kuruştan buğdayın baş
ka bir grupunu ihraç etmişiz. Ama, bugün, yan
lış politikaya bakınız, yani köylünün mahsu
lüne para vermiyor; fakat bugün dışarıya dö
viz akıtıyoruz, 500 - 600 bin ton liman teslimi 345 
kuruştan buğday alıyoruz. İşte bu yanlış poli
tika bugün köylüyü büyük sıkıntı içerisinde bı
rakmış, köyün ağası çöpçülüğe razı olmuştur. 
Bu duruma bunu kim düşürmüş ? Bunun için söy
ledim ben, bu bir gerçektir. Köylü borçlu, köylü 
kredi alamaz, köylü hayvanına bakamaz, köylü 
iptidaî bir yaşantı içindedir. Gidin köye bakın. 
Ne gelişmiş? Çoğunluğunda okul olan köyler bi
le gelişmemiş. Çocuk ilkokulu bitirmiş, okumuş 
ve okuduklarını unutmuş. Okuduğu kuramsal 
şeylerin tatbikatla, çevreyle ve ihtiyaçlarıyle il
gisi yok. Ne götürmüşüz köye? 

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin, yozlaştırıl
mış olduğunu söyledim. Grene de söylüyorum. 
Bunun sebepleri var. Yetişkin eleman yoktu. Ko-

1 operatifçilik, bir eğitim, işidir. Başındakiler bu 
işlerde iyi yetiştirilememişti, Devlet denıetimi iyi 
olamamış, yardım, edememiş, krediyi iyi verem,e-

I miş; bu yüzden de bu işler olup, gelmiş. 

Arkadaşım, «Taban fiyatına % 100 para ver
dik» dememden bahsetti. Tütüne verdik, 13 iken 
.28 yaptık; çaya verdik, 350 kuruşken 650 ku
ruş yaptık. Buğdaya % 100 vereceğiz, gidecek 
böyle. İşte bunlar nelerdir? % 100 verilmiyor 
mu? Gelen nedir? Gelen de çok çok bugün bütün 
şeylere rağmen % 40'ı aşmamış bazı maddeler
de olan zamlardır. Yani, bugün toptan eşya fi-

I yatlarında % 40'ı aşmamış zamlar gelmesine rağ
men... Düşecek, niçin bunları söyledim ben? 
«Niçin kararnamelerden daha evvel çıkanları 
var» dedim? Tarihleri Arar elimizde, bütçenin tü
mü üzerinde konuşurken burada bunları tarih
leriyle okudum. Bir tanesi 12 . 11 . 1973'de çıkan, 
bütün inşaat malzemeleriyle ilgili kararname; 

1 her şeyi yükseltti. Bu, demire de, çimentoya da, 
enerjiye de her şeye tesir etti ve devam etti. 
Demiri, demir tüccarları 270 kuruştan aldı, kaç 
liradan sattı? Hepiniz şahitsiniz. 5 - 5,5 - 6 lira
dan daha aşağıya bu tüccarlardan demir alan 
vatandaş oldu mu? Hatta Devletin dışarıdan it
hal ettiği ve kilosu 450 - 500 kuruş olan demiri 
bile Devlet, bu tüccarlara 270 kuruştan verdi. 
Devlet hem buradan zarar ederken bu kişiler 
oradan aldıkları demiri de 550 - 600 kuruştan 
vatandaşlara satarak, milyonlar, milyarlar vur
dular. Bu gerçek ortada, 

«Hiöbir maddeye zammı biz Hükümetimiz 
zamanında getirmedik.» diyorlar. 

Fuel - oil bunun en güzel örneğidir. Tonu
nu 650 liradan, 1 500 liraya kim çıkardı? 2 - 3 
sene önce çıktı, bunlar. Bunlar ortada bir ger
çek, biz bunların şeyini yapmıyoruz, ne zaman 
çıktı da demiyoruz, isim de vermiyoruz; ama bun
lar oldu. 

I Ben bu işi o yöne götürmeyeceğim. Götür
mek de istemiyorum. Ben aslında rakamlar ver
dim. «Zamlar geldi, aldı götürdü, vatandaş ezi-

I liyor» deyince, ben onun için bunu örnek ola-
I rak verdim. Şimdi önemli olan köyün içinde 

bulunduğu duruma tanı teşhis koymaktır. Köy 
! İşleri Bakanlığı sanıyorum, bu konuda birkaç 
I yıldır güzel bir çalışmaya girmiştir. Köyü, tüm 

yapısıyle incelemek, yani bir doküman sağlamak. 
I Bizim elimizde bu yok; bu eğitim sahasında da, 
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köy kalkınması sahasında da, sağlık alanında 
da, hatta başka sahalarda da, yapısal kalkın
mada da yok. Yani, Türkiye'de bilim, adamları, 
üniversiteler, Bakanlıktaki uzmanlar bu iş üze
rine eğilmeli. Yani, Türkiye'nin tarihî gerçeği, 
insan yapısı, toprak yapısı, ekonomik gücü, hat
ta duyuş, düşünüş, psikolojik yapısı kalkınmada 
nasıl organize edilecek ve bunlar nelerdir iyi 
tespit etmek zorundayız. Bu çalışma başlamış
tır. Geçen sene yine Grupum adına burada konu
şurken bu konuda bana bilgi verdiler, bir kıs
mını gördüm ve takdir ederim; ama hâlâ biz 
onlardan faydalanan bir programla kalkınmaya 
girişememişiz. Bunun için de köylüyü eğitmek 
gerekir. Köylüyü eğitmek için de, köylüyü top
lulaştırmak, insangücü bakımından, ekonomik 
!güç bakımından köylüyü toplulaştırmak lâzım
dır. Köy - kentlerin, kooperatiflerin önemi bu
rada olacaktır. Biz, yalbancı ülkelere de gidiyor, 
görüyoruz. Köylülerin topluluk halini ve kasa-
balaşmış, oraya bir kasalbanın özelliğini taşıyan 
sanatı, kültürü, ekonomik .gücü gelmiş olan in
sanların yaşamındaki yükselişler, neler olmuş 
gözlerimizle görüyoruz; ama dağınık olan yer
lere bunu ulaştırmak zor. 

Köylerde, eskiden halk okuma odaları vardı 
ve eskiden köyde bu halk okuma odaları halkev
lerine rabıtalı, bağlı ve onunla devamlı haber
leşme içinde kültür eserleri, sanat eserleri, hat
ta bunlar köylerde m,üsamereler verir, konfe
ranslar olur, öğretmenler zaman zaman giderek 
okuma odalarında köylülerle çeşitli konularda 
Ihasbihal ederlerdi. Bir turfandacılık nasıl yapı
lır, bağcılıkta esas nedir, aşılar öğretilir. Bunu 
biz yaptık, yani ben bunu yapanlardan birisi
yim. Ben öğretmen olarak köyüme geldiğim za
man köyümde 6 tane bağ vardı (o zaman köyün 
2 500 nüfusu vardı.) önce biz öğretmenler ken
di çevremizde, öğretmen evleri çevresinde buna 
giriştik, öğretmen evleri çevresinde 1 600 kü
sur meyva fidanı diktik ki, bu Karaözü daiha 
çok Kayseri'ye yakın, 900 rakımda, her türlü 
meyva yetişen bir yer. Çdbni, Karaözü güzel yer
lerdir oralar. Sayın Sami Turan arkadaşımız o 
bahçeler bağlar içinden sık sık geçtiği için ora
ları iyi bilirler. Efendim, arkadaşlarımızla biz 
ouna giriştik önce çevremizde, sonra köylülere 
bu bildiğimiz kadarıyle, okullarımızda öğrendi
ğimiz kadarıyle öğretmeye çalıştık, önce kendi 

babalarımızdan başladık. Ben önce bunu kendi 
babama öğretmeye başladım, o yardımcı olma
ya başladı. Aşıladıkça köylü gördü ve böylece 
bugün Karaözü de bağcılık ve sebzecilik öyle 
gelişmiştir ki her evin üzüm bağı ve her çeşit 
meyvesi var. Her ev en güzel ve her türlü seb
zeyi yetiştirirler. Kayseri de bizim köyde yetişen 
salatalıkların, af edersiniz hıyarların, çekirdek
leri satılırken bu Karaözü salatalıklarının çe
kirdeği diye satarlar, bazen Kayserililer o çe
kirdeklere başka çekirdekler katarak satarlar. 
Domates olarak ta çok güzelleri yetişir. 

Şimdi bakınız, bu 1944 de bir başlayış. Bunun 
içine kültürü sokacağız, eğitimi sokacağız köyün 
kalkınması için. Karaözü de bugün elektrik var
sa, sanayii girmişse, hızar girmişse, efendim çe
şitli ortaokullar 1956'dan beri çalışıyorsa, Ka-
raözü'nün bugün bine yakın lise üzerinde oku
muş insanı varsa bu, bir iyi bir başlangıcın mah
sulüdür. Bu bakımdan, kültürü götürmüşüm, o 
•elektriği getirmiş. Şimdi bk, bunu yapacağız., 
Dünkü halkevlerine bağlı Olan bu şeyleri Sa
yın Bakandan 'istirham ediyorum kursunlar, 
yani köyde her zaman öğretmeniyle gelen teknik 
elemanıyle birlikte çalışabilecekleri bir okuma 
odası, bir toplantı odası, bir sanat odası, ya^ 
ni ne olacaksa bir yer olsun. Bugün köyler
de bu yok, bunu dağıtmışız 

Öyle ise kalkınmamızda önemli olan büyük 
manivela eğitim, kültürdür. Biz bunu getirdiği
miz için bu elektrikler gelmiştir. Gidin bakın 
başka yere gelmemiş bu. Yani daha çok oku
muşu olan yere gelmiş bu, getirmişler. Şimdi Tür
kiye'de bu kalkınma hamlesi içinde ben Adalet 
Partisinin rolü olmamıştır demiyorum, ondan 
önccıkilerin olmamış demiyorum, olmuş; ama ra
kamlar ortada. Bu bakımdan bu rakamları ve
rirken eğer o rakamların noksanlıklarını kendi
lerine mal ederek bir eleştiri kabul ediyorlarsa 
doğru. Yoksa şahsen kötüleme gibi bir duruma 
girmemişim. 

Bu bakımdan Grupum adına yaptığım konuş
mada, daha çok Grupumun görüşlerini teknik yö
nüyle, kültürel, eğitim ve sosyal, yönüyle orta
ya koymuşum. Köy İşleri Bakanlığının yapa
cağı işin büyüklüğünü ve önemini Türkiye'nin 
kalkınmasında köyün kalkınmasının başta ele 
alınmasını, şimdiye kadar yapılan yatırımların 
dengesizliğini, adaletsizliğini ve kime nasıl ve-
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rildiğini ve bugün kime verilmesi gerektiğini 
halkçı bir hükümetin programlı içinde 'eleştirdim 
Halkçı bir hükümetin, halka büyük hizmet gö
türmeye amaçlı, halkla bütünleşmeyi amaç edin
miş ve bunu başarmaya derhal girmiş olan bir 
Hükümetin 1974 malî yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerim olarak değil, Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşleri olarak arz eJttim, 

Bu bakımdan- bütçenin hayırlı olması dile
ğiyle teşekkür eder saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 1974 malî yılı Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
de parti grupları adına yapılan konuşmalar bit
miştir. Şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. Ki
şisel konuşmalar 10'ar dakika yi e sınırlandırıl
mıştır. 

Sayın Cemal Tarlan, buyurunuz efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlariım; 
Köy İşleri ve Kooperatifçilik Bakanlığının 

1974 malî yılı bütçe tasarısı üzerindeki müza
kereler münasebetiyle bu Bakanlığa ait geçen 
devrede Millet Meclisinden geçip Senatomuz
dan, müzakere imkânı sağlanamadığından oldu
ğu gibi geçen Teşkilât Kanun tasarısı üzerinde o 
zamanın bakanına bir türlü anlatamadığımız bu 
kanun tasarısındaki gayri kabili tatbik hüküm
lerden ve muhtevasından yeni Bakana bazı ri
calarda bulunmayı çok arzu etmiştim; ama âni 
olarak zuhur eden bir durum karşısında, ki bu 
tüm Trakya bölgesindeki çiftçileri ilgilendir
mektedir. Bu önemli konudan vazgeçmek mec-
iburiyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım, tekaddüm eden ko
nu, ayçiçeği zerriyat ve taban fiyatı tespitiyle 
ilgilidir. İlk nazarda Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığıyle bir ilgisi yokmuş gibi görünen 
'bu ayçiçeği ekimi ve tahan fiyat tespiti mesele
leriyle olan ilişki ve konunun takdimen ele alın-
ınıası sehebi biraz sonra vereceğim izahattan son
ra anlaşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malumları 
olduğu üzere, memleketin nebatî yağ ihtiyacı
nın büyük bir kısmı ayçiçeği ile karşılanmakta
dır. Bu ayçiçeği zerriyaitı da Trakya'da dıaha 
çok yaygın bir halde bulunmaktadır. 19-66 sene
sine kadar ayçiçeği ekim ve satışları serbest pi
yasa usullerine göre ve fakat üretici aleyhine 
devam etmiş ve bu halin önlenmesi maksadıyle 
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Trakya bölgesi temsilcilerinin o zamanki Hükü
met nezdindeki (biraz evvel burada Sayın Öz-
türk'le, Sayın Ucuzal tarafından münakaşa mev
zuu olan ve biraz evvel buradan istifadeli ko
nuşmalarına şahit olduğumuz tartışmalara mün
cer olan Hükümet nezdindeki) ısrarlı teşeb'büs 
ive takipleri neticesi bu bitki için 1966 senesin
den itibaren taban fiyat verilmesine ve bu mak
satla kurulacak alım kooperatiflerinin finanse 
edilmesine karar verilmiş ve hemen tatlbikine de 
geçilmişti. 

Muhterem arkadaşlarımı, Ticaret Bakanlığın
ca tespit edilen ilk taban fiyat 150 kuruş ol
muştu. O seneyi çok iyi hatırlarım, ekici bay
ram yapmıştı. Çünkü daha evvelki senelerde 
mahsul üreticinin elinden en pahalı 120 kuruş
tan çıkmakta ve iki ay sonra da fiyatın İSO - 2Ö0 
kuruşa yükselmesi sebebiyle aradaki farktan 
mütevellit 'kazanç, aracının elinde kalmakta ve 
bu halden çiftçi fevkalâde şikâyetçi bulunmak
ta idi. Yalnız muhterem arkadaşlarım, bu ta
ban fiyatı tespiti, yağlı tohum kooperatifleri
nin kurulması ve finanse edilmeleriyle ilgili 
tatbikatın tahakkuku kolay olmamıştır. Zira ilk 
mukavemet Ziraat Bankasından gelmiştir. Zira
at Bankası yeni teşkil edilecek: bu yağlı tohum
lar kooperatiflerine büyük çapta açacağı kredi
lerin akıbetlerinden ve hele ayçiçeğinin hasat 
mevsimi olan Eylül iptidasında köylüden kredi 
borçların]n tahsilinin bir ay tehiri talebimiz 
karşısında tahsilatın sekteye uğrayacağından 
endişe etmekte ve bü sebeple mukavemet gös
termekteydi. Yani şu; o zaman Ziraat Bankası 
kredi tahsilatım, borç tahsilatını 1 Eylülde baş
latıyordu, ayçiçeği ekiminin haşatı Ağustos so
nunda vaki oluyordu. Binaenaleyh, köylü koo
peratif borçlarını ödeyip tekrar kredi almak 
için bütün malını pazarlara götürüyor ve bu su
retle fiyat düşüyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, ne var ki, 1966 se
nesinde Ziraat Bankası da rekor seviyede tah
silat yapmış ve yukarıda temas ettiğim gibi 
hem çiftçinin, hem de Ziraat Bankası yetkilile
rinin yüzü gülmüştü. İşte, bu 1966 senesinden 
beri yağlı tohumlar kooperatiflerinin müdahale 
alımları sayesinde ayçiçeği fiyatları tespit edi
len taban fiyat seviyesi altına düşürülmemiş ve 
bu mekanizma iyi kötü bugüne kadar devanı 
edegeılmiştir. 
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•Ancak, muhterem arkadaşlarım, bu sene bir 
durumla karşılaşılmıştır. Biraz evvel de arka
daşlarım temas ettiler, bildiğiniz gibi, bu yıl 
buğday, arpa, mısır, anason gibi hububat taban 
fiyatlarına zam yapılacağı anlaşılmış ve bazı ra
kamlar da ortaya çıkmıştı. Bu rakamlar karşı
sında ayçiçeği ekicisi büyük bir tereddüde düş
müştür. Çünkü, buğdaya yapılacağı söylenen 
zam tahakkuk eder ve buğday fiyatı asgarî 2ÜÖ 
kuruş olursa, ayçiçeği taiban fiyatının bir misli 
hesabiyle 400 kuruş olması lâzmıgel inektedir; 
fakat bunun hükümetçe sağlanıp sağlanamaya
cağı hususu müstahsili tereddüde sevk etmiş ve 
bu durumun ekime tesir etmesinden haklı ola
rak bir endişe duyulmuştur. İşte, memleketin 
nebatî yağ ihtiyacını tam olarak karşılayama
yan ayçiçeği istihsalinin böyle bir durum karşı
sında daha da azalacağı ihtimalini gözönünde 
ıtutan Tarım Bakanlığı, durumu yetkililerden 
kurulu bir toplantıda müzakere ederek, ayçiçe
ği taban fiyatının tespit ve ilânını öngören bir 
teşebbüse geçmiş ve 17 . 4 . 1974 tarih ve 
547/139477 sayılı bir yazı ile başta Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı olmak üzere, Sanayi ve 
Teknoloji, Ticaret Bakanlıkları temsilcilerine ve 
ilgili valilikler, Üniversite Ziraat Odaları Bir
liği gibi bir çok kuruluşların yetkililerine bu 
daveti göndermek suretiyle toplantıya bir davet 
vaki olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toplantı 29.4.Iİ974 
tarihinde yapılmış ve fakat nedense bu toplan
tıya Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı tem
silcileri iştirak etmemişlerdir. îşte bu hal, top
lantının diğer temsilcileri üzerinde ve bilhassa 
Odalar Birliği Temsilcileri üzerinde ço'k üzücü 
ve endişe uyandırıcı bir tesir yaratmıştır. Bu 
toplantıda Bakanlık temsilcileri bulunmadıkla
rına göre varılan kararlardan Sayın Bakanımı
zın haberdar olamamaları da mümkündür. Bunu 
düşünerek sözü edilen bu toplantıda alınan ka
rarlara ve bu münasebetle de konu ile Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının münasebet 
•nedenine kısaca değinmek istiyorum. 

Muhtrem arkadaşlarım, konu ile Bakanlığın 
münasebeti şuradan gelmektedir. Malûmları ol
duğu üzere, kooperatifler muamelâtıyle Sayın 
Ecevit Hükümetinin teşkiline kadar Ticaret Ba
kanlığı ımeşgul olmaktaydı. Bu hükümetin teş
kilinden sonra kooperatifler Köy işleri Bakan

lığına devredilmiş ve bu suretle taban fiyat uy
gulamasında rol oynayan yağlı tohumlar koo
peratifleri olduğundan konu ile Bakanlık ara
sında endirekt bile olsa bir münasebet teessüs 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım kaldı ki, bendenizin 
kanaati, taiban fiyat tespitinde asıl vazifeli ve 
yetkili olması lâzım gelen Bakanlık Tarım Ba
kanlığı değil Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı olması lâzımdır ve bu konu ile münase
bet de zaten buradan doğmaktadır. 

Yapılan bu toplantıda varılan neticelere ge
lince muhterem arkadaşlarım, Üniversite tem-
's ilcileri ayçiçeği taban fiyatı olarak 300 kuruş, 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri 325 
kuruş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilci
leri ise 340 kuruş ve nihayet Ziraat Odaları Bir
liği temsilcileri ise 400 kuruş olarak taban fi
yat teklifinde bulunmaşlardır, 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin mühim 
•olan noktası; ta'ban fiyat için Üniversite şu ka
dar, Odalar Birliği bu kadar taiban fiyat öngör
müş olması değildir. Mühim olan, davetin Tarım 
Bakanlığı tarafından yapılmış olması ve dolayı
sıyla Hükümet tarafından tertiplenımiş olduğu 
intibaını vermesine göre, buna karşı Köy İşleri 
Bakanlığının iştirak etmemek suretiyle tecelli 
eden tutumudur. Bu durum karşısında vuzuha 
kavuşması lâzım gelen birtakım meseleler mey
dana çıkmıştır. Sayın Bakana, cevap lütfetmesi 
ricasıyle bunları birer soru halinde takdim ede
rek mâruzâtımı bitirmek istiyorum. 

Sorularım şunlardır muhterem arkadaşla
rını : 

1. Ayçiçeği taban fiyatı tespiti işini hangi 
bakanlık deruhte etmiştir? 

2. Bu salâhiyet Tarım Bakanlığına terk 
cdillbıiş ise, eslbabı mucilbesi nedir? 

3. Sayın Köy İşleri Bakanının Tarım Ba
kanlığı tarafından tertiplenen böyle bir toplan
tıdan haberi olmuş ise temsilci gönderilmemesi 
sebebi nedir? 

4. Kendilerinin temsilcileri huzuruyla ce-
ıreyan etmemiş bu toplantıda alman ve biraz ev
vel açıkladığım" kararlar karşısında tutumları 
ne olacaktır, değerlendirmeleri ne olacaktır? 

5. Nihayet, konu ile ilgili olduğu için arz 
edeceğim, Trakya'da sırf ayçiçeği müstahsiline 
dayalı bir ayçiçeği ekstraksiyon sanayiinin ku-



C. (Senatosu B : 60 

rukııası lıazırlıklarına başlanmış idi. Bunun ye
ni bir kanunla finanse edilmekte olan bir bir
lik tarafından tahakkuk ettirilmesi düşünülü
yor idi. Bu çalışmalar ne haildedir, ne safhada
dır? Yani, tabanı müstahsile dayalı bir teşebbüs 
halinde bu sanayiinin kuruDması mümkün ola
cak mıdır ve birlik bu hususta ne gibi çalışma
lar yapmıştır, 

Bu sorular eevaplaııdırıldığı takdirde, çift
çinin kafasında hâsıl olan tereddütler silinmiş 
ve kendileri huzura kavuşturulmuş olacaklardır. 

Bendenizi dinlediğiniz için hepinize saygılar 
sunar ve bütçenin memleketimize ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı camiasına hayırlı ol
masını dilerim muhteremi arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Oral Karaosnıanoğlu?... 
Yok. Sayın Yeli Uyar, buyurunuz efendim. 

YELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

1974 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi nede
niyle kısaca birkaç cümle ile maruzatta bulun
mak; istiyorum. 

1974 yılı bütçesi, Cumhuriyet Halk Partisi -
Millî Selâmet Partisi Hükümeti tarafından ha
zırlanan Köy İşleri Bakanlığı Bütçesini Bütçe 
Plan Komisyonunda 137 milyon lira artırarak 
4 milyar 77 milyon lira ile bağlanan bu bütçe
nin köylüye süratle hizmet götürebilmesi nede
niyle, memnuniyetle karşıladığımı da bir ko
misyon üyesi olarak arz etmek isterim, 

Biz, köylüye hizmet yönünden yıllar yılı ede
biyat yapıyoruz : Cumhuriyetin 50 nci yılında 
dahi maalesef yoldan, sudan, ışıktan, okuldan 
yoksun olan binlerce köyümüz var iken, hâlâ 
şunu yaptık, bunu yaptık diye övünmemiz, sa
nıyorum ki milletimize ve memleketimize can
dan bağlı çalışkan köylülerimizin tebessümlerini 
herhalde bu sözler bize ulaştırıyorlardır. Köylü
ye hizmet yapılmıştır, elbette, hiçbir şey yapıl
mamış değil; ama bu hizmet, bölgeler arası den
geli bir şekilde yapılmış değildir. Bu maruzatı
mı özür diliyorum, bölgecilik olarak kabul et
meyin. Öyle köylerimiz, öyle bölgelerimiz var 
ki, yolları asfalt hale getirilmiş; ama Anadolu
lum ortasında öyle köylerimiz var ki maalesef 
haj-van sırtında dahi gitmek imkânından yok
sun. Yıllardır taşını, kumunu getirdiği halde hâ
lâ okula kavuşamamış olan köylerimiz vardır. 
Üe sene evvelinden taşını taşımış, kumunu ge-
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tirmiş köylülerimiz defaatle Parlamentoya gelip 
bizleri, okullumuz ne zaman yapılacaktır diye sı
kıştırmaktadırlar; ama bu gayretleri bizlere bü
yük bir gurur vermekte ve bu yıl inşallah köy
lerimizin okullarının büyük ekseriyetinin yapıl
ması elbetteki köye yapacağımız hizmetlerin çok 
az bir kısmını teşkil edecek. 

Biz, köylere hizmet götürürken bir tarafı 
abat etmiş; ama bir tarafı da maalesef büyük 
bir ihmal içerisinde bırakmışız. Değerli Köy İş
leri Bakanımızdan rica ediyorum, bilhassa köye 
yapılan yolda artık ihtiycı kalmamış, ayrılan 
ödeneklerle bu yollar asfalta dönüştürülmek ve-
yahutta yapılan yolları geliştirmek şeklinde öde
nek ayrılma yolunu terkedip, yolu, suyu olma
yan kilometrelerce (mübalağa olmasın) yerden 
su getiren, sırtında su taşıyan insanlarımızı dü
şünerek ödenek tevziatında sosyal adalete uy
gun, orada atıl duran makineleri asfalt hale ge
tirilen yerlerdeki makineleri alıp, hiç olmazsa 
grayderlerle, dozerlerle düzeltilecek hale geti
rilecek bir imkân sağlanmasını değerli Köy İş
leri Bakanımızdan rica ediyorum,. 

Kalkınmanın köyden başlanması; ancak, kö
ye hizmetin süratle götürülmesine bağlıdır. Bü
rokrasiden sıyrılıp, köye yapılacak hizmetleri 
süratlendirilmesi her türlü kanunî kısıtlamaları 
aşarak, insiyatifi elimizde bulundurarak, yetki ve 
sorumluluğumuzu takdir ederek köylüye hizmet 
götürmemiz lâzımdır. Aksi halde, kürsülere ge
lip hatta secim nutuklarında; şunları yapti/k, 
bunları yaptık diye övünmemizin hiçbir anlamı 
yoktur. Bu kürsülerden de filan tarihte şöyle 
yaptık, filan tarihte böyle yaptık dememizin de 
bir anlamı bence yine yoktur. Ancak hizmeti fii
len götürdüğümüz zaman, vatandaşlarımız elbet
teki hizmeti takdir edecekler ve kendilerinin de 
büyük bir şevkle katkılanyle yapılacak hizmet 
süratle yapılmalıdır; ama 10 sene evvelinden 
yolunun yapılması için para yatırmış, 10 sene
dir maalesef köyüne bir kilometre yol dahi ya
pılmamış köylerimiz çoktur. 

Batıyı Doğuya bağlayan 2 numaralı Devlet 
yolu Yozgat toprağından geçer; ama 1 kilo
metre yanında bulunan köyün, o asfalta maale
sef bağlanan yolu yoktur. Birçoklarımız o yol
dan gelip geçeriz yanlarına baktığımız zaman 
köylerimizin hakikaten çamur deryası içerisinde 
olan toz - toprak içerisinde olan yollarının hâlâ 
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yapılmadığını üzüntüyle görürüz. Ondan sonra 
da gelir bu kürsüye şunları yaptık, bunları yap
tık diye edebiyat yaparız. Artık köylünün de, 
vatandaşın da edebiyattan karnı doymuştur. Hiz
met, ancak götürüldüğü zaman, görüldüğü za
man anlaşılacaktır. 

Ben, değerli Köy İşleri Bakanımızdan sos
yal adalete uygun, bölgelerarası dengeli kalkın
mayı sağlamak için milyonlarca, belki de mil
yarlarca makine parklarının Batıda aıtıl kaldığı
nı gören, bilien bir arkadaşınız olara.k, bu atıl 
makinelerin hiç olmzsa Doğuya, Orta Anadolu-
ya kaydırılmak suretiyle bölgelerarası dengeli 
kalkınmayı sağlamak ve buralara da yolların, 
suyun, okulun gitmesini öncelikle ele almak lâ
zımdır. Ancak kendimizi hiç olmazsa gururla 
vatandaşın karşısına çıkarabiliriz. Aksi halde 
kürsüden bol bol konuşmamız hiçbir anlam taşı
nmaz. 

Hepinizi saygıyle selâmlar, 1974 yılı bütçesi
nin Köy işleri Bakanlığımıza ve köylümüze ha
yırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

- BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, hepimizi sevgi 
ve saygılarımla selâmlanın; 

Bu kürsüden bundan üç ay evvel aynı ko
nularda yiıne konuşmuştum. LTenüz yeni Hükü
met kurulmamış ildi ve burada Erzurum'un 
'talbÜlosunu çizmiştim ve yapılmakta olan 'büt
çe ve programlarda hangi bakan veya bakanluk 
l>u işi yapacaksa, geri ka'mış yörelere biraz 
önem vermesini, ağırlık vermesi istirhamında 
bulunmuştum. 

Erzurum'un durumu % 69 köyünün yolu yok, 
içme suyu yok. Bakanlık teşkilâtı 'buradadır eğer 
hilâfına bir rakam varsa, düzelt melerini istirham 
ederim. henüz 1 046 köyün 100 tanesinde elek
trik var. Bu durumu 'buradan yansıtmıştım (ki 
(hatırlarsınız) ve bütçe programlarında Hükü
metin bu dorumu öne alarak, geri kalmış yö
relere ağırlık verilmesini istirham etmiştim. 

Ancak (buradan üzülerek arz edeyim ki, za
manın Bakanını ve yapılmış olan bu program
ları protesto etmeyi söylemekle yetiniyorum. 
Bu vesile ile öneririm kli, inşallah yeni Baka
nımız gelecek yılların programlarını yapar

ken, bu yörelere daha çok ağırlık verir. Bura
lara ağırlık verilip verilmediğini gelecek yıl
lardaki programlarda izleyecek ve ikazlarım 
o zaman o bütçelerin görüldüğü sırada olacak 
tır. Ancak görmekteyim İd, Bakanlığımız biraz 
aheste çalınmaktadır. Burada Nasrettin Hoca' 
nm bir fıkrasını anlatmak isterim. 

Hoca pazara gitmiş, bakmış bir şahıs papa
ğan satıyor. Sormuş, «Papağan kaç lira?», «Yüz 
liira.» demiş adam. Hoca hemen eve koşmuş 
ve derhal kümesten hindisini çıkarıp, koltuğu
na alarak pazara gelmiş. Bu sefer hocaya sor
muşlar, «Hoca kaç lira bu?.:», «İkiyüz lira» de
miş. «Yahu, Hoca bir hindi ikiyüz lira eder 
mi?» diye sorduklarında, «Demin burada bir 
adanı küçücük har papağana yüz lira istiyoırdu, 
Ibu niçin etmesin?» demiş. «Peki onun ne özel
liği var? «Hoca o konuşan bir kuştur. Demiş
ler, Hoca da «Bu da düşünür» şeklinde cevap 
vermiş. 

Şimdi öyle zannediyorum ki, Köy İşleri Ba
kanlığımız iki kuşu birden almış. Bir koltuğun
da konuşan kuş, diğerinde de düşünen kuş var. 
Ben i.;i'i:yoram ki, yapan kuşları koltuğuna 
alsın ve biz de diyelim ki, «Ayinesi iştir kişinin 
lâfa 'bakılmaz.» Bu bakımdan Bakanlığa biraz 
hareket getirilmesi gerektiği kanaatlimi bu 
vesile ile tekrar etmek istiyorum. 

Köy İşleri Bakanlığının felsefesi tespit edil-
<miştİr; kırsal yörelere yatırım yapmak; ya
ni köylerin yolunu, içme sularını, elektrifikas
yonunu yapmak ve hatta bir vasıta olarak köy 
kalkındırma kooperatiflerini kurmak suretiy
le yine kö yi enin kalkınmasına yardımcı olmak
tır. Bu hizmetlerden geri kalmış yöreler de
minki arz ettiğim tahlodan dolayı nasibini ala
mamıştır. 

Ben Sayın Bakanımıızdan diğer illerin du
rumunu merak ettiğim için soruyorum; acalba 
hangi ilde kaç kilometre köy yollu vardır ve 
şu ana kadar kaç kilometresi yapılmıştır? Yi
ne kaç tane köye içme suyu götürülmüştür, kaç. 
tane köy vardur ve kaç tanesine elektrik ve
rilmiştir? Tabiî hu sorularımın cevaıbı çok ce
sametli olduğu için, lütfederlerse bir iki ay 
içinde 'bunun cevahmı yazılı olarak da verebi
lirler. 
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Yine Bakanlık" dozerlerinden hangi illerde 
kaçar tane dozer vardır; Bu hususu da öğren
mek isterim. Demin burada Sayın Veli Uyar ar
kadaşımızın, ağa'beyinıizin dile getirdilkleri gi-
Ibi, biraz işi bitmiş veya hafiflemiş yahut da ya
tınım, yüzdesi yükselmjiş olan illerden geri kal
mış illere bu dozerlerin, ekipmanların akta-
rıl'nıaısı mümkün müdür? 

Yine benim görüşüme göre köy kent konu
su da çok ağır yürümektedir. Pek malûma
tım olmamakla beraber öyle zannediyorum bu 
husufta hâlâ etüt etmek vesaire gibi işlerle 
uğraşıyoruz, Merkez köyler evvelce tespit 
edilmiştir. Bu mevzuda zannediyorum Tarım 
Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığının ve yi
ne Köy işleri Bakanlığının hangi ilde hangi 
•köyler köy - kent veya merkez köy olacak di
ye tespitleri vardır. Hatta daha evvelden il]er
ce tespit edilmiş olan merkez köyler de var
dır. Bunların bahirine intcibak edenleri mev
cuttur. Meselâ, Erzurum'da merkez köy olarak 
vilâyet belki 180 tane, Köy İşleri Bakanlığı 150 
tane, Tarım Bakanlığı 125 tane, Millî Eğil tim 
(Bakanlığı da bilmiyorum belki 140 tane tes
pit etmiştir; ama herhalde bunların yüz tane
si biirhiri üzerine intibak eden köylerdir. Ben 
önerinim ki, yine geıi kalmış bölgelerden baş
lamak suretiyle birbiri üzerine intibak eden o 
köy islimleri alınmak suretiyle merkeze köy
lerde veya köy kentlerde derhal bunların 
bir kadastro ve planlaması yapılanı, neler ya
pılacak ve ilk halde oradaki ekonomik kuru
luşun biran evvel temelinin atılması çareleri 
düşünülsün. Sonradan yolu da gelecektir. Çün
kü, ikinci sene YSE'nin programlarını öyle 
ayarlarım. İçme suyunu da pek geukiîse elek
trifikasyonunu da öyle ayarlarım ve ikinci 
•sene bu hizmetleri de bizzat Köy İşleri Ba
kanlığının hizmetleri cümlesinden dolayı prog
ramlamak suretiyle köy kentleri 'birden vü
cuda getiririm. İcabında vatandaş okulunu da, 
camisini de kendisi yapar. Zaten Sağlık Ba
kanlığı sağlık ocağını veya evini yapacaktır. 
Onun için ilk hamlede programlamak, proje
lendirmek ve ekonomik tesisini; ya atelye, ya 
yan kuruluş, ya da küçük sanayi olarak, (Bil
miyorum ne ölçüde bir sanayi düşünülüyorsa..) 
köy - kentlerde birer temel atıp bunu köylü
nün gözüne göstermek gerekmektedir. Çünkü 
köylü görürse inanır. 

Burada Bakanımıza «Partizan» dediler. Bel
ki bazı tutumları biraz yanlış kaçmış olabi
lir. Ben Bakanımıza partizanlık yapısın da 
demiyorum. Köy İşleri Bakanlığı personeli ha
kikaten 'oldukça memleketsever çocuklardan 
teşekkül etmiştir. Ancak bazılarının içinde köyü 
kendine dert edinmemiş kişiler vardır, ola-
hilir de. Onun için eğer bu Bakanlıkta ve he
le. taşı a teşkilâtında patikada yürüyerek alnı 
teriememişse, çeşmeden omuzunda omuz ağacı 
ile su götürüp de sırtı teriememişse, tarla ar
kında küıekle su çevirmek suretiyle o tarlanın 
yarıklarını su ile emdirmemişse, gazlâmlbası ışı
ğında çalışıp, ekmeğini kazanmamışöa, köy
lünün kuzusunu anasının karnında kapatan 
aracının tazyikini yüreğinde duymamış kişi
ler varsa, ben de öneriyorum ki bu gibi kişile
rin üzerine Bakanımız yürüsün. Aksi takdir
de, köy derdini c/c 99'u ile yüreğinde duyduğu
nu zannettiğim ve bildiğim, birkaçını da tanı
dığım bu aıkadaşlarrmm eğer bugünkü bürok
ratik sistemin şu mana ve koltuklarında otu-
aarak hasletlerini biraz kaybetmiş olanlar var
sa, 'bunlaıı>n ayıklanması ieabeder. Ama bu nis
petin % 2'yi geçmediği kanaatindeyim. % 2, 
% 4'de olsa bu gibileri Bakanımızın'1 ayıkla
masını ben de öneriyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, sözlerimi bitiri
rim. 

'BAŞKAN — Sayın Sami Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ne denirse densin, bilhassa 14 seneden beri 
Türk köylüsüne ve Türkiye'.ye büyük hizmetler 
yapılmıştır. Ben burada uzun boylu konuşacak 
değilim. Şu bir gerçektir ki, Hükümet yeni, sa
yın genel müdürler ve bütçe yenidir. Sayın Baş
bakan ve bakanlarımız sık beyanatta bulun
maktadırlar. Bir Hükümet Programı vardır. 
Gelecek sene bu vaadlerin ve bu tatbikatların 
neticelerini görecek ve tabiî olarak üzerinde 
duracağız. Şimdi ben bugüne kadarki tatbikat
ta gördüğüm bazı aksaklıkları dile getireceğim. 
Bundan bahsederken de kendi seçim bölgemden 
misaller vereceğim. Özür dilerim, arkadaşlarım 
ben kürsüye çıkarken biraz tarizde bulundular; 
ama yakinen müşahade ettiğimiz gerçekler ken
di seçim bölgelerimizdedir. 
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Biraz evvel de arz ettim, Köy İşleri Bakanlığı 
çalışmalarında büyük merhaleler katetmiştir. 
1^60'a kadar bir devre geçmiştir ve bir hizmet 
gelmiştir. 1960'dan sonra da tekrar ikinci bir 
hamle yapılmıştır. Teknolojideki değişiklikler 
elbetteki büyük hız vermiştir. Sonradan zanne
derim 1'9'61 yıllarında köylünün katkısı düşünül
müştür. Bu suretle bir köy yerine iki köye hiz
met gitmiştir; ama bu gidişte de bazı aksaklık
lar olmuştur ve şüphesiz olacaktır. Burada ben 
birkaç noktaya temas edeceğim, : 

İçme sularında bölgemde hakikaten oldukça 
büyük çalışmalar yapılmıştır. İçme suyuna ka
vuşmayan az köy kalmıştır. Burada aksaklığını 
gördüğümüz grup köylerine verilen sulardır. 
Değerli arkadaşlarım, çeşmenin başında bulu
nan, suyun gözüne yakın bulunan köy suyun ço
ğunu alıyor, aşağıda bulunan köy suyu alamı
yor ve bu büyük münakaşalara sebebiyet veri
yor. Kendi bölgemde üç tane grup köy bilirim 
ki, sık sık vilâyete ve kaymakamlığa müracaat 
ederler ve susuzluktan yakınırlar. Hele bir köy 
bundan on sene evvel 40 bin lira sarfettiği hal
de, (ki bugün aşağı yukarı bir milyona tekabül 
eder.) yaz ve kış «susuzum» diye bağırmaktadır
lar. Bu seçimde de «Bizi susuz bıraktınız, oy ver
meyeceğiz.» diyerek seçimlere iştirak etmemiş
lerdir. 

Bazı dağ köylerine su götürmekte müşkülât 
çekiliyor. Meselâ, Develi'nin bir Havadan köyü 
var. Bundan üç dört sene evvel köyü ziyare
timde, muhtar bana şunu anlattı : «Akşam, ço
cuklarımıza haydi artık geç oldu, uyuyun, de
diğimiz zaman; «Bizi yatırıp da su mu içecek
siniz?» derler.» 

Artık bu asırda çocuklarımızın suyu büyük 
bir iştiyakla bir nimet olarak beklemesi haki
katen üzücüdür. Zannediyorum, bu köye henüz 
su gelmemiştir. Etrafında su boldur. Susuz kal
masının sebebi köyün yüksek oluşu ve fakirli
ğidir. Sayın Bakanıma bunu duyururum. Zaten 
kendilerinin beyanatları da vardır; «fakir köy
lere suyu katkısız götüreceğim-» demişlerdir. 
Bu, yönden nazarı dikkatlerini celbederim. 

İçme suları mevzuunda hiç şüphesiz plastik 
boruların büyük rolü olmuştur. Demir boruya 
nazaran daha ucuza malolmuştur. Bu da içme 
sularında büyük bir hamle yaratmıştır kanaa
tindeyim. Bulana dua etmek lâzımdır. 

Yine YSE'nin çalışmalarında umumiyetle 
memnunuz. Su mevzuunda köylüler şöyle bir 
şiirimsi bir şey de yazmışlardır : 

«Al besmele ile iç ma, 
Bânî YSE'yc eyle dua.» 
Bu da gösteriyor ki, YSE getirdiği hizmet

lerle dua da almaktadır. 
Muhterem, arkadaşlar, köy yolları mevzuun

da da 'hakikaten bir hayli yol yapılıyor. Kendi 
bölgemde yol yapılmış olup da zamanı çok geç
miş olan stabilize yollara kum, dökülmediği için, 
ikinci sene tekrar bu yolların ele alınması gere
kiyor. Ben geçen sene Kayseri Valisine bunu 
ilettiğim zaman bana «Elimde on tane kamyo
num var, altısı tamirde, dördü ile bu kadar ya
pıyorum. Eğer Hükümetçe ihale yoluna gidilir
se, bu işler daha kolaylıkla olur.» dediler. 

Ben Köy İşleri Bakanlığının listedeki araçla
rını tetkik ettim. Bana Vali o zaman demişti 
ki, «Bendeki kamyonların hepsi 19*51 - 1952 mo
del. Bunların da sık sık arıza yaptığı bir ger
çek.» Hakikaten bugün Köy İşleri Bakanlığının 
elinde mod,el olarak 1960 hariç, 19'511'den 1959 
kadar 378 adet araç vardır. Âdeta Köy İşleri 
Bakanlığı bir hurda deposu haline gelmiştir. Ye
ni alman araçlara da baktım ki, esas işe yaraya
cak kamyon, grayder gibi malzemeye az önem, 
verilmiş ve açuklar yine devam etmektedir. Bu es
kimiş arabalarla iş görmek hem güç, hem, mas
raflı, hem zaman zayiine sebep olmaktadır. Sa
yın Bakanın dikkaıt nazarını celbederim. 

Yine bazı arkadaşlarımız Doğu'daki yolsuz
luktan şikâyet ettiler. Hakikaten öyledir. Baıtı 
nasibini almıştır. Batı'da köy yolları asfalta dön
müştür; fakat birçok yerlerde bilhassa orman 
köylerine, dağ köylerine gidilememektedir. Bu 
hususun da nazarı itibara alınması iyi olur ka
nısındayım. Bundan iki sene evvel Millî Eğitim 
Bütçesini eleştirirken, Hakkâri'nin bir kazasına 
ortaokul yapılacakmış, yolsuzluk dolayısıyle or
taokul yapılamadığı resmî olarak Bütçe Kanun 
.tasarısına girmiş idi. 

Sulama işlerimiz de oldukça iyi çalışıyor; fa-
kaıt yine kuraklık havadisleri gelmeye başladı, 
yine duaya çıkılıyor. Bir sulama tesisi yapılırken, 
eğer kuyudan çıkarılacaksa veya bir ırmaktan 
alınacaksa; yani pompajla sulanacaksa, kanalla
rını Toprak - Su İşleri yapıyor, motoru da Zi
raat Bankasından kredi temin etmek suretiyle 
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•almıyor. Fakat, bazı köylerimiz vardır ki, bu 
krediyi alamıyorlar. Sebebi ise; hem köy fakir, 
hem de ipotek verme ve kefil bulma meselesi
dir. Tarlası dedesinin, babasının üzerinde, ken
disine intikal ettirilmemiş ipotek veremiyor. «.Çı
kar tarlam» dendiği zaman, tarla yok. Benim çev
remde Çevil köyü diye bir köy var. Bundan üç 
dört sene evvel kanallar yapılmış; fakat köylü 
motor alacak parayı temin edemediği için kanal
lar gün geçtikçe bozulmakta, harap olmakta ve 
köylü de suyu hasretini yanında geçen Kızılır-
mak'a bakarak çekmektedir. Hükümet Progra
mında Sayın Başbakanın da beyanları vardır, 
«İpoteksiz ve kefaletsiz krediler vereceğiz.» di
ye. Köyün ismini veriyorum, Sayın Bakanım lüt
federler ve bu köye yardım etmiş olurlar. 

Toprak - Su İşleri Genel Müdürlüğü her şeye 
rağmen Kayseri'mizde çok büyük hizmetler yap
mıştır. Burada bir noksana daha temas etmek 
isterim : 

Sondajları Devlet Su İşleri yapıp, Toprak -
Su'ya devretmektedir; yani Toprak - Su'da son
daj işi yok. Bu uzun muamelelere sebebiyet veri
yor. Sondajı Devlet Su İşleri yapacak. Bazen 
bu ahenk bozuluyor, bazen yapılıyor, yapılmı
yor. Acaba Köy İşleri Bakanlığımız bu sondaj 
işlerinin hiç olmazsa bir kısmını kendi bünye
sine alması mümkün olur m,u? 

Sözlerimi bağlarken, Sayın Bakanımdan bir 
sualim olacak, onu da arz edip, bırakacağım. 

Beyanatlarında köy sorunlarını hallerderkeıı, 
«Eskiden köyün yaptığı kaıtkıyı ortadan kaldı
racağım.» buyurdular. Bu bütün köylere şamil 
olacak mıdır? Yoksa şimdiye kadar hizmet gö-
türülmemiş, fakir olanlara mı tatbik edilecektir? 
Bu şekilde fakir köylere tatbik edilecekse nasıl 
tespit edilecektir ? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oya sunulmuş olan bütçe 
tasarılarına oy vermemiş sayın üye var mı?.. 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın Celâl Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle 
değerli arkadaşlarımız burada dileklerini ve yö
resel temennilerini dile getiriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bence köy ve köylü 
sorununa eğer gelişen ve değişen dünya ölçü
leri içerisinde en hâkim noktadan bakmazsak, 
sadece mevzii meseleleri dile getirmiş oluruz. 
Türkiye'de bazılarımıza göre 70 bin, bazılarımı
za göre 50 bin, bazılarımıza göre 40 bin köy var
dır. Bunlar da dünyanın hiçbir yerinde olmaya
cak şekilde birbirinden tecerrüt etmiş, ayrı ya
şama ve yerleşme üniteleri halinde mevcuttur. 
Bunların yolu, çeşmesi, okulu gibi binbir soru
nu vardır. Farzediniz ki, bunları yapmaya baş
ladınız. Ertesi sene, üç ay sonra o yaptığınız yol 
yıkılacak, yaptığınız çeşmenin yolu tıkanacak ve 
hizmeti devamlılıkla yürütemeyeceksiniz. Bu
nun ne kadar büyük maddî olanaklar içerisinde 
düşünülmesi gerektiğini hepimiz tecrübelerimiz
le biliyoruz. 

Benim vilayetimde 740 küsur köy vardır. Bu 
köyleri ben teker teker ziyaret etmek için za
man hesapladım, üç buçuk sene istiyor; yani ben 
Parlamentoya senede ancak altı ay gelip, üç bu
çuk sene orada bulunmak lâzım ki, köylerimin 
hepsini gezip görebileyim. 

Burada bazı arkadaşlarımız gayet haklı ola
rak kendi bölgelerinin ıstıraplarını dile getirdi
ler; ama bu da gerçek değildir arkadaşlarım, 
Ben size Ankara'da Çankaya tepesinin arkasın
daki bir köye götüreyim, oradakilerin bin sene 
evvelki hayatı yaşadıklarını göreceksiniz. Doğu 
Anadoluda da, Batı Anadoluda da aynı şey var
dır. Bütün Türkiye'de köy dediğimiz yaşama 
ünitesi geridir ve bizim hayat standartlarımızın 
çok dûnundadır. O halde ne yapmak lâzımdır? 
Köklü çözümler getirmek şarttır. İşte meseleye 
bu açıdan bakmak gerekiyor. Hepimiz dünyada 
büyük bir değişme var diyoruz. Nedir bu değiş
me ? Dünya nüfusu 1850 senesinde 1 milyar iken, 
100 sene sonra 1950'de 2 milyar olmuştur, 30 
sene sonra 1970'de 4 milyar olmuştur. Ne olu
yor şimdi? Nüfus süratle artmaktadır. Tür
kiye'de de aynı durum cereyan etmektedir. Bu 
süratle çoğalan nüfus, büyük tüketici kitleler, 
sanayileşme ve kırsal bölgelerin boşaltılması 
gibi bir sonuca varıyor. Köylerde üç beş dönüm 
arazi ile geçinen aileler büyüyor ve onunla ge-
çinemez hale geliyor. O halde yapılacak nedir? 
İş, yeni ortaya atılan bazı görüşlerin tartışılma
sında bu köklü tedbirlerin getirilmesindeki fi
kir birliğinde bitiyor. 
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Şimdi bir köy - kent projesi, bir halk sektörü 
projesi var. Bunlardan ürküp, bunlardan kuşku 
duymaktansa; bu düşünceleri geliştirecek, ge
nişletecek veya daha müspet neticelere, safhala
ra götürecek tartışmalar yapıp Türkiye'deki köy 
ve köylü meselesini halletmek bence daha isa
betli olacaktır. Bence Köy İşleri Bakanlığının 
hedefleri de, amaçları da yeni görüşler ışığı al
tında yeni birtakım, hüviyetler kazanmıştır ve 
kazanmalıdır. Türkiye'de ve dünyada diyoruz 
ki, kalkınmada itici kuvvet olarak sanayileşmeyi 
öne koyacağız. Eğer bunu, tarımsal kalkınmayı 
ihmal ederek yaparsak hata etmiş oluruz. Ta
nımsal kalkınmanın başarıya ulaşması da, Köy 
İşleri Bakanlığının diğer bakanlıklarla koordi-
ne olarak göstereceği çaibalarla ancak gerçekleşe
bilecektir. 

Deniliyor ki, «üç dört bin köye elektrik gel
di. Biz şunu yaptık, biz bunu yapacağız...» buu
tların hepsi muallâkta kalmaya mahkûm sözler
dir. Türkiye'deki TC - 80 bin köye arz ettiğim 
gibi hizmet götürmedeki yarışmada elbette ki 
hepimiz gönül dolusu heyecan içindeyiz; ama 
ibunu senelere savı ve daima değişen görüşlerin 
ışığı altında, tebellür eden projeler haline geti
remezsek, meselenin altından kalkamayız. En 
mühim mesele, Türkiye ̂ de yerleşim ünitelerinin 
hu halde kalıp veya kalmamasının bizim ekono
mik, sosyal gelişmemizle olan ilişkisini tespit 
etmektir. Buna bir çare bulmak mecburiyeti 
vardır. Köy - kent mi olur, başka bir proje mi 
olur? Ama, bugün iktidar birtakım düşünceler
le, birtakım görüşlerle gelmiştir. Eğer bunu ek
sik, noksan veya yanlış buluyorsak ya yeni al
ternatifler sürerek, yahut da eksiklikleri ta-
manı'layarak bunu yürütmek ve temelden bir 
tedbir, bir çözüm getirecek yolları aramak, bul
mak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'nin en büyük meselelerinden, en bü
yük dertlerinden birisi şehirleşmedir. Ankara, 
İstaıibul, İzmir gibi vilâyetlerin yanında bir ye
ni vilâyet nüfusundan daha çok nüfus barınma
sına 'başlanılmıştır. Buralarda gecekondu prob
lemi ortaya çıkmıştır. Bu soruna; yani şehirleş
me hareketine Ankara gecekondularında çare 
'biDİamazsınız. Onu köylünün geldiği no'ktaya 
giderek yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Köylü
nün şehirlere gelmemesini sağlayacaksınız. O 
halde yine 'bir köklü tedbir aramak ve bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

Eğer bu hareketleri önleyemezisek, Türkiye 
ibugün tarım ülkesi 'olduğu halde, dışarıdan 
huğday ithali edemezse aç 'kalmak gibi bir du
rumla karşı karşıya kalır. Nerelerden ithal edi
yoruz? Amerika Birleşik Devletlerinden. Ame
rika gibi % 90 sanayileşmiş, % 10'u nüfus pro-
porsiyonu bakımından tarımda çalışan bir ülke 
dünyaya buğday ihraç ediyor. Neden? Verimli 
ve fennî ziraat yaptığı için. O halde bizim köy
lümüzün imdadına koşmak için yapacağımız 
ilk şey, tarım üretimindeki kudreti artırmaktır. 
Bunun çaresi nedir? İşte kooperatif diyoruz, 
işte köy - kent diyoruz. Köklü bir çözüm getir
mek ve tarım üretimini çoğaltmak zorunTuğıı 
aşikârdır. 

Bu nüfus artışı dünyada da ve dünya içeri
sinde Türkiye'de de tüketim kitlelerini korkunç, 
hir şekilde büyütmektedir. Sanayi mahsullerin
de de öyle, hammaddelerde de öyle. Hesaplar 
gösteriyor ki, 100 sene sonra dünyadaki tabiî 
^cevherlerin hepsi bitecektir. Petrolün 20 - 26 
senelik bir ömrü var, diyorlar. Neden? 1900'ler-
de bir otomobil saatte 30 kilometre giderken 
şimdi saatte 200 kilometre giden milyonlarca 
otomobil var. Uçakların hızı 100 - 300 - 500 ki
lometre iken, bugün 1 500 kilometre, uzayda 20 
bin kilometre hız yapılıyor. Tabiî bunların hep
si birtakım hammadde tüketimine sehep oluyor. 

Köylünün de tüketici olarak şehirlere göç et
mesini önlemenin köklü tedbirlerini almak ve 
köylerin temel sorunlarına büyük çözüm proje
leri getirmek zorunluğu buradan doğmaktadır. 

Bayın senatörler, köy kalkınması, köylüle
rin hizmetine koşulmasını geniş bir perspektif 
içerisinde düşünmenin, uzun vadeli bir plan ola
rak kabul etmenin zorunluğu da aişkârdır. Bu 
hizmet bugüne kadar gelmiş, bugünden sonra 
gelecek her iktidarı meşgul edecektir ve bu hiz
metin ifasında amaca 'kim bir adım' daha yakla
şırsa, o hem mutlu olacaktır, hem de Türk Mil
letine mutluluk getirecektir. Onun için tekrar 
ediyorum, 'köylerimizin köy ve köylü sorununu 
böyle küçük ölçüler içerisinde değil, hakikaten 
geniş görüşlü projeler içerisinde mütalâa etıme-
nin ve siyasî teşekküller olarak, siyaisî kişiler 
olarak bu hizmetin stratejisinde bir çizgide el 
ele, gönül gönüle vermek mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde bin yıl öncesinin hayatını yaşayan 
büyük insan kitlelerine hizmet etmiş sayılaraıa-
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yız. Onlara «Köylüden yanayız» diye söylemek
le vazifemizi savuşturamayız. 

Hepinizi saygıyla selâmlar, bu bütçenin mem
leketimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı, buyuru
nuz. 

(MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Türkiye'mizde köyün ve köylünün kalkın
dırılması meselesi maalesef birbirinden ayırt 
edilmeden mevzu köyün kalkınması olarak ele 
alınmıştır. Biz köyün kalkınmasını, ona gitere-
ceğimiz elektrik, yapacağımız okul ve yol olarak 
/mütalâa etmişizdir. Köyün bir istihsal gücü ola
rak büyük imkânlara kavuşması meselesini âde
ta bir fikriyat olarak dahi ele almamışız. Köy
lerimizi karkındıracağız; şu kadar köyümüz 
vardır, şu kadarını elektrikle teçhiz edeceğiz, 
şu kadarına mektep yapacağız, demişiz. 

Aslında nüfusumuzun % TO'ini teşkil eden 
köylerimizin kallkmması, onun büyük bir istih
sal gücüne mazhar olması meselesidir. O, bu is
tihsal gücünden mahrum olursa, onu ne kadar 
elektrikle teçhiz ederseniz ediniz, ne kadar okul 
yaparsanız yapınız, onu doyurmak ve dolayı-
sıyle Türkiye'yi doyurmak mümkün olmaz. 

Bu itibarla, evvelâ köyü kankmdıralım der
ken, köylüyü kalkındırmak zorunda, olduğu
muzu kabul etmeye mecburuz ve böylece köy 
nedir? Bunun izahını yapmaya mecburuz. 

Bence köy, muhtaç olduğu bir dikiş iğnesi
ni almak için olduğu kadar yine satmaya muh
taç olduğu bir çömlek yoğurdunu satabilmek 
için şeh'ire kadar gelmeye ve şehrin kabulüne 
muhtaç ve ezelden beri böylesine sömürülmeye 
mahkûm bir tabiî kuruluştur. Köy budur. 

Acaba Cumhuriyetten bu yana yeni bir tek 
'köyün teşekkül etmiş olduğunu iddia edebilir 
miyiz? Edemeyiz. Eğer bir iskân mevzubahisse, 
ya büyük bir kasabanın kenarına gitmiştir ve
ya büyük şehirlerin kenarında gecekondunun 
aşiret hayatına mahkûm olarak yerleşme zorun-
lluğunu duymuştur; ama Cumhuriyetten bu ya
na bir köy kuruluşu olarak isim vermek, kurul
muş köyü emsal göstermek bile mümkün değil
dir. 

Demek ki, artık köyün ve köylünün ziraat 
yoluyle, istihsal yoluyle kalkınması mevzuubahis 
olmadığı müddetçe ne yeni bir köyün kuruluşu 
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'bahis mevzuu olacaktır, ne de köylerin tevhidi 
bahis mevzuu olacaktır, iş bulamayan köylü şe
hirlerde hamallık dahi yapsa, ufak tefek nakli
yecilik dahi yapsa, şehir kenarlarında ikamete 
mecbur olacaktır. 

Hükümetler olarak henüz bunun şuurana 
bugüne kadar varamadığımızı rahatlıkla iddia 
'edebileceğim. Köy ve köylü sorunu Ecevit Hü
kümetinde yeni bir fikir olarak, köy - kent ola
rak ele alınmış olduğunu görüyorum; ama çok 
dikkat edilmelidir ki, bu husus sunî bir düşün
cenin eseri olarak ortaya konmamalıdır. Aslın
da güzel ve büyük bir fikirdir, reddi mümkün 
olmayan bir fikirdir; ama sadece köylüyü sos
yal bakımdan ve elektriğe, suya, okula kavuş
ma gibi bir mevzuun etkisiyle bu köyler birleş
tirilme amacı güdülürse, bu da netice verimeye-
cektir. Okula kavuşayım diye kimse birkaç kö
yün birleşmesini arzu edemez. Hiçbir köylü, 
elektriğe kavuşayım diye on köy bir araya gel-
sıin diyemez. Eğer, on köy bir araya gelecekse, 
eskisine nazaran daha çok bir istihsal gücüne 
mazhar olacağına inandığı gün gelir ki, sayın 
Hüseyin Öztürk arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, bu bir kalkınma kooperatifi meselesddir, 
başka bir şey değildir. Köyü tevhit ederken ilk 
mesele o köylünün düne nazaran daha çok kal-
kmabilme imkânlarını sağlayabiliyor muyuz, 
sağlayamıyor muyuz? Eğer sağil ay almıyorsak, 
hatta az çok şehirleşme hali dolayısıyle köylü
nün biraz daha gideri bahis mevzuu olacaktır. 
Dün elektrik parası vermezken, köy - kent se
bebiyle bir elektrik masrafına mahkûm olacak
tır. Dün bir şey vermezken, köy - kent sebebiy
le yeni bir gider kapısı açılacaktır; ama köy
lüye gelir kapısı açma ümidi yoksa, köy - kent 
başarıya ulaşamaz, fevkalâde sunî olur; ama 
köy - kent meselesi gelirle müterafik, köylünün 
cebine bir parça daha akarla müterafik, müta
lâa edilir ve o hesaplara göre ele alınırsa hiç 
şüphe yok ki, ideal bir davadır. Başarısı arzu 
edilen bir davadır. 

tSaygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Köy işleri ve Ko

operatifler Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
deki konuşmalar bitmiştir. Sayın Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanı konuşacaklar, son söz 
olarak Sayın Cevdet Aykan konuşacaklardır. 

Buyurunuz, Sayın Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanı Mustafa Ok. 
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EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş
kan, saat l'e 20 dakika var, Sayın Bakanın ko
nuşması yarıda kalacaktır. 

BıAŞKAN — Süresi dolduğu zaman, Sayın 
Genel Kurulun oylarına müracaat ederek karar 
istihsal ederiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Manisa Milletvekili) — 
Sayın Baş'kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeileri; 

Konuşmamı kalbil .olduğu kadar kısa olarak 
sunacağım; daha çok değerli üyelerin değindi
ği noktalara ben de değinip, konuşmamı bitir
meye çailışacağım. 

Bakanlığımın 1974 Malî Yılı Bütçesinin yü
ce Senatoda göıüşülımıesi dolayısıyle söz alarak 
gerek grupları ve gerekse şahısları adına. Ba-
'kanlığımm hizmeJtleri ve bütçe rakamları üze
rinde görüş ve düşüncelerini söyleyen değerli 
üyelere evvelâ şükranlarımı sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonraki 
kısmına geçmeden evvel A. P. Grup Başkanve-
kili Sayın Ömer Ucuzal'ın bir cümlesine değin
mek istiyorum. Hata yapmamak için kendi ko-
nuşimalarmın üçüncü sayfasından bir parçayı 
okuyacağım. 

Diyorlar ki, «A. P. olarak..» 
Bir kısmını anlam değişmeyecek tarzda atlı

yorum. 
I«A. P. olarak, köylerimize ve köylümüze 

1920^d,en 1965'e kadar götürülen hizmetlerin 
(birkaç mislini 6 yılda götürme imkânını bul
duk.», 

Değerli arkadaşlarım, devreleri mukayese 
ederken insaflı oiîmaık lüzumunu hatırlatmak 
istiyorum. ,1920'ler1e kadar geri giderek, 6 yılda 
yapılanlarla mukayese edersek, burada zanne
diyorum, .bir derece insaf ölçüsünü kaçınmış 
oluyoruz. Zira, 1920'd en 1938'e kadar Büyük 
Atatürk: devrini kentli şartları içinde ele al
mak lâzım. 1938den 1950'ye kadar olan devre
yi, İkinci Dünya Hanbini yaşadığımız devreyi 
kendi şartları içinde eleştirmek lâzım. Marshail 
veya Amerikan yardımının başladığı 1950rden 
sionraki devreyi, keza kemdi şartları içinde ele 
alıp, eleştirmelk ve tarltmak lâzımıdır. Bütün 
bunları bir to rinaya koyarak son 6 yılla muka
yese etmek, kanımızica doğru da değildir, uy-
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ıgun değildir. O takdirde Sayın UcuzaPın ko
nuşmasının birinci sayfasında Büyük Atatürk' 
ten bahısedeibilmesi son 6 yıl ile 192.0' ye kadar 
ıgeri giderek bütün devreyi mukayese eden de
ğerli arkadaşımızın hu şartlar içinde Atatürk' 
ten «Büyük Atatürk' olarak bahşetmesinin na
sıl mümkün olabileceğini anlamanın güç oldu
ğunu belirtmek isterim. Burada ciddî bir çe
lişkiyi teispilt etmek isterim. 

İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Ne 
alâkası var, polemik. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmamanızı bil
hassa istirham ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli 
senatörler, gerek Hükümetimizin yüklendiği 
tarihî görev, izLediği sosyo - ekonomik politika, 
gerekse Bakanlığıma verilıen yeni görevler ne
deniyle bugün hasta kırsal alanda yaşayan 2,1 
milyon 914 bin köylü olmak üzere 36 milyon va
tandaşımıza hizmet götürme sorumluluğunu 
yüklenmiş bulunuyoruz. 

Yazılı konuşmamı değerli senatör arkadaş
larım tetkik ettiğinde göreceklerdir ki, önceki 
yıllarda iktidarın hangi partiler olduğu düşü
nülmeden rakamlar, yapılan işler doğru olarak 
fbu yazılı konuşmamıza ve bu konuşmanın so
nuna eklediğimiz cetvellere alınmıştır. 

Gerçek ve geçerli kalkınmayı tüm halkıimı-
zın özigürce ve hakça kalkınması şeklimde dü
şünüyoruz. Ancak, böyle bir kalkınmanın in
sanlık açısından değer taşıyabileceğine, toplu
mu refaha ve mutluluğa götürehileeeğine ve 
insan kişiliğinin gelişmesini engellerden kur
taracağına, insanı da, toplumu da yücelteibile-
ceğine inanıyoruz. 

Çok değerli arkadaşlaırım, bazı kısımları at
lamak suretiyle daha codc değerli konuşmacı 
arkadaşlarımın üzerinde durduğu konulara ko
nuşmamı hasredeceğimi arz etmiştim. Bu sebep
te konuşma bütünlüğü içinde bazı yerlerde ak
sama veya kopukluk hissedilkse, bağışlanma
mı önceden diliyorum. 

(Sayın Yeli Uyar arkadaşımız, bölgeler ara
sı dengesizliği özellikle dile getirdiler. 
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(Ballgeler aralsı adaletsizliği gidermek ama-
cıyle köy - kent esprisini de dikkate almak su
retiyle Türkiye'nin kırsal altyapısını yeniden 
düzenleyecek ve Devlet imkânlarının ve ola-
naiklannm /geri kalmış yörelere kaydırılmasına 
özellikle dikkat edilecektir. 

ISaym Başkan, Türk köylüsününün kaderini 
değiştirerek, onu çağdaşlaşmanın asgarî koşu
lu .olan geçilir yola, içilir suya ve elektriğe 
(kavuşturmayı. kaçınılmaz bir görev saymakta
yız. 

(Sayın Hilmi Nalbantoğlu arkadaşımızın 
yollar ve içme suları konusunda sorulan oldu; 
fakat yazılı cevap istediler, bu sebeple kendile
rine yazılı cevabı sunacağız. 

Bakanlığımca köy yolllarınm yapımı 15 yıl
lık uzun vadeli bir plana bağlanmıştır. Bu pla
nın son yılı, Dördüncü Beş Yıllılk Kalkınma 
Planının son yılı olan 1982 yılına rastlamakta
dır. 1982 yılına kadar bütün köylerimizin köy 
yolu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ancak, bu-
ıgüne .kadarki uygulamalarda yol şebekesi tesi
sinin bir gereği olarak il ve Devlet yollarına 
bağlantılarını sağlamak suretiyle münferit ve
ya grup köy yolları yapımında daha ziyade 
ova ve dağ eteği bölgeleri köylerinin yollan 
yapılmış ve yapımı nispeten kolay olan bu yol
manda büyük mesafeler katedilmiştir. Bundan 
sonraki çalışmalarımız ise genellikle gittikçe 
daha çok orman ve dağ köyleri bölgelerine yö
nelecektir, o durumdadır. 

Orman ve dağ bölgeleri köyleri yollarının 
öncelikle ele alınması hususunda iki değerli ko
nuşmacı arkadaşım özellikle durdular; Sayın 
Veli Uyar arkadaşımızla, Sayın Sami Turan. 

[Köylerin bulundukları yerlerin arazi yapı
sı yol yapımını güçleştirmekte, daha fazla köp
rü ve sanat yapıları yapılmasını, patlayıcı 
aıi'adde kullanılmasını gerektirmekte, da/ha pa
halıya mal olmakta ve bugünkü olanaklarımız 
üstünde bir makine parkına ihtiyaç göstermek
tedir. Yol yapımında gittikçe dağ ve orman 
(köylerine doğru tırmandığımız için. Bu neden
le esasen bir ölçüde yaşlanmış makine parkı
mızın (ki Sayın Saımi Turan makine parkımı
zın son .derece eski olduğundan bahsettiler, 
doğrudur) noksanlarını gidermek ve daha güç
lü hale getirmek zarureti vardır. Bu amaçla 
1,5 milyar liralık ve 5 yılda geliştirilecek bir 

| makine pnojiesi hazırlanmış ve bütçe yılından 
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Köy içme suları 1977 yılında; yani Üçün
cü Beş Yıllık Kalkmana Planı sonunda bitirile
cektir. 

Bir değerli arkadaşımız kuraklıktan bahset
tikleri için, 1973 yılnda özelllilkle Güney Doğu 
Anadolu bölgemizde yaşanmış ve afet derecesi
ne varmış olan susuzluk üzerinde de birkaç 
cümle ile duracağım. 

Bu bölgelerdeki 748 yerleşim birimine YiSE 
I bölge ve il müdürlüklerince temin edilen 119 

adet tankerle devamlı .olarak yeterli içme suyu 
taşınmış ve kuraklığın meydana getirdiği sıkın
tı büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. 1974 yı
lında kuraklığın yeniden söz konusu olması ha
linde 1973'e benzer hizmetlerin yine Bakanlığı
mızca yürütülmesi temin edilecektir. Ayrıca, 
köklü tedbir olarak eskiden okluğu gibi, bu 

I (bölgedeki içme suyu inşaatı faaliyetlerine ön
celik tanınacak ve mümkün olan en kısa za
manda bitirilmesine çalışılacaktır. Nitekim, 
yıllık programlar tamamlanmış bulunmakta
dır ve bu bölgeye önemli derecede bir öncelik 
getirilmiştir. 

(Sayın Hüseyin Öztürk, köy yollarının karla 
I kaplı olması nedeniyle köylere ulaşımın zor

luğundan bahsettiler. 

Bu kış karın Doğuda en çok o'lduğu bir 
devrede 8 ilimizi içine alan bir geziye çıkmış
tım. Özelüikle Elâzığ, Bingöl, Bütlîls ve Muş 

I 'bölgelerinde gerçekten köylere ulaşımın müm
kün olmadığını gördüm. Bir vatandaşımız hay
vanları için yem aldığını, ancak bu yemi köye 
ulaştıramadığmı ve ulaştırmanın da mümkün 
olmadığımı söylüyordu. Zira, yaya gitmek için 
önümüzde bir patika dahi yok, kan ezerek bir 
patika açmak dalhi bu mevsimde köylüler için 
nicele olmaktadır. 

Bunu düşünerek 1,5 milyarlık makine parkı
mızın içinde on rotatif bulunduruyoruz. Önü
müzdeki kış devresine bu rotatifleri yetiştir
me imkânını bulduğumuz takdirde (yetişeceği 
ümidindeyiz) kapanan köy yollarını kardan 
açmak mümkün olacaktır. 

İstediğiniz kadar yol yapınız, eğer kışın 
kar temizliği yapılmazsa, köyle şehir arası ta-

I mamen kapanmış sayılabilir. 
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Daha evvel söyledim, burada da arz ediyo
rum. Dağ ve Orman köyleri ile fakir köyleri
mize götüreceğimiz yol ve içme suyu hizmet
leri için halktan para varidimi alınmayacaktır. 

Değerli Sami Turan arkadaşım özellikle 
üzerinde durdular. Fakir köylerin ayrımını sor
dular. Bu, gerek Devlet Planlama Teşkilâtınca 
hazırlanan planlarda ve programlarda belirtil
miş, gerekse orman ve dağ köyü olarak bir ay
rıma taibi tutarak sıhhatli 'bir çözüm yolu bul
maya çalışacağız. 

(Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bü
yük bir çoğunluğunun hayatlarını tarımdan 
ıkazandıkları malumlarınızdır. Birim tarım ala
nından elde edilen .gelirin ve dolayısıyle köylü
nün hayat seviyesinin yükseltilmesi amacıyle 
toprak ve su kaynaklarının tarım için gelişti
rilmesi çabalarımıza bu yıl büyük oranda hız 
vermiş bulunmaktayız. 

Özellikle Sayın Tanyeri arkadaşımız Güney 
Doğu 'bölgesinde taşların temizlenerek istifade 
edilir hale .getirilmesi için ricada bulundu'lar, 
Sonra Sayın Hüseyin Öztürk ve daha sonra Sa
yın Sami Turan da sulama konusuna değindi
ler. O se'beple bir kısa açıklama yapacağım. 
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Toprak - Su örgütümüzün yaptığı tesisler 
uzun süreli etüt ve planlama çalışmalarım ge-
rdktirm'emesi, developman sürelerinin kısa ve 
maliyetlerinin düşük olması, rant abil it elerinin 
yüksek olması nedeniyle yatırımların kısa za
manda geri dönmesini mümkün kılmaktadır. 
Ayrıca, işletilmeleri kolay, bakımları çiftçiler 
tarafından yapıldığından Devlete bir külfet 
yüklememesi, tesislerin inşaası için istimlâk 
ve .geçit hakları gilbi prolblemler yaratmaması, 
yukarı havzalarda dağ ve orman köylerindeki 
dar gelirli vatandaşları sulama suyuna kavuş
turması, sulama yatırımlarının yurt çapında 
dağılımına Vasıta ve halka dönük olması nede
niyle çiftçilerimiz tarafından şiddetle arzu edi
len bir sulama biçimidir, Toprak - Su örgütü
müzün kullandığı sulama tekniği. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ederim. 

ISaym üyeler, tespit edilmiş olan çalışma sü
remiz dolmuştur. Zaten Sayın Bakandan son
ra bir sayın üye de söz aldığına göre, çalışma
larımız İkinci Oturuma sarkacaktır. 

Bu bakımdan saat 14.30'da toplanmak üze
re Birinci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma ISaati : 13,00 
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ÎKtNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN : |Bai§lkarav!©Mli Necûıp ıMirk-eliâanoğlu 

KÂTİPLER /: Bahriyle fÜçök ((Cumhurbaşkanınca S. ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAX — 60 neı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1074 yuh Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde 114 sayın üye oy kul]lan
mış; 73 kabul, 41 ret oyu knllanılmjak suretiyle 
kanun tasarısı kahul edilmiştir. 

Devlet. Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yıllı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde IÜ'5 sayın üye 
oy kullanmış; 85 kabul, 30 ret oyu kullanılmak 
suretiyle kanun tasarısı CumJlıuriyet Senatosun
ca, kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1974 yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerinde H'l;5 s ay m üye oy kul
lanmış; 74 kabul, 41 ret oyu kullanılmak: su
retiyle tbütee kanun tasarısı Cumhuriyet Sena
tosunda kalbul edilmiştir. 

Okunan, bütçelerin milletimiz içtin hayırlı. 
uğurlu olmasını dilerim. 

Köy İş]eni ve Kooperatifler Bakanı Sayın 
Mustafa Ok, konuşmanızı ikmal için buyuru
nuz efendim. 

KÖY İŞLERİ YE KOOPEKATİFLEK BA
KANI MUSTAFA OK (Manisa. Milletvekili,) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun <h -
ğeıli üyeleri; 

ıBıraktığım yerden konuşmama devam edi
yorum ; 

'Hükümet Programımda da öngörüldüğü üze
re, çiftçinin üretimini ve gelirini virlıran kont
rollü kredi uygulamasının, yurt düzeyine yay
gınlaştırılarak .daha hızlı işleyen, 'bir yapıya ka*-
vuşturulması, köylünün aracı. ve tefemyo muh
taç olmadan doğrudan doğruya, tarım kredile
rinden faydalanmasını sağlayıcı tedbirlerin ge 
tiril m esi için, Ziraat Bankası Gen el Müdürlü
ğüyle gerekli temaslar yapılı nişi v\\ 

[Sayın Sami Turan arkadaşımız. ipotek-i/; 
ve kefaletsiz kredi verilmesi lınsusu üzerinde 
durmuşlardı. Burada- şunu arz etmek istiyorum : 

Toprak - su kredilerinin sadece ipotek veya 
kefalet karşılığı değil, zil-aî işletmelerin isltih-
sai ve ödeme gücüne göre verilmesi olanakları--
nın yaratılması sağlanmıştır. 

Bir - iki cümleyle, toprak reformuna, ilişkin 
'bir hususu değerli senatörlere duyurmak isti
yorum. Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya, hususî mülkiyetinde bulunan yabani zey
tinlik, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî mera, 
taşlık, asitli alkali veya tuıtbiyer topraklar gi
bi sahalar ıslah ve, imar ve ihya edilip, tarım 
yapıla'b'iiir hale getirilecektir. Topılam 4, 3 mil
yon hektar olan bu arazinin mülkiyeti Devlete 
ait bölümü ıslah edildiğinde, toprak ve tarım 
reformu uygulamalarında, topraksız çiftçilere 
arazi temini bakımından yeni kaynaklar yarat
ma olanağı sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, ülkemizde böılgeler arası sos-
yo - ekonomik dengeyi gerçekleştirmek, ulu
sal planlarda öngörülen hedeflere ve üretim 
planlarına uygun şekilde kooperatif yatırım
larını yönlendirmek özendirmek ve destekle
mek suretiyle üretimin artırılmasını ve de
ğerlendiriri esini sağlamak, bu yolla halkın ge
lir ve yaşam düzeyini yükseltmek, yaratılan 
tasarrufları yeni. yatırım, alanlarına yon el-
teıek istihdam olanakları sağlayacak biçim
de üreticinin yatırını gücünü artırmak, böy
lece gelişen ekonomik düzeyde köy - kent
le r'n oluşumuna, zemin hazırlamak ve bütün 
bunları özgür ve demokratik bir ortam, için
de gerçi kiestirmek, kooperatif modeline yak
laşımda- ünr-e'likl'1 dikkate aldığımız husus
lar lir. 

'•Sayın ll.ü-,et\ in <">xtürk, kooperatifler konu
lunda özellik I<• üç unsurun, halınla tutulması
nı'beyan 'buyurdular; Yeterli va;;a, gerekli eği
lim. y. k.rli \( uru./ ],-re..li. 

1 e sn. kmıusundaki. ı .-ılı.şmalarTmızı biraz 
vb u]y-]'o. 
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Gerekli eğitim konusuna eğ'lmiş bulun
maktayız : Almanlarla işlbirliği'yle '-bir güçlü 
kooperatif eğitim merkezi kurulma'sı faaliyet
le rine baş] anmış tır. 

Yeterli ve ucuz kredi için de, koioperatifler 
bankası, ve elliğer kredi elüzeni bütünü içinde 
gerekli teeHbir alınacaktır., 

Meevut ve kurulacak kooperatif er ortakla
rına hizmet eden bağımsız, demokratik ve ve-
nimli kuruluşlar haline getirilecektir. Bunla
rın gerçeklleşltiıı ilmesıinde kooperatif ortakla
rının giderek kooperatifin, faaliyet alanına 
güren tüm ihtiyaçlarını karşılayacak gücü ge
liştirmek amaç olacaktır. Tanını ve tanım dışı 
kooperatifler tek bir kanunun çatısı altında 
toplanacak, çalışına konularının özellikleri 
ele gözönünde tutularak, kooperatif 1 erin çok 
yönlü gereksinmelerine cevap verecek koope
ratif modeli üzerinde elurulacaktır. Hizmetin 
Ibaşarıyle yürüitülebillme'si için fonksiyonel bir 
örgüt geliştirilecektir. Kooperatiflerle ilgili 
uevzuattaki dağınıklık böylece gidebilecektir. 

Bu vesileyle, kooperatifler yoıluyle büyük ya
tırımlar yapılamayacağı elüşüneesine karşı, de
ğerli senatör arkadaşlarıma; Çukoibirlik, Fis-
kobirlik, Antbirlik ile Ta nişin her birinin ayrı 
ayrı milyarları aşan büyük yatırımlar yapmış 
oklukla r ı n ı h a 11 r'l at ma k isti yo run ı. 

Bakanlığımızca yukarıda belirtilen amaçla
ra yönelik ve çok yönlü köy kalkınma koope
ratiflerinin kurulması teşvik edilmiş ve, 

Bakanlığımızca, yukarıda belirtilen amaç
lara yönelik Are çok yönlü köy kalkınma koope
ratiflerinin kurulması teşvik edilmiş ve kuru
lan kooperatifler idarî, malî, teknik yönlerden 
desteklenerek gelişmelerine gayret sarf edilmiş
tir. Halen köylerimizde kurulmuş bulunan köy 
kalkınma kooperatiflerinin sayısı, 1973 malî 
yılı sonu itibariyle 4767'ye ulaşmış bulunmak
tadır. 

1973 malî yılı sonuna kadar köy kalkınma 
kooperatiflerinden yatırım için istekli olan 
2937 adedimin proje konu'su yönünden etütleri 
yapılmış ve bunlardan uygulamaya geçen 328 
kooperatife hibe ve kredi şeklinde Devlet yaır-
dımı sağlanmıştır. Bu 328 projenin toplanı ma
liyetinin tutarı 2i21 milyon lira olup, bu proje
lere yaklaşık 57 milyon liralık yardımda bu
lunulmuştur. 
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Bu konuda, dış ülkelere gönderilen isçi so
rununu, konuşmacı arkadaşlarım üzerinde dur
madığı için geçiyorum, Tarım Kredi Koopcra'-
tifleri üzerimle bilgi arz etmek istiyorum. 

Bakanlığıma bağlı olan ve 1581 sayılı Ka
nun ve bu kanuna göre hazini anan ana-
sözleşmeler gereğince, çalışmalarını .sürdür
mekte olan Tarım Kredi Ke)Opeu-a liflerinin. 
sayısı 2 017'elıir. Bu kuruluşlar, 24 590 köyü 
kaplamına almakta, 1 380 -150 ortağa hitap 
etmektedir. Öz varlıkları tutarı 830 milyon 
lira olup, sahip oldukları hizmet binası, sayısı 
1 700, depo kapasiteleri 500 000 tondur. 

Tarım Kredıi Kooperatiflerince ortaklarına 
bir yıl vadeli parasal kreeliler yanında, çiftçi
lerin tarımsal üretimleri için gerekli bulunan 
araç ve gereçleri sağlamak amaciyle 5 yıla ka-
elar orta vadeli kredi açılmakta; gübre, yem, 
tohumluk, ilâç, tarımlsal âlet ve makine gilbi ih
tiyaç maddeleri toptan sağlanıp, dağıtılmakta
dır. 

Tarım kreeli kooperatiflerinin Ziraat Ban
kası plasmanları ve öz varlıkları olarak bir 
yıllık toplanı ikraz gücü 4 350 000 000 liradır. 
Bu arada, tarım kredi kooperatiflerinin ikraz 
«isteminde Bakanlığımız teşebbüsüyle ortak la-
ırr yararına yapılan bir düzeltmeyi arkadaşla
rımın bilgilerine sunmakta fayda görüyorum. 
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının kira 
ile ekip baktıkları topraklar için düzenlenen 
sözleşmelerin noterlere onaylattırılma'sı yolun
daki, .1971 yılından beri devam eden ve üreti
cilerin büyük şikâyetlerine mey elan veren uy
gulama eleğiştirilmiiş ve sözleşmelerin köy ih
tiyar kurdlları onayı ile geçerli olması sağlan
mıştır. 

Bunun yanında, Tarım Kreeli Kooperatifle
rinin traktör elağıtıımı faaliyetlerine de kısaca 
değineceğim. Tarım Kredi Kooperatifleııi çift
çinin en önemli üretim araçlarından biri olan 
traktörlerin sağlanıp, dağıtılmasında büyük 
ölçüde yarar sağlamaktadır. Fiat traktörlerinin 
genel dağıtıcısı olan Eıgemak Şirketi ile tarım 
kredi kooperatifleri arasında yapılan bir an
laşma ile Traktör Falbrikası imalâtının yüzde 
3:5'inin kooperatifler emrine tahsisi sağlan
mıştır. 

1973 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri yO-
luyle çiftçiye verilen traktör sayısı 3 500 dür 
1974 yllmela bu miktar 3 8&0'ye ulaşacaktır. 
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Kooperatiflerce yapılmakta olan traktör 
dağıtımında müracaat sırala rina. uyulması ve 
çiff'çileri'lm'izin fan'konuda, en ufak bir haksız! r-
ğa uğrama masına büyük bir titizlik gösteril
mekte, traktör gönderilmesinde, ekim mevsi
mi erken başlayan ve kalkınmada bulunan yö
relere öncelik verilmektedir. Bu konuda, ne 
değerli1 'senatör ve milletvekilleri arkadaşlarım
dan. ne de halkımızdan, •sıranın bozulduğuna, 
dair şikâyet almadığımı memıVdniiyolV belirt
mek üst erim. 

Özellikle 1974 yılı içerisinde akümülâtör. 
ısıtma bujisi ve kasnak ıroksanlığı gibi neden
lerle traktör dağıtımında aksamalar rneyd'a-
na gelmiştir, 

'"Değerli senatör arkadaşlarıma bu noktada 
fa ir acımı, bir üzüntümü duyurura k istiyorum.: 
4- Mart tarihinde bana. 'bir haber goldü: «Trak
tör! er i'n aküni'ümtörü olmadığı İçin dağıtım ya
pılamıyor..» dendi. 400 traktör, aküsü olm'a ılığı 
için dağıtılamamış ve birikmiş... Sonra fam, 
«Ah ÖKÜZ dağıtın.» dedim ve sayın Genel Müdü
re bu konuda görev verdim, 13 fraktür akü-iiz 
gittikten sonra, 800'e varan traktör;-' al.'i. bu
lundu ve fan traktörler akü ile sevk edildi. -100 
traktörü, hemen her gün 50'şer tane olmak üze
re sevketmeye başladık. 

Kısa bir süre sonra ikinci bir haber geldi: 
«Bundan sonra gelen traktörlerin ısıtma buji
si üzerinde yok.» dediler.-Aküde bildiğim ka
dar bujisinin motorun çalışması, üzerindeki 
etkisini tam bilmediğim i',;in. is'tma fanjikiz de 
olc'a, gelen traktörleri dağıtın diyemedim. An
cak, üç makinist arkadaşınım hasırladığı fair 
rapordan sonra, fau traktörlerin dağıtımı em
rini verdim, fakat o zamana kadar 4J0O traktör 
faiıil-dmji'şti ve daha önemlisi, traktör fiyatları 
64 000 liradan 72 000 liraya çıkmıştı. 04 000 li
raya alabilecek iken, fau traktörlerin ısıtma 
faujisiz geldiği için 400 tanesi' birikmişti. 64 000 
liraya alamadık, 72 000 liraya almak durumun
da maalesef kaldık. 

Bu sebeple, traktörde daha çok imalâta yö
nelmenin önemini fau misallerle arkadaşlarıma 
arz etmiş oluyorum. 

Bu konudaki çalışmalarıımız. öncelikle trak
tör dağıtımındaki kooperatif kontenjanlarının 
yüzde 35'ten yüzde 50Ve çıkarımı ası. Fiat. Ford 
ve Ferguson marka traktör imal eden. firmala
rı n. tevsr projelerine tarımsal kooperatiflerin 
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de katılmalarının sağlanması ve uzun vadeli 
olarak da kooperatiflerin orta güçte yeni bir 
traktör prototipini geliştirerek imalâtımı biz
zat yapmaları yolunda, yoğun fair çalışma içine 
girmiş faulün m aktayız. 

Bu konuda ilk teşebbüs olarak. Tarım Kre
di Kooperatiflerinin, .müşterek bir kuruluşu 
oban Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma 
Birliği Vakfının. Türkiye Bilimsel Araştırma 
Kurumu ile işfaiılîğ: yaparak bahçe tipi; 7 bey
girlik tamamen .veri fair prototipi geliştirdi!ği 
ve fau traktörü imal edecek tesislerin kurul
ma sına İlaçlandığım bildirmek isterim. 

:Peğerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu 
Sayın Sözcüsü Ömer Ucuza 1 arkadaşımız, konuş
masının fair yerinde larım kredi kooperatifleri 
için aldığı 1clgraf.'tan faahsettiler. Bu konuda, 
bülün arkadaşlarımıza telgraf geldiğini işitiyo
rum. Bakanlığıma da çokça telgraf gelmekte
dir. Gerek kooperatif, gerek koy - kent ve halk 
sektörü için muhtelif tarihlerde yaptığımız açık 
t < >pia n t il a. r d a, mu h t e lif a rka il a şl a rırm z konuş-
muşlardrr. Bu konuşmacılardan l i r arkadaşımız; 
•3 04.7 şufacsi hitfam an tarım kredi kooperatifle li
nin. Kooperatifler Bankasının kurulması için 
ilk zorlukları aşmak bakımından yardımcı ola
bileceğini, bunlardan yararlanabileceğini konuş
masında belirtti. 

Orada zannediyorum Ivoop. - jş Sendikası 
Başkam da bulunmakta •. bu. nedense arkadaşı
mız üzeıindo menfî fair etki yapmış re Koop - İş 
kanalından geldiğini zannettiğim. aynı tip tel
graflar, ayrı yazı bütün arkadaşlarımıza gel
mektedir. 

•Değerli arkadaşlarım. Kooperatifler Banka
sı ; çok. sayıda şube açacak bir banka tipinde 
düşünülmemektedir. Üzerinde çalışmalar de
vam ettiği için daha fazla fair açıklama yapma
yacağım; ancak Tarım - Kredi Kooperatifleri 
ile Kooperatifler Bankası arasında ilişki kur
ma, fail' konuşmacının fairaz evvel arz ettiğim 
cümlesine dayanmaktadır. Sunu da; beyan et
mek isterim; mevcut Kooperatifler Kanunları
nın tamamı gözden geçirilmekte, bir kanun al
tında toplanma çalışmaları sürdürülmektedir; 
ancak sinirliden faunun nasıl sonuçlanacağım 
söylemek erken olacağı için. Tarım Kredi Koo
peratiflerinin geleceği için bu istikamıettoki en
dişenin çok erken ve mesnetsiz olduğunu bildir
mek isterim. 
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Tarım Satış Kooperatifleri üzerinde birçok 
arkadaşlarıımız konuştular. Genellikle bilinen 
konular okluğu için, o kısmı kısaca geçeceğim 
ve değerli konuşmacılarını üzerinde durduğu ko
nulara konuşmamı ayıracağım. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri özel
likle son yıllarda ortak ve ortak dışından aldık
ları ürünlerin hammadde olarak satışı yerme, 
işlenmiş ürün olarak pazarlanması yolunda ça
ba göstermektedirler. Nitekim birlikler; kendi 
olanakları ve Ziraat Bankasından aldıkları or
ta ve uzun vadeli kredilerden yararlanarak, ev
velce yaptıkları ek olanak yeni girişimlerde bu
lunmaktadırlar. Nitekim üç Pamuk Satış Koo
peratifleri Birliği, yüzer bin iğlik üç iplik fab
rikasının ilk ünitelerinin deneme çalışmalarına 
başlaunatk üzeredirler. ; 

Aynı şekilde, diğer birliklerin1 de konuları
na giren yatırımlarla yapılacak tesislerin bir 
kısmı yine bu sene içinde hizmete sokulacaktır. 
Öte yandan, tarımda tefeciliği önlemek ve üreti
ciyi malî yönden güçlendirmek amacıyle ihdas 
edilmiş bulunan üreticiyi güçlendirme kredisi 
olarak 197-i yılı içinde münhasıran Tarım Satış 
Kooperatifleri ortağı olan üreticilere 607 mil
yon 3'00 bin liralık kredi açılmaktadır. 

Şimdi, Sayın Ömer Ucuzal arkadaşımızın ko
nuşmasındaki bir hususa geliyorum. Kendi me
tinlerinden okuyorum; «meselâ, üretici oldukla
rı için seçimle yönetim kurulu başkan ve üyelik
lerine getirilen kişilerin, o yer belediye başkan 
veya. bir siyasî parti başkan ve üyesi olmama
larını sağlayacak bir yöntem getiriliyor imiş. 
Belediye başkanı veya o idarî ünitedeki herhan
gi siyasî parti başkan ve üyesinin, bu koopera
tiflerin yönetim kurullarında görev allamaya
cakları hakkındaki mevzuat değişikliği teşeb
büslerine de mana veremedik. Acaba, Sayın Ba
kan yukarıda belirttiğimiz kooperatiflerin yö
netim kademelerinde görev alan ve seçimle ge
len ortakların çoğunlukla Adalet Partisi men
subu olmasını mı yadırgıyorlar? Bu partizanlık 
zihniyeti size ve memlekete ne kazandırabilir'?» 
diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 92 nci maddesi, siyasal faali
yetler yasağını getirmiş bulunmaktadır. Binae
naleyh, hem belediye başkanı veya hem bir par
tinin yönetim kurulunda bulunmak ve hem de 

kooperatifler yönetici kademesinde bulunmak, 
1İ1163 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre 
mümkün değildir. Biz getirmiyoruz bunu. An
cak şunu da belirtmek isterim; bu bir partizan
lık değill, bilâkis partizanlıktan kurtulma hu
susunda samimî bir gayret olarak kabul edilme
li. Zira, bir partiyi işbaşından alıp, öbür parti
nin imkânlarını geliştirme söz konusu değil, bi
lâkis siyasal faaliyette bulunanları kooperatif 
faaliyeti dışında tutmak amacını taşımaktadır; 
partizanlık değil, aksi partizanlıktır. Partizan
lıktan kurtarma, kanun çerçevesi içine sokma 
samimî gayreti içindeyiz. 

Burada Sayın Cemali Tarlan"nı sorularına 
ve konuşun alarma değinmek istiyorum. Yağlı 
tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerinin Trakya 
için faydalarına değindiler. Sözlerine ve görüş
lerine katılıyoruz. 

«Taban fiyatların tespitinde Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı temsilcisinin, Tarım 
Bakanlığında yapılan toplantıda bulunmadığı
nı»1 söylediler. 

ıDeğerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı; Ge
nel Müdür imzasıyle böyle bir teşebbüse giriş
miş; tahmin ediyoruz, sonraki tarım ürünleri 
taban fiyatları tespit edilecek yere yardımcı ol
mak üzere, Bakanlık içi bir faaliyeti olacak İm. 
Nitekim, sonra Sayın Cemal Tarlan'da işaret et
tiler; «Esasen ayçiçeği taban fiyatının tespiti
nin' Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ta
rafından yapılması daha uygun olur.» buyurdu
lar. Bizim de görüşümüz o merkezde. Eskiden 
ayçiçeği taban fiyat tespiti Ticaret Bakanı ta
rafından yapılmaktaydı. Gerek iki parti proto-
kolunda, gerek Hükümet Programında ve ge
rekse daha sonra Ticaret Bakanlığıyle Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı arasında yapı
lan protokolda, Ticaret Bakanlığının bu yetkile
ri Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına; inti
kali etmiştir. Biz de esasen, üzüm, incir, pamuk, 
ayçiçeği, yer fıstığı, fındık ve. diğer ürünlerin 
taban fiyatlarının tespiti çalışmasına aşağı yu
karı bir ay evvel başlamış bulunmaktayız. Bu 
faaliyetleri Mayıs ayı sonunda kesin bir sonuca 
bağlayacağımızı umuyoruz. 

Bazı sorular tevcih ettiler; mümkün olan ce
vapları arz etmeye çalışayım. 

«Ayçiçeği taban fiyatı hangi bakanlıkça 
tespit edilecek?» deniyor. 
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Değerli arkadaşlarım, taban fiyatları tes
pitinde değişik uygulamalar var. Örneğin; pan
car taban fiyatlarını Sanayi ve Teknoloji Baka
nı; tahıl taban fiyatlarını Ticaret Bakanı; tü
tün ve çay destekleıme fiyatlarını Gümrük ve 
Tekel Bakanı; üzüm, inıcir, pamuk, fındık, yer 
fıstığı, tiftik ve yapağı, ayçiçeği gibi diğer 
ürünlerin taban fiyatlarını da Köy İşleri ve Ko
operatifler Bakanı tespit etmek durumundadır. 
Bütün bu dağınıklığı giderecek ve bir genel gö
rüş içinde birbiriyle irtibatlı olarak taban fiyat
ları tespit edecek bir düzenleme içinde bulun
maktayız. Yakın süre içinde bunun sonu allına-
çaktır. Aynı zamanda, her bakanlık, geri kal
masın diye, kendine ait tarım ürünleri taban 
fiyatlarını veya destekleme fiyatlarını tespit 
çalışmalarına devanı etmektedir. 

«Tarım Bakanlığına terk edildiyse» gerekçe
sine gelince; böyle bir terk edilme olmadığını 
•arz ettim. 

»S'aym Cemal Tarlan, ^<Tarım ürünleri destek
leme ifyatları için önümüzdeki tutum, Hüküme
tin tutumu ne olacak"?» diyorlar. 

Biraz evvel .geniş bir düzenleme içinde ol
duğumuzu arz etmiş bulunuyorum. 

Ayçiçeği sanayiinin kurulması için muhte
lif yerler seçilmiş, arsalar seçilmiş; bir kısım 
•arsa satın alınmış, bir kısım arsa hibe edilmiş; 
üç yer ayrı ayrı düşünülmekte. Bu, Bakanlığı
ma. intikal etti, bazı yerde su olduğu, bazı yer
de su olmadığı iddia edildi, Bakanlığımız da bu 
tkonııyu halletınıek için diğer ilgili Bakanlık
larla da işbirliği yapmak üzere, bir kurul ha
zırlanmıştır, kurul yakın günlerde Trakya'ya 
gidip meseleyi yerinde tetkik edecektir. 

•Orman - Köy kredisi, toprak iskân, mera 
kiralama konularını müsaadenizle geçeyim. 

Orman niteliğini kaybetmiş arazi üzerinde 
kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1961 
yılından önce orman niteliğini kaybetmiş ta
rım alanlarını hayvancılığın geliştirilmesinde 
mera olarak tahsis etmek veya o yerlerdeki 
topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine kira
lamak suretiyle köylünün yararına sunulması, 
Orman Bakanlığı ile işlbirliği halinde olmak 
üzere ele alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, köy - kentlere geliyo
rum. Evvelâ, köy - kentler üzerindeki görüşü
müzü arz" etmek istiyorum. Sonra bu konuda ko

nuşmacı arkadaşlarımın, konuşmalarına cevap 
arz edeceğim. 

Bakanlığımca ele alman en önemli konu
lardan birisi de kırsal allanda köy - kentlerin 
oluşturulmasıdır. Köy - kentleşme hareketini 
tek başına düşünmüyoruz. Kooperatiflleşme, 
kooperatifleşme ile başlıyan halk sektörü ha
reketi, Toprak ve Tarım Reformu köy - kent
leşme hareketi ile bütünleşecek ve birbirleri
ne paralel olarak yürüyeceklerdir. 

Böylece, bu 'bütünleşen faaliyetlerden bek
lenen temel amaç, kırsal nüfusun ekonomik ola
naklarını geliştirmek, girişim yeteneklerini ar
tırmak, yersel ekonomik potansiyeli ve atıl 
küçük tasarrufları değerlendirmek, ekonomik 
canlılık ve gelişimi sağlayıcı teknolojik yenilik
lerin hızla kırsal alanlara yayılmasını sağlaya
rak sosyal, kültürel sorunlarını çözüme bağla
mak ve bölıgelerarası dengeli sosyal adaletin 
sağlanmasında etkin bir unsur getirmektir. 

Köy - kent modeli üzerinde Bakanlığımca, 
diğer kuruluşların da görüşü alınarak, yoğun 
bir çalışma içine girilmiş bulunulmaktadır. Mo
del oluşturulmasında bölge halkının görüşleri
ne de müracaat edeceğimizi özellikle kaydet-
melk isterim. 

Sınırlı olan kaynakların elverdiği ölçüler 
içinde oluşturulması gereken köy - kentlerde 
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda uygu
lamaya geçilmesine ve modelde öngörülen dü
zeye ulaştırılmasına çalışılacaktır. 

Uygulamalarda yöre seçimi ve yörelerde 
oluşacak gruplar arasındaki öncelikler, bilim
sel ve bölgeler arası denge ilkesi ışığı altında 
saptanacaktır. 

i.1974 yılında değişik koşulları karakterize 
eden yörelerde, uygulamalı model araştırması 
yapılacaktır. Bu uygulamalar, önümüzdeki yıl
lardan itibaren yoğunlaşacak çalışmaların bir 
la/boratuvarı olarak modelimizi en iyiye götür
me olanağını bize sağlayacaktır. 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Ömer 
Ucuza!, yaptığı konuşmada, köy - .kentlerden 

I kuşkuya düşüldüğünü beyan ediyorlar. Sayın 
j Kadri Kaplan, bizim de yürekten katıldığımız 
[ konuşmasında; «Köy - kentler halk sektörün

den ayrılamaz. Bu kapıyı Atatürk açmıştır. 
I merkez köyleri ile höy - kentler arasında bir 
S ilişki kurmuşlardır. Köy - kent kuruluşunda 
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çok acele edilmemeli; fakat fazla da yavaş dav-
rauılmamalı» tavsiyelinde, telkininde •bulun
muşlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada bir husu
sa değineceğim. Merkez köylerle, köy - kent
ler aynı şey midir; farklılık varsa nedir?.. 

Müsaade ederseniz onu kendi şahsî görüşüm 
olarak bir benzetişle arz edeyim. İkiz kardeş 
olarak düşünelim; 'bunlardan biri Siyasal Bil
giler Fakültesinde okuyor, siyasal bir yetişim, 
oluşum ieinde, öbürü İktisat Fakültesinde oku
yor, ekonomiyi daha çok önde tutan, o yönde 
bir oluşum ve gelişim içindedir. O halde, ikisi 
bir arada daha mükemmel, daha olgun bir mo
deldir. Bizim kanımız o ki, köy - kentler daha 
çok ekonomik bir limitedir. Köy - kentleşme ge
liştikçe Türkiye satıhında bir ekonomik hare
ketlilik başlayacak, o hareketlilik bazı nokta
larda yoğunlaşacak ve böylece, âdeta üniteler 
arasında bir ekonomi hiyerarşisi doğacak; ama 
diğer merkez köyler daha çok idarî hiyerarşi 
(içinde düşünülmek gerekiyor. 

Sayın Hüseyin Öztürk arkadaşımız, keza 
köy - kentlerden bahsettiler. Sayın Hilmi Nal
bant oğlu arkadaşımız, «Köy - kentler için ilk 
anda ekonomik üniteler planlamak ve o saha
da faaliyete başlamalı.» dediler. Biz de bu gö
rüşü benimsiyoruz. İlk anda ekonomik üniteler
den harekete başlanacak. 

Sayın Celâl Er tuğ arkadaşımız, «Köy -
kentler konusunda tereddütleri büyütmeye ça
lışmayalım. Bunda fayda görmüyorum, bilâkis 
köy - kent fikrimin aydınlığa kavuşturulması 
hususunda yardımcı olalım», diyorlar. Kendile
rine teşekkür ederiz. 

«Yerleşim, birimleri dağılımına çare bulma
ğa meclburuz.» diyorlar. Sayın Celâl Ertuğ. De
ğerli arkadaşlarını, yerleşim birimi olarak 
36 500 muhtarlık denir, Beş Yıllık Plana göre 
bu miktar 65 277 dir. Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı, Toprak İskân İşleri Genel Mü
dürlüğümüze göre ünite miktarı 70 bindir. İç
işleri Bakanlığına göre, yerleşim ünitesi mik
tarı 72 binidir. Son günlerde Devlet Planlama 
Teşkilâtında uzman arkadaşlarımızın beyan et
tiğine göre, yerleşim birimi 86 bindir. 36 bin
den 8ti bine çıkmış bulunuyoruz. Böylece, âdeta 
her geçen yıl Anadolumuzu yeniden keşfetme 
durumunda kalıyoruz, yeni yeni üniteleri âde
ta keşfediyoruz. 

Elbette bunların bir kısmı seylâp, heyelan 
ve deprem sebepleriyle bölünür, ama herhalde 
36 bin 86 bine çıkmaz. 86 bin ünite.. Hizmet gö
türme husulsunlda ve bu hizmeti devam ettirme 
'hususunda ne büyük gayretler, ne büyük mas
raflar istediğini değerli senatör arkadaşlarım 
takdir buyuracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir kaç cümle ile 
Halik Bankasından ve Halk Bankası ile ilgili 
düşündüğümüzü yeni gelişmelerden bahsetmek 
istiyorum. 

Banika kredilerinin ekonomiye üretimi ile 
güç katacak, meslek gruplarına ağırlık verecek. 
şekilde ve bütün yurt sathında daha dengeli 
bir uygulama ile ikrazına bilhassa önem vere
ceğiz. Bu arada, Eısnaf ve Sanatkârlar Koope-
ratiffi kefaleti ile verilenlerle, şoförlere taşıt te
mini gayesi ile ikraz edilen kredilerin limitleri
nin daha yeterli miktara çıkarılması imkânla
rının araştırılacağmı, bir çok değişik isim ile 
ıtanımlanan kriedi türlerinin daha kolay uygu
lanacak esaslar içinde birleştirileceğini, tahsis 
edilen plasmanların yüzde 10'u oranında uy
gulanan özel tertip, tesis ve işletme kredileri 
fonunun en az bir misli artırılmasının sağlana
cağını, Bankanın 440 sayılı Kanunun hüküm
lerine uygun olarak bir yönetim ve ekonomik 
yetenek kazanması için mümkün olan bütün 
olanakların kullanılmasına çalışılacağını Önem
le kaydet m eliyim. 

Bu vesile ile Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifleri ortaklarını ilgilendiren iki 
önemli konuda da görüşümü açıklamak istiyo
rum ; 

Kooperatifler kefaleti ile uzun yıllar çeşit
li meslekî kredilerimizden istifade etmek su
retiyle iş hacmimi geliştiren ve 507 sayılı Ka
nunun 1 ve 6 neı maddelerimde tarif edilen 
özellikleri aşarak tacir veya sanayici niteliğini 
iktisap eden ve dolay isiyle Ticaret ve Sanayi 
Odalarına kayıtlı bulunan ortakların durumla
rı bir kaç yönü ile çözüm bekleyen bir sorun ni
teliğini kazanmıştır. Toplam ortak sayısının 
ıgenel olarak yüzde 30'unu teşkil ettiği tahmin 
olunan bu şahıslar, esnafa sağlanan muafiyet
lerden istifade ötmeleri medeniyle, vergi kaybı
na ve noksan faiz tahsiline sebep oldukları gi-

I bi, kooperatiflere tahsis olunan plasmanın hu-
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dutlu olması sebebiyle de, hem yeni ortak alın
masına ve hem de şahıs limitlerinin artırılma
sına engel teşkil etmektedir. 

Esnaf niteliğini kaybetmiş olanlara verilen 
kreldi miktarı için bir kaç yer hakkımda biilıgi 
sunmak istiyorum : Meselâ, Konya'da esnaf 
niteliğini kaybetmiş kişilere verilen kredi mik
tarı, tüm kredinin yüzde 60'ı, Manisa'da yüzde 
45'd; hele bazı şubelerimiz var, esnaf niteliğini 
aşmış, tacir veya sanayici olmuş şahıslara veri
len kredi miktarı, o şubenin verdiği kredinin 
yüzde 90'ma ulaşmaktadır. Ayrıca, Halk Ban
kası için bu sene bütçeden 50 milyon lira ay
rıldığını da belirtmek istiyorum. 

iBunaya kadar Bakanlığımızın yapmış oldu
ğu çalışmalar ile imleyeceğimiz politikalar bak
ılanda bilgi sundum. Şimdi, Bakanlığımızın ye
ni durumu hakkında kısaca bilıgi arz etmek is
tiyorum ; 

Değerli arkadaşlarımı, Sayın Ömer Ucuzal 
arkadaşımız tayinlerden bahsettiler; partizan
ca tayin yapılmaması konusu üzerinde durdu
lar. Bunu, Bütçe Karma Komisyonunda da arz 
ettim, bu, belki diğer bakanlıklarda söylenebi
lir; ama Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğında ileri sürülürken daha ihtiyatlı bulunmak 
•gerekir. Zira, 10 Ekimden sonra Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına yapılan atama mik
tarı 42'dir. 10 Ekimden sonra gideceğini; mut
laka gideceğini aşağı yukarı anlayan bir bakan 
arkadaşımız 42 yeni tayin yapmak durumunda 
kalmıştır; 42 yeni tayin yapmıştır, bunun iza
hı mümkün değildir. 

Onun için sadece bu rakkamı vererek bu 
konu üzerinde fazlaca durmayacağım. 

Hepinizin malumları olduğu üzere, Cum-
lıuriyet Halk Partisi Millî Selâmet Partisi Hü
kümetinim kuruluşuna dair Başbakanlık tezke
resinde belirtildiği ve Sayın Cumhurbaşkanınca 
onaylandığı ve daha sonra yüksek Meclisin gü
ven oyuna mazhar olan Hükümet Programın
da belirtildiği veçhile Köy İşleri Bakanlığının 
adı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ola
rak değiştirilmiş, Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlan
dırma Genel Müdürlüğüne bağlı genel hüküm
lere tabî kooperatifler ile tarım kredi ve tarım 
satış kooperatifleri ve bunların üst kuruluşla
rı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına 
bağlanmış, bir kooperatifler bankası kurulma-

! sı ve bu banka kuruluncaya kaidar Türkiye 
Halk Bankasının Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına bağlanması öngörülmüştür. 

Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı ile bakanlığı
mız arasında tanzim edilen protokole göre, 
Türkiye Halk Bankası Bakanlığımıza bağlan
mış ve ayrıca Teşkilâtlandırma Genel Müdür
lüğü de Bakanlığımıza geçmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca halk sektörü 
üzerinde de durmak istiyorum. Bu, henüz üze
rinde tartışılan bir konudur. Elbette, üzerinde 
dururken kullanacağım kelimeleri dikkatle seç
meye çalışacağım. 

Köylerimizin kalkındırılmasında temel un
sur olan köysel altyapıyı tesis etmek, köyleri
mizi yaz - kış geçjit veren köy yollarına, yeterli 
ve sıikhî içme suyuna kavuştunmalk, kırsal yö
relerde ekonomik kalkınmanın temelini teşkil 
eden toprak ve su kaynaklarını tarım için ge
liştirmek, köysel iskânı düzenlemek, köy ko
nut ve işletme _ yapılarını modernlestirımek gibi 
kırsal kalkınmanın altyapı yatırım ve hizmet
lerini yürütmekle görevli Bakanlığımız, bun
dan böyle köylerimizde gerçek bir kalkınmanın 
çok yönlü hizmeTteri ile görevlendirilmiş bu
lunmaktadır. Kırsal alanda mevcut ekonomıik 
potansiyeli geliştirmek Are güçlendirmek, yöre
sel her çeşit doğal kaynağı ve küçük tasarruf
ları değ*erlendirmck, başta tarımsal ürünler ol
mak üzere her çeşit üretim kapasitesini artır
ıma k, üretim için modern girdilerin sağlanma
sında veya yapımında üretimden sanayie ve 
pazarlamaya kadar çalışmaların bütün aşamala
rında halka dönük bir uygulamaya geçmek ve 
ibu amaçlarla kırsal nüfusu örgütlemek, halk 
sektörü kavramı içinde Bakanlık olarak yapa
cağımız çalışmaların temel ilkesini oluşturmak
tadır. 

Halk sektörü, kamu sektörü ile, özel sektö
rün yanı sıra, özgür ve demokratik biçimde ge
lişecek bir üçüncü sektörü tanımlamaktadır. 
Böylece halkımızın siyasal yönetimde olduğu 
ıgiibi, ekonomik yönetimde de etkinliği ve ağır
lığı artmış olacak ve demokrasimiz yeni boyut
lar a k ajvuş a c akt ı r. 

Değerli arkadaşlarını, sayın Kadri Kaplan 
arkadaşımız Halk Sektörü ile ilgili bizim de 
katıldığımız konuşmasında, özellikle «Halk sek
törü bir teminattır.» dediler. Biz de bu görüşe 

, yürekten katılıyoruz. 
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Şimdiye kadar bir tarafta halk sektörü, 
O.bür tarafda Devlet sektörü ikilisi ekonomik 
faaliyette zaman içinde değişen yerlerini almış
lardı. Ancak, bu iki sektörün faaliyetleri için
de yurdumuzda gerekli hamlenin yapılamadı
ğını da maalesef görüyoruz. O halde, bu iki 
sektör ile özellikle kırsal alana yeterli bir eko
nomik kalkıiMnıa götürülememişiir. Bütün iste
ğe rağm'en, bütün iyi niyete rağmen götürüle
nle mistir. O halde, kırsal alana gerildi ekono
mik kalkınmayı götürebilmek için bu iki sek
törün yetersizliği uzun tecrübe yıllarında artık 
anlaşılmış olmak lâzım gelir. Bu nedenle halk 
«sektörü, özellikle kırsal alana yönelik bir kal
kınma modeli olarak düşünülebilir ve o alan 
ktrvvetlendikçe aşırı ideolojilere olan eğilime 
karşı direnç daha da artmış olur. 

(Bakanlığımızın aklığı yeni şekle göre yük
lendiğimiz görevlerden bir diğeri de, tarım
sal ürünlerini destekleme ve fiyat politikala-
larmın tespiti olmaktadır. Bu konuya yaklaşı
mımız. genel bir üretim politikası tespit edile
rek tarım ürünlerinin karşılıklı ilişkilerini or
taya koymak, tarım ürünleri arasında arz ve 
taleibe göre teessüs edecek dengeyi bozmayacak 
ve üreticinin emeğinin karşılığını sağlayacak 
bir düzeyde destekleme ve alım politikası uy
gulamaktır. Bu politikanın uygulanmasında 
üreticinin teesüs edec'ek fiyattan azami yararı 
•sağlamasında kooperatiflerden yararlanılacak
tır. 

Destekleme konularına muhtelif konuşmacı 
arkadaşlarım; Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Kad
ri Kaplan, Sayın Hüseyin Öztürk değindiler. 

»Arkadaşlarım, Sayın Kadri Kaplan özellik
le taıban fiyatlara verilecek yüksek fiyatın ta
mamen çiftliçinin elinde harcama için kullanıl
ması; 'bunların bir kısmının yatırım için ayrıla
bilmesi tedbirlerinin ^aranması ve bulunması lü
zumuna değindiler. Bu noktayı biz de önemli 
\görüyoruz, 

Burada özellikle son zamlardan bahsedildi; 
. ben zamlar üzerinde durmayacağım. Ancak, de

ğerli senatör arkadaşlarıma rakama dayanan 
Ibir örnek vermekle iktifa edeceğim. 

(Değerli arkadaşlarım, geçen sene Türkiye 
tütün ortalama, fiyatı 13, 11 lira idi. Geçen se
ne bir kilo et 24 lira idi. Bu sene Türkiye tü
tün ortalama fiyatı 24 liradır, yine et 24 veya 

26 liradır. O halde somut karşılaştırmadan şu
nu görüyoruz ki, geçen sene iki kilo tütün ile 
ıbir kilo et alınaibiliyoııkeıı, bu sene 'bir kilo tü
tün ile bir kilo et almalbilmektedir. Yereceğim 
somut misâl, çok aktüel olduğu için değerli ar
kadaşlarımı ilgilendireceği ümidindeyim. 

Bakanlığımın hizmetlerine dair Yüce Sena
toya sunacağım ıbilgileriıı sonuna gelmiş bulun-
nuyorum. Aneak bu arada Bakanlığım ile ilgili 
bir soruna da kısaca değinmek ve bu konuda 
da bilgi sunmak istiyorum. 

'Yüksek .malûmları olduğu ve konuşmamın 
Ibaşından beri bir kez de benim açıklamak iste
diğim gibi, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı, kırsal alanda sosyo - ekonomik kalkınma
nın gerektirdiği temel altyapıyı kurmak ve »on 
durumdaki yeni görevleriyle birlikte köy ve 
(köylülerimizin kalkındırılması için yaygın, ağır 
Ve sorumluluğu ölçüsünde büyük görevlerle 
yüklü bulunmaktadır. Bu görevlerin gerektir
diği etüt, araştırma, planlama, projelendirme, 
programlamıa, uygulama ve eğitim için yeterli 
ve teknik eleman kadrosuna ihtiyacımız oldu
ğunu Yüce Senatonun da takdir ve kaljul bu
yuracağından eminim. Durum böyle olmakla 
birlikte, ancak görevin gerektirdiği sayıda tek
nik eleman bulun durul ması gereğine rağmen, 
(Mevcut kadrolarımızda dahi bir boşalmanın 
îbulunduğunu Yüce Senatoya bildirmek istiyo
rum. 

657 sayılı Devlet (Memurları Kanununun 
yürürlüğe konulamayan hükümlerini işler hâ
le getirmek amacıyle çıkarılan 1327 sayılı Ka
nunun uygulanmasına başlanıldığından bu ya
na YSE Genel Müdürlüğümüzden 727, Toprak -
Su G-enel Müdürlüğümüzüden 232, Köy Koope
ratifçiliği ve El Sanatları Genel Müdürlüğün
den 10, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğünden 164 olmak üzere, 1133 teknik eleman 
Bakanlığımız merkez ve taşra kuruluşlarındaki 
'görevlerimden istifa ederek ayrılmış bulunmak
tadırlar. Boş kadrolara- yapılacak atamalar için 
yapılan ilânlara rağmen, yeterli adaylar bul
mak mümkün olmamıştır. Teknik eleman soru
nu bu haliyle gelişen ve genişleyen hizmetleri
miz karşısında daiha da büyük bir sorun haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, Hükümet programımızda da belirt
tiğimiz gibi, ekonomik ve sosyal kalkınma yo-
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kında karşılaşılan güçlükleri ve dengesizlikle
ri gidermek, toplumumuzu bu güçlük ve den-
jgesizliklerden süratle ımütlu ve müreffeh bir 
yaşanma düzeyine ulaştırmak ekonomik ve 
sosyal politikamızın temel hedefi olacaktır. 
Bu temel hedefe gerçek ölçüsüyle ulaşıldığında 
ibüyük Atatürk'ün, «Köylü efendimizdir» ilke
si gerçeklik kazanmış olacaktır. 

Bu inançla Sayın Başkanı ve Yüce Senato
nun değerli üyelerini saygılarımla selâmlıyor 

ve huzurunuzidan ayrılıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakika in

tizar buyurursanız, Sayın üyeler tarafından su
aller sorulacaktır. 

İSayın Sait Mehmetoğlu, buyuran sorunuzu 
sorunuz efendim, 

iSAİT MEHMETO&LU (Mardin) — Sayın 
Başkan, iki tane sorum var. Birincisi; Güney 
- Doğu Anadolu içme su projesi ne durumda-
'dır?. 1974 malî yılı bütçesiyle Mardin yöresi
nin içme suyu halledilecek midir. ? 

ikincisi; göçebe hayatı yaşayan vatandaşla
rımızın iskân işlemleri deva.m edecek midir?. 
3974 bütçeisin'e bu konu için para konmadığını 
üzüntüyle .görmekteyiz. Sayın Bakanın bu ko
nudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bu soru için 
ve bundan sonra sorulacak sorular için, istedik
lerinizi buramdan cevap arzusu suretiyle lütfe
dersiniz, istediklerinizi de yazılı olarak lütfe-
idersiniz. Hatırlatıyorum efendim. 

KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Güney - Doğu Ana;dolunun geçen yıl 
(geçirdiği kuraklık afetinden sonra ö bölgeye 
'daha ciddî bir surette yöneldiğimizi arz etmiş
tim. Bu böljgeye ayrılan ödenek miktarı ve bu 
bölgedeki gelişmeyi kendilerine yazılı olarak bi
lâhare sunmak isterim. 

Göçerlerin yerleştirilmesi için Devlet Plan
lama Teşkilâtı bu konuda, ödenek genellikle 
ayırmamaktadır. O sebeple göçerlere, bizim de 
arzu etmemize rağmen, maalesef yerleşecek yer 
bulmakta ve imkân hazırlamakta son derece sı
nırlı bulumduğumuzu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSaym Osman Saliboğlu. sualinizi sorunuz 

efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Sakarya'nın Kuzeyinde bir kazası var
dır; Karasu Kazası. Bu turistik bir kazadır. 
Ama bir talihsizliği vardır; Sakarya Nehri ara
ziyi ikiye bölmüştür. Sol sahil dediğimiz kısım
da 14 tane köy vardır. Bunlar maalesef köprü 
olmaması dolayısıyle botlarla geçiyorlar. Bu, 
taibî çok iptidai bir şekil. Köy İşleri Bakanlığı 
dört yıldan beri bu iş üzerinde durmuştur. 
Etütler yapılmış; fakat bir türlü bu durum dü-
zeltilememiştir. Şimdi Almanya'da çalışan işçi
ler de Adat epe Köyünde ve Aııapınar Köyün
de para olarak iştirak ediyorlar; bu istiraklar 
âdeta Devletin yardımının hemen hemen yarı
sına yakın olmasına rağmen bu proje gerçek-
leştirilemiyor. Teknik bir eksikliği mi var? Ta-
ibiî biraz büyükçe bir problemdir. Ben Sayın 
Bakandan rica ediyorum, bu işin üzerine eğiml
isin, teknik bir sebep olursa Karayollarıyle teş
riki meısai yapılsın. Bu tetkikatı bana yazılı da 
verebilirler. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Yazılı 
olarak cevap sunulacaktır efendim. 

-BAŞKAN — Peki efendim. 
ıSaym Coşkun, sualinizi sorunuz efendim. 
OELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 

Başkanımı, Aydın ili Karacasu ilçesi yaygın 
köyler grupu diye, bir grup halinde 8 köyü ih
tiva ediyor. Buraya su getirilmek istenmiş, da
ha evvelki senelerde 2,5 milyon lira harcanmış, 
8 köye çeşmeler getirilmiş fakat bu 8 köyde bir 
damla su akmıyor. Acaba, Bakanlık bu yarım 
kalmış işi içinde bulunduğumuz yıl ele alacak 
mı, almayacak mı? Sayın JBakan yazılı olarak 
da cevap verirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Yazılı lütfedersiniz efendim. 
Sayın Sabahattin Orlıon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — -İSaym 
Başkan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı
na bu sene Hükümet kuruluşa vesilesiyle, Tica
ret Bakanlığı Teşkilâtlandırma bünyesinde bu
lunan kooperatifler arasında satış kooperatifleri 
ve bunların üst kuruluşları olan birlikler de 
devredilmiş bulunmaktadır. Bu tarım satış koo
peratifleri birliklerinin müstahsilin ürününü pa
zarlamada, iç ve dış pazarlamada çalışmaların
da eskiden Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Teşki-
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lâtı da yardım ederdi. Şimdi, teşkilâtlandırma 
bünyesini olduğu gibi aldığına göre, acaba Ba
kanlık bu birliklerin ürünlerinin dış pazarlarda 
pazarlanmasmda nasıl bir örgütlenme içinde
dir? Bunun dış pazarlanmasıyle görevli teşkilâ
tı hangi esaslara göre çalışacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Tarımı Satış Kooperatiflerinin dışarı ile 
olan istihbarat ilişkisi maalesef son derece za
yıf. Şimdiye kadar bu konu üzerinde durulma-
dığmı görüyoruz. Ancak, Ticaret Bakanlığı bün
yesinde mevcut diğer organlarda bu önemli de
recede karşılanmış. Şimdi, gerek Ticaret Baka
nı ile işbirliği halinde çalışarak, gerekse Tarım 
Satış Kooperatifleri merkez birliklerinin, bun
lar bağımı sızdır malûmları olduğu üzere, kendi
lerinin önemli ticaret bölgelerindeki gelişmeyi 
istihbar edecek tedbirleri alması suretiyle bu 
noksanlık karşılanacak. 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz. İkinci sualini
zi sorunuz efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen
dim, bu Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinin 
yatırımlar yaptıklarını ve Çuko - Birliğin büyük 
yatırımda bulunduğunu Sayın Bakan izahları 
'sırasında ifade etmiş bulunmaktadırlar. Seçim 
bölgeımde Fisko - Birlik geçen sene almış oldu
ğu; ilgili mercilerden aldığı teşvik tedbirleriy
le, fındık pazarlamasında önemli bir şey olan 
beyazlatma ve paketleme tesislerini yapacaktı 
ve zannederim malamaları falan da sipariş edil
di, yalnız yer temini hususunda bir ihtilâf Ba
kanlığa da intikal etmiş bulunmaktadır. Bir 
kaç defa heyetler gitti geldi. Makmalarının gel
miş bulunduğunu bildiğim bu tesisler acaba ne
rede ne zaman kurulacaktır? Bu hususta kara
ra varılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu konu uzun süredir Bakanlığımı 
meşgul etmektedir. Aşağı yukarı bir sene önce 
gelmiş olan nıakinaları maalesef seçilen bir ye
re monte etmek mümkün olmamış, fabrikayı 
kurmak mümkün olmamış ve gecikmiştir. Bu
nun için, Geııol Müdürlük bir yer beğenmiş, 
onun yanında Birlik Yönetim Kurulu diğer bir 
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yeri önermiş. Hangi yerin seçilip tesise ayrıl
ması gerekir, buna karar verimek için bizden ön
ce 4 heyet 3 de müfettiş olmak üzere 7 rapor 
'hazırlanmış; raporlardan 4'ü heyet raporu, 3'ü 
de müfettiş raporu. Bizim görevi almamızdan 
sonra, yeni bir durum daha çıktı; Yönetim Ku
ruluna Piraziz bölgesinde bir yerin 100 dönü
münün hibe edileceği söylendi ve böylece ölçü
ler değişti. Şimdi, elimizde Bakanlığımın Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı ile, Bayındırlık Ba
kanlığından da alman temsilcilerle kurduğu son 
heyet 5 ayrı yer tespit etmiştir, bunlardan da
ha çok ikisi üzerinde durulmaktadır. Birisi üze
rinde Genel Müdür, diğeri üzerinde de Birlik 
durmaktadır. Bu iki yerden birisi üzerinde an
laşmaları için, Yönetim Kurulu ile Genel Müdü
rü üç gün sonraki toplantıya çağırdık, Bakanlı
ğım bu iki kurul arasımda hakemlik görevini 
yapıp, bunları bir yerde an'laşmaya vardırmaya 
çalışacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka var 
mı efendim. Buyurun. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Yine 
Sayın Bakan izahlarında, Riyasetieumhura ya
zılan Başbakanlık tezkeresinde de Halk Banka
sı bağlı bir müessese gibi bağlamıştır diyor. 
Halk Bankası 443 sayılı Kanuna göre özerk bir 
müessese olup, bir bakanlığa bağlanmasına im
kân yoktur, ancak bakanlıkla ilgilidir. Acaba, 
bu bağlılık hususunu Sayın Bakan ilgili bakan
lık olarak mı kabul ediyor, yoksa o müesseseyi 
Bakanlığına bağlı olarak mı telâkki ediyor? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu konuda yaptığımız protokolda, daha 
önceki bakanlığa bağlılık oranında kendi Ba
kanlığıma intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Baykal, buyurunuz. 

BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın 
Başkanım, 10 - 15 gün evvel Sivas ili Hafik il
çesinin Döver köyüne uğramıştık. Köylülerle 
yaptığımız hasbıhalde, 2 seneden bu yana arala
rında topladıkları parayı yollarının yapılması 
için ait olduğu yere verdiklerini söylediler, yol
larının o gün, bu gün yapılmadığından bahset
tiler. Kaza yollarına ilişkilerinin temini için de 
bu yolun bu sene yapılıp yapılmayacağını ben-
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den sûrdular. Ben de Sayın Bakandan istirham 
ediyorum, kendilerine cevap vermek üzere, ya
pılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyorum? İs
ter yazılı, ister sözlü. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Tetkik et
tirip yazılı olarak arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın F"cuzal, sualinizi sorunuz 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, Grupum adına yaptığını konuşmaya Sa
yın Bakan tarafından verilen bir cevapta, 
'bizim 1163 sayılı Kanunun 92 nci madde
sini yanlış anladığımızı izah !b uyurdular. 
Şimdi. İlendeniz de anladım ki. Sayın Ba
kanla bizim aramızda 92 nci maddenin 
deki kooperatiflerin yönetim kurulu ve başkanı
nın siyaset yapmayacağı hükmü, şu veya bu si
yasî partiye mensup olmayacağı ananasında alı
namaz, kooperatifin yönetiminde görevini ifa 
ederken siyaset yapmaması manasına gelir. Ak
si hakle Sayın Başkanım, Türkiye'de bugün si
yasî ^görüşü şu veya bu şekilde herkesin mev
cuttur; yönetim kurullarına üye bulmak imkânı 
çok güçleşir. Yazıı kanunun kastının yönetim 
kuruluna seçilen kişilerin görevleri sırasında si
yaset yapmaması manasında anlaşılması gere
kir. 

BAŞKAN — Sayın Ueuzal, lütfen sual hali
ne getirin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aynı şekil
de anlıyorlar mı efendim'/ 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bizim çözüm yolumuz sade. Eğer koope
ratiflerin birlik yönetim kuruluna seeildiy.se, 
belediye başkanı, il yönetim kurulu üYeisi il 
başkanı ise bun'lardan birini tercih edecek vc 

onda kalacak; aksi takdirde, hem belediye baş
kanı olması veya hem bir bölgenin, büyük bir 
ilin il başaknı olması, hem de bir birliğin baş
kanı olması halinde hizmetlerini politikadan 
tümden ayırabileceğini söylemek kanaatime.-
güçtür. Bunlardan birini tercih etmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Karaöz, sualinizi sorunuz efendim. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Bask;-

mm, sualim şu : 
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Bütçe Kanununda tereddüde mucip bir ko
nu var. Komisyondan soruyorum ve Hükümetin 
de bu mesele ile ilgilenmesi lâzımdır. Konu şu : 
20 Haziran 1973 tarihli 17-14 sayılı Orman Köy
lerimizin kalkınması için bir kanun çıkarıldı ve 
bu kanuna ait bir fon tesis edildi. Bu Kanıtlımı 
ek madde 3'de, (C) fıkrasında; «6831 sayılı Ka
nunun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verile
cek izin ve irtifak haklarına dayanılarak yapı
lacak her türlü tesislerden proje bedeli tutarı
nın r/r 5'i oranında alınacak hisseden...»' diyor. 

Şimdi Sayın Başkan, bu Kanun 19-73 yılında 
tatbikat görmüştür. Bütün yatırımcı Devlet dai
releri bundan şikâyetçi olmuştur. Toprak - Su 
Kooperatiflerinin köylerin kalkınması için ha
zırlamış oldukları projelerin uygulanması «ıra
sında ; bilfarz sekiz kilometrelik bir su kanalı
nın altı kilometresi orman içinden geçmiştir, 
proje tutarının 9'c 5'i, köylerinin kalkınması için 
konulan orman fonundan talep edilmiştir ve pa
ralar tahsil edilmiştir. 

Diğer bir misal vereyim : Bir köy yolu ya
pılıyor. Köy yolunun proje bedelini orman ida
resi YSE Müdürlüğünden sormuştur. Bilfarz 
800 bin liradır veyahut 1 milyon liradır. Köylü
den proje bedelinin c/c 5'i talep edilmiştir. Şim
di uygulamada Bakanlık bir sıkıntı içine düşe
cektir. Orman İdaresi, o; man memuru, orman 
başmüdürlükleri bu kanun gereğince bu parala
rı talep etmek mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Lütfen sual halinde olsun Sa
yın Karaöz. 

Buyurunuz efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bütçe Kanu
nunda uygulanmayacak kanunlar var; 1974 ma
lî yılında uygulanmayacak kanunlar var. Şimdi 
ben Komisyonu ikaz ediyorum. Bunu tetkik et
sinler, eğer böyle bir şey varsa bu madde; yani 
1744 Sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin ("C) 
fıkrası uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? 
Uygulanacaksa Köy İşleri Bakanlığı 1974 yılı 
yatırımlarında sıkıntı çekeceklerdir. Bu mesele

min Orman Bakanlığı Bütçesinde konuşulması 
lâzım gelirdi; ama Bütçe Kanununu içinde ol
duğu için Korniş onu ikaz ediyorum. Aslında 
bu mesleği geliştirecek bir kanun da Meclisten 
geçmiştir. Bu Kanunun çıkmaması halinde nıüş-
kilât çıkacaktır. Komisyonun nazarı dikkatini 
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celp ediyorum. Böyle bir sakınca varsa uygulan
mayacak kanunlar bir fıkra ilâvesinde fayda 
mülâhaza et miyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Bakanım bu size müteveccih bir sual 
değil. 

Sayın İnebeyli, buyurunuz sorunuz. 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakanın konuşmalarında çok kı
sa değindikleri bir hususa değineceğim. 

Kooperatiflerin dış ülkelere gönderdiği işçi 
kontenjanı Çalışma Bakanlığı ile bir anlaşma 
içinde yürütüldüğü malûm. Köy İşleri Bakan
lığına verilen kontenjan öyle zannediyorum ki 
c/c 15 idi. Bunun artırılmasını düşünüyorlar mı? 
Yüzde kaça kadar olabilir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERDİ YE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, okumadığım kısımda değerli senatör 
arkadaşımın sorusuna cevap mevcuttu, atladım. 
Vasıflı işçi miktarının c/c 15'i gönderilmekteydi. 
Biz Bunun c/c 75'e çıkarılması görüşündeyiz. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 
Sayın Kalpakiıoğlu. sualinizi sorunuz efen

dim. 
HÜSEYİN KALPA KLİOĞ LU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, biliyorsunuz köy yollarının ya
pımında diiKinıite çok ihtiyaç var. Bir vesile ile 
öğrendim, anarşik hareketlerden sonra, bunun 
kullanılması büyük tahdide tabi tutuldu ve 
zannediyorum ki bir kilodan fazla verilmiyor. 
Sarf yeri gösterilmek suretiyle her bir müessese 
gidiyor, emniyetten bir kilo dinamit almak mec
buriyetinde kalıyor. Şahit olduğum bir husus; 
bu yüzden köy yollarının bilhassa, kayalı yerle
rin yapımı gecikiyor. Bunu bizzat; yine isim 
vermeyeceğim, müdürlerle, umum müdürlerle 
yaptığım temastan anladım. Çok sıkı bir terti
bat altında; ancak bir depo yapılırsa bu mües
seseye istediği kadar dinamit verilir ve bunlar 
da istedikleri kadar kayaların pa ti atılmasında 
kullanılır. Aksi takdirde bu hâlâ verilemiyor. 
Ben Dahiliye Vekâletinde mücadele ettim, gü
cüm yetmedi. 

(BAŞKAN — Şimdi sualinizi sorunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOOLU (Kayseri) — 

Bu izahı yaptığım için özür dilerim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KATiPAKiLIOClLU (Kayseri) — 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum. Açık söyle
yeyim ; kendisini çalışkan ve gayretli bulduğum 
için soruyorum. Bu meseleyi kendisi de öğren
miş midir, şahit olmuş mudur? Ye bu yüzden 
köylerin yolunun yapınınım geciktiğini biliyor
sa, arzu edilen şekilde depo yaptırılmak suretiy
le bu gecikmeyi önlemek istiyor mu, böyle bir 
tertibat alınmasını istiyor mu ? Hadiseden habe
ri va r mı ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ YE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devafmla) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşıma teşekkür ediyo
rum. Bu konu bana resmen ciddî ve büyük öl
çüde intikal etmiş değil. Ancak, böyle bir sıkın
tı olduğunu endirekt olarak duymuş bulunuyo
rum. Bu konuyu tetkik ettirip g'erekli tedbiri 
aıla çağrın: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sualler bitmiştir Sayın Bakan. Teşekkür 

ederim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA

KANI MUSTAFA OK (Devafmla) — Sayın 
Başkan. Senatonun değerli üyelerine saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz için sayın Cevdet Ar
kan, buyurunuz efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) - Sayın Başkan, 
yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Hizmetlerini ve kadrosunu taktir ettiğim Köy 
İşleri 'Bakanlığı Bütçesi görüşülürken birkaç 
cümle içerisinde, hem bu Bakanlığın hizmetle
rini övmeyi hem de ıbu Bakanlığın hizmetleriy
le ilgili düşüncelerimi belirtmeyi kendim için 
bir sorumluulk kalbul eittim. 

Köy İşleri Bakanlığı kuralıışundaıı bu yana. 
devleti hizmetini köye götürmede öncü olmuş ve 
Türk köylüsünün hayır duasını devamlı olarak 
almış ve korumuş bir Bakanlıktır. Köye iyi hiz
metler götürmek ümidiyle Cumhuriyet tari
himizde bazı bakanlıklar kurulmuştur; Tarım 
Bakanlığı İçişleri Bakanlığı gibi. Geriye bakıl
dığında, özellikle Tarım Bakanlığının köye hiz
met götürmede hemen hemen başarısının çok sı
nırlı olduğunu görmemiz mümkün. İçişleri Ba
kanlığı, daha ziyade sorumluluğunu asayiş acı
sından almış ve hem. imkânları yönünden, hem 
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de çalışma tarzı yönünden köyde özlenen hiz
metleri sağlamada imkân sahihi, ya da öncü 
olamamıştır. 

'Köy İşleri Bakanlığının kuruluşunda köy
deki altyapı hizmetlerini yapmayı ve bir de 
köyde sosyal altpayı hizmetlerinin bir kısmı
nı. gerçekleştirmeyi yıllar içerisindeki gelişme
sinde amaç re uygulama olarak benimsemiştir. 

Yeni Hükümetimiz eskiden beri çok duyu
lan; fakat ifade edilemeyen, ya da ifade im
kânı bulunamayan bir boyutu da Köy İşleri 
Bakanlığının hizmetleri içerisine getirmiştir. 
Kırsal alanda ekonomik gelişmeyi ciddî şekil
de ele almanın nasıl olacağı konusunu daha so
mutlaştırmıştır. Tabiî daha önceki yıllarda kır
sal alanda ekonomik faaliyetleri şekillendirmek 
için bazı çabalar olmuştur. Köy kakmma koo
peratifleri 'bunlardan birisidir; ama bu çalış
malar o günkü şartların yeterli olmaması, ya 
da Türkiye'de aydın olarak bilinen ve Türk 
gerçeğini bilmeyen, tanımayan hatta Türk ger
çeğini tanımak da istemeyen bir grupun engel
leri karşısında kırsal alandaki ekonomik faa
liyetler talî kakül edilmiştir. Kırsal alana ya
kılacak yatırımların verimsiz olacağı, dönüş 
gücünün sınırlı olduğu nedeniyle yatırım sana
yi sektöründe ve büyük şehirlerde yapılması 
gerektiği fikri bu zümrenin savunduğu bir fi
kir olmuştur. 

Birinci Erini Hükümetinde bîr grup Köy 
İşleri Bakanlığının kaldırılmasının mücadele
sini yapıyordu. Kendi görüşlerine göre kırsal 
alana yapılacak yatırım verimsiz bir yatırım-
verimsız bir yatırımdır ve paranın israfıdır. 

Birinci Erini Hükümeti zamanında çıkarıl
mış bir kararname vardır. Yurt dışına gönderi
len işçilere köy kalkınma kooperatifleri için 
.kontenjan tanınması. Bu, son derece büyük güç
lüklerle çıkarılmıştır. Yine o grupun görüşüne 
ıgöre, yurt dışına işçi göndermeyi köy kajkm-
ıina kooperatifleri için bir araç olarak kullan
mak, kamu kaynaklarım ve toplumda bulunan 
ekonomik kaynakları israf etmekti. Sayın Ba
kanın beyanlarından anlıyorum ki, bu köy kal
kınma. kooperatiflerine yurt dışına gönderile
cek vasıfsız işçi için tanınacak kontenjanın art
tırılması yine beni mutlu etti, kendilerine te
şekkür ederim. 

Ticaret Bakanlığından bazı ünitelerin Köy 
İsleri Bakanlığına alınmasını gönülden destek

liyorum. Ticaret Bakanlığı, benim bilebildiğim 
kadarıyle hiçbir zaman Türk halkının fakir ke
simine hizmet eden bir Bakanlık olmamıştır, 
'bünyesi buna müsait değildir. Hiçbir zaman 
da köye. fakir fukara kimselere ne gibi hizmet 
yaparız düşüncesi olmamıştır, merakı da olma
mıştır. olamaz da. 

Ticaret Bakanlığından bazı ünitelerin alı
nıp. yeni bir anlayışla, yeni bir dinamizmle Köy 
İşleri Bakanlığının bünyesinde kırsal alanın 
hizmetine sunmayı yme hayırlı 'bir aşama sa
yıyorum. 

Tabiî bu iyi ümitlerin uygulama ile gelişe
ceğine inanıyorum. İyi ümitlerin gerçeklere da
yanmaması halinde, ümitlerin, uygulamanın 
toplumumuzda umut kırıcı olmasından da en
dişe ederim. 

Çok tartışılan bir konuya bir kaç cümle ile 
değinmek isterim; oda köy - kent konusudur. 
Resmî belgelerde ilk defa 1.970 yılıînda kalkın
ma planlarımızın uygulama yıllıklarında «Köy 
(gelişme merkezleri», ya da «Merkezî köyler» 
deyimi ile bu ta'bir kullanılmıştır. Zannederim 
1971 yılında bununla ilgili Toprak İskan ve 
Devlet Planlama Teşkilâtı çalışmaya başlamış
tır*. O zamanki amaç, kırsal alanda bazı bölge
lerin tespiti; zannederim 16 kritere göre tespit 
edilecekti ve hu bölgelere kamu hizmetlerini 
yönelterek oradaki gelişmeyi sağlamak ve bir
de sosyal hizmetlerin yaygınlaşmasını, ya da 
onlardan yararlanmayı sağlamaktı. Zannederim 
bu çalışma halen bitmemiş durumda. Benim 
tahminim ve bilgime göre 4 - 5 bin civarında 
kırsal alanda bazı yerleşim merkezinin; geliş
me merkezi, cazibe merkezi ya da bugünkü de
yimle köy - kent olanak geliştirilmesi mümkün
dür. Burada iki hususa dikkat etmek lâzımdır. 
Bunlardan birisi Türkiye'nin bünyesidir. Tür
kiye İde aydın diye ka'bul edilen; yani ihtiraslı, 
toplum meselelerine arzulu, kendi konusunu bi
razcık bilen, başka konuları çok az bilen, olay
ları bir bütün olarak göremeyen siyasî partile-
lerle ilişkisi olan bir zümrenin genellikle uygu
lamaları şudur; Maketler içerisinde, kâğıt üze
rinde birtakım şeyleri alırlar, insan faktörünü 
katiyen dikkate almadan bazı modeller gelişti
rirler. Bu modeller hiç bir zaman işlememiştir, 
yine işlemez. Bu köy - kentin de böyle bir aki-
bete uğramamasını gönülden temenni ediyorum. 
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Türkiye'de yerleşim çok dağınıktır. Bunun 
bir talkım ekonomik nedenleri var; arazi ufak, 
tadanı arazisinin hasında.. Karadeniz'de ufak 
yerleşim üniteleri vardır, bunları birleştirmek, 
Şayet yeni bir doğal kaynak yaratılabilirse an
cak mümkün olabilir, öbür türlü mümkün ola
maz. Onun için Türkiye'nin değişik bölgelerine 
uyacak modellerin geliştirme hazırlığını, fikrî 
hazırlığını yapmak, zannederim en uygun fikir 
olur. Meselâ 1 000 haneli 5 000 tane köy - kent 
geliştirilecek olursa ve Yine Köy İşleri Bakan
lığının yaptığı ufacık hesapların çok cüzi bir 
kısmım da alacak olursanız, bunları ekonomik 
ünite haline getirmek isterseniz, takribini 500 
milyarlık bir yatırım yanmanız lâzımdır ve 
5 000 köy - kente de köyün nüfusunun ancak 
c/r 25'ini barındırabilirsiniz. 

Kalan 2 dakikam içerisinde bir kaç ufak: te
mennide bulunayım : 

iBir tanesi şu; köy yolları yapılan hizmet
lerdir. Köy İşleri Bakanlığı, hizmeti su ve 
'elektrik dışında götürenıedi 1971 yılında köy
deki su artıklarını temizlemek, köyde çevre 
'sağdığını geliştirmek için bazı çalışmalara baş
lanmıştı. Sağlık Bakanlığının, bünyesi de, im
kânları da. anlayışı da köylerde1 çevre sağlığı
nı sağlamaya müsait değildir. Bu yapılabilecek 
hizmettir, ufaik hizmettir, böyle büyük reklamı 
yoktur. Ümit ederim Köy İşleri Bakanlığı köy
lerin yerleşim yerlerindeki çevre sağlığı hiz
metleriyle meşgul olacaktır. 

İkinci temennim şu; Köy İşleri Bakanlığı 
Kanunu biliyorsunuz çıkamadı. Çakamaması
nın temel nedeni, yine aydınımızda ve özellik
le idarecilerimizde mevcut olan bir şey. Köy 
İşleri Bakanlığına lüzum var mı, buraya yapı
lacak yatırıma gerek var mı? Eğer bu ülkede 
demokratik rejim yaşayacaksa halkımız için 
Jvöy İşleri Bakanlığına lüzum vardır. Yeni an
layışlara ,göre, daha gelişen fonksiyonlara gö
re Köy İşleri Bakanlığı Kanununun çıkarılma
sı için hazırlık yapmaisını Sayın Bakana tel
kin ederim, tavsiye ederim, rica ederim. 

[Benini tahminim, Sayın Bakanın Hüküme
ti önümüzdeıki sene Nisan veya, Mayıs'ta görevi 
devredecektir; fakat bunun hazırlığını yapar
sa, bu da ciddî bir katkı olur. 

Bir son temennim; bizim tarihimizde iki de
fa köy kongresi yapılmıştır. İkisi de 1933'ten 
öncedir, 1971 vılmda vine büvük. oranda bir 

ıköy kongresi yapmayı yahut köy sorunlarıyla 
ilgili bir sempozyum yapmak düşünülnıüştü. 
İsmi ne olursa olsun; bir köyü bütün olarak ele 
almak sorunu vardır. Bu maalesef ihmal edildi. 
Birtakım tebliğler hazırlanmıştı. Zannederini 
köyün sorunlarıyle beraber bir bütün olarak ele 
alınmasında fayda vardır. Bunu da Sayın Ba
kana hatırlatırım. Benim başlamış olmam bir 
mahzur değildir. Kendileri yeniden başlar 
yapma şerefi de 'bitirme şerefi de kendilerine 
ait olur. 

Köy İşleri Bakanlığına ve onun. o Bakanlı
ğa ruh, can veren, hizmetlerinin dayanağı, yü
rütücüsü olan bütün kadrosunu selâmlar ve bu 
Bakanlığın Bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını dilerim. (Alkışlar), 

BAŞKAN' — Sayın üyeler, 1974 yılı Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesiyle 
1974 yılı Toprak İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin tümü üzerinde gruplar ve kişi
ler adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi, 
Bütçenin bölümlerinin oylanmasına geçiyorum . 
Okutuyorum): 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI 

Bölüm 

101. 

Lira 

102 

111 

Genel Yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 
Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum, Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edill-
m iştir. 
J^öy yollarının yapımı, 
içme sularının temini ve 
elektrik tesislerinin ku
rulması 

«.. 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
imi edenler..." Ka'bul et
meyenler... Kabul edil
miştir, 

9 479 010 

5 440 990 

2 136 525 
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Lira 

112 Köy topraklarının ıslahı 
ve su kaynaklarının dü
zenlenmesi _ 1 077 617 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
in iştir. 

113 Köy kooperatifçiliği ve 
el sanatları 218 136 000 

BAŞKAN" — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 11 029 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edill-
mîştir. 

1971 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesinin uygulaması milletimize, memle
ketimize hayırlı olsun; Bakanlık camiası bu 
Bütçenin uygulanmasından memleketimiz için 
feyizli sonuçlar çıkarsın dileğindeyim. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine geçiyoruz. 

a) Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

102' Destek hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bili edenler... Kabul et
meyeni er.., Kabul edil
miştir. 

6 283 889 

15 502 096 
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Lira 

111 Topraklandırma, kredi
leme ve mera tahsisi 68 903* 811 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

112 İskân ve köysel alanda 
yerleşimin düzenlenmesi 109 095 921 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 2 565 650 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul ediil-
miştir. 

B) TİCARET BAK AS LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bakanlık ve Komisyon yerlerim alsınlar, 
efendim. 

(Sayın üyeler, bu saatten sonra bitirmeye 
mecbur olduğumuz daha iki büyük bütçemiz 
var. Gerek gruplar adına yapılacak konuşma
larda. gerek kişisel konuşmalarda, gerekse sa
yın Bakanımızın ve Komrisyonıınııızıın lütfede
cekleri cevaplarda bu hususu gözönünde bulun
durmalarını ve günlük uygulamada Başkanlığa 
lütuf kâr bir yardımda bulunmalarını 'bilhassa 
İstirham ederim. 

ıSayrn Sahahattin Orhon Adalet Partisi Gru-
pu adına, buyurun, 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN OR
HON (Giresun) — Muhterem Başkan, saygı 
değer senatörler; 

Adalet Partisi Grupu adına Ticaret Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz et
meden önce. Sayın Bakanı, Bakanlık camiası
nın muhterem erkânını saygıyle selâmlarım. 

Otuzlbeş yıl önce tedvin edilmiş bir kanun 
ile ekonomik olayları Hükümet politikası ve 
kalkınma plan ve hedeflerine göre yönlendir-
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nıede görevli ve ilgi:i kuraluşllar olanak Tür
kiye Cuıruhuriyeti Ziraat Bankası, Toprak 
Mahsulleri Of'si, Et •- Balık Kurumu çalışma
larını İhtiva eden Ticaret Bakanbğmm başlıca 
görevlerine satır başı olarak şöylece değinmek 
ınümk ündür. 

Kalkınma planı ve yıllık uyigT.ila.ma prog
ramları çerçevesinde ihracat ve ithalât, 

Diğer ülkeler ile çok taraflı ve ikili ticarî 
anlaşmalar yapmak, 

Avrupa Ekonomiik Topluluğu dile ekonomik 
ve ticarî münaseibetlcrâmdzde kılsa, orta ve uzun 
vadelerde ulaşılacak hedefleri taklip etmek ve 
politikasını tespit etmek, ; 

Kalkınma plan ve programları, istikametin
de ihracatın gelişmesini, yabancı sermayenin 
yönlendirilmesini', ihracata müteveccih teşvik 
tedbirlerinin geliştirdimesiri sağlamak, 

Yaş meyve ve sebze ihracatının özel proje
sini yürütmek gibi dış ticaretle iılgilıi faalilyct-
ler yanında; 

Üretimden tüketime 'kadar başlıca gıda ih
tiyaç maddelerinin fiyat hareketlerinin tespit 
ve taldibi-, pazarlanmasmda; hailenin geliştiril
mesi, pazar yerlerinin ıslahı, fuar, sergi, pana
yırların kurulmasının teşviki gibi çalışmalar
la iç piyasanın düzeni e anı e si ve geliş t irilme-
öi, 

Ayrıca, 7T29 sayılı Bankalar Kanunu ile 
banka kredilerinin Hükümet politikası ve üre
time mütevecoib bir şekilde düzen lemnesind 
takip, 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre 
anonim ve limdted şirketlerin kuruluş, serma
ye artıırma, azaltma, esas mukavalename tadil 
ve tasfiye işi er-in i ine elemek, 

7397 sayıb) Kamınla memleketimiizde ku
rulmuş bulunan Türk ve yabancı sigorta şri-
ketlerinin kuruluşundan fesih ve tasfiyelerine 
ait .muameleleri ve tadadı hayli sürebilecek iş
ler Tiicaret Bakanlığının görevleri arasında 
bulıınmaktadıır. 

Çoğu vatandaşın ıgünlük yaşantısı ile alâka
lı ve memleketimizin bulgun için en önemli me
selesini teşkil eden hayalt pahalılığı konusunda 
Hükümetin getireceği çözümlerde birinci dere
cede görevli olan Bakanlığın bu görevlerini ifa
da bakanlıklardan belediyelere kadar düğer Hü
kümet kurultışlariyle zaman zaman yetki teda-
hüllerihe düştüğü bir gerçektir, Bunun amili, 

»günlük ihtiyaçlara eevap vermelöten uzak bir 
teşkilât dalına sahip bulunmalıdır. Filhakika, 
memleketimizde henüz merkezî hükümet teşki-
'lâtıııın organizasyonu problemi ortada iken, 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtı Kanunun ilk ola
rak ele alınacak mesele olup olmayacağı müna
kaşa edilebilir; fakat nıüeîssir ıbir icranın başarı 
şansı, yetkileri ve görev sahaları günün şartla
rına göre dikkatle tayin edilmiş ve iyi o^ganizıe 
edilmiş bir teşkilâtlanmaya dayanır. Her ne ka
dar koeamış bir kanunla günün icaplarına uy-
ıguıı çalışmalar Bakanlık içerisinde geniş tec
rübelere sahip yetkililerin uygulaınalanyle bir 
nispet dairesinlde ihtiyaca cevap verecek hale 
ifrağ edilebiliyor ise de, zaman kaybını önleyc-
memekte'dir. Bakanlık bu tecrübeli elemanların 
varlığıjyle kendi içerisinde zaman zaman yeni 
organizasyonlarla başarılı bir uygulama imkân
ımla erişebiliyor ise de, son senelerde yeni Hü
kümet kurulmalarında Bakanlıklar arası gö
rev ve yetki dağıtımındaki uygulamalarda he
men göze çarpan husus, Ticaret Bakanlığı görev 
ve yetkilerinin diğer bakanlıklara aktarılması 
hevesinin Bakanlık çalışmalarını önemli şekilde 
aksattığına işaret etmelk istiyoruz. Ezcümle, ola
ğanüstü hükümetler uygulamacında Ticaret Ba
kanlığı ikiye ayrılmış: 

2-6 . 3 . 1971'de dış ticar'et kısmı, yeni kuru
lan Dış Ekonomik ve İlişkiler Bakanlığını teş
kil etmiş diğer kısımlarının da Sanayi Bakan
lığı yi e, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adı altında 
birleştirilmiş bulunduğu yüksek malumlarıdır. 

IBu tatbikat pek ömürlü olmamış, 1.1 . 12 . 
1971 tarihinde Dış Ekonomik ve ilişkiler Ba
kanlığıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları kal
dırılarak yerlerine, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığıyla, 26 ,. 3 . 1971 tarihindeki ayrılıktan ön
ceki haliyle Ticarfet Bakanlığı yeniden kurul
muştur. Bu kere Sayın Ecevit Hükümetinin ku-
rulmaSsında Köy İşleri Bakanlığına, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı adı verilerek, bu 
•Balkanlığı Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma 
Genel Müdürlüğü bünyesiride bulunan genel 
hükümlere tabi kooperatifler; tarım kredi koo
peratifleri, tanım satış kooperatifleri ve bunla
rın üst kuruluşlarıyle Hal'k Baıikaısı ve sandık
larının bağlanması suretiyle, Ticaret Bakanlığı 
bünyesine en yaraşır ve memleket ekonomisine 
'müessir bir uygulama dalını elinden çıkarmış
tır. 
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Muhterem. senatörler, kooperatifler, kamı- j 
nî tarifi veçhile de ortaklarının belirli ekono
mik menfa atlarını ve özellikle meslek ve geçim
lerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, daya
nışına ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak I 
amaeıyle gerçek ve kamu tüzelkişileriyle, özel 
idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve der
nekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve de
ğişir sermayeli teşekküllerdir, bir nevi şirket 
şeklidir. Bu teşekküller ekonomik alanda tica
rî esaslara göre faaliyette bulunurlar. Bu se
beplen dolayıdır ki, bugüne kaçlar Ticaret Ba- j 
.kanlığının denerim \e gözetimi altında ve ka
nunların verdiği görev çerçevesi içinde bu Ba
kanlığın koordlnatöıiüğüyle, kuruluş gayele
rini ilgilendiren konularda da diğer ilgili ba
kanlıkların; meselâ yapı kooperatiflerinde 
İmar ve İskân, kö.y kalkınma 'kooperatiflerinde 
de Köy İşleri Bakanlarının denetimi ve gözeti
mi altında faaliyette buluma gelmişlerdi]'. Bu 
ayrılmayı haklı gösterecek hangi uygulama bo
zuklukları olmuştur ki, görev ve yetkilerinin 
bir başka bakanlığa kaydırılması zarureti ha
sıl olmuştur. («Kaydırılması» tabiri, iktidar 
kanadının bir diğer encümende vazifeli Bütçe 
Ki (misyonu üyesinin ifadesidir.) 

Evet ; haklı gösterecek hangi uygulama bo- J 
zuklukları olmuştur ki, görev ve yetkilerinin 
bir başka bakanlığa kaydırılması zarureti ha
sıl olmuştur; merak edilir. Hele, 2834 sayılı 
Kanının göre kurulmuş ve sayıları bugün 650' 
yi aşan tarım satış kooperatifleriyle. 500'den 
fazlasının birlik kurmak suretiyle, konularına 
göne 31 birlik halinde taazzuv ettiği ve faaliyet
ti' bulunan, kuruluşlarımın tüm faaliyetleri ticarî 
mahiyettedir. Bu birlikler, gerek ürünlerimin pa-
za il anmasında ve gerek hükümetlerin takip ede-
geldikleri taban fiyatı ve destekleme politikasın
da. hükümetler tarafından vazifelendirilmekte
dir. 

Köy İşleri Bakanlığına bir de Kooperatifler 
Bakanlığı adının eklenmesi suretiyle, bu hiz- j 
metlerin yeni Bakanlığa aktarılmasında hiç bir 
ticarî icap yoktur. Birliklerin ortak mahsulle
rini işleyerek değerlendirmek, sürüm ve safisi
ni sağlamak için alıcılar bulmak, iç ve dış pi
yasalardaki aracılara giden kazancı müstahsil
lere mâl ederek durumlarını kuvvetlendirmek, 
piyasada. düzen verici bir yer alarak fiyatların j 

10 . 5 . 1974 O : 2 

zararlı dalgalarım önlemek, ürünlerinin staıı-
da rli aktırılmasın da müst ahsil lerle ihraca tçıl a -
ra. düşen ödevleri gerçekleştirmek. mahsullerin 
milletlerarası piyasalarda en iyi fiyatlardan sa
tışım sağlamak gibi başlıca kanunî ve ortakla-
ıııı anasözleşmeleriyle müteahhid görevleri 
vardır, bu birliklerin, Bu kooperatif ve birlik
lerin Memleket ekonomisine katkıları önemsen
meyecek derecede büyüktür. Çalışma mevzu
larının önemi yanında, taban fiyatı ve destek
leme politikasında uygulayıcı görevleri dikkat 
nazara alındığı ve Sayın Eeevit Hükümetinin 
Programında ekonu m ik alanda kooperatiflere 
verilecek büyük vazifeler düşünüldüğü takdir
de, tamamen ticarî mahiyette 'bulunan veya ol
ması gereken bu vazifelerin .bir başka bakanlı
ğa kaydırılmasının gerçek sebebinin. Koalis
yon kanadındaki büyük ortağın bu sahada ki 
kendi özel programını uygulamak hevesiyle. 
küçük ortağın hissesine isabet eden Ticaret Ba
kanlığı yetki salhası dışarısına aktarmak veya 
Ticaret Bakanlığı yetkilerini daraltmak gayre
tinde aranması gerektiğine işaret etmek iste
riz. Böylesine gayretlerin ise. çok hassas bulu
nan piyasanın gözünden kaçmayacağı ve tu
takların daha işe başlarken, birbirlerine güven
sizlik örneği misâli vermesi gibi talihsiz bir ha
lin doğduğu aşikârdır. 

Ekenomik ve ticarî hayatın memleket kal
kınmasına yararlı bir ortama ulaştırılmasında 
ıgüven unsurunun en büyük amil bulunduğu 
bir gerçektir. Bu güven, sektörlerden müteşek
kil piyasanın Hükümete inanması kadar; Hükü
metin de sektörleri peşin hükümlerden uzak 
olarak, onları ekonomiye katkıları açısından 
incelemesi, ondan sonra güvenini veya güvensiz 
ligini izhar veya teyit etmesi gerekir. 

Elli yıllık Cumhuriyet devresinde, ekonomi 
ve ticarî hayatın seyrine şöyle bir bakıldığında: 
ekonominin çok dar kalıplardan başlayarak 
(gittikçe büyümekte okluğu, sürekli inkişaf ha
linde bulunduğunu tespit etmemek mümkün de
ğildir. Kurtuluş Savaşından çıkmış harap bir 
ülkede bu inkişaf, kamu sektörü öncülüğüyle 
başlamış ve çok partili hayata dönüşünceye ka
dar da kamu sektörü ağırlığını hissettirmiştir. 
Çok partili düzenden sonradır ki. özel sektör 
gittikçe ekonomide yerini almış, ağırlık kazan
mış ve bu haliyle de müspet fonksiyonunu ifa 
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ederek Türkiye'mizde hızlı nüfus artışına rağ
men millî gelirimizle, fert başına düşen gelir 
gittikçe inkişaf kaydetmiştir. Bu arada,, harp 
yılları müstesna, serbest piyasa nizamı bu geliş
meyi hazırlamış, dar boğazlar aşılmış ve ekono
mimiz büyümeye teveccüh etmiştir. 

iKamu sektörü için emredici, özel sektör için 
yol gösterici ve teşvik edici olarak faik vasfı
nı telbarüz ettirdiğimiz planın, planlı devrede 
ise özel sektörün m'emle'ket ekonomisine katkı
ları yakın müşahedelerimiz içinde 'bulunmakta
dır. Burada, icraya düşen vazife, ekonomide 
verimin artışını destekleyecek kuruluşlara, 
plan hedeflerine uygun olmak kaydıyla, müsavi 
imkânları tanıması gerekir. Kamu Ve özel sek
tör olarak kuruluşlar haksız bir rekalbete ma
ruz 'bırakılmamalıdır. 

IMulbterem senatörler, gerek Hükümet Prog
ramında ve gerekse Hükümet kanadına men
sup sorumlu kişilerin sık sık tekrarladıkları ve 
henüz ne olduğu hususunda ve nasıl bir kuru
luş olarak meydana çıkacakları bilinJme-
yen halk sektörüyle, halkın içinden çıkmış mü-
teşejMjislin, özel sektörün farklı muameleye ta-
Ibî tutulacakları giibi bir tatbikata girişileceği 
endişesi, ekonomik çevrelerde yaygın bulun
maktadır. Anayasamız 40 ııcı maddesi ile her
kesin dilediği alanda çalışma hürriyetini temi
nat altına almış ve özel teşebbüsleri kurma ser
bestisini tanımış bulunmaktadır. «Devlet, özel 
t eşeblb üslerin millî iktisadın gereklerine ve sos
yal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbir
leri alili.» demekle, Devlet ve özel sektör mü-
naselbetlerini hükme bağlamış bulunmaktadır 
Koalisyon ortaklarının, bu çerçeveyi aşacağı en
dişesini yaratan tutum ve davranışları ile piya
sanın eHıemimiyetli şekilde tedirıgin olduğunu 
görmemek mümkün değildir. 

Ekonlo'mide en büyük yaratıcı güce sahip bu 
sektörün güven içerisinde bulunamaması, piya
sanın bugünkü durgunluğunun en mühim ami
lidir. Herkesin, dilediği alanda çalışma hürriye
tini sağlayacak, haksız rekalbete maruz kalma
dan müsavi muameleye mazhar olacağı inancı 
içerisinde olması, serlbest piyaisa nizamına can
lılık, ekonominin büyümesine katkı yapar; eko
nomi olumlu yönde gelişir, üretim artar. 

20 nci asrın dördüncü çeyrek bölümüne inti
kal ettiğimiz bu devrede üretim, artık klasik 

.manadaki tabiat + sermaye + işgücü olmak
tan çıkmış; buna teşefclbüs, teknoloji, şevki ida
re giibi unsurlar eklenmiştir. Müteşeib'bisin ileri 
)bir teknoloji, yüksek ıbir şevki idare, yeni pazar
lar arama giibi pahalı tedbirlere cesaretle baş
vurabilmesi için icra organının kendisine bu gü
veni sağlayacak ve müspet tedbirleriyle devanı 
ettirecek istikrar ortamını yaratması gerekir. 
Bunun da, şüphesiz kuru beyanlarla değil, alın
mış bulunan ve inandırıcı tedbirlerle olacağı 
ıbediihîdir. Hele hele istiskal edici. «Aracı, te
feci» giibi talbirle donatılmış beyanlar, bu gibi 
kimseleri faaliyetten alıkoymaz. Gerekli tedbir
leri alamayan iktidarlar, bunların haksız ka
zançlarına daha büyük kazançlar eklerler. İn
sanoğlu bir nesneye ihtiyaç duymaya görsün, 
imkânlarının elverdiği nispette bu ihtiyacını 
mutlaka karşılar. Medenî olmak savaşında bü
yük atılımlar yapan ülkemizde ihtiyaçlar git
tikçe çoğalmakta ve çeşitllenmektedir. Vatan
daşlar, bunların giderilmesinde yoğun bir ça
lışma halindedir. Devlete düşen görev, bu ihti
yaçların düzenli 'bir şekilde herkes için eşit ola
rak sağlanması t e dîb ir ler ini almaktır. 

Bu tedbirleri almakta beceri gösteremeyen 
sorumluların, zamanında tedbir alamamaktan 
doğan ısıkııutılı ortamda, ekonominin amili bu
lunan imalatçı ve müstahsili fırsatçı, yine ekono
mide pazarlama 'alanında vazgeçilmez bir mües
sese olan aracıyı çirkin göstermekle meselelerin 
üstesinden gelemiyecekleri aşikârdır. ^Meseleleri 
bilip ona göre ekonomik rasyonel tedbirlere 
başvurulmadıkça, ekonominin kendisine mah
sus kanunlarının işlemesinin önüne geçilemez. 
Ne var ki, namuslu ve faziletli ticaret erbabı 
faaliyetten geri kalır, cüretkârlar piyasayı is
tilâ ederek haksız kazançlarını sağlarlar. Ted
birler; ulusumuzun 'bütün yapıcı unsurlarını 
serbest bir piyasa nizamı içerisinde kamu sek
törü ve özel ısektör olarak bir an önce harekete 
geçirilmek olmalıdır. Kamunun yararını, hatta 
kendi parti programlarına göre dikkatli bir 
hudut içerisinde tayin edecek iktidarlara dü
şen vazife, bir ıtaraftan bu hudut içerisinde ka
mu sektörünü vıe diğer alanda özel sektörü, hak
sız rekalbeti önleyecek güven ortamını yarata
rak yeniden tefsire tabi olmayacak açıklıktaki 
kararlarını alıp, süratle tatbik mevkiine koy
mak olmalıdır. 
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Bu 'suretle nihaî hedefi kazanç ve kâr olması 
tabiî (bulunan 'ticarî tfaaliyette meşru kazanç 
kalkınmaya kaynak teşkil eden ve kâr ve tasar
ruflar inanılır bir -ortamda ekonomiye hizam ette 
bulunur. Yoksa, meselâ yakm tatbikatını gör
düğümüz gibi, bazı a naıııuad delerde yapılacak 
zamları, maddeleri de tayin «itmek suretiyle, 
Devlet Radyo ve Televizyonunda bir tatil günü 
Hükümet- 'Başkanı ağzından ilân edip, işgünü 
ıb aş la dığında onu süratle tatbik mevkiine koy
mazsanız, birkaç gün sonra ilân: 'edilen zamlarda; 
vurguna prim vermiş olursunuz. Hele, zam mik
tarlarını yine Devlet Radyo ve 'Televizyonunda 
BaşJbakan Yardımcısı ağzından «Bunlar zam
lar demetinden bir buket» diye ilân ederek, ar-
ika'smm geleceğini 'ifade edip de bir kararsızlık 
dcvresirie gireırseniz, spekülasyona yeşil ışık 
tutmuş ve istif çivi mükâfatlandırmış olmaktan 
ileri gidemezsiniz, O zaman, seçim ••meydanla -
rıııda ucuzluk vaadettiğiniz, tür ümit görün
düğünüz •vatandaşın vicdanında kendimizi, vur
guncu ve istif çinin hamisi 'bulunduğunuz yo
lunda tahassul eden kanaate mahkûm etmiş 
olursunuz. 

Muhterem senatörler, bir taraftan 1971 yı
lında başlamak suretiyle 1973 yılında son (haddi
ne varan uluslararası para alanındaki gergin 
çekişme, dünya ekonomisindeki gelişmeler, en 
zayıf ekonomiye sahip ülkelerden, en güçlüleri
ne kaçlar birbirlerini tesir altında bırakan eko
nomik olaylar, 1973 dünya konjonktürü, hızlı 
büyümenin doğurduğu Ibun alımın enflasyonisf 
baskılan, diğer taraftan memleketimizde dö
viz rezervleri ve reeskontlardaki kaçınılmaz ar
tışlar. ıemisyon 'hacmindeki yükselişler, iktida
ra talip olarak genel seçimlere girmiş bulunan 
partilerin meçhulü olmaması gerekirdi. Buna 
rağmen, seçim meydanlarında ucuzluk vaatleriy
le ; bir misal olarak arz ediyorum; Koalisyon ka
nadının her iki lideri de -Sümernank 'ayakkabı
larının birisi 25 lira dan, diğeri 45 liradan halka 
satılması gerektiği hakkındaki kati beyanlarını 
şimdi ibir tarafa iterek, İktidarlarının ilk icra
atlarının Sümeribank mamullerine zam yapmak 
şeklinde tecelli etmesi, memleket ekonomisinin' 
büyük bir istikrarsızlığa sürüklenmesine ve 
bugünkü piyasa durgunluğunla amil olmuştur. 
Memleket ve dünya şartlarını bilmeden iktidara; 
talip olmuş 'bulunmak veya bu vaatleri birer 

i seçim şakası olarak telâkki etmek ise ciddi dev-
I let anlayışı ile kabili telif olamaz. 
I Memleket kalkınmasında, ekonominin inki

şafında çok muhtaç «bulunduğumuz Hükümet 
icraatına güven bu şekilde sarsılır ve memleket 

I menfaatlerine büyük zararlar iras edilir. Bun-
I dan dolayıdır ki, Hükümetten, piyasada güven1 

ve istikrarı sağlayacak tedbirleri en önde alma
sını ve 'her işe takdimen bu konuya önem ver-

I meşini ıhassaten rica ediyoruz. 

^Adalet Partisi Gruibu adına- görüş ve temeıı-
I .nilerimiz .burada sona eriyor. Her şeye rağmen 
I Bakanlık Bütçesinin mıemlekete ve millete ha

yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Grup adına Sayın Bakan ve Bakanlık erkâ-

I uma saygılarımı sunarken, şu iki sonunuzun 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını 

I bilhassa rica ediyorum : 
I 1. Bütçe Karma Komisyonunda Tik a ret 

Bakanlığı 1974 bütçe raporanrı hazırlayan sa
yın raportörlerden iktidar kanadına mensup 
İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün, Ko-

I misyonda vâki görüşmesinde, bilhassa zalbıtla-
I ra geçirmekte yarar gördüğü mülâhazası ile 
I ve söylediği sözlerin mesuliyetini müdrik ola

rak aynen «Şu anda Ticaret Bakanlığına bak
tığımızda. Ticaret Bakanlığı şu raporla dahi 
'belirlenen unsurlara göre, Türkiye'de finans -
kapitalin bürokrasi hizmeti erin i Devlet kasa
sından ödeyen veya Ödeten bir müessese ol-

j maktan ileri, gidememiştir.» buyurmuşlardır. 

J Sayın Bakan, Komisyondaki hatiplerin gö
rüşlerine verdiği cevaplarda, yukarıya» aynen 
dercettliğıim Metin Tüzün'ün görüşünü cevap
sız bırakmıştır. Bu sükûtu, Koalisyon • ortağı
nın Komisyondaki temsilcisinin, Sayın Metin 
Tüzün'ün görüşünün tasvibi mahiyetinde mi an-
(lamıamız gerekli"? O takdirde, Bakanlığım Yüce 
MecBsten geçmiş Teşkilât Kanudıuyle sair ka
nunların Bakanlığa verdiği görev ve yetkileri 
kullanmaktan 'başka bir yolda faaliyette bu
lunarak, finans - kapitalin 'bürokrasi hizmet
lerini nasıl görmektedir? En soru mil u mevkide 
bulunması dolayısıiyle Sayın Bakandan, Sena
to Heyeti Umumüyesindc olsun durumu aydın
lığa kavuştunnasmı ve saıiilı görüşünü biz1 ere 

I iletmesini rica edeceğim. Günkü, memleket eko
nomisinde bunca önemli vazifeler veren ve 

J camiasında çok tecrübeli, dünya görmüş ay-
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dm elemanları barındıran resmî bir kuruluşun, 
bu ithıamııı altından kalldırıilmaısını istemek, 
zannederim Yüce Senaltonun hakkı olmalMır. 

•tklinci sorumuz: Hükümet programı ilkele
rinden birM ele, israfın ön'lemne&idjir. Bakan
lık merkez lumıluşl arında ıkadro yetersizliği 
dolayısiyle ilgili kuruluşlardan yardımcı per
sonel celbederek, hatta sioramlu mevkilerde 
kullanı'ldığı da bir vakıadır; ancak bu yıl 'b'iit-
ee raportörleukiin verdiği raporda, bu gibi ele
manların alındııklaıu kuruluşlara iade edildük-
leni bi'Mirilmıiıştir. Yeni Hükümetin teşkili! Sile, 
tarım satış 'birilikleri Köy İşleri Bakanlığına in
tikâli etmiş 'bulunduğundan, bu birilikler me
murlarımın Tiloaret Bakanlığı tarafından istih
damı ıda mümkün olmamak gerekir. Burna rağ
men, Bakanlığınızda zatiâlinıize bağılı olarak, 
tarım satış 'kooperatifleri birliklerinden maaş 
alan yüksek maaşlı bir memurun müşavir ola
rak çalıştırıldığı söylenmektedir. Bu söylenti 
doğrumudur? Doğru ise, Hükümet polıiitiıkaism-
da israfın önleneceği haklondaki vaatlerle ne 
derece ka/blilü teliftir veya bu istihdam şekli 
nasıl !bir kanunî yetkilinin uygulanması s-oımcu'-
dur? Lütfen izahını ve Yüce Senatonun bu ko
nuda dıa aydınlatılmasını rica ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gmı-

pu adına Sayın Nejat Sarlıcak, buyuran efen
dim. 

C. H. P. G E ü P ü ADIMA NEJAT SARLICA-
LI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; Ticaret Bakanlı--
ğımızın kıymetli .mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grııpu adına 1974 analı yılı Bütçe kanunu 
tasarısının eleştirisin'e geçmeden önce. sizleri 
Grupunı adına saygıyl'e selâmlarını. 

İSaym arkadaşlar, Tioaret Bakanlığının ama
cı ; «Ic ve dış ticareti ve bunlarla ilgili işleri dü
zenlemek ve gerekli tedbirleri almak» diye gös
teriliyor. Görevleri de Kuruluş Kanununda bir 
bir sıralanıyor. Ayrı ayrı veya tümü ile ele alın
dığında, zamanın koşulları içinde, tamların ti
carî hayatın isterlerini karşılamadıklarını iddia 
edilemez. Ne var ki, 40 sene zarfında ve sonun
da ticaret; başka sektörlerle kıyaslanamayacak 
derecede hızlanıp, devl'etlerin hayatında birinci 
plana geçerek kendini kabul ettirmiştir. Bu ne

denle bizim de; bu sektörün temel yasasında ye
ni görüşlere ve yeni uygulamalara yer vererek, 
yeni düzenlem'elere gitm/eımiz gereklidir. Bu se
beple, Teşkilât Kanununun biran önce çıkarıl-
nıasmda zaruret vardır. 

Her şeyden önce Ticaret Bakanlığının, bir 
yatırını Bakanlığı değildir diye ikinci plana dü
şürülmesini olanak verilmemeli, yatırımların 
tamamlanmasıyle ürünlerinin değerlendirilmesi
nin, Ticaret Bakanlığının hizmetleriyle kabil 
olacağı hatırlardan çıkarılmamalıdır. Onun için 
Ticaret Bakanlığı Devlet bünyesi ve hükümet 
içindeki etkin yerini bir an evvel almalıdır. Dün
ya ticaret hactmi arttıkça, bu Bakanlığın önemi 
de artacaktır. Nitekim, son yıllardaki gelişme
ler bunu ispatlamıştır. 

'Sayın üyeler, yeni hükümet tarafından bazı 
temel maddelerin fiyatlarına yapılan zamlar 
nedeniyle yurt sathında açılan kampanya malu
munuzdur. Dar görüşler ve günlük endişeler 
içinde bu operasyon eleştirenler elbette çıka
caktır. Ancak, hemen hemen bütün bilim adam
ları; seminerlerde, açık oturulurlarda ve yazıla
rında bunların kaçınılmazlığını savunmuşlar vo 
dar boğazlara sürüklenen Türk ekonomisinin 
sağlam temeller üzerine yeniden oturtulabilmesi 
için bu müdahalenin zorımluğuna işaret ederek, 
bunu hükümetin lehine bir not olarak kaydet
mişlerdir; hatta bunun gecikmiş olmasından bi
le yakınmışlardır. Buna rağmen, politikacılar 
konuyu bir demagoji havası içinde muhalefet 
olsun diye, spekülâsyon, sermayesi yapmakta 
yarış etmişlerdir. 

Önce piyasalarda, var olan anallar, fiyat yük
selişlerinden sonra ortadan yavaş yavaş kay
bolmaya başlamıştır. Bu hal son derece dikkat 
çekicidir. Bunun adı «ISuni darlıktır» ve âdeta 
yaratılmak istenmektedir. Stoklar yapıldığı 
herkesin bildiği bir gerçektir. Yapılan baskın
lar donunda depolarda istif edilmiş halde bulu
nan ve 'satışa arz edilmeyen şeker, pirinç, un 
çuvaüiarı, yağ tenekeleri, unlu madde kasaları 
'bu görüşü kanıtlayan olaylardır. Bir taraftan 
thaksız kazanç sağlamak, diğer taraftan yeni ik
tidarı engellemek maksadıyle bir kısım tüccar
ların direndikleri meydandadır. Bu gibiler ma
alesef, bazı belediyeler ile ticaret ve sanayi oda
larının tutumlarından da cesaret almaktadır
lar. Halkın sıkıntı çekmesine ve meşru olmayan 
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kazançların biirkmesine yol açan bu tür eylem
ler karşısında. Hükümetin, ekonomik müdahale
ler yanında, ulusal korunma doğrultusunda ge
reken tedbirleri merhamet etmeden ve vakit 
kaybetmeden alması zamanı gelmiştir. Bu du
rumda, iç ticaretimizin yeniden tanzimi ve mu
rakabesi ihtiyacı doğmuş bulunmaktadır. Birle
şik Amerika, Almanya,. Belçika gibi gelişmiş ül
kelerde bile tüketici}7! koruyacak mevzuat yü
rürlükte iken, bizim bundan yoksun kalmamız 
büyük eksikliktir. 

Bu arada TRT İdaresinin halkı uyaracak ya
yınlar yapması, içten dileğimizdir. 

B'iOindiği gibi, 19*73 yılı fiyat kontrolleriyle 
ilgili olarak müeyyide aramakla geçmiştir. Ba
kanlığın fiyat kontrolleriyle alâkalı, valiliklere 
gönderdiği genelgeler etkili olamamıştır. Bele
diyeler yapacakları mücadele ve kontrollerin 
şeklini bilememişlerdir. Bakanlığın; belediye
ler. odalar vesair kuruluşlarla yakından ve 
uyarıcı -temaslar kurarak, yurt içi teftiş ve 
kontrolleri yoğunlaştırması ve ilgililere mura
kabenin yollarını ve müeyyidelerini göstermesi 
zorunludur. N'e var ki, Bakanlığın teftiş kadro
su mahdut yetkileri olan ve başlka işlerde de 
kullanılan 25 kadar müfettişten ibarettir. 

Bütçe raporuna göre 1970 yılının 11 aylık 
devresinde ancak 44 belediye başkanlığı, Ba
kanlık müfettişlerince denetime taıbi tutulaîbil-
miştir. Gene rapora göre, örneğin; 1972 yılında 
Pazarlıksız Satış Kanununa muhalefetten 274 
belediye. 19 882 iş yerine toplamı olarak 500 hin 
lira ceza kesmiştir. Buna göre işyeri başına isa
bet eden ceza miktarı 25 liradır. Eğer 1973 se
nesi içindeki kontroller de aynı ölçüler içinde 
kalmışsa, murakebenin ne denli bir ciddiyet 
içinde yürütüldüğü kendiliğinden ortaya çıkar. 

Ticaret müdürlüklerini merkeze göndermek 
üzere, yalnız rakam toplayan üniteler halinden 
çıkarıp, oda ve belediyeler ile Bakanlık arasın
daki irtibatı yürüten birer ünite haline getir
mek ve yurt içine daha fazla yayılmalarını sağ
lamak lâzımdır'. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi, merkezde ma
mul maddelerin fiyat kontrollerini tespit et
mek üzere Bakanlıklararası bir Fiyat Kontrol 
Komitesi mevcuttur. Komite, bütün ' mamul 
madde fiyatlarını 5 Ekim 1973 tarihini esas ala
rak âdeta dondurmuştur. Ancak, maliyetlerin 

artması karşısında komitenin yeni fiyat taleple
rine yetişememesi yüzünden meslek odaların
dan gelen şikâyetler dikkate alınarak, yeni Hü
kümet yumuşatıcı tedbirleri getirmiştir. Piyasa
ların, Hükümetin bu iyi niyetli kararına cevap 
vermeleri beklenmektedir. Diğer taraftan, Ko
mitenin bütün mallarda olmasa bile, benzer 
mallarda firmalara ayrı ayrı fiyat vermek yeri
ne, maddelere fiyat vermesinin pratikte daha 
yararlı olacağı ifade olunmaktadır. 

Sayın senatörler, kredilerin sektörler arasın-
daiki dağılımını düzeltecek tedbİTİe.rin bir an 
önce alınması zorunluk halindedir. Krediler, ti
caret sektöründen çok üretgen alanlara kaydı
rılmalı, ihracat geniş ölçüde finanse edilmeli
dir. Banka sistemi ekonomik kalkınmayı sağla
yacak yönde yeniden düzenlenmelidir. 

Bütçe raporunda bu konuda öneriler ve eleş
tirilerin yer almamış olması büyük noksanlık
tır. Spekülatif maksatlarla stok yapanların kre
dilerinin kesilmesi lüzumu bankalara duyurul-
malıdır. Orta vadeli kredi sistemi, Merkez Ban
kası Kanununun çıkarıldığı zaman düşünüldü
ğü şekilde işletilmemektedir. Türkiye'nin malî 
yapısı artık orta vadeli kredi musluğunu daha 
fazla açmaya elverişli değildir. Bugüne kadar-
ki uygulama göstermiştir ki, bankalar orta va
deli kredileri kendi kaynaklarından ziyade 
Merkez Bankası kaynaklarına dayamışlardır. 
Eğer enflasyon önlenmek isteniyorsa, orta va
deli krediler sebebiyle Merkez Bankası kaynak
larını zorlamamak, bunun yerine Ticaret Ban
kalarına yönelmek gerekir. 

Türkiye'de kredilerin seyyaliyeti maalesef 
iyi değildir, krediler büyük firmalarda veya bel
li sektörlerde büyük ölçüde donmuş vaziyette
dir. Merkez Bankasının 21 Mart 1974 tarihli 
izahnamesiyle orta vadeli kredilere ilişkin rees
kont imkânları, halka açık anonim şirketlerin. 
kooperatiflerin ve işçi şirketlerinin az gelişmiş 
yörelerde yapacakları yatırımlara yöneltilmesi 
istikametindedir. Bu uygulamayı memnunluk
la karşılıyoruz. Geçen yıl Bütçe sırasında ban
kaların ellerinde bulunan yüksek temettü ve
ren sanayi işletmelerini, halka açık anonim şir
ketlere devretmelerini, elde edilecek yeni ola
naklarla büyük sınaî tesisler kurmalarını sa
lık vermiştik. Oysa bugün halka açılma ihtiya
cının daha çok yeni finansman sağlamak arzu
sundan ileri gitmediği belli olmuştur. 
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Bayın üyeler, dış ticaretimiz ve bunun hac
mi; yani senelik ithalât ve ihraç atlımızın topla
mı 197i3 yılında, önceki yıllara nazaran büyük 
ölçüde genişlemiştir. 1965't e 1 milyar 36 mil
yon dolar olan; bmgünfcü 19 liralık kur üzerin
den hesaplanırsa, 14,5 milyar lira olan genişlik 
1970'te 1 milyar 519 milyon dolara, Türk lirası 
olarak 2il milyar 518 milyona, 1973'de ise, daha 
hızlı sıçrayarak, 3 milyar 416 milyon dolara, 
Türk lirası olarak 47 milyar 824 milyona var
mıştır. Proigram hedefleriyle gerçekleşme oran
larındaki artışları d'ikkatıe alırsak, bu büyüme
nin 1974 yılı sonunda yaklaşık olarak 5 milyar 
dolara; yani 70 milyar Türk lirasına varacağı 
anlaşılmaktaldır. Filhakika 1973 yılında ihraca
tımız da 1 milyar 317 milyon doları bulmuştur. 
İBu geçen yıldan 432 milyon, 1971'den 640 mil
yon dolar fazladır. Görülüyor ki, ihracaatımız 
da hızlı ıbir sıçrama devresine girmiştir. Nite
kim, 197li yılı ihracatımız 1970'dekine nazaran 
% 15 oranında bir artış -göstermişken, 1972'de 
197ıl'e nazaran % 30, 1973'de de 1972'ye oranla 
% 48,5 derecesinde bir artış hızı kazanmıştır. 
Bunun giderek artmasını sağlamak Bakanlığın 
başlıca hedefi olmalıdır. 

(Bu sonucun elde edilmesinde kuşkusuz Ba
kanlık personeli ile birlikte, alman değişik ted
birlerin etkisi vardır.' Bunlardan birisi, vergi 
iadesidir. Fillhakika 1972 yıllında 718 milyon, 
1973 yılında da 1 milyar 54 milyon liralık ver
gi iadesi yapılmıştır. Her ikisinde de genel ih
racata oranı % 5,8 ve % 5,7'dir, bu seviyesiyle 
abartılacak bir yönü yoktur. 

İJhraç mallarılmız içerisinde, özellikle tarım 
ürünleri fiyatlarının büyük bir hızla yüksel
mekte bulunması karşısında dış piyasalara mal 
satmak konusunda fazla zorluk çekmediğimiz 
dikkate almırlsa, vergi iadesi müessesesinin ye
niden .gözden geçirilmesinin zamanının geldi
ğine inanmak lâzımdır. 

1972'de 600 milyon dolar olan tarım ürün
leri İhracatı 1973'te 832 milyon dolara, 1972'de 
242 milyon dolar olan sanayi mamulleri ihra
catı, 1973'te 443 milyon dolara varmıştır. Bun
ların hepsi, program hedeflerinin üstünde bu-
iunmakla beraber, da'ha büyük hedefler gö
ze alınmalıdır. Tarım ürünlerindeki ağırlık, 
bu suretle halen üstünlüğünü korumaktadır 
ve daha da uzun müddet 'koruyacağa benze
mektedir. 

iSayın üyeler, dış ülkelerdeki şiddetli enf
lâsyon ile birlikte petrol üreten ülkelerdi sa
tış fiyatlarında yaptıkları yükseltmeller dün
ya ticaretini temelinden etkilemiştir. ıMaKiyet-
ler artmış, her malın fiyatı yükselmiştir. Buna 
'bir de gıda maddelerinde karşılaşılan darlık
lar ve sıkıntılar eklenirse, ulusilararasii ticare
tin her zamankinden fazla dinamizm kazan-
rığı meydana çıkar. OECD raporlarına göre 
1973 yılında fiyatlar .Japonya'da yüzde 19,1, 
Portekiz'de yüzde 20,1, İzlanda'da yüzde 28,4 
ve Yunanistan'da yüzde 30,6 oranında altmış
tır. Türkiye'de 1970 yılında yüzde ı6,7 oranın
da olan fiyatlar genel düzeyindeki ortalama 
artış 1971 yılında yüzde 15'e, 1972"de yüzde 
T8'e, 197'3'de de yüzde 20,5 oranrna ulaşmıştın'. 
Yıl ısonu artışları ise daıha da büyük anlam ta
şır. 1971'de yüzde 23, 1972'de yüzde 14,9 olan 
bu oran 1973 yılı sonunda yüzde 2'9,2'yi bul
muştur. 

Burada üzerinde önemle duruliması gereken 
hulsuis, yıl sonundan önce bazı temel maddele
re yapılması lâzım gelen zamların yapılmamış 
olması ve Fiyat Kontrol Komitesinin tutumu 
nedenliyle fiyatların 'bir süre salbit sayılmasına 
rağmen bu fiyat artışla ramı gerçekleşmiş ol
masıdır. Yeni zamlar karşısında bile 1974 yıl
lında fiyat artışlarının bu seviiyeyi geçeceğini 
kanıtlayan belritiler yoiktur. 

lSaym üyeler, bu dünya konjonktürü kar
şısında ihraç malılarımızı mümkün olduğu ka
dar değeri endirtaek, itihall ettiklerimizi de elve
rişli fiyatlarla sıaitınalmak için dış piyasa ha
reketleri günü 'gününe, hatta borsalarda saat
ler içinde çok yakından izlenmelidir. Bakan
lıkta bu maksat için kurulmuş bulunan De
ğerlendirme 'Müdürlüğü fiyat tirentil erini sağ
lıklı Ibiçİmde işleyerek teleks ve kompüterler 
ile yararlı biıigileri alâkalı daire ve kuruluş
lara zamanında yetiştirımeliidir. 

'1'hraç listelerimizin giderek zenginleştiğini 
memnunlukla görüyoruz. Klâsik İhraç ürün-e-
•rimize, sanayii mamullerinden başka, her yıl ye
ni isimler eklenmektedir. Bunların arasında 
taze ve konserve meyve ve sebzeler, et ve di
ğer hayvan ve deniz ürünleri yer almaktadır. 
Yalnız konserve ihracatından geçen yıl mem
leketimize 350 milyon TL.'sı karşılığı 25 mil-
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yon dolarak döviz gelm&ştir. Avrupa şehirle
rindeki toptancı hallerine kamyonlarımız, k olu
şu üllkeleıinkilerle, özellikle Bulgaristan kam
yonları ile birlikte ginmelüdr. Bunun için re-
kalbet olanakları gözönünde bulundumılmah, 
özellikle standart mal ihracına önem verilme
lidir. Avrupa'daki işç'Jİerimjizin Türk malla
rına karşı geniş tüketici kitleler teşkil ettikle
ri daima hatırda tutulmalıdır. 

ihraç atılınızla iligiili olanak 1974*ün ilk üç ay
lık dönemline ait gellen rakamlar, geçen yıllın 
aynı dönemline oranla yüzde 62'lik (bir artış 
(kaydedildiğini gösteriyor. Bu da, oılan hedef
lerinin önemli ölçüde aşılacağının belirtfllsÜdir. 
Dış ülkelerdeSkii aşını (talep, ürettiğinıiz malla-
ıın satış şansını artırmaktadır. Bu nedenle, 
Hükümetin bütün olanaklarını üretimi altın
cı yönde kulHanmâsı gerekir. Bunun efkiin yol
larından biıi de, olumlu taban fiyat poillitıika'-
vsıdır. Bugünkü iktidar taiban fiyat ntüessese-
sini iştira gücünü artırarak enflaisyonisît bas-
ıkı yaratan bir unsur olaralk değil, üretimi des
tekleyen, ıyj.l boyu süren yorgunlukları değer
lendiren ve gelir dağılımım dengeleyen bür 
faktör olarak mütalâa etmektedir. Onun için 
de, ziraî ürünlerin ihracatında üretici aleyhime 

sonuç veren kademeli kur sistemi yerine, tek 
kur uygulamasını politikasının temeli yapmış
tır: 

'Hükümetin taaıhhüdü vardır, kalkınma köy
lüden başlayacaktır. Tarım ürünleri bu meka
nizma içinde mütlaıka değerini alacak, Avrupa 
piyasalarındaki fiyatları bile aşağıya çekecek 
(biçimde uygulanan düşük taiban fiyat rejimi 
artık geride kalmış olacaktır. Bu uygulama 
içinde tahıl üreticisi de, hayvan ve hayvan nıalh-
ı&ulleri üreticisi de, fındık üreticisi de, pamuk 
üreticisi de üzüm, zeytin ve başka mahsullerin 
üreticileri de yalbancı tüketici kitlelerini ucuz 
(besleyen insanlar değil, tasarrufu günden gü
ne artan ve ortaklıklara katılan insanlar ha
line geleceklerdir. 

İthalâtımız : 1974 yılı içinde 3 milyar 36 
[milyon dolarlık ithalât öngörülmüştür. Bunun 
1 milyar 250 milyon dolarlık kısmı liberasyon 
kanalından, 1 milyar 236 milyon dolarlık kısanı 
tahsisli ithal kotalarından ve 100 milyon dola
rı da anlaşmalı ülkelerden yapılacaıktır. Ayrı
ca, 300 milyon doları proje kredileri için müta

laa olunmuş, 90 milyon dolarlık bedelsiz ithalât, 
4ö milyon dolarlık yalbancı sermaye ve 15 mil
yon dolarlık NATO altyapı ithalâtı kararlaştı
rılmıştır. Buna (göre tahminler geçen yıla naza
ran yüksek tutulmuştur. Ancak, rakkafltıılarda-
ki bu önemli artışların ithalât hacminde aynı 
lölçjülerde çoğalma yaratacağına güvenilmeme-
lidir. Petrol ithali ve fiyatların dış ülkelerde 
(bir misline yakın artış kaydettiği unutulmama
lıdır. İthalâtımızın yüzde 95'inin yatırım mal
ları ile haımmeddelere gittiği dikkate alınacak 
olursa, bu yıl kotalardaki büyümenin aldatıcı 
tesirleri olabileceği daima düşünülmelidir. 

Tüketim malları ithalâtına bu yıl her za-
ıııanlkiinden fazla ihtiyaç duyulaibiTir. Aslında, 
bu ihtiyaç, yaratılmak istenilen sunî darlıklar 
dolayisıyle kendini hissettirmektedir. Döviz re
zervlerimiz bu ihtiyacı karşılayacak seviyede
dir, ve spekülatör stokçu umduğunu bulamaya
caktır. 

İSaym üyeler, Bakanlığa bağlı müesseseler
den olup, Türkiye'de tarım kredisi vermekle gö
revlendirilmiş olan Ziraat Bankası 1973 hesa-
ibıyle 22 milyarlık plasmanının 17,o milyarını 
ziraî kredilere ayırmıştır. Genel Plasman için
de ticarî kredilerin oranı 1965^te % 24 iken, 
1973'de bu nispet % l l ' e inmiş, buna karşılık 
1965'te % €4 olan airaî krediler oranı 1973'te 
% 80'e çıkmıştır. Kuşkusuz, yeni Hükümet gö
rüşü içlinde bu oran daha da artacaktır. 

Bankanın üreticilere açtığı sunî gübre, hay
vancılık, tohumluk, ziraî ihraç malhsulleri ve 
ziraî sanatlar ve pazarlama tesisleri kredisiy
le, teçhiz kredileri, arazi edinme, donatma, ve-
rimlendirme, ilâç ve ekipman, sürüm satış kre
dileri ziraî üretimin artmasına neden olmuştur. 

Bunlardan başka, çevirme kredisi şaihıs had
lerinin, tütünde dönüme verilen miktarın, er
ken kuzu kesimini önleyecek damızlık boğa ve 
süt inekleri yetiştirecek tarzdaki krediler ile 
tavukçuluk, besicilik ve şimdi de çiçekçilik kre
dilerinden ayrı olarak, bilhassa tefecilerin faa
liyete geçtikleri dönemde maihsulün idrakini 
(bekleme döneminde verdiği çiftçiyi güçlendir
me kredileri yarar sağlamıştır. 

(Bankanın büyük kısmı, hızla artan ve 1973 
sonunda 21,5 milyon lirayı ftıulan mevduatından 
(beslenen bu kredilerin yeterli olduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. Tarım giderlerinin fi-
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yatlarının her gün arttığı dikkate alınırsa, Ban- I 
ka kaynaklarının artırılması ziorunluğu orta
ya çıkar. Bunlardan 'birisi, bütçenin her yıl 
% l'i oranında ödenmesi lâzım gelen ödenek- j 
lerdir. Ayrıca, orta vadeli ziraî yatırım kredile
ri için Merkez Barükaisı reeskont mutabakatı 
uygulanmalı, yine kanunen Merkez Bankasında 
•toplanan mevduat munzam karşılıkları avansı 
bankaya ödeırmelidir. 

Her yıl söylediğimiz gibi, bir de Bankanın 
Hazinede biriken ve toplam 3 .milyar lirayı bu
lan alacakları belli bir M a planı içinde ödendi
ği takdirde, üreticiye daha fazla kredi açmak 
olanakları Ziraat Bankasının eline geçımiş ola
caktır^ 

'Sayın üyeler, özellikle hayat pahalılığına bir 
çare olmak üzere, aracıları azaltıp, üreticiden 
tüketiciye dağıtım kanalını kısaltmak ve do-
layıisiyle maliyetleri düşürüp ucuz mal arz ede
bilmek için Devlet tarafından acele atılımlara 
girişilımlelidir. Bunlardan birisi, büyük mağaza
lardır. Büyük mağazalar konusunda kooperatif
lerden yararlanmak, hem büyük mağazacılığın 
ıgayesi olan ucuz mal alım - satımını gerçekleş
tirmek, hem de kooperatifleri daha hareketli 
kılmak, modern pazarlama usulleri içine itmek 
gibi faydalar doğurur. 

Hızla gelişen ekonomi, ülkemizin bir çok 
kırsal yörelerine de yayılnıa'kta, 'buralarda da 
fbir tüketici kitlenin satmalına gücünün doğ
masına selbep olmaktadır. Unutulmamak gere
kir ki, bugün artık Türkiye bir İstanbul, An
kara ve İzmir\len ibaret değildir. Türkiye'de 
kurulacak büyük mağaza türünün, halk tipi 
mağaza türü olmasına özellikle dikkat edilmeli
dir. Bu sebeple, önceki Hükümet tarafından 
hazırlanıp kadüık olan Büyük Mağazalar Ka
nun tasarısı yeniden ele alınarak yeni iktidarın 
görüşüne paralel tarzda yeniden hazırlanmalı 
ve kanunlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

Pirinç konusu bu yıl da bir problem olabi
lir. Pirinç, tanımsal ürünler içinde en fazla fi
yat dalgalanmaları gösteren bir maddedir. Bu 
bakımdan bazı yıllar pirinç darlığı had safiha
ya varmıştır. 1973 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri, Tayland ve Birleşik Arap Cumhu-
riyietiriden 40 bin ton pirinç ithal edilmiştir. Fa
kat nakliyat ve dağıtmadaki aksaklıklar yü-
yüzünden piyaisalara etkisi olmamıştır. Pirine 

daha çok şehirlerde tüketilen bir besin madde
sidir. ŞeJhlrleşmıe oranının büyüklüğü günümüz
de pirinç tüketiminde de artışlar olacağı açık
tır. Stoklama, depolama ve dağıtım şartlarının 
bir düzene sokulması ve herhalde 60 bin tonun 
üzerinde bir ithalâta gidilmesi zorunlu görül-
ımjefctediır. Çeltik Yaisıasmın ömrünü tamamla -
dığı ve Su Hakları Yasasının günümüzün şart
larına göre yeniden ele alınması zamanı gelmiş
tir. 

Sayım üyeler, sözlerimin sonunda Ortak Pa
zar ile ilişkilerimize de değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, Türkiye - Ortak Pazar ilişkileri 
1(964 yılında Ankara Aritlaşmaisıyle düzenlen
miş bulunmaktadır. Antlaşmanın temel hedefi, 
Türkiye ile belli Avrupa ülkelerinin muayyen 
süreler içinde belli aşamalardan geçerek bir 
(gümrük birliği kurmak: ve giderek ekonomik 
politikalarını yakınlaştıraıak suretiyle ekono
mik entegrasyona varmaktır. Ankara Antlaş-
maJsıyle saptanan ilişkilerin ilk dönemi hazırlık, 
ikinci döneimi geçiş ve sonuncu dönemi de tam 
(ortaklık olmak üzere üç aşamalı bir düzene bağ
lanmıştır. İlk dön'eim olan hazırlık döneminde 
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkele
rine bazı tarım ürünlerinde tavizli olarak ihraç 
yapmak olanağına kavuşmuştur. İkinci dönemi 
olan geçişe, 1969'da geçilmesi gerekiyordu. Bu 
tarihte Türkiye geçiş dönemi şartlarını üslene
cek ölçüde bir ekonomik yapıya ulaşamadığın
dan, 1970*de geçiş dönemi şartlarını düztenle-
yen bir anlaşmıa ile geçiş dönemine girmiştir. 

Kuşkusuz, geçiş dönemi şartlarını düzenle
yen Katma Protokol Türkiye'nin yararları ve 
sanayi ihtiyaçla rıyle uyumlu biçimde düzemlen-
ımemiştir. Daha baışlanlgıiçta Türkiye'nin ihra
cat yapısını değiştirme ve daiha çok sınaî ma
muller ihraç etmek kolaylığını getirmemıekte-
dir. En büyük ihraç olanağına sahip olduğu
muz paimuk ipliği ve pamıuklu mensucat gibi 
sanayi ürünlerimizin ancak çok 'büyük bir mik-

| t arını gümrük vergisi indirimlerinden yararla
narak ihraç etımemizıe olanak verilmesi, iddia
larımızı doğrulayan tipik örneklerdir. 

Buna karşın, esas itibariyle 12 senede, is
tisnaî olarak 22 yılda giderek artan ölçüde indi
receğimiz gümrük hadleriyle AET ülkelerinin 
Türkiye'ye yapacakları sınaî mamul ihracını 

I üslenmiş bulunmaktayız. Öte yandan, gümrük 
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indirimleriyle ilgili olarak kabullendiğimiz li
berasyon hacmini arttırma yükümlülüğünün, 
henüz gençlik .çağında bulunan Türk sanayiini 
(hazır olmadığı ve hakkından gelmeısi şüpheli 
olan rekaibet şartlarında bir duraksama, ya da 
'gerileme devresine sürüklemesinden endişe du
yuyoruz. Hemen belirtelim ki, AET ülkelerinin 
16'dan 9'a çııkması sebebiyle yapılan müzakere
ler sonunda imzalanan tamamlayıcı protokol 
dahi, Katma protokolde Türkiye lehine yapıl
ması zorunlu hale gelen değişiklikleri ve iyileş
tirmeleri yeteri ölçüde yerine getirmiş bir yapıt 
değildir. 

Biz daima şu temel görüşü savunagelmişiz-
dir ; Ankara Antlaşması Türkiye'nin hızlandı
rılmış kalkınmasını ve istihdamın arttırılması
nı öngören karşılıklı ve dengeli yükümlülükler 
tgetiren bir belge değildir. Ayrıca, AEIT'nin son
radan Akdeniz ülkeleriyle yaptığı türlü tica
rî anlaşmalar ve genel preferanislar sistemine 
dahil olma gilbi hareketlerin Türkiye'ye tanı
nan tavizlerin önemli ölçüde yıpranmasına ne
deni olduğu açık bir hakikattir. Bu itibarla, 
memleketimiz ile AET arasında geçiş dönemini 
düzenleyen Katıma Protokolün Türkiye'nin ah
dî hakkı olan düzeye getirilerek, iyileştirici hü
kümlere bağlanması kaçınılmaz zorunluluktur. 
Hükümetimiz bu yokla 'büyük gayret içinde ola
caktır. 

AET ile olan ticaret açığımız giderek büyü
mekte ve ciddi bir sorun haline gelmektedir. 
1970'de AET ülkelerinden ithalâtımız 325 mil
yon, 1971'de 455 milyon, 1972'de 652 milyon, 
1973'te 924 milyon dolara doğru hızla giderken; 
ihracatımız 1970'de 239 milyon dolardan başla
yıp, 197ıl'de 266 milyon, 1972 \ie 347 milyon, 
;197ı3'te de ancak 493 milyon dolara vara/bikniş-
tir. Büyüyen fark; 1970'de 86 milyon dolardan 
»başlayan fark, giderek 1971'de 189 milyon do
lara, 1972'de 305 milyon dolara, 1973'te de 431 
milyon dolara varmıştır. Buna daha da fazla 
tahaimımül etmek Türk ekonomik bünyesinin 
igücü dışındadır. 

ıSaym üyeler. Ticaret Bakanlığı Bütçesi ko
nusundaki görüşlerimizi bu suretle tamamlamış 
bulunuyorum. Önerdiğimiz hususlara Sayın Ti
caret Bakanlığımızın ve değerli Ticaret Baka
nımızın dikkatle eğileceğinden emin olarak, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sizleri 
«saygı ile selâmlar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. Şimdi, kişisel konuşmalara ge
çiyoruz. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, bendeniz realitelere temas edece
ğim. 

Türkiye'nin bünyesine uygun olmayan bir 
ekon aminin içersine giriş, her halde Türkiye'de 
büyük sarsıntılar yarattı ; bunu kabul etmek lâ
zım. Dedelerimiz, «Halkın sesi, hakkın sesi» der
ler. Halikın sesine eğer ekonomistler kulak ver
im ediği takdirde, görüşler nazariyatta kalır. 
Ben geqen sene, muhalefet sıralarında iken ar
kadaşlarımı dinlerdim ve hakikaten halkın me-
ıselelerini dile getirirlerdi. O zamandan bu za
mana. kadar biz de halkın sesini buraya aktar
maya çalıştık, doğruyu söyledik; ama iktidar 

. olunca, bir de bakıyorum ki, halka sırt çevril
miş, halkın sesine kullak verilmiyor, realiteler 
gözönüne alınmıyor ve bu suretle Türkiye her 
gün biraz daha çıkmaza doğru gidiyor. 

Haddizatında bu hükümetin iktisadî politi
kası ticarî politikası. Milliyet Gazetesinde Ali 
Gevgili tarafından «Düşünenlerin düşüncesi»1 

diye düzenlenen açık oturumda ortaya kondu. 
«Başka memleketlerde fiyat yükselmesi var, ta
bana yayılmak için, hareketi doğurmak için ta
ban fiyatları artırılmalı» dendi. Bu açık oturum
da Turgut Özal'da vardı; başka memleketleri 
nazarı itibara alarak, birçok fikirler ortaya at
tılar. 

Ben iktisatçı olmamakla beraber; Kayserili
yim ve bu iktisadî meseleler üzerine biraz oku
rum ve takip ederim. Bu yazıyı kestim aldım. 
Hükümet, iktisadî politikasını maalesef Türki
ye'nin şartlarını göze almadan. Batı ülkeleriyle 
mukaseye ederek, bir tutumun içerisine girdi. 
Bu tutum. Türkiye'ye hiç de iyilik getirmedi ve 
getirmeyeceğe benziyor. Bugün daha pazardan 
alış - veriş ettim, her zaman için hayatın içeri
sinde bulunuyorum; hayat pahalılığı yoktur 
şeklinde burada edebiyat yaparsak, kendi ken
dimizi aldatmış oluruz. 
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Vaktiyle Sayın Domirel'm hakkında söyle- j 
nen plaklar gibi; arkadaşlarımız kulak ve rain, I 
bu iktisadî meseleler dolayısıyle. bugün Sayın I 
Eeevit ve Sayın Erbakan hakkında da halkın I 
ıstırabı dolayısıyle bu tür plaklar çıkmıştır. Bu- I 
ıı/u inkâra kalkışmak, tedbir almamak demek- I 
t i r ; yani Hükümetin tedbire doğru yönelmesi- I 
ni önlemek demektir. Benini kanaatimce bu, I 
hem Hükümet kanadına iyilik değildir, hem de I 
milletimize karşı iyilik değildir. I 

Ivayseri'de 20 tane bakkal dükkânı kendili- I 
ğinden kapanmıştır; iktisadî durgunluk var. I 
Bunlar orta gelirli halktır ve başka yerlerde de I 
'böyle olacaktır. N'e demektir 20 tane bakkalın I 
ortadan kalkması?.. Bence, kıymetli elemanlar I 
var Ticaret Bakanbğmda, bir araştırmaya tabi j 
tutsun, ekonomi Türkiye'de normal durumda I 
mıdır, değil midir?»1 anlaşılsın. Eğer siz bu şe- I 
kilde giderseniz Şili'nin halime dönersiniz. Açık- I 
ça söylüyorum ; bu tutumunuzda devamı ettiği- I 
niz müddetçe Şili'nin haline Türkiye de döne- I 
ceğe benziyor. Bunu ister kabullenin, ister ka- • 
bullenmeyin; ben hiçbir zaman parti mülâhaza- I 
sı ile konuşmadım. Zabıtlara bakarsınız, eski I 
tenkitlerimi görürsünüz, bugün de halikın sesi
ne kulak vererek, halkın içinde yaşayan bir in
san olarak fikirlerimi dermeyan ediyorum, or- I 
taya koyuyorum. - I 

.Sonunda kimin haklı çıkacağı belli olacak- I 
tır. Misalini vereyim ; ekmeği 70 gram azalttınız, I 
halk 'bu ekmeği 2 liradan alıyor. Buğday taban 
fiyatını 4 liradan aşağı veremezsiniz. Siz, köy- I 
lünün eskisi gibi ekmeğini evinde yaptığını mı 
zannediyorsunuz?.. Yok. Buğdayı hepsi mi is- I 
tihsal ediyor .. Hayır. Şehirleşimiştir; benim I 
gördüğüm köylülerin çoğu ekmeğini fırından I 
alır. Avrupa gibi ekonomi harekette değildir, I 
olmadığı için de halk dar gelirlidir, sabit gelir- I 
liidir. Meselâ, kat sayıyı 7"den 8'e çıkardınız, I 
2 liradan yediği ekmeği yeni mahsul çıktıktan • I 
sonra 4 liraya yiyecektir. Hele buğday fiyat- I 
lamı a göre, .diğer gıda maddeleri alabildiğine 
yükselecektir. Buna dar gelirli halkın taham
mül edip edemeyeceğini düşünümüz.. I 

/Tütün parası verdiük diliyorsunuz, seviniyoır- I 
sunuz; ama basmanın metresininde 6 liradan I 
16 liraya çıktığını düşünmüyorsunuz, Sümer- I 
baırikdaki 100 liralık kumaşın 220 liraya çık- I 
tığını düşünmüyorsunuz, ayakkabının 200 lira- | 

| ya. çıktığını görmüyorsunuz.. Siz biraz zorlaya
rak halkı sıkıştırıyorsunuz, durduruyorsunuz; 
buna mukabil makarna fabrikaları kapanıyor, 

I un fabrikaları kapanıyor.. Tabiî kapanacaktır. 
I Kâr etmediği müddetye 'bir inlsan ziyanla ea-
I lışır mı?.. Bu zorlama ile olmaz. Arkadaşımız 
I diyor ki, «Özel sektörü. Hükümet bize itimat 
I vcmin diye kışkırtıyorlar..,» 'hayur... Özel sek-
I tör falbrikaisını kurmuş, servetinin batmasını is-
I ter mi, f ab likasının durmasını ister mü?.. Kati-
I yen istemez; 'bumun aksini düşünmek akıl işi 
I değildjir. Aklıımızla düşünelim derken, akıl dışı 
I bir yola doğru 'biz .gidiyoruz. Hakikaten aklî 
I düşünmüyoruz, politikacı olarak düşünüyoruz. 

I ıO halde, Hükümet 'bunların çaresini ve ted-
I birlerini aramak mecburiyetindedir. Buğdaya 
I 4 lira fiîyat verdikten sonra, ekmeği kaça ye-
I direceksiniz; makarna fiyatları artmayacak 
I mı?.. Bugün piyasada buğdayın kilosu 3 liradır 
I beyefendiler. 3 liradan buğday ağarmayan fafori-
I ıkatör de fabrikasını kapatıyor. Sen kendini onun 
I yerine koy da halkın karnını doyur bakalım... 
I Sonra halkı ayaklandıracaksın... Sen istediğin 
I kadar halktan yanayım diye söyle; halktan ya-
I nalılk değil, bu halkı boğmaktır, halkı iktisadî 

güçlük içerisine sokmaktır, halkın geçimini 
I zorlaştırmaktır, halka ekmekten başka bir şey 

ycdirmemektir. Günün birinde «Pasta ye» diye-
I çeksiniz... Öyle diyeceksiniz; çümlkü senaton' 
I ve milletvekilleri olanak 10 bin lira alıyoruz, biz 
I rahatça geçinebiliyoruz; ama acalba ö!büıJü bu

nu alabiliyor mu? Biz kendimize göre düşünü-
I yoruz. Bunu halkın kazancına, gelirine göre 
I mütalaa etmediğimiz için, bu elbette ilerisisi için 
I iyi değildir. Ama «'Efendim dünya ekonomisi 
I böyleymiş..» Dünya ekonomisi kalkmıyor; ama 
I (sen Türkiye'nin ekonomisini, halkın gelirini bu 
I kadar kalkındırabiliyor musun?., Kalkmdır; 
I tedricen ona doğru gö'tür, o zaman alnından 
I öpeyim. 

I iSîon kademeye gelmiş bir insan fazla para 
alıyor; ama aşağı kademede olan insan ne alı-

I yor?... Geçim şartları malum; bu darlığı mü
talaa etmek lâzımdır ve pahalılık yokitur de-

I inek, düpedüz polemik yapmaktnr. Bundan baş-
I ka bir şey değildir. Polemik yapmaktır; be-
I nim kanaatimce öyledir. 
I Türkiye en zor günlerimi yaşıyor ve yaşa-
j yacaktır. Bütçenin tümü üzerinde konuştuğum 

— 477 — 
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zaman söyledim; bir defa Hükümet olarak siz 
iktidara gellir'ken bol vaatlerde 'bulunmasay
dınız bu durum olmazdı. SeJlâmet Partisi için de 
öyle. Hele dindar arkadaşlarımızın; Müslüman 
Türk'ün hiçbir zaman için yalan söylemesi doğ
ru değOdır. Ne söz verdiyse onu yapması lâ
zımdır. O kanaat da içine '.gömülmüştür, o da iti
madı1 kaybetmiştir. Halk, «Bu nasıl iştir?» di
yor, soruyor ve kendi kendine düşünüyor. Ona 
ters bir harekette bulunduktan sonra, halk si
ze itimat edejbilir mi?.. Özel sektörü kabahatli 
Inıllüy onsunuz; özel sektör size itimat elebilir 
inli? Etmez. Bu pek tabiîdir. Onun karşılığın
da bir şey de koymamışsınız... Onun karşılıığın-
da bir şey koymadığınız halde, arkadaşım Hü
kümet, kanadı olarak konuştu, ben kendisini se
verim, sayarını doğrusu; o zaman özel sektörü 
daha küskün, kırgın haile getirmiş oluyorsunuz. 
Hükümet kanadı olarak .gidin bir araşltırma 
yapın; Ibura/da yetkili şahsiyetler vardaır, yet
kili şahsiyetli er bunun nedenlerini araştırsın, 
nedenlerini ortadan kaldırsın, özel sektörü ha
rekete geçimin. 

ıBen Halk Partili arkadaşlarımla konuşur
ken hissiyatı; bir tarafa atıyorum. Bana, «Efen
dim Demokrat Parti de vaktiyle böyle vaat
lerle geldi. Biz eğer böyle vaatlerde bulunma
daydık bu neticeyi alamazdık.» dediler. Ama 
arada köprünün al ından çok sular geçti. O köp
rünün altından çok sular geçtiğini düşünmeyip 
de öyle vaatte bulunursan, o krizin içerisine gi
dersin, çünkü o zaman iktisadî durum başkay
dı. Hissiyatı bırakalım; Demokrat Pariinin ele
manlarının, Devlet adamlarının şahsiyeti var
dı; ÇeÜ'ikbaş da içindeydi, inandırıcı bir güce 
sahip'tiller, mjilleti kendilerine inandırmışlardı. 
'Para 10 defa devri daim yapıyordu. Siz bunu 
yaptıralbîliyor musunuz? Bunu yapamıyorsunuz. 
Darılmayınız da doğru söyleyen, tarafsız ko
nuşan bir arkadaşınızın sözlerine hak vermek 
durumunda olunuz. Yermezseniz siz bilirsiniz. 
Bana ne; ben söyler geçerim; aradan zaman 
geçtikten sonra siz mi haklısınız, ben mi haklı 
çıkarım o başka.. 

FİKRET GÜXDÖĞAX (İstanbul) — Keha
nette bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil süreniz biti
yor. 
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HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Devamla) — Keha
net değil, sen de memleketinde bunu görüyor
sun; ama şimdi plaklarda «Karaoğlan»a. «Ka
rayılan» deniyor. «Necmettin Erbakan, yürek 
yakan.» diye söylüyorlar. Hadi baikalım bunu 
sinene çek... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen Genel 
Kurula hitap ediniz, lütfen ve lütfen son cüm
lelerinizi söyleyiniz. Çünkü süreniz bitti efen
dim. Rica ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
devlet adamlarımın, Hükümet adamlarının böyle 
lıaoil vaziyete düşmesini, Türk Milletinin, Mil
letimin namına, Devlet namına isteyen bir adam 
değilim; ama hakikati söylemezseniz, bundan 
hem mîlletim zûyan edecektir, hem de ister 
inanın ister inanmayınız, hiç olmaisını istemem, 
'Şili-nün vaziyetine düşme ihtimaliniz de vardır; 
bunu iyi tetkik buyurun. 

Saygılarımla. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ne de

mek istiyor bu? , 
FİKRET GÜNDOaAN (İstanbul) — Şili 

olur mu, ne Şili'si? 
BAŞKAN — M,üsaade 'buyurunuz efendim. 

ISayın Dikeçl'igill. siz buyurunuz efendim. Sözü
nüz bitti. 

Sayın Dikeçligil, oturunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanlbul) — Ne bu 

Şili?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın G-ün-

doğan. müsaade buyurunuz efendim. 
. iSaym senatörler, Türkiye, hükümetlerin 

nasıl geleceği ve nasıl gideceği Anayasasında 
(belli olan hir demokratik ülkedir. Sayın Di-
keçligll'ıin Şili misalini ekonomik kıyaslama ba
kım undan verdiğini tavzihen ifade ediyorum. 
Başka türlüsü de olamaz. 

Sayın Oral Kaıaosmanoğlu, buyurunuz. 

ORAL KARAOSMANOâLr (Manisa) — 
Ya Zgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Yazgeçtiniz. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhm'başkanmca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ticaret Bakanlığı Cumhuriyet Hükümeti 

içinde ekonomik istikrar ve iktisadî kalkın
mada stratejik mevkii olan bir Bakanlıktır ve 
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fakat uygulama hu Bakanlığı geniş ölçüde Ma-
liye Bakanlığının tesiri altında bül'umdurmak
tadır. Bunu bildiğim hakle, Ticaret Bakanlığı 
bütçesi vesilesiyle mühim gördüğüm bazt nok
talara değinmek istiyorum. 

Bunun birincisi, Türkiye'de sıhhatli ıbir eko
nomik ve so'syal. kalkınmamın her ülkede oldu
ğu gilbî, nispî bir fiyat istikrarına bağlı olduğu 
gerçeğini ortaya koymaktır. 

'Ticaret Bakanlığının politilka'sı ve onun de
laletiyle Hükümetin politika'sı, Türkiye'de nis
pî fiyat istikrarım sağlaya'biildiğıi ölçüde ger
çek, sııhhatli bir ekonomik ve sosyal kalkınma
yı sağlayabilir, aksi takdirde sosyal huzursuz
luklar artmakta devam eder. 

Bakanlığın politikaisının bu esasa tevcih edi
lip yürütülmesinde, süratle Maliye Bakanlığı
nın tesiri altnndan kurtulmasında fayda görü
rüm. Maliye Bakanlığı fiyat istikrarını daha 
çok parasal tedbirlerle temin etmekte görür; 
halbuki fiyat, bir yanı para 'bir yanı da malla 
oluşan bir müessesedir. Bu itibarla, piyasanın 
ihtiyacı olan miktarlarda ve piyasanın ihtiyacı 
olan süratlarle mal arzını sağlayamadığınız tak
dirde, sadece para ve kredi politikasıyle fiyat 
istikrarı sağlamak beyhudedir, mümkün değil
dir. Bu yük, ticaret Bakanlığına aittir. Ticaret 
Bakanlığımın bütün politikasını bu esasa tev
cih ederek, döviz imkânlarımız da nispeten mü
sait olduğuna göre, normal olan yol, her ülke
de olduğu gübi, ıbunu ithalât politikasıyle yü
rütmektir. 

Ekonomik vaziyeti müsait olan ülkelerin du
rumları tetkik edilince görülür ki, ithalât po
litikacını yürütmek suretiyle memleket dahi
lindeki kifayetsiz üretimlerini ikmal ederler ve 
bu suretle bir fiyat istikrarı sağlayabilirler. Bu 
olmadığı takdrrde; -bulgum pirinç, yarın yağ, 
öbür gün peynir vesaire bu artış devam ede
cektir,. Bu politika fevkalâde ehemmiyetli ola
rak Ticaret Bakanlığının, hatta Hükümetin 
ıgerçekleştirmesi gerekli olan bir politikadır, 
çünkü fiyat istikrarı böyle sağlanabilecektir. 

Bunun dışında, şayanı şükrandır ki, Tica
ret Bakanlığı son yıllarda- memleketin ihraca
tımın geliştirilıme'sinde fevkalâde olumlu bir 
yoldadır. Bu takdire değer. Esasen bunu ra
kamlar igösteriyor. Siz isterseniz kabul ediniz, 
isterseniz etmeyiniz; geçen yılki ihracatımız 

prtvgram. hedeflerini çok aşmıştır, 900 küsur 
milyon' dolarlık ihracat derpiş edilmiş, 1 mil
yar 312 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş. 
Bu yılın ilk üç ayında Türkiye'nin ihracatı 503 
milyon dolar. Arkadaşlar; 20 yıl evvel demi
yorum, 8 yıl evvel bu rüya idi Türkiye'de. Bu 
büyük bir başarı. Türkiye'nin ekonomik bünye
sinde vaki olan gelişmeye muvazi ıbir ihracat 
politikası hakikaten isabetli yürütülmektedir. 
Ufak - tefek noksanları vardır; ama bunların 
da ikmal edilmesi güç değildir. En mühim; 
'teleks kurulmuş, vesait var, ilgili ihracatçıla
ra zamanında fiyatları duyurabilmektir. İkti
sadî Kalkınma Vakfının «on derece güzel, ya-
fbaneı ülkelerde ihracatı ıgelişltirmek için alın
mış tedbirler diye 'bir etüt var; 1.5 yıl evvel 
>o'kumuştüm. Almanya'nın ihracatını geliştir
mek için aldığı tedbirler fevkalâde enteresan. 
Onunla memleketimizi mukayese ettiğimizde, 
daha % 20 - 25'i yoktur. 

Bu itibarla, Vekâletin bu hizmetlerindeki 
gelişmeyi takdire değer gördüğüm için bu ufak-
- tefek noksanlıkların süratle ikmal edilmesini 
temenni etmek istiyorum. 

Yine şayanı dikkat 'bir şeydir, Vekil beyden 
de izahat rica edeceğim, Türkiye, coğrafyası
nın değerini veremeyen bir zavallı ülke duru
mundadır. Türkiye'nin coğrafyası, beynelmilel 
transit ticaretine fevkalâde elverişli olduğu 
halde, bunun hakkını veremiyoruz. Raportörle
rin raporunda gördüm, pek memnun oldum, 
biraz ıbiligi almak istiyorum. Raporda, «Tran
sit ticaretinin daha geniş bir görüşle ele alına
rak ve birçok ülkenin transit ticaretinden 
önemli döviz (geliri sağladığı gözönünde tutu
larak, yeni ihracaat rejimi kararma bu husus
taki esasların Bakanlık tarafından saptanaca
ğına dair hüküm konulma'sı.» 'diyor. Bu büyük 
hir merhale arkadaşlarım. Üc kıtada bir plak-
turnan Türkiye; aıma değerini hiç, alamıyoruz. 
Bu tran'sit ticaretinde ödemeler dengesi bakı
mımdan, iş hayatı açma 'bakımından büyük im
kânlarımız olduğıı kanaatini taşıyorum. 

Vaktim az olduğu için mühim gördüğüm 
konulara temas edeceğimi belirtmiştim; mühim 
diğer bir konu muhterem arkadaşlar, yabancı 
sermaye konusudur. İktisatta hiçbir tedbir bi
zatihi iyi veya kötü değildir. Şartların elverdi
ği ölçüde kullanılabildiği ve müessiriyeti sağla-
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nabildiği takdirde iyidir, sağlanamadığı takdir
de kötüdür. Zaman olur piyasayı harekete ge
çirmek için kredi musluklarını acarsınız iyidir; 
ama bir noktaya geldikten sonra o kötüdür; 
tıpkı otomobilin gazına bastıktan sonra gere
ken yerde durdurmayınca otomobili takla at
tırmak gibi ekonomi harap olur gider. 

Bu itibarla, yabancı sermayeyi her derde 
deva; hepsi de iyidir diye talakki eden kimse 
yoktur esasen. Ekonomi ile azıcık alâkası olan 
bunu böyle yapmaz. Tıpkı, yağmur iyi midir 
kötü müdür gibidir bu. Köylünün dilinde ku
rak aylarda yağmurun adı rahmettir; ama, 
ıh ey ez an, taşkın, her tarafı su kaplarsa burada 
bir felakettir. O bakımdan şu yajbancı serma
ye konusunda amatörlerden değil; ama bu mev
zuda yetişmiş kişilerin beynelmilel müessesele
rin, Dünya Kalkınma Bakansınm gelişmekte 
olan memleketlerin mütahassıs elemanlarından 
kurduğu heyetlerin raporlarından istifade et
mek gereklidir ve esasen Türkiye'deki yabancı 
sermaye Kanunu bu heyetin raporu dikkate alı
narak hazırlanmış ve hükümete bir alet olarak 
verilmiştir. Kullanır veya kullanmaz, ama, dü
şününüz ki. tofk, açın halinden anlamaz arka
daşlar. Memlekette en büyük dava. her gün 
söylüyorum, işsizlik davasıdır. Çığ gibi büyü
yor arkadaşlar işsizler kafilesi. Bunlara nasıl 
is bula e a kısınız? 

Yerli tasarruf kaynaklarımızın kifayet et
mediği ahvalde iş sahaları açımatk ve bu saha
ları acarken ihracat gücünüzü desteklemek, 
varidat kaynaklarınızı arttırmak gibi çeşitli 
yollarla yabancı sermayeden yerli yerince isti
fade etmenin bir mahzuru olabilir mi? Ama. ben 
öyle günler yaşadım ki, 1972 yılında, «Yaban
cı sermaye getirdiğinden çok götürür* diyen 
hoca gördüm arkadaşlar. 1972x1e giden ser
mayenin temettüü ondan evvelki gelen yığın
ların neticesi. O yıl giren, sermayeden fazla 
'olabilir, bu normal. Bir hoca böyle söyler hale 
;gelirse .bu memlekette isabetli, sıhhatli bir po
litika yürütmenin hükümetler için ne kadar 
güç olduğu ortaya çıkar ama üzerinde durula
cak bir konudur. Bütün Bakanlıklar, bütün 
Parlamento üyeleri, Türkiye'nin en büyük da
vası, iş arayan vatandaşa iş sahası açabilmek
tir. Bu. sanayide olur arkadaşlar. Sanayi bü
yük iş hacmi, iş sahası açıyor ve üstelik ihra

catın gelişmesinde de rol oynuyor, varidat 
kaynaklarını arttırıyor vesair; bir yığın fayda
sı var. 

|Bu itibarla Ticaret Bakanlığında, Hükümet
te bu yönde bir gelişme olursa memlekette iş
siz vatandaşlara lâf değil, iş imkânı sağlama
nın bahtiyarlığına ulaşırız diye düşünürüm. 

Türkiye'nin bugünkü ekonomisi 20 yıl ev
velki ekonomi değildir, 8 yıl evvelki ekonomi 
hiç değildir. Büyük bir potansiyel vardır. Bu 
potansiyeli değerlendirmekte büyük vazife Ti
caret Bakanlığına; beynelmilel iktisadî müna
sebetler yönünden, dış pazarlama yönünden Ti
caret Bakanlığına yüklenmektedir. Teleksle 
çalışma imkânına kavuştuğuna göre bu. büyük 
kolaylık sağlayabilecektir. Komşu memleket
ler, asırlarca beraber yaşadığımız petrol mem
leketleri içecek suyu dahi İtalya'dan, Fransa' 
dan ithal etmektedir arkadaşlar. 

Bu itibarla bu Bakanlığın ihracaatm geliş
tirilmesinde yüklendiği vazife Türkiye'yi ha
kikaten büyük sıkıntılardan kurtarabilecek de
recede mühimdir, alna elverir ki, müessiriyeti
ni arttırabilsin ve geniş - tecrübe sahibi olan 
kadrosunun bu konudaki çalışmalarını değer
lendirmenin politik tazyikimi Bakanlık yapa
bilsin. 

Teşekkür eder- saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 

ıSayın Başkan, sayın senatörler, hepinizi hür
metle muhabbetle selâmlarım. 

Ticaret Bakanlığımız Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz edeceğim. Bu görüşlerim 
taıbiatıyle bazı temenni ve tavsiyelerden, ikaz
lardan ibaret olacaktır. 

iBir kere kombinaların çalışmaları yeterli 
değildir. Soğuk hava depoları, kesim kapasite
leri, alım kapasiteleri yetersizdir. Ayrıca alım 
işlerinde, aracıların çıkarlarını ayarlamaktan 
başka bir şey yapılmadığı şeklindeki uygula
malara son verilmesini istirhamı ediyorum. 

ı'Soğuk hava depolarındaki etler galiba, 
frigorifik kamyonlar Meysüya kiralandığı için 
ihtiyaç duyulan yerlere zamanında gönderile-
nıez hale gelmiştir. 

Yem kargaşalığı acaip bir konudur, 
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Ayrıca et taban fiyatı prensibi de yoktur. 
Bir bakarsınız bir sene et kombinası canlı 
hayvanın kilosunu (c/< 50 randımanlı vesaire) 
8 liradan alır. bir ay geçmez 9'a yükselir, bir 
ay da'ha geçer. 8;.Va indirilir ve hele bu gibi fi
yat zikzakları secime 20 gün kala, (meselâ bu 
seçimlerden evvel olduğu gibi) bir politik gay
retin zejbunaı olarak 40 kuruşluk zam yapılırsa 
İm da hiç affedilmez. Ben badema, bizim za
manımızda ve iktidarımızda bu gibi gayretlere 
de katiyen tevessül olunmamasını kendi Hükü
metimizden istirham edeceğini. 

İhraç birlikleri vardır. Bu ihraç birlikleri 
hakkında çök olumsuz söylentiler de yaygın 
halde meydandadır. Arzu ederse Bakanımız, 
fim husustaki özel bilgilerimi de kendisine arz 
ederim. Onun için. bu ihraç birliklerini de 'bel
ki kaldırmak çaresi bulunacaktır. Bunu doğru
dan doğruya ya köylünün ihraç etmesi veya ile
ride inkişaf edelbilirse köy kooperatif birlikle
ri tarafından ihracına müsaade olunması ve o 
zaman gelinceye kadar hiç olmazsa Et Kombi
nası tarafından ihraç olunması gerekmektedir. 

Belki dördüncü defadır temas edeceğim ; tır
pan fiyatları da yükseldir. Öyle zannediyorum 
'Hükümetin Ekonomik Kurulu bu Bakanlığa 
daihildir. Ben, bu tırpan fiyatları üzerinde do 
yetkisi ölçüsünde Bakanlığın durmasını istir
ham edeceğim. Bu yüksek tırpan fiyatı örgüt
lenmesini (altını çizerek söylüyorum) hu yük
sek tırpan fiyatı örgütlenmesini bozmak için 
İSaym Bakanımızın da gayret göstermesini istir
ham ediyorum ve hie olmazsa Doğu Anadolu 
için on, onıbeş bin tırpan ithal cesaretini de gös
termesini <b eki emekt ey im. 

ISlüımerlbaınktan tüccara toptan eşya satıl
maktadır. Sümenbanktan toptan alman eşya 
dükkânıa götürüldüğü zaman, bilfarz bez altı 
buçuk liradan alınsa, dükkâna götürüldüğün
de on'bir, oniki liradan perakende olarak hal
ka intikal ettirilmektedir. Sü'iııerlbanktan tüc
cara bu toptan eşya satılmasına da ben karşı
yım. Tüm Anadoluda ve hele öncelikle Doğuda 
her ilçede Ibir Sümerbank mağazası açılmasını 
da öneriyorum. 

Ziraat Bankalarımda eşit ve oibjektif mua
meleler yapılmıyor. Hele bazı ilçe banka mü
dürleri eski alışkanlıklarını hâlâ sürdürmekte
dirler, 
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Ayrıca, ihracat ve hatta ithalâtta gerekli 
etkin kontrolünün kurularak Gömmel gibi olay
larla bu memleiket itibarının zedelenmemesine 
çok dikkat gösterilmelidir. 

Temenni, tavsiye ve istirhamla mm bundan 
ibarettir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 
ederim, saygılar sunarını. 

•BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; sayın Bakan ve sayın 
yöneticiler; 

Kıymetli zamanınızı almak istenmiyorum. 
Bütçe Karma Komisyonunun görüşlerine aynen 
katılıyorum. Ben sadece, Ticaret Bakanlığıyle 
dolaylı da olsa yakından ilgili G-î'MA'nın için
de 'bulunduğu durum hakkında kısa bir kaç ma
ruzatta bulunacağım ve İm hususun Sayın Ba
kan tarafından gözönünde bulundurulacağını 
tahmin etmekteyim ve her halde bulundurmuş 
olduğunu da zannetmekteyim. 

. Türkiye. Cumhuriyeti Ziraat Bankası, tş 
Bankası. Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu ve Vakıflar Bankası temsilcileriyle ti
carî nitelikle bir anonim şirket olan 'bu kuru
mun yönetim kuruluyle kurum temsilcileri 1973 
yılının Mart ayında bazı konuların tahkiki için 
çalışmalara başlamıştır; fakat bu çalışmalardan 
bugüne kadar bir sonuç alınmadığı anlaşılmak
tadır. Bu çalışma konusu, serbest piyasadan, 
FİSKOBİRLTK'ten peşin bedel ile satın alman 
ve sonuçları da GrîMA'ya ait olan fındık konu
sunu kapsamaktadır. Bu fındık işinde GİMA' 
mm ihracat yapıp yapmayacağı ayrı bir konu
dur. Çünkü sözleşmede, ihracat yapması hak
kında açık bir hüküm yok. Bu kurum, gıda ih
tiyaç maddelerini uygun şartlarla halka sun
mak ve istihsal mahallinden mubayaa ve tedar 

rikle görevli bir anonim şirkettir. Bu ihtiyaç 
maddelerini gerek yurt içinden, gerekse yurt 
dışından tedarikle görevlidir; fakat ihracat 
yapması hakkında bir hükü/m yok. 

İç piyasada aracı ve tacirlere mal satmanın 
ve ihracat işine girişmesinin anasözleşmeye ay
kırı olduğu izahtan varestedir; fakat Yönetim 
Kurulunca bu konuda 21 . 9 . 1968 tarihinde 
verilen bir kararla (fou kararın da zannederim 
ki, mevcut olmadığı söylenmektedir; yani mev
cut değildir') bu nevi ihracata girişiilmiştir. 
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1967 yılında GİMA yönetim kadrosunda, ya
pılan büyük bir değişiklikten sonra, Kahraman 
Zağra isminde bir zatla yakından ilişki kurulu
yor. Bu zat, geniş toprak sahibi ve fındık ihra
catı ile meşgul olmakta; fakat bazı konularda 
yaptığı fazla masraflara karşılık maddî olanak
larını tamanııyle yitirmiş. Bu konuda GİMA'yi 
aracı yapma durumuna sokmuştur; yani GİMA 
ile işbirliğine girmiştir. Bu yönetim kadrosu da 
malum, kimseler; i'sim vermeyi gereksiz görü
yorum. 

Zamanın G-enel Müdür Yardımcısı ile bu zat 
arasında kurulan ilişki kuruma dahil, kurumda 
iştiraki bulunan müfettişler tarafından da tes
pit edilmiş ve bu konuda rapor da hazırlanmış
tır. 

GİMA tarafından Dış Ticaret Dairesi üst 
akdemelerinde bulunan bazı görevlilere de 
(özellikle birkaç misal) 12 bin, 16 500, 27 bine 
yakın, 7 500, 4 500 olmak üzere cem'an 6Ü bin 
lirayı aşan bir uzman müşavirlik mesaisi karşı
lığı para ödenmiştir. 

Bununla, ilgili kuıruluşla,rm görüşünden zi
yade. bu kurum Ticaret Bakanlığı kanalı ile 
âdeta belli şahısların çıkar çevrelerine bir alet 
haline getirildiği söylenmektedir ve bu konuda 
'bir yıldan beri yapılan çalışmalar özellikle Hü
kümet kurulduktan sonra gün ışığına çıkmıştır. 

Keza, Londra'da Dış Ticaret Ataşeliğine ata
nan bir şahsın gayet cüzî bir masrafı dahi bu 
zat tarafından ödeniyor, tekrar GİMA'ya yük
leniyor ve bu da {.miktar önemli değil; panamm 
maddî değeri önemli değil) GİMA ile olan iliş
kilerini göstermektedir. Eğer bu konudaki de
netim sonucu alınan raporlar tetkik edildiği 
takdirde, GÎMA'nın büyük zararlara uğradığı 
anlaşılacaktır. 

Hatta Ağustos 1973'te Milliyet Gazetesinde, 
«Hamburg1 için fındık alındı, Varna'da satıldı, 
Akdeniz'de yakıldı» gibi bir garip haber çıkmış
tı ve bu haberin kahramanının da yine GÎMA 
ile olan ihtilâfları ayrıca söz konusudur. 

Turgut Tireli, Hasan Sürel, Parma ve buna 
'benzer Nbbra firmaları yi e olan ilişkileri tahkik 
konusu edilirse (ki, her halde bu tahkik konu
su edilmiştir, ilgili yöneticiler çok iyi bilirler) 
(bunun gün ışığına çıkacağı keza izahtan vares
tedir. Bilhassa iştiraklı bir kira sözleşmesi, Or-, 
du'da fındık kırma, kavurma ve beyazlatma 

• «makinasının GİMAya ne suretle kiraya veril
diği ve zarar - kâra ne suretle iştirak ettirildiği, 
'bu Kahraman Zağra adındaki ihracatçının if
lâstan nasıl kurtulduğu, maddî olanaklarını 
nasıl elde ettiği ve GİMA'nm ne derece zarar 
gördüğü açıklığıyla meydana çıkacaktır. 

Sayın Bakanımızdan ibu Ikbnu üzerinde dur
masını, yetkili kuruluşların; yani ortaklığı olan 
kuruluşların müfettişleriyle, temsilcileriyle, yö
netim kurulu ile ve 1 - 1,5 yıldan 'beri bu durum
la ilgilenen personelimde iştirakiyle hu yolsuz
luk üzerinde durmasını, ilgili müessesenin za
rarlarını meydana çıkarmasını hasseten istir
hamı ederiz. Çünkü Türkiye'de ne zaman top
lumsal 'bir anonim şirket veya sektör halinde 
'kamuya dönük bir teşekkül kurulsa, daima 
onun altında bir çiba.n başı, (İvaldırılaıı taşın .al
tımda bir akrep olduğu gibi) bir özel çıkarcının 
meydana çıktığını idrak etmekteyiz. Bu, bunun 
tipik örneğini vermektedir. Tanrı Türkiyede 
kurulacak özel sektörün, halk sektörünü bu 
•tip çirkin çıkarcılardan korusun. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kara yiğit. 
AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karalıisar) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok 
muhterem üyeleri; 

Türldye'nin kalkımaibilmesi için, mutlak 
surette .güçlü bir ekonomiye sahip olması ge
rekir. Güçlü ekonomiye salhip olabilmek için 
de, ihracata mutlak surette, bütün gücümüzle 
y ö ne İm em iz ge r ekiyo r. 

(Bugün Türkiye'deki sosyal patlamaların bir 
nedeni de fakir bir ülke oluşumuzdan ileri gel
mektedir; ama yıllardan beri bu kürsüden di
le getiririz, ihracata yönelen vatandaşların cid
di surette elinden bir türlü tutabilmek kısmet 
olmuyor. Neden olmuyor? İhracat ancak muay
yen bir zümrenin inhisarı altında, ithalatta aynı 
şekilde. O kadar çok prosedürü var ki, bütün 
bunların içerisinden geçmek, bütün bunları öğ
renmek apayrı bir ihtisaslaşma gibi bir şey olu
yor. 

Onun için, Ticaret Bakanlığından en çok is
teyeceğimiz, tavsiye edeceğimiz ve kısa bir za
manda yerine getirilmesini arzu ettiğimiz hu
sus, ihracattaki ve ithalattaki bürokratik gö
rüşmeleri mümkün olduğu kadar kısaitması-
dır. Bunu yapabildiği zaman, sanırım ihraca
tımız biraz daha fazla gelişecektir. 
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IBeaı size basit bir misâl vereyim: Yine bir 
konuşmamda da (bu misâli tekrar etmiştim. Beoı 
Afyonluyum. Vişne ihracatı» yaş meyve ihraca
t ı için kooperatifler var, köylümüz yetiştiri
yor, üreticimiz yetiştiriyor; ama ambalajlama
yı bilmiyor, nasıl göndereceğini bilmiyor, sattı
ğının parasını nasıl alacağını bilmiyor ve bu
nu mutlaka bir aracı vasıtasıyle gönderme ih
tiyacı duyuyor. İşte aracı o zaman meydana çı-
'kıyor. Bu bakımdan Ticaret Bakanlığının bu 
ıgibi muameleleri mümkün olduğu kadar kısıt
laması lâzım, bir. 

iGeçen günde yine dile getirmiştim. Biz Tür
kiye'de bölücü hareketlerden mutlak surette 
kaçınmalıyız. Biz vatandaşı tamamiyle iyi ni
yet artışı altında görmek meoburiyetindeyiz. 
Vurguncu ve aracı diyerek vatandaşı zarardide 
etmeye, rencide etmeye hiç 'birimizin hakkı 
yoktur. Şu bakımdan bunu müdafaa ediyorum. 

'Ticarette bir arz, talep meselesi vardır. Eğer 
arz talep meselesi dengeli tutulmazsa, arada bir 
vunguncu çukıyor. Bunu ayarlamalınız lâzımdır. 
Tüketimle üretim birbirlerini karşılamazsa, o 
zaman bunun içerisinden çıkmak hakikaten bü
yük bir problem. oluyor. Biz bilhassa pazarla
mada, modern pazarlama usullerini mutlak 
surette vazetmemiz lâzım gelir. Bunları ancak 
Ibu şekilde ıslâh edebiliriz. 

ıMaliyet artış kârını alan bir ticaret erba
bına, sen aracısın dediğimiz zaman, bu doğru 
bir şey olmuyor ve bir nevi bu vatandaşları ren
cide etmiş ve ^gönüllerini kırmış oluyoruz. Tica
ret Bakanlığının, alınteriyle para kazanan in
sanların mutlak surette elinden tutması zarure
tine ben şahsen inanmaktayım. 

Ben bir - iki konu üzerinde daha durmak 
istiyorum. 

IBirincisi: Besici, Et ve Balık Kurumunun 
çalışmalarından memnun değil. Besici alır besi
sini, Mr noktaya kadar besler, randımanı en 
azami noktaya geldiği zaman bunu elinden çı
karmak' mecburiyetindedir. Eğer o anıda Et ve 
Balık Kurumu bunun hayvanlarını alamazsa, 
o besici zarara girmiş olur. Çünkü, randıman 
gittikçe düşer ve arkasından da daha fada yem 
yedirmek zorunluluğunda kalır. Besici geliyor; 
ama E t ve Balık Genel Müdürlüğü diyor ki, 
«Bizim soğuklhava depolarımız dolu, bunları 

alabilmemize imkân yok, biz muayyen bir ha
valandırmayı gözetmek mecburiyetindeyiz» ve 
saire, vesaire, bir sürü engeller ortaya çıkartı
yor. Şunu öneriyorum • 

Et ve Balık Kurumu mutlak surette bir be
sicilik projesi tatbik ediyorsa, kendi soğuklha
va depolarına göre bunu tatbik etmekle yü
kümlüdür. Eğer soğu'kbava depolarının hacmin
den fazla bir besiciliğe doğru yöneliyorsa, ya 
bunu kısıtlasın veya depolarını ona göre tevsi 
edebilmek imkânlarını araştırsın. Depolarının 
darlığı yönünden, besicinin elinden tam verimli 
bir haldeyken bu hayvanları alamazlarsa, besi
ci elbette ki bir zarara duçar olur ve bir hayli 
de şikâyetçi olur. 

Bunlar neden oluyor, bilmiyorum; fakat ba
kıyorum Et ve Balık Kurumunun satış mağaza
larında kuyruklar var. Pazarlamayı bir an ön
ce yapalım ve süratlendirelim. Et ve Balık Ku
rumu vatandaşa dalha ucuz, daha bol miktarda 
et yedirmek imkânını, yeni bir organizasyonla 
halletmenin çarelerini bulsun. 

Bu ithalat ihracât meselesinde bir konu da
ha var. Vaktiyle burada Frintaş kurulurken 
söylemiştik. Bizim bir kusurumuz var. Biz kü
çük üniteleri çok iyi idare ediyoruz da, büyük 
ünitelerin organizasyonunda maalesef yoksun 
bir duruma düşüyoruz. Bugün Frintaş bence, 
başarılı bir müessese olmaktan çıkmıştır. Ne 
durumda olduğunu bilmiyorum, işittiğime göre 
arabalarına haciz konmuş, şu olmuş bu olmuş, 
aıma bu konunun da mutlaka ele alınmasını ve 
•memleket ihracatında bilhassa yaş meyve ve 
sebze ihracatında Frintaşın başarılı bir rol oy
namasını istemek, dilemek sanırım ki hakkımız
dır. 

Bir şikâyetim var ve bu şikâyetimi de bir 
bayii üzülerek ifade edeyim; ben Ziraat Banka
sından şikâyetçiyim. Ziraat Bankasını yöneten 
Sayın Genel Müdür odasma kapanıyor, Banka 
teşkilâtından bihaber bir vaziyette çalışıyor. 
Ziraat Bankası halkla en geniş şekilde ilişkisi 
olan bir müessesedir. Benim memleketimdeki 
bütün şubelerinin aksak taraflarını zaman ge
lip umum müdür muavinlerine intikal ettirmi-
şimdir. Bazılarından - ciddî tedbirler alınmış, ba
sılarında ciddî tedbirler alınmamıştır. Bazı 
nakil ve tayinler nedenini bilmediğim bazı se
beplerle durdurulmuştur. 
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Benim için yöneticilerin hepsi de muhterem 
ve hürmete lâyık insanlardır. Yalnız, bir banka
nın başında bulunan bir yönetici, bir müdür va
zifesinin gereğini yapmazsa, ben, şikâyet etmek
le yükümlüyüm. Benim bir görevim de dene
timi görevidir. Vatandaş traktörünü alıyor gö
türüyor, «iSen bu traktörü almışsın» diyor, ada
mın tarlasını, tapusunu kendisine ipotek edi
yor; ama vermiyor parayı. «Niçin vermiyorsu
nuz?» diye sorduğumuz zaman.; «Efendim, sen 
traktörünü buraya kadar getirmişisin, artık se
nin bir krediye ihtiyacın yok. O halde parayı 
vermeye de lüzum yok.» diyor. Daha evvel mü
racaat ettiği zaman da «Trraktörünü getir, pa
rayı verelim» diyor. Bu kadar istikrarsız ve 
ibu kadar gayrî ciddî bir tutum içerisinde. 

Ziraat Bankası teşkilâtının hakikaten halk
la çok geniş ilişkisi olduğu için Ziraat Banka
sı yöneticilerinin bu halkla ilişkiler meselesin
de ciddî bir eğitime tabî tutulması ve müm
kün olduğu kadar vatandaşa kolaylık gösteril
mesi şarttır, elzemdir. Zaten, bizim tarım mev
zuunda en yoksun olduğumuz taraf, kredi mev-
zuunun çok iyi işleyememesidir. Bugün, Ziraat 
Bankası köylüye milyarlarca lira kredi dağıtı
yor; ama dağıtılan bu kredilerin maalesef dö
nüşümü olmuyor. Son tatbikatları olumludur; 
kontrollü zirai kredi olumludur. Mümkünse 
hep ona doğru dönelim. 

Bir ziraatçının bilfarz 50 bin lira bir kredi
ye ihtiyacı var, Ziraat Bankası 500 lira veriyor 
veya 5 000 lira veriyor. Bu bir mana ifade et
mez. Mühim olan çiftçiye yaptığımız yardımın 
dönüşünü sağlayalbilecek bir limite, bir seviye
ye igetirelbilmenıizdir. 

Onun için, Ziraat Bankası mevzuu üzerinde 
durularak ciddî çalışılırsa, sanırım daha fayda
lı neticeler elde edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, bağlayacak
sınız lütfen efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, bağlayayım. 

ISon olarak da, Ticaret Bakanlığımın daha 
istikrarlı karar vermesini temenni ediyoruz. 
Bir karar veriyor, üç gün sonra bunun zarar
larını görüyor, mahzurunu görüyor, bu kararı 
düzeltiyor. Düzeltmesi şayanı tebrik bir husus
tur, ama daha istikrarlı ve vatandaşı dalâlete 
düşürmeyecek kararlar almasını temenni eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1974 yılı Ticaret Bakanlığı 
bütçesinin tümü üzerinde gruplar ve kişiler adı
na yapılan konuşmalar bitmiştir. 

ISorulara cevap vermek ve mütalâalar bil
dirmek üzere Sayın Ticaret Balkanı Fehim 
Adak, buyurunuz efendim. 

TİÖARET BAKANI FEHİM ADAK (Mar
din Milletvekili) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
senatörler; 

Bakanlığım bütçesinin görüşülmesi sebe
biyle dünyada ve Türkiye'deki ekonomik ge
lişmelere kısaca değinerek bilgi vermek istliyo-
rum. 

H'9'73 yılı, uluslararası ekoııionıilk gelişmeler 
yönünden önemli olayların ortaya çıktığı bir 
yıl oilarak nitelen dirilmektedir. 

Genellik Je ülkelerin çoğunluğunda, enflâs
yonun da bir ölçüde hızlandırmış olduğu kon
jonktür el genişleme etkisini gösltermiiştttr. 

Uluslararası para kilizinin çeşdjtli gel&şim'etler 
gösltei'l'iği 1973 yılında spekülatif sermaye 
•akımları*, para arzını etkilemiş ve sonuç ola
rak enflâsyon ve talep baskısı hemen hemen 
bütün ülkelerin ortak bir özeliği haline gel
miştir. 

Son olarak ortaya çıkan petrol krizi şimdi
ye kadar açıklamış olduğum gelişmelileri kam
çılayan bir faktör olarak etkisini göstermiş
tir. 

Diğer taraftan, daiimî ve geçerli bir sonu
ca ulaşamamakla beraber parasal reform çalış
malarınla devam edilmiştir. 

Bütün bu gelişmeler ieierisinde, dünya tica
reti değer olarak daha önceki yıllardan büyük 
Ibir artış gösternıdşitir. 1973 yılında ilk dokuz 
ayda ihracatta görülen artış 1972'nin aynı dö
nemine kıyasla % 42 fazladır. xlynı dönemde 
ithalât hacmindeki artış ise % 44'tür 

Bu artışların nedeni de şüphesiz 1973 yı
lında fiyatlarda görülen hızlı gelişmedir. 

1973 yılında enflâsyon bütün dünya ülke
lerinde etkisini şiddetle göstermiştir. Önemli 
bazı gıda maddelerinde mahsulün kıt alın
ması da bu madde fiyatlarının hızla aııitması-
na sebep olmuştur. Gıda maddeleri yanında 
bazı hammadde darlıkları ve bunların üyaltla*-
rındaki artışlar gelişme yolundaki ülkelerde 
sorunlar yaratmıştır. 

- 484 -
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Fiyat a r t ı l a r ı ile mücadelede sağlam ve 
organize biır yapuya sahip olmaları nedeniyle 
daha kolay olmakla beraber ileri sanayi ül
keleri dahi başarılı olamamışlardır. 

Çeşitli sorunları ottan gelişmekte olan ül
keler ise zorun1.u olarak daha hızlı bir enflâsyon 
içerisine girmişlerdir. 

Şimdi vereceğim rakamlar ülkelerin ne ka
dar şiddetli biir fiyat artışı sorunu ile karşı kar
şıya olduklarımı göstermektedir. 

Tüketici fiyatları 1973 yılında ABD'de 
% 9.2, İngiltere'de % 12, Japonya'da c/c 19.1, 
İtalya'da % 12.5 oranında artmıştır. 

Türkiye gübi gelişmekte olan ülkelerde 1973 
yılnıda kaydedilen artışlar ise ispanya'da 
•% 12,8 (10 aylık), Portekiz'de % 20.1, Yugoslav
ya'da % 21.9, Yunanistan'da ise % 30.6 oranın
da ollmuş'tur. Bir karşılaştırma yapmak üzere 
geçıen yıl istanbul'da tüketici fiyatlarmm 
% 19.9 oranında artmış olduğunu belirtmek is
terim. 

. Yapılarındaki özd!laikler nedeniyle esasen 
yüksek derecede enflâsyon içerisinde bulu
nan gelişimekte o1.an ülkeler, petrol kilizi ne
deniyle gelişmiş ülkelerde de artan bir trend 
gösteren fiyat artışlarından da ithalât dola-
yisfiyle kaçınılmaz bir şekilde etkilenmişledir. 

1974 yılının bütün dünya ülkeleri için bel
ki daha düşük oranda olmakla birilikte, yine bir 
enflâsyon yılı olacağını söylemek yanlış ol
mayacaktır. 

,1,9I73 yılında fiyat artışları ve enfUâsiyOnist 
'baskı ülkemiz için de yukarıda diğer ülkeler 
i çim değindiğim nedenler ve çerçeve içerisin
de gelişme göstermiştir. 

i thalât fiyatlarındaki artışlar yanında 
hammadde ve diğer unsurlarda görülen fiyat 
artışları bir maliyet enflâsyonu nüte'liğinde 
fiyat artışları göstermiştir. Ayrıca ülke ekono
misi ve ticaretinin iyi düzeııllenemıemliiş olması 
da spekülatif hareketlerin haşam şansını artır
mıştır. 

Geçen yıl toptan eşya fiyat endeiksd, özel
likle hulbubat, bakliyat, hayvan mahsulleri, hay
van yemleri ve dokuma maddeleri fiyatlarında 
görülen artışlar nedeniyle 1972 yılı sonuna kı
yasla % 29.2 oranında bir artış göstermiştir. 

Bu artışa paralel olarak; fakat daha dü
şük oranda olmak üzere giyim eşyası ve gıda 
maddeleri fiyatlarındaki artışlar sonucu 1973 

yıllında Ankara geçinme endeksi % 16.6 ve Is-
'tanlbul geçinme endeksi de % 19.9 oranında ar-
tı'şlar göstermiştir. 

İçinde bulunduğumuz yılda da artışlar de
vam etmektedir. Mart ayı başında temeıl mad
delere yapılan ekonomik açıdan zorunlu zam
ların, fiyat endeksini etkileyeeeği talbüdir. An
cak bu artışların vatandaşın geçim seviyesi
ni düşürmemesi için gerekli] tedlbMerin gecik
meksizin alınması ve uygulanması için büyük 
çaba gösterileceğini belirtmek isterim. 

•1'974'ün ilk üç ayı sonunda toptan eşya fiyat-
latı endeksli % 10.5 oranında artarken, Anlka-
ıra ve İstanbul geçinme endeksleri sırasliyle 
% 2.3 ve % 6.4 oranında yükseliş kaydetmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 1973 
yuh için söylenebilecek olumlu gelişmelerin ba
şında şüphesiz dış ticaretimizdeki büyük sıç
rama gelmektedir. 

Dış ticaretimizdeki bu gelişme, bu s'ektö-
rün ekonomide kalkınmamızın sürükleyici un
suru olma yolundaki ümidimize güç kazandır
maktır. 

1973 yılı sonunda % 55 oranında bir artış
la 2 milyar 40 milyon dolara yükselen döviz 
rezervlerimiz, dış ticaretimizin güven verici 
'bir ortamda gelişmesini sağlamıştır. 

İhracatımız % 49 oranında 'bir artış göste
rerek 1 milyar 317 milyon dolara ulaşmıştır. 

Döviz gell 'illilerinin artırılmasında ihracat 
gelirlerimiz en önemli faktörlerden birisi ol
anaktadır. Diğer taraftan ihracatımız pı'oıgram 
hedefini de büyük ölçüde aşmış bulunmakta
dır. 

1973 yılında ihracatımızın memnuniyet ve
rici özelliklerimden birisi de sanayi mallan 
ihracatının çok büyük artış gösterimesidir. 
Bu gelişmeyi sanayileşme çalbalaramızın olum
lu bir göstergesi olarak kaıbul etmekteyiz. Ge
çen yıl sanayi malları ihracatımız bir önceki 
yıllara göre % 83 oranında bir artış göstere
rek 443 milyon dolara yükselmiştir. 

iSanayi malları ihracatında diğer memnuni
yet verici bir husus da toplam ihracatımız içe
risindeki yapının artmasıdır. 1971 yılında % 21 
ve 1972 yılında % 27 olan bu oran 1973 yılında 
% 34'e yükselmiştir. 
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İhracatımıziin % 72'si Ekonomik İşlbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtı (OECD) üllkelertae yapıl
maktadır. Ekonomik ve ticarî ilişkiletfiimiMii en 
yoğun olduğu grup olan Avrupa Ekonomik Top
luluğuna yapılan ihraç atımız ise % 46 dolayın
dadır. 

İhraç mallarımızı en uygun şekilde değer
lendirme politikamıza uygun olarak KIMnıg 
Anlaşmalı ülkelerle olan ticaretimizam serbest 
dövize dönüştürülmesine devam edilmektedir. 
Bu ülkelere olan ihracatımız da düşme 'eğilimi 
içerisinde olup gene! ihracat içerisinde % 7:9 
oranında bir paya sahiptir. Amerika Birleşik: 
Devletlerine olan ihracatımızın payı üse ge
nellikle düşme içerisinde builunmaktadiir. Bu 
ülkeye yapılan İhracatın payı c/c 9.9'dür 

İthalâtımızda ihracata paralel bir geliş
me görülmektedir. Geçen yıl sonunda ithalâtı-
nıız iki milyar doları aşarak 2 milyar 9*9 mil
yon doları bulmuştur. Bir önceki yıla nazaran 
artış % 34.3 civarındadır. 

Program hedefi olan 1 milyar 650 milyon do
ları 450 milyon doları aşan ithalâtımız ülke ih
tiyacımın tümü ille karşılanmasını sağlayacak 
şekilde düzen!emmekte ve yürütülmektedir. 

Program hedefleri döviz olanaklarımız elver
diği ölçüde aşılmaktadır. 

Ttıhalâtımızdaki gelişmelerden bir tanesi 
de libere edilerek dış ticaretimizin daha ser
best koşullarda işleyişinin sağlanmasıdır. 1973-
yılında program ithalâtında °/c 58 payı olan Li
berasyon ithalâtı, 1973 sonunda % 67'ye yük
selmiştir. 

Yatırım maddeleri it ha! âtımız 1 milyar do
ları aşarken toplanı ithalât içerisindeki payı 
% 48 olmuştur. Ülke sanayiimin ihtiyacı olan 
hammaddeler ithalâtı da 1 milyar 5 milyon do
ları bulmuştur. Hammaddeler ithalâtının paıyr 
% 48'dar. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkil âtı
na üye ülkelerden yapılan ithalât 1973 yılında 
genel ithalâtımız içeririnde % 78 ile en yükisek 
paya ulaşmıştır. 

Kliringli ülkelerden yapılan ithalât da bu 
ülkelere yapıdan ihracat gibi giderek azalmak
tadır. Bu ülkelerden yapılan ithalâtın oranı 
% 8.'3'e düşmüş bulunmaktadır. 

Avrupa Efkoniomik Topluluğu Ülkelerinden 
yapnııiş olduğumuz ithalât bu ülkelere yaptığı-
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ı 'iniz ihracata kıyasla daha yüksek bir paya sa
hiptir. 1973 yılında bu ülkelerden yapılan îitiha-
lât % 55 oranında ve 1 milyar 195 miÖyon do
lar olmuştur. 

Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığımız 
ithalâta da ihracatınnıza benzer bir düişüş gö
rülmektedir. Bu ülkeden yaptığımıiz ithalâtın 
payı % 8.8'e düşmüştür. 

Dış ticaretimiz 1974 yılında olumlu geliş-
I nıösini sürdürmektedir. Bu gteJİşmenin geçen yı-
I la kıyasla çok daha hıtzlı ollduğunu memnuni

yetle belirtmek isterim. 

İhracakimız Maıit ayı sonumda 506 milyon 
dolara ulaşmış bulunmaktadır. Birkaç yıi önce
ki yilbk ihracat rakamlarına 1974 yılının ilk 
Uç ayında erüşilmesi ihraç potansiydlimizrin gös-

I termösi bakımından önemli bir kıyas unsuru-
I dur. 
I Bu yıl ilk üç ay içinde yapılan ihracat ge

çen yıl aynı dönemde yapılan ihracata nispet -
I fo % 63 oranında bir artış göstermektedir. 1973-
I yulmm ilk üç ayındaki artış orana ise sadeee 
I % 17'dir. Yine ilk üç ay içinde sanayi mamui-
I letri ihracatındaki artış % 81T,i aşmış bulunmak

tadır. 
I Üç aylık ithalât toplamı 725 milyon dolara 
I ulaşmıştır. Bu rakam geçen yılın aynı döııe-
I mindeki' miktarının % 57'si (Mimdedir. Sadece 

Mart ayında yapılan ithalât 284 milyon dolar 
I olmuştur. 
I İhracatımızın geliştirilmesi ve döviz gelir-
I 'îerimizm artırılması için gereklü bütün ted-
I 'birler alınmaktadır. Bu cümleden olmak üze-
I re olumlu ve geliştirici etkisi olan teşvik ted-
I birlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 

İhracatımızın değişik pazarlara yöneltümle-
I sinin ve başta komşu ülkeler olmak üzere Or-
I tadoğu, Afrika ve Asıya ülkeleri ille ticarî ve 
I iktisadî ilişkilerin geMştirilmÇstinin ülkemiz 
I çıkarları yönünden uygun olacağımı düşünü-
I yoruz, bu görüşteyiz. 
I İthalâtımızın da ülke ihtiyaçlarını zamıanın-
I da ve yeterince karşılayacak sekide yüratül-
I düğünü belirtmek isterim. İthalât programları -
I nm hazırlanmasında, yenli ürötümin korunma-
I sına özel bir dikkat sarf edilmekte; fakat eko-
I mominin ve sanayimin gerek duyduğu yatı-
I rım ve hammaddelerin tamamen karşıllanmaisı 
I g'özönünde bulundurulmaktadır. 
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Dış ticaret açığıma gititâ/kçe artması bir 
en'dişe olarak müteaddit defalar belirtilmiş
tir. Dış ticaret açığını ithalâtı kısmak sure
tiyle derhal kapatmak mümkün bulunmakta
dır. Bu nedtenlle döviz rezervlerimiz kuvvetli 
olduğu öllçüde İthalâtın arıtmasında 'bir zarar 
değil bilâküs büyük yararlar bulunmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken husus; 1973 yılın
da alığın dış ticaret ha«mine o'an oranmun ajzal-
mış olmasndiT. Açığın oranı, 1972 yılında % 28 
iken, bu oran 1973 yılında % 23'e düşmüş bu-
lıanmaktadır. 

Avırupa Ekonomik Topluluğu ile olan iliş
kilerimizde anılaşmanın çılkarlaramıza uytgun 
bir şekilde işlemesine ve gerekli iiyiile§-tiru2i-el̂ -
rını yapılmasına özel »bir dlilkkat sarf edilmek
tedir. 

Eiyat hareketleri yakımdan izlenmekte, fi
yat artışlarının dar gelirli vatandaşı dalıa da 
zor duramlara düşürmemesi için gerekli ted-
•birler üzerinde Hükümetçe çalışılmaktadır. Bu 
çalışmaların olumlu sionuçları yakm bir gele
cekte görülecektir. 

TaTaan fiyatları ve destekleme alımları po
litikası bu açıdan ve ülkenin genel fiyat sevi
yesi blozulmadan, üreticinin emeğinin 'kargalı
ğını alması gözönüııde tutularak tespit edil
mektedir. 

Ayrıca üretim maliyetini düşürücü ted'bir-
ler de süratle alınacaktır. Üretim maiyetini 
a r t ım ı 'bir faktör olan yatırım ve işletme kre
dilerinin faizleri bu düşünceler arasında gel
mektedir. 

Diğer taraftan, iç piyasanın düzeni enim esi 
ve geliştirilmesi için üretici ve tüketioiniin ko
runması, îsltikrarlı bir fiyat' sistemini kurabil
mek gayesiyle arz ve talep dengesinin sağlan
ması, ticaret konubu mialiların üretimimden iç 
ve dış piyasalarda pamrlanmasana kadaırkd akı
şının ahekll bir şekilde koordinasyonunun te
mini) ma.ksadıyle ve tüketicinin eğütMtoesa., ay-
dıınllaltıimiası, öiTgüt'.enni'esd, bunlara l işkkı teş
vik tedlbirlerinin geliştirilmesi;, maksadayıe 
Bakanlığımız bünyesinde yeniden, «Ticareti 
Planlama ve ^oopdibassyonu» Mriiımi kunılimuş-
tur. 

Saym Başka», sayın senatörler, Bakanlığı
mın 11974 yılı Bütçesinin Senatoda görüşülmesi 
dtotkyısıiy'İe venmâş olduğum izaJbaitı dinl'emiş 
olmanızdan dolayı teşekkür ederim. 

I Şimdi, sayın konuşmacı arkadaşların suaüe-
I linin bazısına temas edeyim, müsaade ederseniz. 

Sayın Sa'bahattin Örhon Bey, «Ticaret Ba-
I kanlığı Teşkilât Kanununu günün ekonomik ve 

ticarî koşullarına göre eskidir» buyurdular. 

I Ekonomik ve ticarî faaliyetler, özellikle son 
25 yılldan beri büyük değişiklikler göstermiş 

I 'bulunmaktadır. Bu kadar dinamik bir değişim 
ve gelişim gösteren konulan düzenlemek ve yü
rütmekle görevli olan bir Bakanlığın da bu de-

I ğişikliklere süratle uymasını sağlayacak mevzuat 
I ile teçhiz edilmesi gereklidir. Teşkilât Kanunu-
I muzun eski ve yetersiz olduğunu kabul ediyo-
I ruz. Bakanlığımıza yukarıda değinmiş olduğum 
I yetkileri ve görevleri verecek olan ve dinamik 
I bir çalışma gösterime imkânı getirecek yeni bir 

Teşkilât Kanunu tasarısı hazırlanmış bulun-
I maktadır. Bu tasarı, görüşleri alınmak üzere en 

kısa sürede bakanlıklara gönderilecektir. 

I Sayın Sabahattin Orhon Beyin bir suali de, 
I «Tarım Satış Kooperatifleri tamamen ticarî gö

revler yapmaktadır, bu nedenle Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına devredilmiş olması 
hatalı olmuştur» şeklindedir. 

I Kooperatifler, genellikle bölgesel emek ve 
I ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak amacıy-

ie kurulmaktadır. Tamm Satış Kooperatifleri 
I de bir yönüyle ticarî faaliyet göstermekle bir

likte, genel anlamıyle yukarıda belirtmiş oldu
ğum gibi bölgesel ürün ve emeğin değerlendi-

I rilımesiyle yükümlüdür. Bu bakımdan, ekonomik 
açıdan bu kooperatiflerin de Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına bağlanmasında bir zo
runluluk görülmüştür. Gayet tabiîdir ki, des
tekleme alımlarına tabi ürünlerin taban fiyat
larının tespitiyle Bakanlığımız yakından ilgili
dir. Ticaret Bakanlığı, bu çalışmalara etkili bir 
şekilde katılmaktadır. G-erekli koordinasyon en
dişeye imkân vermeyecek tarzda yapılmakta
dır. 

'Sayın SaJbalhattin Orhon'un bir suali de şuy
du; «Koalisyon ortakları fiyat istikrarını sağ
layacaklarını ve fiyatları yürüteceklerini belirt-

I melerine rağmen, bir zamlar demetiyle gelmiş
lerdir.»1 

I Bilindiği gibi, süratli fiyat artışları önceki 
iktidarlar zamanında başlamış olup, Hükümeti
miz bu gelişmeyi aynen devir almak durumunda 

l kalmıştır. Fiyat artışlarının kontrol altına alın-
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ması ve durdurulması için gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. Bazı tedbirlerin alınabilmesi için 
yetki veren mevzuat hazırlanmış bulunmakta
dır. Ana ihtiyaç maddeleriyle ilgili olarak, böl
gesel stoklar yaparak ihtiyaç anında tüketiciye 
götürülmesini sağlayacak bir fona ihtiyaç du
yulmaktadır. Bize bu imkânı sağlayacak çalış
malar da bitirilmek üzeredir. Ancak, elbetteki 
Türkiye'yi dünyadan tecrit etmek mümkün de
ğildir. Türkiye'deki fiyat seviyeleri de elbette 
dünya piyasalarıyle ahenkli bir şekilde olmak 
m e cburiy et inci e dir. 

Bir sual de, «Sayın Metin Tüzün'ün, (Tica
ret Bakanlığının finanse kapitale hizmet eden 
'bürokratik . teşkilât olduğu) şeklindeki sözleri 
hakkında ne düşünüyor?» şeklinde idi. 

Bu, her şeyden önce Sayın Tüzün'ün şahsî 
görüşüdür. Bilindiği üzere halk sektörünün ge
lişmesinde etkili kuruluşlardan Kooperatifler 
Bakanlığımızdan henüz ayrılmış bulunmakta
dır. Bu kopma bir örgütlenme politikası ola
rak değerlendirilmelidir. Tabi burada en önem
li faktör koordinasyon olup, mutlaka sağlana
caktır. Cumhuriyet tarihinden bu yana, son 50 
yıil içerisinde kooperatiflerin sıfırdan başlaya
rak göstermiş olduğu gelişme tamamen Bakan
lığımızın eseridir. 

Diğer taraftan Bakanlığımızda kurulmuş 
olan bir birimin (bu demin arz ettiğim birimin) 
yapmakta olduğu bilimsel çalışmaların sonuç
ları süratle uygulama safhasına konulacaktır. 

Sayın Sabahattin Orhon'un bir suali daha, 
«Bakanlığım zamanında, Bakanlığıma bağlı ku
ruluş ve birliklerden kadro alınıp alınmadığı» 
şeklinde idi. 

Bilindiği gibi kooperatif birlikleriyle Ba
kanlığımın yakın ilişkisi bulunmaktadır. Ba
kanlığım zamanında alınmış olan bir irtibat 
memurluğu kadrosu bundan bir buçuk ay ön
ce gereksiz görülerek iptal edilmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem senatörler, müsaade ederlerse, 
diğer sual soran kardeşlerimin suallerini ve bu 
konuşmamın içerisinde cevaplandırmadı ğıın su
allerin cevabını yazılı olarak arz edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
•Sayın Bakan bir dakika müsaade buyurur 

musunuz? Sualler var efendim. 

Sayın üyeler, saat 18,30'da Maliye Bakanlı
ğı bütçesini almak üzere Maliye Bakanlığı er
kânına haber göndermiş bulunuyoruz. Demek 
ki, daha 7 - 8 dakikamız var. Sorulacak sualle
rin bu ölçüler içerisinde olmasını rica ediyorum. 
Sayın Bakanınım, cevaplarında da bu hususa 
dikkat buyurmasını istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Lûtfi Bilgen. 
LÛTFİ BlLGEN (içel) — Sualim kısadır, 

arzu ederlerse Sayın Bakan, yazılı olarak da ce
vap verebilirler. 

Mersin limanının açık liman haline getiril
mesi için yapılan çalışmalar Ve hazırlıklar ne 
safhadadır ? 

BAŞKAN — Sayını Bakan yazılı olarak da 
cevap verebilirsiniz. 

TİCARET BAKANI FEHLM ADAK (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 
Bakanımız konuşmalarının bir yerinde şöyle 
buyuruyorlar : «Fiyat hareketleri yakından iz
lenmektedir. Fiyat artışlarının dar gelirli va
tandaşı daha zor durumlara düşürmemesi için 
gerekli tedbirler üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
çalışmaların olumlu sonuçları yafkuı bir gele
cekte görülecektir.» 

'Sayın Bakanımız bu yuvarlak lâfın sonuçla
rının ne zaman görüleceği ve ne gibi tedbirler' 
alınacağı hususunda bir iki misal verirlerse 
bizleri daha çok tatmin etmiş olurlar. Çünkü, 
dışarıdaki vatandaş çok zor durumdadır. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap lütfedebi-
iirsiniz, Sayın Bakan... 

TİCARET BAKANI FEHLM ADAK (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım, mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
Sayın Karaöz, son söz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Yurdumuzda gerek kamu ve gerekse özel 
sektör sigorta istihsalinin gün geçtikçe artmak
ta olduğu bir gerçektir. Nüfusumuz arttıkça, 
sanayiimiz geliştikçe, halkımızın muhtemel risk-
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İere karşı ilgisi arttıkça bu husustaki gelişme
ler de artacaktır. 

Sigortacılığımız bakımından burada değin
mek istediğim esas nokta iç sigorta fonudur. 
İç bünyede kurulmuş bir fon ile hasarları öde
me sistemi diye özetleyebileceğimiz bu fon, bü
yük hasarlar karşısında kifayetsiz kalırsa, o za
man ne olacak? Yani, hasarların tutarı bu fon
da biriken paradan fazla olursa, o zaman ne 
yapacağız ? 

'Değerli arkadaşlarım, eğer bu fon bir geliş
me göstermiyor ise, zayıf ve cılız kalıyor ise, o 
zaman derhal gerekli tedbirleri almak mecbu
riyetindeyiz. iç sigorta sistemi yüzünden millî 
varlıklarımızı teminatsız bırakamayız. 

ikinci mühim nokta, sigorta poliçelerinin 
vergilen'dirilmesinıde % 25 oranını yüksek gör
mekteyim; yani sigorta primi üzerinden alman 
vergideki % 25 nispet yüksek bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu raporunda «sigorta fiyat
larının ucuzlatılması, sigorta portföyünün ge
liştirilmesi, vatandaşı sigortaya teşvik için si
gorta muamelelerinden alınan ve nispetleri yük
sek olan vergilerin uygun seviyeye indirilmesi
ne teşebbüs edilmiştir» şeklinde bir kayıt bu
lunmaktadır. 

[Birinci noktaya, Sayın Maliye Bakanı arka
daşımız teşrif etmişlerdir, o cevap verebilir. 
Tatmin olabilmemiz bakımından, Bütçe rapo
runda zikredilen hususlar için Ticaret Bakan
lığımızın titizlik göstermesini ve bu konu üze
rinde alınacak tedbirleri biran evvel almasını 
tavsiye eder, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı .19.74 yılı 
Bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş
tir. 

'Şimdi bütçe bölümlerinin oylamasına geçi
yorum1. 

B) TİCARET BAKANLIĞI 

Bölüm Lira 

Bölüm 

102 Destek hizmetleri 

Lira 

16 758' 530 

101 Genel yönetim 

BAŞKAN — Bölümü, oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9 523 9®2 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış ticaretin düzenlenme
si ve geliştirilmesi 61 65Ö 627 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 İç ticaretin düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi 33 164 758 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9*öö Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 12 884 600 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1974 yılı 
bütçesinin müzakeresi tamamlanmış, oylanmış 
ve Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin milletimize, 
memleketimize ve Bakanlık camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Gelir Bütçesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ve Gelir Büt
çesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı, buradalar. 
Adalet Partisi Grubu adına Ali Şakir Ağan-

oğlu, buyurunuz efendim. 
A P GRUPU ADINA ALİ ŞAKIR A&AN-

OĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, yüce seato-
nun sayın üyeleri; 

Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi üzerin
de Grubumuzun görüşlerini ve temennilerini 
ifadeye çalışacağım. Konuşmalarımın ilk kısmın
da mümkün olduğu kadar kısaca Maliye Bakan
lığının durumu üzerinde görüşlerimizi ifade 
edeceğim. 
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Maliye Bakanlığı, Devlet gemisinin yürütül-
tmesi için lüzumlu enerjiyi sağlamakla görevli 
ibir dairedir; Devlet gemisinin makina dai
resine benzer. Hükümet içerisinde en ağır 
görevi yürüten bir kuruluştur ve teşkilâtı 
itibariyle 'ekonomiye büyük destek olan ku
ruluşlarım da bağlandığı, yönetildiği bir Bakan
lıktır. 

Bu Bakanlığın ve 50 yıllık Cumhuriyet dev
rinde malî anlayışımızın çalışmaları ve gelişme
leri üzerinde kısa bazı hususları belirtmeye çalı
şacağım. 

Bunu gelir sağlama .konusundaki, gelir sağ
lama anlayışındaki, gelişme ve gelir veren (ver
gi veren) ile gelir alan daire arasındaki ilişkiler 
olarak iki noktada toplamak üzere bazı görüşler 
ifade -etmeye çalışacağım. 

Eski devirden, Osmanlı devrinden Türkiye 
Cumhuriyetine intikal eden görüş, devletin 
hizmetlerini karşılamak için varidat sağlama 
anlayışına dayanırdı. İmkân bulduğu yerden 
gelir almak; vatandaşa yaptığı bir kısım hiz
metleri de bir takım harçlara bağlamak... 

O devrin ekonomik faaliyetleri büyük ço
ğunlukla tarıma dayandığı için devletin baş
lıca geliri aşar ve ağnam konuları idi. Gözle gö
rülen, elle tutulan sahalara el uzatarak devletin 
hisse alması idi. 

Gerçek gelir Ve kazançlar ve servetler gelir 
toplama anlayışının dışında kalıyordu. Bu hal, 
bilhassa bugün vergi adaleti dediğimiz, sosyal 
adalet dediğimiz anlayıştan uzak ve vergi ve
ren için de çoğu zaman ağır ve ezici idi. 

Bünyemiz geçen 30 - 40 yıl içerisinde büyük 
bir ıslahat geçirmiştir. Devlete gelir sağlanır
ken kaynağın kurutulmaması, ekonomimin ge
lişmesine engel olunmaması, az kazananlar ko
runarak, çok kazananlardan daha yüksek nis
petlerde vergi alınmasını .mümkün kılan müte
rakki vergi usullerinin uygulanmasına, irat ve 
servetlerin vergi kapsamı içerisine alınmasına 
doğru düşünceler gelişmiş, inkişaf etmiş ve 
vergi mevzuatımız bu yönde büyük ölçüde ıslah 
edilmişti. Bugün uyguladığımız malî sistem, 
medenî ülkelerin uyguladığı sistemlere benzer, 
çok yakındır, çok yaklaşıktır. Uygulamadaki 
bazı aksaklıklar zamanla ıslah edilecek mahi
yettedir. 

Vergi veren, vergi alan daire ilişkilerinde 
ise, büyük bir yenilik meydana gelmiştir. He
nüz tam ve mükemmel sayılmamakla beraber 
maliye dairelerinin vatandaşlarla münasebetleri 
olumlu bir safhaya, karşıtlıklı itimat ve anlayış 
içinde iş görme safhasına girmiştir. Devletin, 
alacağına karşı şahin zihniyeti ile hareket ede
rek ve vatandaşı vergi ödemekle zorunlu tebaa 
gören devir geride'kalmıştır. Maliye artık, Ma
liye tahsildarlarını mükelleflerin iş yerlerine 
göndererek, arkalarından koşturarak devlete 
gelir toplamak durumunda değildir. Vergi mü
kellefi olmak şuuru vatandaşlta gelişmiştir. 
Yurttaş, maliye dairesine giderek vergi borcu
nu öder halle gelmiştir. Bu gelişmeleri huzur ve 
kıvanç duyarak ifade ederken, birtakım eksik
liklerin tamamlanması, hataların tashih edilme
si de hatırlanacak hususlardır. 

Malîye dairelerinin, mükellefin daha fazla 
rahatlıkla girip çıkacağı ve işlerini süratle gör
düreceği halle getirilmesinde zaruret vardır. 
Tahsilat işlerinde olduğu kadar, tediye muame
lelerinde de daha basit formalitelerle işlerin yü
rütülmesi gerekir. Karşılıklı itimat esasına da
yanan bir anlayış hâkim olmalı, memurlar da
ha iyi eğitilmelidir. Mükellef; varlığından, ka
zancından bir kısmını devlete verirken insanî 
hisler altındadır, nazik bir ruh haleti içindedir. 
Hoş karşılanmalı, iyi muamele görmeli, işi sü
ratle görülmelidir. 

Diğer taraftan, Devlet, kendi borçlarını 
öderken de istihkak sahiplerini usanç verici 
güçlüklerle karşı karşıya bırakmamalıdır. 

Maliyemizin bakanlık teşkilâtında en iyi ye
tişmiş, geniş bilgili, yüksek vasıflı müstesna bir 
yönetici kadro ve uzman kadrosu vardır. Bugü
ne kadar kaydedilen gelişmeyi feragatla çalışan 
bu kadronun emeklerine borçluyuz. 

Maliyemizin çalışmalarında en nazik merha
le olan mükellef - maliye dairesi ilişkilerini 
mümkün olduğu kadar ıslah ederek gerek vergi 
toplarken, gerek Devletin mükellefiyetlerini 
yerine getirirken vatandaşa daha fazla huzur 
sağlamalıyız. 

Bu kısa konuşmamdan sonra asıl. 1974 Büt
çemizin gelir konuları üzerinde düşüncelerimizi 
ifadeye çalışacağım. 

(1974 Bütçesi, Sayın Hükümet tarafından 
Meclise 81 milyar 34 milyon lira üzerinden su
nulmuştu ve bu miktar giderlere karşılık, bu 
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miktar da gelir kaynakıları sağlanacağı hesap
lanmıştı. Bütçe Karma Komisyonunda çeşMi 
kurulluşiann gider bölümlerine 1 milyar 3-76 
milyon lira tutarında ilâveler yapılmış ve har
camalar toplamı 82 milyar 4111 milyon liraya 
çıkarılmıştı. Lâkin, bu ölçüde gelir sağlanması 
mümkün görülemeyerek, Komisyonun müzake
relerinin son merhalesinde, Devlet borçları ha
riç oltoak üzere bütçenin tümü üzerinden % 1 
kısıtlamaya gidilmiştir. Bu suretle bütçe gider
leri 81 milyar 057 milyon lira olarak bağlan
mıştır. 

Bu giderlere karşılık 1974 malî yılı içinde 67 
milyar 577 milyon lirası vergi gelirleri!, 5 mil
yar 49(5 milyon lirası vergi dışı gelirler ve 2 
milyar 620 milyon lirası özel gelirler ve fonlar
dan karşılanmak üzere 75 milyar 057 milyon 
lira sağlanacağı ve açık kalan 6 milyar lira için 
de iç istikraza başvurulacağı tahmin ve hesap 
edilmiştir. 

Şimdi, bu rakamlarla Koalisyon Hükümeti, 
içinde bulunduğumuz malî yılda bu bütçeyi ger-
çekleştirebilleeek midir 1. 

Bütçe Kanunları, Hükümetlerin siyasî, sos
yal ve iktisadî yönleriyle memleket yönetimin
deki görüşlerini yansıtan dokümanlardır. Daha 
önce milletin takdirine sunulan parti program
larının uygulanma yeteneği bütçe ile ortaya çı
kar. Bu itibarla da, siyasî iktidarların millete 
ne gibi hizmetlerde bulunabileceklerini bütçe 
uygulamalarında izlemek mümkün olur. 

Millet Meclisinin % 45 nispetinde bir kuvve
tine dayanılarak kurulmuş olan Cumhuriyet 
Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu
nun icraatına başlıca ölçü olması bakımından 
1974 malî yılı Bütçesini özel bir dikkat ve iti
na ile izleyeceğiz. 

î lk teşhisimiz şudur ki, bu bütçe, hazırlanı
şına hâkim olan temel görüşle ve içerisinde yer 
alan gelir ve .giderle mümkün olduğu kadar 
memleket gerçeklerine uyulmuştur. Bu hususta 
hayri gayret harcamıştır Ancak, iktidarı teşkil 
eden partilerin millete vaat edilmiş hizmetlerini 
(bu «bütçe ile yerine getirmek mümkün değildir, 
nafümkün "olamayacaktır. Koalisyona dahil par
tilerin kendi prrogramlarmda yer alan konula
rı ele alamadığı fgifbi, müşterek Hükümet prog
ramında vaat edilen istikrar içinde hızlı bir 

kalkınmayı, enflâsyonu ve hayat pahalılığını 
durdurmayı mümlkün kılacak güften de mah
rumdur. 

Koalisyonun büyük kanadı olan Cumhuri
yet Halk Partisi seçim programında, malî poli
tika ve bütçe konularında geçmiş Hükümetle
rin göz boyayıcı şişkinlikte açık bütçeler ha
zırlamış olmalarından, aşırı gelir tahminlerin
de bulunulduğundan, malî yıl sonunda açıkla
rı kapamak ve denkliliği sağlamak için Devlet 
yatırımlarından büyük kısıntılar yapıldığından, 
planlanmış altyapı yatırımlarının ve kamu hiz
metlerinin tamamlanamamasından, gecikmele
re sebebiyet verildiğinden, enflâsyonun devam 
etmesi dolayısıyle geciken projelerin maliyetle
rinin yükselmesinden uzun uzun şikâyet etmek
te idi. 

Genel seçimlerden bu yana henüz altı ay geç
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon için
de üç aydır iktidarda bulunuyor. Önümüzdeki 
bütçenin büyiük ölçüde Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşüne göre hazırlanmış bir bütçe ol
duğunu kalbul ediyoruz. §imdi biz, yukarıda 
sıralanan şikâyetlerin hepsini daha faızlasıyle 
Ibu bütçe hakkında yapmak durumundayız. 

Devlet hizmetlerinin devamlılığı esas oldu
ğuna göre her Hükümet, Hükümet sorumlulu
ğunu devir aldığı andan itibaren icraat yap
mak mevkiindedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının uy
gulanmasına yeni bir anlam getirilmiş değil
dir. Koalisyon kanatları arasında zaman zaman 
su üstüne çıkan çatışmalar, anlaşmazlıklar bu 
Hükümetin ahenk 'cinde çalışabilecek bir Hü
kümet olmadığı, uzun ömürlü bir iktidar olma 
hususunda tam güven vermediği, bu nedenle 
memleket meselelerine çözüm getirecek icraat 
yapamayacağı intibaı gün geçtikçe kuvvet ka
zanıyor. 

Bu eleştiriler ve endişeler ortaya kondukça 
Hükümetin sert tepki göstermesini olağan kar
şılıyoruz. Ancak, Hükümetin tam anlaşma ve 
ahenk içinde olmadığına dair kuşkuyu artıran 
hadiseler eksik olmuyor, birbirini izliyor. 

Meselâ, turizmin geliştirilmesi, spor tesdsle-
rinin genişletilmesi (gibi konularda planıLar uy
gulanmaya çalışırken, Milli Selâmet Partisi Ba-
kanlanyle Cumhuriyet Halk Partisi Bakamları
nın aynı görüş ve anlayışta olmadıklarıyle kar
şılaşıyoruz. 
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Meselâ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile or
taklık konusunda koalisyonun başından beri 
iki partinin birbirlerine zıt görüşlere sahip ol
duklarını biliyoruz. Türk ekonomisinin ve sana-
yüeşımamizin Ibu ortaklıkla Ibağdaşacak şekilde 
geliştirilmesinde müşterek bir çalışma nasıl ya
pılacaktır, nasıl sürdürülecektir?. 

Meselâ, yabancı sermaye ve dış krediler 
konularında çok ihtiyatlı bir tutum içkide bu
lunan dlmihuriyet Halk Partisinin, bir milyar 
dolar kredi ve özel şartlarla petrol sağlanacağı 
ilân edilerek büyük bir heyetle ve alâyişle Suu
dî Arabistan'a giden Sayın Başbakan Yardım
cısının orada memleketimizin itibariyle bağdaş
mayan hareketlerde ve isteklerde bulunmasıyle 
Cumhuriyet Halk Partisi kanadı ne ölçüde mu-
taba.kat halindedir?. 

Muhterem senatörler, bugünkü dünya ikti
sâdı koşulları altında Suudî Arabistan olsun 
veya dünyanın herhangi bir başka ülkesi olsun, 
ISayın Başbakan Yardımcısının tasavvur ettiği 
tarzda kredi ve yardım 'sağlanamayacağını 
sokaktaki vatandaşımız düşündüğü halde, Sa
yın Başbakan Yardımcısının düşünememiş olma
sı, düşünmemiş olması memleket hesabına cid
den çok üzücü ve ıstırap vericidir. 

Hükümet içerisinde huzursuzluk bize de 
huzursuzluk veriyor. Koalisyon kanatları ara
sında anlaşmazlık, çekingenlik memlekette is
tikrarlı bir çalışmayı önlüyor. Hükümet kendi 
kendisini 'kontrol edemedikçe muhalefetin hak
lı olarak daha çok tenkiteleriyle karşı karşıya 
kalacaktır. Milletin beklediği hizmetlerinin ya
pılmasını samimiyetle istiyoruz. Yapılamaması 
halinde endişe duyarız ve Ibu endişemizi her ve
sile ile ifade etmek durumundayız. 

ıSayın senatörler, Türkiye'miz iktisadî kal
kınmanın önemli bir merhalesine ulaşmıştır. 
(Bugtün sanayileşmeyi hızlandırmak hususunda 
bir sıçrama noktasına gelmiş bulunuyoruz. 
Memleketin sahip olduğu yetenekleri daha ön
ceki Hükümetlerin çalışmalarına borçluyuz. 50 
nci yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bu yana Devlet yönetimine hâkim 
olan siyasî ve iktisadî düşüncelerle memleketin 
tabiî ve sosyal kaynaklarının elverişliliği para-
leû.eünde bir kalkınma yolunda yürünmüştür. 
'Bu kalkınma çeşitli merhaleler geçirmiştir. 

1923 - 1939 devresinde nüfus artışı ortalama 
% 2,5 iken, millî gelirde ortalama % 4'e yak
laşan bir nispette hız sağlanmış idi. İkinci Dün
ya Harbi yıllarını kapsayan 1939 - 1945 arasın
da millî gelir gerilemiş, yıllık ortalama % 3,5 
düşmüştür. Zaten zayıf olan Türkiye ekonomi
sini harp yıllarmm olumsuz yönde etkilediği 
acı bir gerçektir. Harpten sonra yeni bir anla
yışla başlatılan ve geniş ölçüde dış yardımlara 
açılan çalışmalarla ekonomimizde yeni bir hız 
kaydedilmiştir. 

1950 - 1960 devresinde millî gelirde ortala
ma yıllık % 7,3 nispetinde bir artış temin edil
mişti. Bu devrede gayri safi millî hâsılanın 
% 10 - 12 nispetleri arasında bir kısmının her 
yıl yatırııma yöneldiği görülmüştür. 

1961 - 1962 yılanlıdaki hazırlıklardan sonra 
başlayan planlı kalkınma devresinde: 1962 -
1971 yılları arasında gayri safi millî hâsılada 
% 80 nispetinde bir gelişme sağlanmıştır. Bu 
dönemin 1 nci beş yılında kalkınma hızı % 6,7 
2 nci Beş Yılında % 6,9 olmuştur. Planlı kal
kınma devresinin ilk 10 yılında en hızlı geliş
menin % 136 nispetiyle sanayi sektöründe (kay
dedilmiş olması, Türkiye için çok kıvanç duyu
lacak ve ümit veren bir hamle olmuştur. Bunu 
% 184 nispetiyle hizmetler sektörü, % 40 nispe
ti ile tarım sektörü izlemektedir. 

Planlı kalkınma devresine geçildikten son
ra, yıllık gayri safi millî hâsıladan % 18 ilâ 
% 20 nispetleri arasında önemli bir kısmının 
yatırımlara teveccüh ettiğini memnunlukla ka
yıt ve ifade edecek durumdayız. 1968'den son
ra İkinci Beş Yıllık Plan döneminde yatırım 
payının c/c Tl nispetinde yükselmiş olması, eko
nomimizin belirli bir güç kazandığmı ifade edi
yor. Bu gelişme çok çeşitli etkenlerin yardımıy-
le ulaşılmış bir merhaledir. Nüfus artışı, eğiti
min yaygın hale gelmekte olması, sanayi ile iş
tigal eden yeni bir neslin yetişmesi, millî ta
sarruf imkânlarıyle dış kaynaklardan yararlan
ma olanakları Türkiye'de ekonominin gelişme 
hızına hız katmaktadır. 

Bir yandan tarım sektörü memleket ihti
yaçlarını daha geniş ölçüde karşılama olanağı
na kavuşmaktadır. Tür'k köyü, kapalı ve ilkel 
ekonomi ünitesi olmaktan kurtularak, piyasaya 
açılan, mübadele ve para ekonomisi dönemine 
geçen yeni bir hüviyet kazanmaktadır. 
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Diğer taraftan, sanayimiz çeşit ve kapasite 
bakımlarımdan gerek memleket ihtiyaçlarınım 
karşılanması yollunda ve gerekse dış piyasala
ra açılarak ihracat yapabilme olanağına ka
vuşmaktadır. Millî gelirde ve şahıs başıma isa
bet eden yıllık gelirdeki artışla ıgeniş halk top
lulukları sanayi mamullerini ve teknik hizmet-
l'erii isltühlâk ve istimal etme ulamağına kavuş-
ımakttadır. Geçim şartları değişmekte ve düzel
mektedir. 

Değişikliğin, başta tarımla uğraşan vatan
daşlarımız, çiftçilerimiz olmak üzere, geliştiği
ne şalhiit oluyoruz. Bir yandan sanayi mamulle
rinin daha fbol miktarlarda ve da<ha elverişli fi
yatlarla üretimine imkân hâsıl olurken, diğer 
yamda tarım ürünleri daha fazla değer kazan
maktadır. Bir küçük misal durumun köylü, 
çiftçi lehine nasıl değiştiğini ifade edelbilir. 

iBunldam 35 - 40 yıl evvel ziraî müstahsil, 
çiftçi bir kutu kibrit almak için 5 yumurta sa
tardı. Buıgün, bir yumurta bedeli ile 5 kutu 
kibrit alacak hale gelmiştir. Bu hal, tabandaki 
Ibüyük çoğunluğun lehine önemli bir değişiklik 
olduğunu ıgtö&t eriyor. 

Grerçektem vatanımızda geniş bir sanayileş
me hareketi vardır. Talbiî kaynaklarla birlikte 
milletim iş ıgüoünü değerlendirme yolunda, her 
çeşit çalışma yapılıyor. Son 7 - 8 yıl içinde mem
leketim iktisadî gücünü iki katın üstüne çı
karan enerji, petro - kimya, sunî gülbre, bakır, 
demir - çelik, çimento üretimi ve sanayi saha
larımda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
yıl faaliyete geçmesini beklediğimiz alüminyum 
tesisleriyle İskenderun Demir ve Çelik Fabrika
larımın, Ke'ban ve Gökçeikaya hidro - elektrik 
samtrallarının sanayii hızlandırma ve ekonomi
mize büyük çapta güç katma olanakları beklem-
amektedir, 

ISayın senatörler, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Millî Selâmet Partisi Koalisyonunum devraldi-
ğı iktisadî imkânlarla birlikte, memleketim çö
züm bekleyen birtakım meselelerimin bulundu
ğunu da kaıbul ediyoruz. 

12 Mart 1971'den sonra kurulan partiler üs
tü Hükümetler devresinde bir tarafta siyasî ka
rarsızlık, diğer yanda ekonomiyi yönetmedeki 
tedbir yetersizlikleri nedenleriyle enflasyon hız
lanmıştır. îlî97il yılında % 15,9, 1972 yılında 
% 18 nispetlerinde vaki olan fiyat artışları, 
1973 yılında resmî rakamlara göre % 29,2 nis
petimde yükselmiştir. Gecem 1973 yılında enflas
yonum lönlemmesi için alman tedbirler arasında, 
reeskont faizlerinin artırılması, mevduat karşı
lık nispetinin yükseltilmesi, kredilerdeki kısıt
lama ekonomiyi yavaşlatımıştır. Programda ön
görülen % 6,4 nispetinde kalkınma hızı gerçek
leşememiş, ancak, % 4'e yaklaşan, % 4'ün altın
da kalan bir nispette ekonomide gelişme olmuş
tur. 

Kredi kısitlamalarından gerek kamu sek
törü ve gerek özel sektör yatırımları zarar gör
müştür. Programda yer verilen yatırımlarım he-
nüz kesin neticeler alamamış olmakla beraber, 
amca'k % 60'a yakım bir kısmının uygulanalbil-
diği anlaşılıyor. 

lÜçünöLİ Beş Yıllık Kalkınma Planının 1 nci 
diliminin teşkil eden 1973 yılı iktisadî gelişme 
ihızının zayıfladığı, im alî imkânların kısırlaştı
ğı Ibir yıl olarak kaibul ediliyor. 

Şimdi, bu dönemin 1974 yılında tahsil edile
cek vergilerle oluşacak malî yılın daha çok te
yakkuz ve temkinle ele alınması iktiza ederken, 
bütçe mübalağalı tanminlerle (hazırlanmış oldu
ğu kamışını veriyor bize. 

BAŞKAN *— Sayın Ağanoğlu, acaba daha 
kaç dakika zamana ihtiyacımız var lütfeder mi
siniz?. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ŞAKIR AĞAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfeder
seniz 20 - 25 dakikada bitireibilirim. 

BAŞKAN — O zaman üçüncü oturumda de
vam edersiniz. 

ISaat 20.00'de toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma (Saati : 19.00 
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ÜÇÜNCÜ* OTÜBUM 

Açârna Saati : 26,00 

BAŞKAN : Ba^lkanvdküi Nlecip MîıMâmöğltu. 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Oııım]ıw*başfcaxmca S. Ü.), Meimı&t'Oamlıca ;(Kastamonu) 

BAlŞKAN — 60 ncı Birleşimin üçüncü otununumı açıyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi alsınlar. 
Sayın Ağanoğlu, konuşmanızın ikmali için 

buyurumaz efendim. 

A. P. GRÜPU ADINA ALİ SAKİR AĞAN-
OĞ-LU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

(Sayın, Başkan sayın senatörler; konuşma
mıza devam ediyoruz. 

1974 malî yılı Bütçesinin geçen yıllara ki- • 
yasla daha az gerçekçi olduğundan bahsediyor
duk. 

1073 Bütçesi, 1972 yılına kıyasla % 23,2 nis
petinde bir gelir artışı esasına göre hazırlanmış
tı. 1974 Bütçesi ise, 1973'e kıyasla % 31,58 nis
petinde, daha. yüksek ölçüde gelir artışını ön
görmektedir. Bu tahminler doğru çıksa ve gelir
ler ^gerçekleşse, yıl içinde gerekli harcamalar 
yapılabilse dahi bu bütçe ile icraat yapma ola
nağı reel olarak 1973 yılından daha fazla ola
mayacaktır. Çünkü, 1973 yılı içersinde vaki 
'olan % 30'a yakın fiyat arttışları içinde bulun
duğumuz yılın ilk dört ayında da devam etmiş
tir. Bu itlfbarla Bütçede yer verilen ödeneklerin 
iş yapma gücü, kudreti azalmaya'devam ediyor. 

Bütçenin başlıca gelir kaynakları olan Ge
lir Vergisinde % 24 nispetinde, Kurumlar Ver-
ıgisinde % 28,3 nispetinde, Gayrimenkul kıymet 
Artışı Vergisinde % 22 ve Malî Denge Vergi
sinde % 33 gibi yüksek artışlar alacağı var sa
yılmıştır. 

Bu tahminlerin hepsi geçen yıl daha iyi şart
lar altında gerçekleşebilen gelir ortalamaları
nın üzerindedir. 

Diğer taraftan ge^en 1972 ve 1973 yıllarında 
verimliliği % 6,9 ve % 16,1 nispetlerinde geli
şen Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde bu yıl 
% 170 nispetinde bir artış görülmektedir. Bu 
artışa gerekçe alarak çeşitli düzenleyici tedbir
ler alınacağı beyan edilmiştir. Bu tedbirler ol

sa olsa özel taşıtlardan alınan verginin bia* kaç 
misli artırılması alabilir. Böyle bir vergi artır
mayı olumlu karşılamıyoruz. 

Türkiye'de motorin kara taşıtlarının sayısı 
500 bin civarındadır. Bunların büyük kısanı 
kamyon, otobüs minübüs ve taksi gibi toplumun 
yararlandığı araçlardır. Halen Türkiye'de bu 
taşıt araçlarından alınan vergiler başka ülkele
re kıyasla çok yüksektir. Ayrıca akaryakıt, lâs
tik ve yedek parçaların bedellerine çeşitli yol
larla eklenen vergilerle bu araçların işletilme 
maliyetleri yüksektir. Bu itibarla bu sahaya 
yeni vergiler yüklemek ulaşım ekonomisi bakı
mından yararlı değil, zararlı olur. 

Vergi artırımı sadece özel motorlu araçlar 
için düşünülüyorsa bunu da isabetli bir hareket 
alarak karşılayamayacağız. Özel vasıtaların sa
yısı 100 binden azdır. Yüksek vergiler bunların 
bir kısmının kullanılmasını önleyebilir. Bu hal
de yan tesirleriyle ekonomiye zarar verir. Aynı 
zamanda özel otomobil sahiplerine karşı hissî 
bir durum takınılmış olur ki; bunu da ciddî 
Devlet yönetimi ile bağdaştırmak mümkün' de
ğildir. 

Bugün motorlu araçlar medenî toplumların 
günlük yaşantılarında kullanılan ve kullanıl
masına nıechuriyet duyulan ihftiyaç maddeleri1 

haline gelmiştir. İş hayatında zaman kazandırır, 
çalışma imkânlarını artırır. 

Bütçe gelirleri içerisinde 1 milyar lira ola
rak yer verilen İşletme Vergisine gelince. Bu 
vergide 1974 yıllında % 66 nispetinde bir artış 
olacağı öngörülmektedir. Halbuki 11971 malî yı
lından itibaren uygulanagelen bu yeni verginin 
geçen üç. yılda tahakkuk nispetleri daima tah
minlerin altında kalmıştır. 1972 yılında % 52 ve 
1973 yılında % 60 nispetlerinde tahminlerin al
tında gerçekleşebilen bu verginin 1974 malî yı
lında % 60 nispetinde artacağını farz ve kabul 
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etmeyi ileri bir iyimserlik saymaktayız. Bu 
verginin ıslahını zorunlu, görüyoruz. Kasaba ve 
şe^rlerin nüfus kaydı kaldırılarak uygulama 
safhasının genişletilmesini, vergi nispetinin daiha 
mutedil bir hadde indirilmesini, uygulatma usul
lerinde koilaylık ve sadelik sağlanarak vergi 
hâsılatının artırılmıasrnı teminni ediyoruz. 

Sayın senatörler, ölçüsüz gelir tahminlerin
de buulunulduğuna bir diğer örnek de iktisadî 
Devlet teşekküllerinden elde edilmesi tasavvur 
'edilen gelirlerdir. 1973 yılında hiç gelir sağla
mamış olan bu teşekküllerden 1974 yılında 1 
milyar 300 milyon lira gelir elde edileceği var
sayılmıştır. 

(Koalisyon Hükümetinin yeni vergiler getir
mek ve mevcut bir kısmının da nispetleri yük
seltilmek suretiyle değişiklik yapılacağını öğ
reniyoruz. Vergi politikası bir yönü ille Devle
te gelir sağlamayı hedef tutarken, diğer yönle
riyle toplumda tasarruf temayülünün gelişmesi
ne, sermaye birikmesine, yeni yatırıımlann ya
pılmasına ve ekonominin büyümesine medar 
olacak bir karakter taşımalıdır. 

Türkiye'de vergi yükü ağırdır. 1963 yılında 
gayrî safî millî hâsıladan % 11,7 nispetinde ver
gi alınırken, bu nisbet 1968 de '% 13,8 e, 1973 
de % 17,8 e yükselmiştir. Başka ülkelerin ver
gi yükü ile kıyaslandığı zaman bu nispetler dü
şük göırülebilir. Lâkin Türikiye'yi kendi imkân-
lanyle mütalaa etmek lâzımdır. Devlet varidatı 
balıen, % 60 vasıtalı vergilerle geri kalan % 40' 
ta doğrudan doğruya .alınan vergilerle sağ
lanmaktadır. Vasıtalı vergilerin önemli bir kıs
mı aslında sosyal adalet anlayışı ile ve vatanda
şın ödeme gücü ile bağdaşmayan vergilerdir. 
Az kazançlı zümrenin yararına bu vergilerin 
ıslialhı gerekir ise de, uzun yıllar vasıtalı vergi
lerde sosyal adalet anlayışına uygun ıslahat ya
pılmamıştır. 

Diğer taraftan doğrudan doğruya alıntaın 
vergilerde de mükellefler gerçek kazançları öl
çüsünde vergiye muhatap tutulamamaktadır. 
Memlekette bir vergi adaletsizliği ve eşitsizliği 
vardır. 

Tümkiye'de nüfus basura isabet eden gelir or
talaması geçen yılın 'hesap ve tahminlerine göre 
6 bin lira civarındadır. 39 milyonu bulan nüfusun 
içerisinde çalışanların sayısı 14 milyonu geç
miyor . Bu aktif nüfustan doğrudan doğruya 

vergi mükellefi olanlar ise 2 milyonun aü±mda-
dır. Devletin doğrudan doğruya aklığı vergi
leri 'bu iki milyondan az insan ödüyor demektir. 
Vergi mükellefi vatandaşlar kazançlarının % 
15 inden başlayarak % 65 - 70 nispetlerine (ka
dar yüksek ölçülerde vergi ödemektedir. Bu 
yük ağırdır. Bunun bir neticesi olarak halkı
mızın tasarruf imkânı ve tasarruf meyli zayıf
tır. (Sermaye biriktirme olanağı cılız kaldığı 
sürece yeni yatırımlar yapmak, iktisadî kalkın
mayı daha fazla hızlandırmak mümkün olamı
yor. Kazançlara uygun ve daha âdil bir vergi 
sistemi getirebilmek için vergi mevzuatının göz
den geçirilmesine ve ıslahına zaruret vardır. 

Bu cümleden olarak Kurumlar ve Gelir' 
Vergilerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 
Vergi nispetlerinin hafifletilmesi suretiyle uy-
gulamıa sahalarının geniişleıtilımesi ve zayiatın 
önlenmesi için tedbirler alınmalıdır. 

Esnaf ve küçük sanat erbabı için vergi mu
afiyet hadleri yükseltilerek az kazançlı vatandaş
ların yükü hafifletilmeli, sanayileşmeye büyük 
katkısı olan küçük sanayi kunıluşlarınMi memle
ket sathına yayılması teşvik edilmelidir. Sanayii
mizin gelişmesinde önemli bir engel teşkil eden 
Gelir Vergisinin kaldırılmasını ve belirli bir 
zaman içerisinde bu verginin yerine Katma 
Değer Vergisinin uygulanmasını zorunlu gör
mekteyiz. 

Diğer taraftan yatırımlara yönelen sermaye 
ile işletme kredilerine vergi muafiyeti tanınma
sını da sanayileşmeyi teşvik edecek ve hızlandı
racak tedbirler olarak mütalaa etmekteyiz. 

Bir yandan tasarrufu teşvik etmeik ve küçük 
tasarrufları güven içinde büyük yatırımlara, 
yönelecek sermaye haline gelmesini sağlamak, 
diğer taraftan şirketleşmeyi hızlandırmak: ve 
mevcut şahıs ve aile şirketlerinin halka iaçılarakl 
daha geniş sermaye toplama ve yatırım yapma 
olanağına kavuşmalarını sağlamak üzere serma
ye piyasasının yeniden düzenlenmesine zaruret 
vardır. 

'1929 yıllında 1447 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan menkul kıymetler ve kamlbiıyo borsası gü
nün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. 
1963 yılından beni hazırlanmış tasarı ve tek
liflerin hiçbiri mecfliîslerden geçememdş ve ka-
nunlaşmamıştır. Daha fazla geciktirilmeden. ser
maye piyasasının 'yenliden tanzimini ve halka 
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açılacak şirketlerin 'durumlarının yeni huku
kî ölçülere bağlanmasını lüzumlu görmekte
yiz. 

Halka açılacak sermaye şirketlerimin hilsse 
senetleri ve tahvillerinin vergi bakılmandan 
özel hükümlere tabi tultullarak himaye edilme
si gerekir. Bu kabil tedbirlerle genel tasar
ruf temayülü ve sermaye birikmesi hızlandirı-
lalb[(lir. Yatırım i'ç'in daha geniş imkânlar elde 
edilerek toplum yararına iktisadî kalkınma 
sürafflendirileMlir. 

Sayın senatörler, Hükümet Programında ye
mi bir Sanayi Baııkasiyle Kooperatifler Ban
kasının kurulacağına işaret edilmektedir. Ev
velâ sanayileşmeye yeni bir istikâmet vermek 
veya hız kazandırmak için mutlaka yeni mües
seselerin kurulmasını zorunllu gömüyoruz. Ha
ilen memleketimizde küçük ve büyük sanaylfye 
destek olan malî müesseseler vardır. Türkiye 
Halk Bankası bunlardan biridir. Bu müesse
se küçük esnaf ve sanatkârlarım geniş ölçüde 
yardım gördüğü bir kamu iktisadî kuruluşu
dur. 1965'den sonra sermayesi 1 milyar liraya 
çıkarılarak memleket ölçüsünde teşkilâtının 
yayılmasına ve çalışma sahasının genişletilme
sine imkân sağlanmıştır. Bu bankanın kaynak
ları daha fazla artırılarak hizmetleri yoğun-
laştırıHabilir. 

Diğer taraftan bel inli ölçülerin üzerinde 
sanayi kredileri veren Sanayi Kalkınma Ban
kası ve Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası ile 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kredi ihtiyaç
larını temin eden Devlet Yatırım Bankası mev
cuttur. Bu kuruluşların iç ve dış kaynaklar
dan faydalanılarak yatanım fonlarının çoğal
tılması düşünülebilir. Sanayi kredilerini kul
landırma hususunda yeteri kadar tecrübe ka
zanmış cilan bu müesseseleri bir tarafa bıraka
rak yeni bir banka kurma teşebbüsünü isa
betli br hareket olarak karşıla yamıyoruz. Tür
kiye'de bir müessese enflâsyonu olduğunu göz
den uzak tutmamak lâzımıdır. Mevcutlarm da
ha verimli ve etkili çalışmaları için ıslah edil
meleri ve güçlen dirilmek eri her hükümetin gö
revidir. Yeni kuruluşlar, emek ve sermaye is
rafıma yol açmaktadır bir bakımdan. 

Kooperatifler Bankası kurulması konusuna 
gelince mevcut Tarım Kredi ve Tarım Satış 
Kooperatifi eni ve birlikleriyle yeniden ku

rulması .tasarlanan halk kooperatiflerini ge
nel yönetimi altmda toplayacak yeni bir ban
kanın faydalı yönleri olması kadar, sakınca
lı tarafları da vardır. Türkiye'de kooperatif
leşme hareketlerinim özellikle tarım sahasın
da yüz yılı geçen bir mazisi vardır. Bu saha
daki çalışmalara 1934 yılında yürürlüğe ko
nan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Taran Sa-
tıiş Kooperatifleri ve Birlikleri kanunlariyle 
olumlu bir yön verilmişti. Bu kuruluşlar bu
güne kadar ziraî müstahsilin teşkilâtlanmasına 
öncülük etmiş, çiftçilerin piyasa karşısında 
güç kazanmasını ve mahsullerin iyi şartlarla 
d eğeılendiıilmesini sağlamaştır. 

1972'de çıkarılan 1581 sayılı Kanunla Ta
rım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerine yeni 
bir statü getirilmek istenmiştir. Ancak, bu ka
nun henüz uygulama ci!anlağı bulamamıştır. 
Tanımla ilgili kooperatifler ve birlikleri bu
güne kadar Türküye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının denetimi ve kredi desteği ile çalışmala
rını sürdürmektedir. Şimdi yeni bir banka 
kurarak kooperatifleri Ziraat Bankasından, 
ayırmak, tarım sahasına müteveccih kredi ça
lışmalarını ilciye bölmek ve iki ayrı yoldan yü
rütmek olacaktır. Yeni kurulacak Kooperatifler 
Bankası ile Ziraat Bankasının çalışmalarını ay
nı hedefe; Türk çiftçisinin kalkındırılması he
define yönelmiş olarak ahenkle yürütmek, bu 
çalışmaların birbirini tamamlamasını para, va
sıta ve emek israfında ıbulunuinıaaııasını sağla
mak kolay olmayacaktır. Sakıncalı gördüğü
müz, ileride bürokrasiyi arttıracak çeşitli ihti
lâfların doğmasından endişe ettiğimiz husus, 
bu bölünme ve ayrı ayrı yollar ve görüşlerle 
hareket edilmesi hususudur. 

iSaym Başkan, Sayın Senatörler; bütçeyi 
eleştirirken, Maliyemizin yıllardır ıslah edile
memiş iki önemli konusunu tekrarlamak mec
buriyetindeyiz. Bunlardan biri Genel Muhase
be Kanunu, diğeri ise Arttırma ve Eksiltme Ka
nunudur. Bu iki Kanun günümüzün ihtiyaçları 
için yeterli olmayan hükümleriyle icraatı en
gellemektedir. Gelmiş geçmiş hükümetler bu 
Kanunlar üzerinde durmuştur, lâkin bugüne ka
dar yeni mevzuat çıkarılamamıştır. Bütçe Ka
nunu çıkarıldıktan sonra, Maliye Bakanlığının 
bunları ele almasını önemle dilemekte, temenni 
etmekteyiz. 
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[Bütçe giderlerinim gelirlerle karşılanmaya
cak kısmı için iç istikraza başvurulacağına (büt
çede yer verilmiştir. 1974 Malî yılında öngörü
len istikraz, geçen yıla nispetle % 50 fa'zlasıyle 
6 milyar liradır. Bu melblağ, dolaylı olarak eko
nomiye ağır bir yük tahmil edecektir, kanısın
dayız. Evvelâ, istikraz yolunun her yıl bütçe 
açıklarını kaypamak üzere başvurulan normal 
(bir kaynak haline getirilmesi isaibe'tli bir hare
ket olmuyor. İtiyat halini alan bu usul ile va
tandaşların ellerindeki münferit tasarrufları 
yerine, •millî bankaların fonlarına baş vurulu
yor. Bankalar, yüksek maliyetle toplayabildik
leri tasarrufları 'belirli faiz ve belirli süreler 
için hazineye devretmek zorunda kalıyorlar. 
Bıı suretle bankaların millî ekonomiyi destek
lemek üzere kullandıkları kredi imkânları kısıt
lanıyor. 

[Ekonomiye sağlanan yararlar bakımından 
(bankaların doğrudan doğruya kullandıkları 
kredilerle bütçe açığını kapamak üzere hazi
nenin alıp kullandığı paraların durumları dai-
ıma eleştiri ve münakaşa konusu olacak bir mev
zudur. Hazinenin doğrudan doğruya özel şahıs
lara (başvurarak 'borç alması, memleketimizde 
•henüz alışılmış ıbir borçlanma tarzı değildir. 

Muvakkat Bütçe Kanununda da yer verilmiş 
olarak faiz ve diğer şartları arttırmaya çıkarıl
mak suretiyle ihracına teşebbüs edilen hazine 
(bonolarının akıbetini öğrenmek mümkün ola
mamıştır. Maliyenin bu. konuda kamuoyuna bil
gi vermemiş olmasını bu teşebbüsün (ki, geçen 
(birkaç ay içerisinde yapılmış bir teşebbüstür) 
faydalı bir sonuç vermediği intibaını edinmiş 
[bulunuyoruz, 

Hazinenin yıl içerisinde kısa süreler için 
Merkez Bankasından avans alma yetkisi Büt
çe Kanununda bir ölçüye bağlanmamıştır. 

Tasarının 61 nci maddesini, enflasyonu de
vam ettirebilecek: bir hüküm getirmiş olarak en
dişe ile karşılamaktayız. Bütçe giderlerinin 
% 15 ini .geçmemesi lâzım gelen kısa vadeli ha
zine' avansları için, 61 nci madde «Yeteri ka
tlar avans almaya» şeklinde hudut tanımayan 
bir ifade ile Maliye Bakanına yetki vermekte
dir. 

Yine Bütçe Kanunu tasarısının 70 ne i mad
desi de enflasyonu körükleyecek bir başka hü
küm getirmektedir. 1211 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Merkez Bankası Kanunun 40 nci mad
desine göre, millî bankaların Merkez Bankasın
da toplanan mevduat karşılıklarının % 50'ye 
kadar olan kısmını kamu iktisadî teşebbüsle
rinin yatırımlarında ve finansmanında kullan
dırılmak üzere çekme yetkisi Maliye Bakanı
na tanınmaktadır. Bu hüküm Bütçe Kanunun 
temel espirisiyle bağdaşmayacak mahiyettedir. 
Parlamentonun murakabesi dışında kalacak bir 
yetki kullanmak olanağı ortaya çıkıyor, Ger
çekte, Merkez Bankasında, toplanan mevduat 
karşılıkları Hükümetçe kullanılabilecek bir fon 
olmamak gerekir. Bankaların emanet olarak 
bıraktıkları ve aslında şahıslara, mevduat sa
hiplerine ait bulunan bu paraların ileriki risk
lere karşı Merkez Bankasında muhafaza edil
mesi gerekir. Şimdiye kadar hiçbir Hükümet bu 
fonlara el atmayı düşünmemiştir. Malî mevzu
ata uymayacağını kabul ettiğimiz yeni bir uy
gulama ile Hükümet, hukuk dışına çıkmamalı
dır. Aynı zamanda böyle bir uygulama malî 
bünyemizdeki enflasyoniıst gidişi hızlandırır. 

iSayın senatörler, talimin edilen gelirlerin 
elde edilmemiş olması nedeniyle geçen son üç 
yıl içerisinde bütçelerin uygulanmak nispetleri 
1971 yılında % 89,1; 1972 % 88,46 da kalmış 
idi. Henüz kesin hesaplar yapılamamış olmak
la (beraber 1973 yılında bütçe uygulamasının 
% 80 - 85 arasında kalabileceğini tahmin edi
yoruz. Yıllık programların uygulanamayışı, 
bilhassa yatırım sahasında kendini göstermek
tedir. Ödenek bulunamayınca, yatırımlar kısıl
mış, geri bırakılmıştır. Enflasyonu önlemek 
maksadıylc bir süredir kesilmiş olan orta vadeli 
krediler sanayii müşkül duruma düşürmüştür. 
Yatırımı projelerinin beklemekte olması ve çalı
şan sanayiinin nakit sıkıntısına düşmüş olması, 
ekonomide durgunluk yaratan amillerdir. 

Yılbaşından itibaren 1974 yıl ılımı dört ayı 
içerisinde tedavülden bir buçuk milyardan faz
la para çekilmiştir. Çeşitli temel ihtiyaç madde
leri ve hammaddelere Hükümetçe yapılmış olan 
zamların piyasada tüm ihtiyaç ve istihlâk mad
delerine intikali gecikmiyor. Dar gelirli, az 
kazançlı 'büyük topluluğun hayat pahalılığın
dan, .geçim sıkıntısından şikâyetleri günden gü
ne artmaktadır. Dış ticaretimizi de etkisi altı
na alma istidadı gösteren fiyat artışları, Türk 
parası değerinde yeni bir ayarlama nıecburiye-

497 — 



O. Senatosu B : 60 10 . S . 1974 O : 3 

t i ortaya çıkarabilir, lû - 12 yıllık devrelerle 
tekrarlanmak aorunluluğunda kalınmış olan 
para operasyonları ve devalüasyonlar, som 4J0 
yıl içerisinde Türk parasının değerini 1/40'a 
dinşürmüştür. Ekonomiyi kararsız ve ürkek bir 
ihale getiren enflasyonun durdurulması için. çok 
eiddî tedbirlerin alınmaısını zarurî görmekteyiz. 

Hükümetin açık bir bütçeyle gelmesi, bu 
(bütçe kanunumda enflasyonun hızlandırılması
na fırsat vereciek yetkilerin bulunması, endişe
mizi haklı olarak artırmaktadır. 

Sayın senatörler, geçen yıllar içerisinde ye
ni sanayi yatırımları için 50 milyarı aşan pro
jelere teşvik belgesi verilmişti. Çoğunluğu özel 
teşeiblbüs olan, özel teşeJbbüs'ler tarafından ele 
alınmış olan bu yatırımlar henüz başlamamış, 
tereddüt içinde beklemektedir. Yeni Hüküme
tin bugüne kadar ki davranışları, özel teşebbü
se karşı sempati duyulmadığı intibaı ver
mektedir. Hükümet Programında ve bütçe ta
sarısı gerekçesinde yer alan halk sektörünü 
kurma teşebbüsü, henüz kamuoyunca belirli bir 
anlam kazanmış değildir. İktidar kanatlarına 
mensup bir kısım sözcüler halk sektörünün, 
özel sektör içerisinde yer alacağını ve fakat ka-
jpitalîslerden değil, küçük tasarruf sahiplerin
den oluşacağını iddia ediyorlar. 

Kapitalist deyiminin Türkiye için anlamı 
ve ölçüsü nedir? küçük tasarruf keza neyi kap
sar? Bunlar sonuç alınamayacak, uzun müna
kaşalara konu olabilecek mefhumlardır. Küçük 
tasarrufları bir araya getirmek, bunlardan yüz
lerce milyon liralık yatırım fonları teşkil ede
rek, ekonomiye gerçekten güç katabilecek bü
yük işletmeler kurmak, düşünüldüğü kadar 
kolay işler değildir. Türkiye'de 35 - 40 yıldır 
kamu iktisadî işletmeleri tecrübe edilmemekte
dir. Bunların bir kısmı hâlâ rasyonel bir çalış
ma olanağına kavuşturulmamış ve zarardan 
kurtarılamamıştır. 

Devlet parasıyle kurulan sınaî ve ticarî iş
letmelerin bir kısmı, zamanla amme hizmeti ye
ri halini alarak kazanç sağlama ve kendi ken
dini büyütme istikametinde bir gelişme gös
teremiyor. Halkın küçük tasarruflarıyle emeği-
nâ de katarak kooperatifler 'kurulmasını Anaya
samız emretmektedir. Böligelerin ve çevrelerin 
ihtiyaçlarına cevap verecek sanayi ve hizmet 

üniteleri meydana getirmek üzere teşebibüs ku
racak kooperatifleri samimiyetle öteden beri 
ıbiz de (benimsemiş ve desteklemekteyiz. Türk 
Ticaret Kanununda kooperatif şirketleriyle il
gili özel hükümler vardır. Kooperatiflerin özel
likleri içinde, belirli ölçüde sermaye hissesine 
yer vermesi ve ortaklarına hizmet eden teşek
küller olmasıdır. Bunların sosyal yönleri ikti
sadî imkânlarından daJha fazla önem taşır. Or
takların devamlı ilgisiyle ve başarılı idarecile
rin bulunması ve idarecilerinin yet%tirilınesiy-
le hayatiyet kazanalbilirler. Bu bakımdan bir 
ıgelişme ve geliştirilme devresine ihtiyaç var
dır. Kültürel ve sosyal gelişmeyle paralel ola
rak inkişaf eden kooperatifçiliğin acele karar
lara konu yapılmamasını, geniş ölçüde imkân 
ve emek israfına yol açar endişesiyle karşılıyo
ruz. 

iSayın Başkan, sayın senatörler, Devleti 
ayakta tutan vatandaştır. Çalışan, kazanan, 
vergi veren vatandaştır. Çalışan, kazanan ve 
vergi veren şahıslar ve özel teşebbüsler ekono
mimizin temel unsurlarıdır. Anayasanın sağla
dığı temel hak ve hürriyetler içerisinde çalış
ma, kazanma ve varlık sahibi olma haklan da 
yer alıyor. Özel teşebbüsün çalıştığı vasat, va
tan sathıdır. Toplumun ihtiyaçlarına cevap ver
meyen, ürettiği mal ve hizmetler cemiyet tara
fından kabul edilmeyen, benimsenmeyen özel 
teşebbüsler yaşayamaz. Kabul ettiğimiz karma 
ekonomi sisteminde önemli bir fonksiyonu bu
lunan özel teşdbibüsün, güvenlik ve huzur için
de çalışmasını sağlamak hükümetlerin görevi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu süreniz bitmiş
tir. 

A. P. GRUPU ADINA ŞAKIR AĞANOĞLU 
(Devamla) — Bir - iki dakika daha lütfetme
nizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanöğlu'nun konuş
masını bitirmesi için daha birkaç dakikaya ih
tiyacı olduğunu görüyorum. 

(Konuşmasını bitirinceye kadar süre tanın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lütfediniz efendim. 
A l i SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim efendim. 
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İşsizliği azaltmanın yolu ve başlıca çaresi, 
hızla yeni iş sahalarının açılmasıdır. Yeni sa
nayi kurmak, mevcutları genişletmek üzere teş
vik belgesi almış teşelbtbüslerin iç ve dış kredi 
olanaklarından faydalanmalarını sağlanmalı
dır. 

Bütçe kanunu tasarısının 64 ncü maddesiy
le Maliye Bakanına verilen yetkilerin vakit ge
çirilmeden kullanılmasını temenni etmekteyiz. 

Bir hususu da bütün açıklığıyle ve samimi
yetle ortaya koymaya mecburuz. İktisadî kal
kınmamıza, gelişmemize imkân veren büyük 
enerji tesislerini ve sanayi kuruluşlarını bü
yük ölçüde dış kaynaklardan faydalanarak 
meydana getirmiş bulunuyoruz. Daha uzun sü
re bu dış kaynaklardan faydalanmak zorunlu-
ğu vardır. Bugünkü dünyada hiç bir millet 
kendi hudutları içerisine kapanmak suretiyle 
yaşama olanağı bulamaz, ekonomik gelişmeyi 
başaramaz. Değişen teknolojiden faydalanma
ya medburuz. Doğal kaynaklarımızın ve sosyal 
güdümüzün memleket içerisinde kullanamadı
ğımız fazlasını dış ülkelerde değerlendirmeye 
medburuz. Mesele, dış ülkelerle ilişki kurma
makta, dışa bağlı olmamakta değil, akıllıca, bil
giyle, dikkatle ve milletin yararına olacak şe
kilde dış ilişkileri 'daima artırmak, dış kaynak
lardan mümkün olduğu kadar çok faydalan
maktır. 

1974 bütçesi açık bir bütçe olarak hazırlan
mış ve bu niteliğiyle Meclislerden geçecektir. 
Her açık bütçe gilbi, bu bütçenin kaderi de ta-
mamryle uygulanamadan yılını geçirecektir. Ca
ri harcamaların kısılması mümkün olamayaca
ğını göre, ne olursa yatırımlara olacak, birçok 
proje ya hiç ele almamadan geri bırakılacak 
veya yarım kalacaktır. Hükümette devre so
nunda mazeretler mecmuası bir gerekçeyle teş
rii Meclislere başarısızlıkların seıbplerini izah 
etmeye çalışacaktır. Ne olacaksa yine Türk 
Milletine olacak; kalkınma içinde çırpman, da
ha rahat bir yaşayışın özlemi içinde bulunan 
milletimizin hayatından olumsuz bir yıldaha ge
ride kalacak, tarihe intikal edecektir. Tahmin
lerimizde yanılmış olmayı gönülden arzu ede-. 
rek sözlerimizi bitirmek işitiyorum. 

Hükümette ciddî, olumlu ve olgun çalışma
larını ve gayretlerini müşahede ettiğimiz Sayın 
Maliye Bakanına ve bütçeyi uygulamada onun 

yardımcısı olacak Maliye Bakanlığı görevlile
rine yürekten başarılar temenni ediyorum. 

ISaym senatörler, 1974 malî yılı bütçemizin 
büyük milletimiz için hayırlı olamasını yürek
ten tekrar ederek, Yüce Heyetinizi Adalet Par
tisi Grupu adına saygıyle selâmlıyorum. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Kâmil Ka-

raveliıoğlu, buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KAEAVE-
LÎOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, 

Maliye Bakanllığı bütçesi üzerinde grupu-
muzun görüşlerini arz edeceğim. Bu konuşma 
'bütçenin tümü üzeninde yapılmış olan grup 
konuşmamızın devamı niteliğindedir. B,ifliindl-
ği giibi geç kalmış bir kalkınma süreci içinde 
(bulunan Türlk ekonomisi deıllenip toparlanmak 
isterken dünyanın biliinen sıkıntılarının da 
içine düşmüştür. 

Yetersiz guyrisâfî yurt içi hâsılası, isteni
len hıza ulaştırılamayan gelişme hızı ve tü
ketim baskısı ile yatırıma ayrılan kaynakla
nıl sınırlı kalışı, önemle dikkate alındığı hai
lle iyiileştirivemeyen istihdam zorluklan ve 
mevcut düzenin gayri âdil dengesiz yapısı top
lumun ekonomik ve sosyal huzursuzluklarının 
karmaşık, içice ve çözümü birbirine bağlı ne
denleridir. 

Bütün 'bunları aşmak, yırtmak zorunda olan 
Türk ekonomisinin zemini enflâsyonu daha da 
aıitıran dış unsurların İra t ılm asliyle daha yu
muşak, daha kaygan hale gelmiş ve sıkıntıları 
daha da artmıştır. İyileşmeleri geciktirici ye
ni unsurlar doğmuştur. Buna rağmen Türk eko
nomistinin şimdiliye kadar sahıibolduğu en imkân-
lı döneminde bulunduğu, özellikle son yıllar
da kamu ve özel sanayi kesimlerinin önemli 
'olanaklar edindiği ve bu itibarla ekon'oımiimi-
zin sıçrama yapacak bir aşamaya ulaştığı üze
ninde birleşMebilen genel bir kanı halini al
mıştır. 

Bütün olumsuzluklarına rağmen bulunulan 
seviyenin önemini ve değerimi hilmeilüyiz. Ye
ni kalkınma gayretlerinim bugünkü ekonomi
mizi büyütmeyi hedef aldığı, bunun ciddî gay-
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retleııinin sarf edildiği günümüzde, bünye dü
zeltmelerinin de devamlı gözönünde tutulaca
ğım tabiî buluruz. 

Mevcut ekonomik: sektörlerimizin evvelâ 
büyümede ve bunlara paralel olarak büyür
ken de düzeltmelerinim nispî büyüklüklerine 
göre öncelik: almasını gerekli buluruz. Sevfci-
idare prens.ipıle<rine göre kesin neticenin en 
uygun zeminde ve etkili araçlarla alnım ası, 
çak bllil'hıen l>ir kural olduğuna göre kamu 
'sektörünün önümüzdeki dönem için büyük 
dikkatle ele alınmış olmasını, önce.İlik verilme
lini isabetli buluruz. Bu, tüm ekonomimizin 
'toplumu muzun çıkarlarımn gereğidir. 

Bir doktrin meselesine atfedilmeden, ya
dırganmadan kamu sektörünün önceliğe lâ
yık görülmesi isabetli olmuştur. Aslında son 
senelerde sevk ve idare yetersizliğine sebep 
cilan tasarruflar nedeniyle, yatırım imkânla
rımın sınırlı kalması, fiyat politikaları, üre
tim ve istihdam imkânlarının ihmal edilmesi 
yanlış olmuştur. 1974 senedinde toplam serma
ye yatırımlarının % 30'unu yapacak olan bu 
kesim bu kesimin önceliği âşitkârdır. 

Özel sektelim son setrelerde yatırım ve üre
tim pot an sy el i ile bir güç. olarak belirdiğini 
milî ekonominin küçümsenemez bir kesimi ol
duğunu görüyoruz. 1974 senesinde 30 milyar
lık bir yatırım beklenmesi, 23 ayda 75 milya
rı aşan bir teşvik belgesi tutarının alınmış ol
ması ve b aşık a deliller nispî öneminin açıkça 
göstermektedir. Bu haliyle azmısanamaz bir 
güç halini almıştır. Planın tanzim ettiği sımır-
lar içerisinde teşvik edilerek ekonomiye âzami 
kaikısı sağlanmalıdır. Yeter ki, mevcut çarpık
lıkları artırmasın. 

Her zamandan fazla yatırım, üretim ve is
tihdam İhtiyacı içinde olan. millî ekonomimizin, 
özel sektöre de ihtiyacı âşıilkârdır. Kesin nefi-
celi bir mücadelede kamu sektörünün görevi
ni bir meydan muharebesindeki zırhlı birlik1e-
ııin görevine, özel sektörün görevini de piyade 
tümenlerinin gcıevln'e benzetmeme müsaade 
etmenizi rica ediyorum. 

Esasen ilkeleri açıklanan Hükümet politi
kasında özel sektöre karşı bir tutum olmadığı 
hem ifade edilmiş, hem de artık açık olarak 
meydana çıkmıştır. Burada önemli olan, top
lumun bütün imkânlarının artık özel sektör 
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emrine taîhsiıs edilemeyeceğinim aııilaşılnıasıdır. 
Geçmişte özlel sektör oldukça kazançlı çık-
mıış, ama büyük bir- itibar tartışması içmede 
düşmüştür. Toplumda her üreticinin saygı de
ğer bir yeri olması gerekirken, bizim sanayici
lerimiz bile kendi önemlerini dispalt gayr'eti 
'içindedirler. Uygulamalardaki iltimasilar uzun 
vâdede münakaşalı hale gelmiştir. 

Halk sektörünü yeni uygulanacak ve önü
müzdeki yıllai'da seıneı'esinıi verecek bir ke
sim. olarak değerleıudiriyoruz. Şimdilik njiispî 
önemli çok küçük olmakla beraber, ayrılan 
400 milyonluk teşvik fonu cm misli, yirmi 
misli bir potansiyeli yatırıma sevk edeibîilse bi
le yine d'e isabetli ve halkta güven yarata
cak, olumlu gelenekler oluşturacak bir politi
kanın senelerce soma doğacak sosyal sonuç
lar ve ekonomik fayda yanında nispî önemi 
gerçekten küçüktür. 

Biz uygulamada itibar sağlamak şartıyle 
halk sektörünü geleceğin büyük bir umudu ola
rak değerlendiriyoruz. Tekelci büyük serma
yenin bugün, halk sektörünün manevi baskısın
dan etkilenmiş elması önemli bir emaredir. 
Halk sektörü üzerindeki tartışmaların Hükü
metin başarıkrıyle gereksiz hale geleceğinden 
şüphe etmiyoruz. 

Hükümet politikasının dinamik gelişmeye 
paralel olarak istikrara daha da önem vermiş 
elmasının gereğine işaret, etmek istiyorum. İfa
de etmek isterim ki, ilke olarak teespit ve poli
tikanın doğru planlanması yeterli olmamakta
dır. Geçmişte yeterli olmadı ve içinde bulundu
ğumuz enflasyon biraz da bundan büyüdü. 1973 
bütçesi başlangıcında, Ortak Pazar memleketle
rinin c/c 4 - 6 seviyesindeki enflasyona karşı mü
cadele açtığı sırada, zamanın sorumluları Tür
kiye'de 1972'de oluşan c/c 14*lük bir fiyat artı
şının çok fazla olduğunu, bunu 1973'den mutla
ka durdurma, fakat evvelâ bunun hızını kesip 
sonra geriletmek gerektiğini tespit ve ilân ek
mişlerdir. Xe yazık ki, ne öngörülen politika ne 
de uygulama enflâsyon hızını büyütmekten baş
ka işe yaramadı ve dıştan yansıyan etkilerle 
1973 enflasyonu hızlanmasını sürdürdü. Bura
da iki sonucu tespit etmek istiyorum. Planla
nan politika devamlı ve iradeli bir uygulama 
ister. 1973 enflasyonu büyümesinin önemli bir 
nedeni de siyasî otoritedeki boşluk olmuştur. 
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'istikrarın gereğini savunmaya gayret etme
yeceğim. Bu herkesçe kabul edilmektedir. Eko
nomik yanını hafife alabilseniz bile, geri kal
mış bir ekonomideki sosyal yansımalarını nasıl 
düzeltelbiliriz? Fiyat ve ücretlerle meseleyi den
geleme bir çaredir ve olanaklar ölçüsünde uygu-
lanımasmı biz de uygun buluruz, ama gene de 
biliyoruz ki, en yeni sayılarla Türkiye'de 1,5 
•milyondan fazla istihdam dışı insan ve bunların 
eline bakan 4 milynoluk bir vatandaş kitlemiz 
var. Bunların artan ıstıraplarına kısa sürede 
hangi yöntemle cevap bulabileceğiz? Elbette 
üzülerek de ollsa doğrular uygulanacak ve prob
lemlere uzun vadede çözümler bulunacaktır. 
Yanlış olan. yeterli zamanda sonuç alamamak
tır. 

Buraya kadar olan ifadelerimle ekonominin 
içinde bulunduğu olumlu ve olumsuz faktörleri 
tespit eltmeye çalıştığımı nıüşahade etmiş ola
cağınızdan eminim. Ayrıca Türk ekonomisinin 
büyük hedefleri ve sonuçları olan yatırım, üre
tim ve istihdam konuları üzerinde durmak ihti
yacını duymuyorum. 

Yatırım hedefleri için önemli nispette para
ların ayrılmış olması ve yatırını hızlandırma ça
balarını .memnuniyetle kaydediyoruz. Yatırım
lar her ekonomik unsurun anasıdır. Yatırım, 
tasarruf, millî gelir ilişkilerinde yatırımı lehine 
dönüşecek her gayreti şükranla kaydedeceğiz. 
Bunu ^açıklamayı görev bilirken, 19173 fiyatla
rının % 20 seviyesinde artmış olması, 31 Mayı
sa çıkacak Personel Kararnamelerinin planla
nan malî politikaya yeni yükler getirmıesi ve 
devam etmekte olan enflasyonun, yaratacağı sa-
tınalma azalmaları gibi unsurları da gözden 
uzak tutamıyoruz. 1973 yılı programında % 16 
lık bir artış öngörülen yatırımların; ancak ya
rısına ulaşılabildiğini, sabit sermaye yatırımla
rının da hedeften geri kalarak gelecek yılların 
yükünü artırdığını biliyoruz. Bu geri kalmalar 
kamu sektörü için bir program hedefinin çok 
altında kalmış olması ciddî bir talihsizliktir. 
Artık özel sektör yatırımlarının plan hedefini 
aşmış olmasıyle teselli buluyoruz, 

Tasarrufları artırmanın olağan yolu, millî 
geliri artırmak olmakla, beraber, mevcut imkân
larından yatırıma sevk edilebilen paylarla âdil, 
hatta sosyal adaleti geliştirecek, toplum rahat
sızlıklarını düzeltecek etkili tedbirlerle yeni ya
tırım fonları araştırılmasını ummaktayız. 3 ncü 

I Planın tasarruf - yatırım dengesi önemli tartış
maların konusu olmuştu; fakat orada yatırıma 
dönüşecek tasarrufun asıl kaynağı olarak kamu 
sektörü tespit edilmiştir 19Ü3 gayrî safî hâsıla
sının planlandığı gibi % 7,5 yerine % 5,5 bir 
gelişme hızıyle çok gerilerde tahassül etmiş ol-

I ması, tasarrufa aktarılacak fonların doğmasını 
I azaltmıştır. 
I Bu geri kalış öngörülenden üçte bir nispe-
I tinde bir gerilemedir. Bilindiği gibi 3 ncü Plan 

Marjinali tasarrufun % 38'ini yatırıma aktar-
I mayı hedef almış idi ve bu nispetin % 68'inin 
I kamu sektörünce sağlanacağı öngörülmüştü. 
I Bu yapı bugünde devanı etmektedir. 1973 sene-
I sinde ne toplam ekonomi, ne de kamu sektörü 
I bu imkânı kazanabilmiştir. Tasarruf yatırım 
I dengesi kendiliğinden bozulmuştur. Kamu sek-
I törü kendi yaratacağı imkânlardan yoksun kı

lındığı için meselâ; transfer harcamalarının 
çoğaltılması yoluyle başka yeni projelere kay
nak sağlanması önlenmiş sayılabilir. 

I Kamu tüketimi harcamalarını, bütçe strate-
I jisinde dikkate alınmış olsa bile en olumsuz 

artışlar olarak değerlendiriyoruz. Yürürlüğe 
girmesi beklenen personel kararnamelerinin ge-

I tireceği külfetlerle ka,mu tüketimi harcamaları-
nnı nerede duracağını merak ediyoruz. Bilin-

I diği gibi, carî giderlerin asıl unsuru olan % 70 
I nispetiyle personel giderleridir. Başbakanlık 

Bütçesinde Personel Dairesini ve Kanununu 
eleştirirken, Bakanlığınızın başarısızlığını da 

I yermek zorunda kaldık. 
Konu, iht:!sa:s organı olan Devlet Personel 

I Dairesinin yetkilerine bırakılsa bundan daha 
başarısız olunabilir miydi; Bu mümkün müdür? 
Öyle yapmalıyız, yetki ve sorumluluğu daire
sine bırakmalıyız, iki personel rejimi arasın
da Devleıt kadrolarının fevkalâde şişmiş olma
sını, pram.it yapının korunamamasını, bizmut 

I maliyetimin artmasını, en iyi sizler 'hesap ede-
'biOdrdliriiz. Bunları ön1 eyebi'ldiniz mi? Malr'ye 
Bakanlığı da bürokrasiye karşı çıkamadığına 
göre, bu teknik konu sorumlusıuna devredilme-
Hidir. Ordumuzun bile bir personel okulu var. 
bırakınız Personel Dairesi meselesine sahip 
çıksın, sizde bütçe açısından kontrolünüze de
vam edin. Hem Bakanlığınızın da bu mesele
ye gereken ciddiyetle sahip çıkmadığından 
bahsedenler de var. Meselâ Waşin.ton'daki bar 

I postun Devlete bilinenden pek çok pahalıya 
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mal olduğunda ısrar edilmektedir. Kamu tüke
timinin alabildiğine hem de kıiimseyi tatmin 
etmeden artırılmış almasu, kalkınmamız adına 
ciddî bir talihsizliktir. 

ıSayııı Başkan, sayın senatörler, kalkınma 
nimetlerinin âdil dağılımı sağlanabilse biCie, 
mevcut gelir dengesizliği yumuşatalbiimenin. 
yöntemleri nasıl bulunacaktır? Ne zaman 
hulunacaktır? Personel Kanununun ilk ve son 
derecelileri aracındaki fark bile büyük sayıl
maktadır. 

Tüketimi a la bildiği ne körükleyen belirli 
kesimlerin varlıklari'ni sadece gelir veya har-
c amalar: yle vergileyebilmek ve onlarıda sem-
pat 'k vatandaşlar haline getirebilmek ne za
man mümkün olacaktır? 

Gelir ve hareamalandaki çok büyük farkın 
törpülenmesi gereğini tespit ederken, bunu 
sağlayacak etkili politikalar bulunmasını 
önerirken, toplumu en çok rahatsız eden ko
nunun spcikilâsyon kazançları olduğuna işaret 
etmeyi bilmem gerek var mıdır? Bir top"um 
düzeni ki, para politikasındaki çarpık uygu
lamalarla kendisini en çok sömürenleri kendi 
imkâülaroyle teçhiz edliyor. Politika olarak, 
uygulama olarak çarpıklıkların üzerine ar
tık eğilmeniz. 

Kazanç ve harcama dengesizlikleri aslın
da daha geniş planda gözden geçirilmeüdir. 
Özel sektör kazançlarıyle kamu sektör kazanç
ları arasındaki büyük fark. toplum aleyhine iş
lemektedir. Yetişkin ve büyük makam sahip
leri özel sektörde büyük imkânlar bulabilmek
tedir. Kamu sektörü âdeta staj yeri haline 
gelmiştir Küçük derecelilerin özel sektöre 
kaymaları teşvik bile edilebilir; ama kamu 
'teşebbüslerinin ve yatnrım dairelerinin yetiş
kin insanlara ihtiyacı her zamandan daha faz
ladır. Bugün kadrolardaki öğretmen, hâkim, 
kaymakam eksiğini, mühendis, doktor, mimar 
eksiniği hep beraber bilmekteyiz, istihdam 
baskısı içinde bulunan toplumumuza bu mes
lek ve kadroların açık bulunmasının özel bir 
anlamı olmalıdır. 

Kamu sektörünün kendi içindeki kazançla
rı mukayese konusu olmakta ve bu yeni talep
leri kamçılamaktadır. Meslekler; mesleklerara-
sı dengesizlikten muzdariptirler. Sosyal güven
lik kurumlarının ayrı ayrı statülerinin üzerine 
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eğilmesi daha fazla geciknıemelidir. Almanya' 
da bütün bunlara şâmil, organik bünyeli ve can
lı bir gelir reformu 9 - 10 senede yapılabilmiş
tir. Yeri geldikçe 3 ncü Beş Yıllık Plan hüküm
lerini yaşatalım, canlandıralım diye bunlara 
dokunuyorum. 

ISayııı senatörler, bütçenin tümü üzerinde 
Grupumuz adına yapılan konuşmada para-kre-
di meseleleri deriııliliğine incelenmiştir ve 
önemli neticeleri arz edilmişti. 1973 uygulama
sında piyasanın sene sonuna kadar özel sek
tör lehine büyük paralarla beslenmiş olmasını, 
bugün bile anlamak imkânı zordur. Bunu siya
sî istikrarsızlığın ekonomik politikaya yansı
ması olarak kabul etsek bile, mazur görebilmek 
yine de mümkün değildir. Teknik seviyedeki 
otoritelerin meseleyi bu kadar başı hoş bıraka
bilmelerini nasıl görmemezliğe gelelim. 

'Dünyadaki ekonomik konjonktür herkesin 
igözü önündeyken, herkes her şeyi stok yapar-
'ken; buğday ve şeker satmak, gereken âcil 
stokları bile yapmamak, kamu teşebbüslerinin 
sıkıntılarına zamanında eğilmemek fiat kontrol 
mekanizmasının sadece bir korkuluk halinde el
de tutmak gilbi hususlar nasıl mazur (görülebi
lir. Bugün, yalnız dış sebebe atfedilmesi zor olan 
basiretsizliklerin hâkim olduğu bir ekonomide, 
1973 neticelerinin daha olumlu sonuçlar verme
si elbette beklenemezdi. 1973 sonuçları 3 ncü 
plan için kötü bir başlangıç yılı olmuştur. Çok 
dileriz ki, yeni politika o sonuçları da düzelme
yi bir seviyede başaralbilsin. Yeni kurulan fiat 
mekanizmasını hayatî ve belirli ihtiyaç madde
leri üzerinde devlete yakışan bir kontrol sağ-
lıyabilmesini beklemekteyiz. Sıkıntılarla dolu 
ekonomik dönemlerde sosyal gelişmelerin ön
celik almayabilmesi hoşgörülebilir; ama elde 
olan sebeplerle dar gelirli sınıfların içinde bu
lunduğu ıstırapların daha da artırılması ma
zur görülebilir mi? 

İstihdam imkânı, üretim ve mal bolluğu ya-
ratmanın gerekliliği bilinmekle beraber son üç 
ay'da ithalatdaki artış seyri ilerisi için korkutu
cu olan bir seviyeye ulaşmıştır, 2,1 milyar do
larlık bir ithalat bütçesi yerine, ilk üç ay'a gö
re daha şimdiden üç. milyar dolar seviyesinde 
bir ithalat bütçesinin oluşacağı görülmektedir. 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2 milyar dolar 
olarak öngörülen ithal stok ihtiyacının sağlaııa-
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cağı da ifade edilmiştir. Bu da dikkate alınınca 
1074 ithal programı dailıa da yüksek seviyede 
oluşacak demektir. Mevcut döviz imkânlarımız 
(bu ihtiyaçlara hangi ölçüde ve ne kadar sürey
le cevap verebilecektir ? Vergi iadesi ve ihraca
tı teşvik eden sistem maliyetinin yüksek oldu
ğu tespit edilmiştir. Bu durumda döviz kazan
dırıcı bütün politikaların bir bütünlük içinde 
yeniden .gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiş
tir. Geçmişteki, Türk ekonomisinin en dar bo
ğazının dış ticaret bütçesi olduğunu çok iyi bi
len yetkililerin ufuklarada bakarak kendilerini 
döviz israfına mezun görmeyeceklerinden emin 
olmak istiyoruz. 

1973 bütçesindeki :bir olumlu sonucu kay
detmeden ıgeçmiyeceğim. İstihdam hedeflerinde 
!beklenenden fazla 40 bin lik bir iş gücü yara
tılmış olmasını memnuniyetle hatırlatıyorum. 
Bunu sadece bir değer »bilirlik için kaydetmiş 
olmuyorum. Ayrıca, Grupumun istihdama ver
diği önemi belirtebilmek için de işaretliyorum. 
1973 yılından 1974'e 1,7 milyon istihdam dışı, 
işsiz insan devredilmiş olmaktadır. Bu iş gücü
müzün % 10,8'ini ifade etmektedir. En hızlı iyi
leştirmelerin hu sahada olmasını yürekten dile-
ımekteyiz. Gelir dengesizliğini en çok rencide 
'eden, sosyal barışı ençok 'baskı altında tutan is-
tahdam dışı kişilerin ulaştığı büyük rakamlar
dır İşte bunun için her hükümetin tüm potan
siyel yatırım gücünü harekete getirmesini des
tekliyoruz ve bekliyoruz. 

Raporlarınızda .1973 senesindeki teşvik bel
gesi almış proje toplamının 45 milyar seviye
sinde oluştuğu tespit edilirken teşvik belgeleri
nin beklenen amaçları sağlamadığı da açıklan
mıştır. Çok kusa zamanda yeni teşvik politika
nızın açıklığa kavuşmasını beklemekteyiz. Özel 
sektörün bir zaman evvelki gerçekten durgun
luk ve işsizlik psikolojisi yaratabilecek yoğun
luktaki beyanlarının geçmiş olmasını istihdam 
açısından önemli buluyoruz. 

İİ974 yılında toplam yatırımların % 30'un
dan sorumlu olan kamu teşebbüslerinin yatırım 
fonlarının geçmişe bakarak âdeta olağanüstü 
seviyede artırılalbilmiş olmasını memnuniyetle 
kaydediyoruz. Bu çok isabetli olmuştur. Kalkın
mamızın güçlü kesiminin bu yatırımları en kısa 
zamanda ekonomik faydaya dönüştüreceğinden 

endişe etmiyoruz. Ancak geçmiş dönemlerde is
raf içinde olmuşlardır. Buna Maliye Bakanlığı
nın gerekli dikkati göstermesi gerekir. 

Maliye Bakanlığının Kamu Teşebbüsleri Yö
netim Kurullarında temsilcileri vardır ve bu tem
silciler genellikle etkili olamamışlardır. Yönetim 
Kurullarına tayinde yeteneğe fazla dikkat edil
miş olmaması ıgeçmiş devirlerin önemli bir yan
lışı olmuştur. Bu kuruluşların pekçok ihtiyacı 
vardır, ve bu ihtiyaçların gündeme alınmış olma
sını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bütçenin sağlam kaynaklara dayandırılmış 
olmasını kaibul etmekle beraber uygulamada, ya
tırımların fiziksel hedeflere ulaştırmada yeter
siz kalacağı öngörülmüş olmalıdır. Kaynakları
mızın hızlı bir kalkınma sağlamaya yeterli ol
madığını bilmekteyiz. Bunun yanında kaynakla
rın optimum fayda, optimum verim için kullanıl
mamasını da tabiî buluyoruz. Henüz bunu önem
li engelleri var. Sınırlı imkânların uygulama es
nasında belli hedeflere yöneltilebilme azamine 
ve iradesine dikkati çekmek istiyoruz. 

Kaynak bahsinde Türk ekonomisini sosyo -
politik açıdan büyük tartışmaları vardır. Kay
nakların israf edilmeden sonuca ulaştırılmasın
da başlıca sorumlulardan biri Maliye Bakanlığı 
olarak bilinir. Bakanlığın Türk ekonomisini plan
laması dahil özellikle icraasmdan sorumluluğu 
ortaktır; fakait kaynakların bulunmasında, top
lanmasında ve harcamalara şevkinde tek sorum
lu Maliye Bakanlığı olarak bilinir. 

Gelir bütçesi sade bir görüşle Maliye Bakan
lığının sorumluluğunun yarısını teşkil eder. Ver
gilemenin bütün marifetleri, yetersizliği ve ba
şarıları Maliye Bakanlığının itibarı ile ilgili bir 
konu haline gelmiştir. Vergileme konusunu 
Grup olarak senelerdenlberi herkesten önde bir 
dikkatle takip ediyoruz. Bu sene de diğer konu
lar gibi icrai ayrıntılar üzerinde fazla durma
mamız, Türk ekonomisine yeni kaynaklar bulana 
açısından Bakanlığın gayretlerini bu sahada yo
ğunlaştıracağından emin olduğumuz içindir. 

İşaretlerini somut bir sonuca bağlamak istiyo
rum. 3 ncü 5 Yıllık Planda olduğu halde 1973 ve 
1974 icra planlarına henüz geçirilme şansı bulu
namayan bir tedbiri önereceğim. 

iServet beyanı konusu kanunen yürülükte ol
duğu halde uyutula gelmektedir. Bu sene etkili 
bir vertgi alma tedbiri olarak Bakanlık elektro
nik bilgi işlem sistemini yürürlüğe koymayı ta-
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şarlamaktadır. Bu son derece isabetlidir, perso
nel, araç ve sistem olarak biran evvel yürürlüğe 
.konmasını çok temenni ederiz. 

Elektronik bilgi işlem sistemi servet beyanı 
müessesesi üzerinde vücut bulmalıdır. Her iki 
metodun etkili gelir düzeni sağlamakta biribirini 
tamamlayabileceğini umuyoruz. Bu maksat için 
mevcut servet beyanlarının bir defaya maihsus 
geri verilmesi bile göze alınabilir. Yeterki sistem 
uyutulmaktan vazgeçilebilsiıı. Yergi sahasında 
plan ve programların öngördüğü politikaiların en 
ıkısa. /amanda yürürlüğe girmesi, içinde bulun
duğumuz döneımiıı başarısına yardımcı olacaktır. 
Geçirilen dönemde vergi gerçekleşımeleri devamlı 
plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Sizin bütün 
dokümanlarınız bu hükmü belgelemektedir. Hal
buki vergi hedefleri tespit edilirken bu hedefler 
ölçülü tutulmayada gayret edilmiştir. 

Sayın Balkan, say m senatörler, şimdi de bazı 
konulara, bir bütünlük içinde olmasa bile temas 
etmeyi faydalı buluyorum. Bütçenin, plan ve 
yıllık programların, yatırım programlarının te
meli 3 ncü Beş Yıllık Plandır. Bütçe vesilesiyle 
Grupumuzun yaptığı araştırmalarda planının 
dengelerine, dengeleri yaratan faktörlere önemli 
ölçüde etki yapacak değişmeler olduğunu musa
ba de ettik. Yeni ekonomik şartların 3 ncü Pla
nının gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkar
dığı şüphesine kapıldık. Bu konuda şimdiye ka
dar Hükümetin açıklanmış olan bir görüşü oklu
ğunu sanmıyoruz. 3 ncü Planın gözden geçirilme 
ihtiyacının araştırılmasını önermek istiyoruz. 
Planın tartışma dışı kaldığı ve ekonomimizde 
sağladığı disiplinin elle tutulur sonuçlarının alın
dığı günümüzde kavram olarak, kapsam ve ör
güt olarak yeni bir itibarsızlıkla karşılaşılmasını 
arzu etmeyiz. 

Münferit bir konu da Taşıt Kanunudur. Dev
letimizde en çok kötüye kullanılan kanun budur. 
Taşıt Kanununun enerji pahalılığı bakımından 
kendi sınırları içinde uygulanmasını öneriyoruz. 
Bu Kanuna göre devlet daireleri Belediye hu
dutları içerisinde kendi mensuplarına hizmet ara
bası tahsis edemezler. Tahsis edilmiş olanlar ka
nunî dayanaktan yoksundur. Ancak, belli cetvel
deki protokola bağlı arabalar bu imkâna sahip 
olabilirler. Taşıt Kanunununa aykırılıkları yet
miyormuş gibi servis arabalarının öğle yemeği 
için de gidiş gelişleri, belki küçük bir konudur, 

| ama haklı değitidir. Memurların öyle yemekleri
ne dairelerinde yemelerini teşvik için sahibi ol
duğumuz bütçede özel ödeneğin bulunduğunu 
bilmektesiniz. Bu meseleye eğileceğinizi ummak 
istiyorum. Esasen. Devletin personel kadroları 
ile taşıtları ile binalarıyle hizmette etkinliği ar
tırabilecek, Devleti, müsrif devlet olmaktan çı
kararak halka daha çok yaklaştıracak bir çalış
maya ihtiyaç vardır. 

j 'Maliye Bakanlığının pek çok mevzuatını dü
zeltme ihtiyacı içinde olduğu senelerin sakızı 
halindedir. Umuyoruz ki, bunların hepsi hazır
dır ve hepsi birden demet halinde Meclise sev-
kedilebilecek, önümüzdeki bütçe görüşmeleri ari
fesinde Meclislerden geçirilebilecek halde bu
lunsunlar. 

Burada çok isteriz ki, vergi mevzuatı önce
lik alsın ve açıklanmış olan yöntemlerle Türki
ye'de daha hızlı bir gelir düzeltmesi ve kay
nak yaratılması sağlanabilsin. 

Sayın senatörler, burada istikrarın önemini 
dikkatlerinize sunmayı tekrar lüzumlu buluyo
rum. Geçmiş dönemde Sayın Başvekil Talûile 
yaptığımız bir tartışmada ben, Grupum adına 
yaptığım bir konuşmada şöyle söylemiştim; 

«Sayın Talû, siz daha başarılı olsanız bile, 
doğmuş ve büyümekte olan enflasyon başarıla
rınızı gölgeliyeeek nispettedir.» deaniştim. Sa
yın Talû da bana konuşmasında cevap verirken, 
bu sözlerime atıf yaparak başlamıştı. Şimdi bu
nu bilhassa geçmişteki bir olayı tescil için dik
katlerinize sunmuyorum; sadece, geleceğe ait 
bir istihfamın ve istikrarın lüzumunu belirtmek 
için ortaya koymuş oluyorum. 

Sözlerimin sonuna geldim. Hepinizin bildiği 
gibihizmette sonuç alabilmenin ilk şartı, inanı
lanın irade ile uygulanması ve bu iradenin sür
dürülmesidir. Bir derlenme ve toplanma ihtiyacı 
içinde bulunan Türk ekonomisine kişiliğini ve 
yeteneğini siyasî hayatımıza kabul ettiren genç 
Bakanımızın, Bakanlığın iradesini de kabul et
tirebilmesini diliyoruz. Türk bürokrasisinin seç
kin bir kesimi olan maliyeciliğimizin kalkınma
mıza önemli katkılarda, bulunabilme imkân ve 
zorunluluğu her zamandan daha fazladır. Gele
cek yılların dahada güç şartları beraberinde ge
tirmesi de çok muhtemeldir. Bugün büyük im
kânlara da sahip olan Türk kalkınmasının rejim 
meselelerinin önplana alınması ile heba ediAnıe-

I sine grupumuz devamlı olarak karşı çıkacaktır. 
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iBu anlayış içerisinde 1974 Bütçesinin yatı
rımda, istihdamda, üretimde özlenen hedeflere 
ulaşma yılı olmasını, enflasyonun yenilmesinde, 
gelir dağılımının düzeltilmesinde, spekülâsyon 
'kazançları ile mücadele önemli sonuçlar elde 
edilmesini yürekten diliyoruz. 

Hepinizi grupum ve şahsım adına selâmlı
yorum; başarı dil eklerimi sunuyorum. 

ISağolunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adına Sayın Veli Uyar, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA VELİ UYAR (Yoz

gat) — Sayın Başkan, saygı değer senatörler; 
,1974 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi hakkında 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüşle
rimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Devletin temel kuruluşlarından olan, gide
rek kamu maliyesi diye adlandırılan, devlet büt
çesini de içine alan çoğu zaman şirin görünme
yen; ama daima son sözü söylemesi gereken Ma
liye Bakanlığımızın 1974 yılı Bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi, dileklerimizi ve temennilerimizi 
kısaca arz edeceğiz. 

Yasama meclislerinde çıkan hemen her ka
nunun, direkt ve endirekt malî konularla ilgi
li bulunduğu bir gerçektir. 

Kalkınma •çabasında olan ülkemizin ekonomi 
dengesi bakımından maliye politikasının isaibet-
le hazırlayıcısı ve yürütücü durumunda bulunan 
Maliye Bakanlığımızın özel bir yeri vardır. 

Malî politikasının bir uygulama programı 
lolan bütçeler yoluyle ekonomik hayata yön ve 
(biçim verilebilmesi nedeniyle bütçeyi hazırlayan 
ve uygulanmasını deneltleyen kuruluşlar her 
ülkede çok yaygın bir görev ve yetki alanına 
sahip bulunmaktadır. 

(Çeşitli zamanlarda kuruluş kanunlarında yapı
lan değişikliklerle Maliye Bakanlığımızın görev
leri daima artmış, kadrosu genişlemiş olmakla 
birlikte, bürokrasiden sıyrılıp süratli, müessir 
iş görefbilir maliye teşkilâtı arzu edilen hale ma
alesef gelememiştir. 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve bilhassa Özel 
Sektörün yetişmiş eleman kaynağı ve beyin gücü 
durumun'da 'bulunan Maliye Bakanlığımız bir 
çok değerli elamanlarını korumadığı ve tatmin 
edemediği için bu sektörlere geçmelerini önleye
mediği müddetçe arzu edilen malî gelişmeler ve 
reozganizasyon tez zamanda gerçekleştirileme-
mekte'dir. 

Maliye Bakanlığının Kuruluş Kanununun 
verdiği görevlerden bütçe tasarılarını gerçekle
riyle birlikte hazırlamak, onanmasından sonra 
uygulanmasına ilişkin işlemleri muhaseıbeleştir-
mek, gerçekleşen gider hareketlerini izlermek ve 
denetlemek, masraflara ilişkin tasarıları hazır
lamak, Bakanlıkların bu nitelikteki tasarılarını 
inceleyip görüşlerini bildirmek; 

'Gelir bütçelerini hazırlamak, vergi politika
sını yürütmek, Devlet gelirlerinin tarh, tahak
kuk ve tahsilatını sağlamak; Bütçe dengesini 
sağlama yollarını araştırmak, Hazine işlemleri
ni yapmak, Hazine mevcutlarını nemalandırmak, 
iç ve dış finansman kaynakları bulmak ve kay
nakların kullanılmasını düzenlemeik, kambiyo de
netimine ait esasları hazırlamak ve Merkez Ban
kası eliyle uygulatmak; 

Devletin para politikasıyle uzun ve kısa va
deli kredilerle ilgili politikayı ve işlemleri Cum
huriyet Merkez Bankası aracılığıyle yürütmek; 

Devlet davalarını izlemek, Bakanlık içi bi
rimlerin tereddütleri hakkında hukukî .mütalaada 
(bulunmak, genel bütçeye giren dairelerin sıılhcn 
çözümlemek istedikleri uyuşmazlıklara ait huku
kî mütalaa vermek; 

Devlet mallarının edinilmesi, yönetilmesi ve 
elden çıkarılmasına ait işlemleri yapmak gibi 
-çok özet olarak cleğildiğimiz, aslında çok, pek 
çok görev ve yetkileri olan bu Bakanlığımız arz 
ettiğimiz görevleri yürütmek için kuruluş kanu
nunda yapılan çeşitli değişikliklerle günün ma
lî ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek üze
re teşkilâtını genişleten Maliye Bakanlığımız 
(bilindiği üzere müsteşarlık ve müşavirliklerle, 
dört kurul başkanlığı, altı genel müdürlük ve 
dört bağımsız müdürlükten oluşan merkez örgü
tü ve iller kuruluşlarından meydana gelmiştir. 

ISayın senatörler; Devlet maliyesinin iyi işle
mesi, vergilerin sağlam kaynaklara dayanması, 
•sosyal adalete uygun vergi dağılımını sağlamak 
ve devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsila
tının düzenli yapılması, vergi zayiatını asgarî 
hadde indirmek, yetişmiş elemanlarla gerekli, ra
hat çalışa/bilir hizmet binalarına bağlıdır. 

Yarım yüz yıllık Maliye Bakanlığımızın mer
kez (binası ihtiyaca cevap verememekte, zaman 
zaman ekler yapılmasına rağmen kifayetsiz ve 
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eski olan bina yerine Meclisimizin Batı kısmın
da bulunan yıllardır bitirilemiyen Maliye Bakan
lığımızın ihtiyacına cevap verecek modern bina
sının biran evvel bitirilmesini dilemekteyiz. 

Cumhuriyetimizin Ellinci Yılında hâlâ hükü
met konaksız il ve ilçelerin bulunması çok hazin
dir. Kısa zamanda hükümet konaklarının tamam
lanması arzuya şayandır. 

Yeni kurulan bakanlık ve dairelerin alabildi
ğine modern bina; araç, gereç ve mefruşatına 
'ödenek ve para bulan, masrafları karşılayan 
Maliye Bakanlığımızın personelinin düştüğü bu 
sıkıntılı durumu takdir etmemek elde değildir. 

Devletin malî ve ekonomik faaliyetlerine 
yön veren çalışkan, çok yetenekli değerli ele
manların huzur içinde çalışmaları, yarınların
dan endişe duymamaları maddî yönden de tat
min edilmeleri ile devlet maliyesi daha çok geli
şebilir kanısındayız. 

îki jnl'dır program bütçe uygulaması yapıl
an aktadır. Bu tatbikat devamlı eğitimi gerekti
ren kabiliyetli yetişmiş genç elemana ihtiyaç 
göstermektedir. 

Program maliyetlerinin ine elenmesi, teklif 
edilen ödeneklerin hakiki durumunu tespit, 
masrafçı dairelere ışık tutucu elemanların tat
min edilmesi ve kendilerine yan ödeme verilme
si en uygun düşünüş olur. 

.Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Ku
rulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu gi
bi örgütlerde görev yapan seçkin uzmanlarımı
zın dirayeti, görev anlayışı, yetişme sistemleri 
her türlü takdirin üstündedir. 

Yukarda da değindiğimiz gibi, bu kuruluş
ların değerli elemanları maalesef maddî olanak
sızlık yüzünden özel sektöre istemeyi istemeyi 
geçmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu kuruluşlarımızın kadroları her yıl alına
cak genç elemanlarla doldurulmalı, kadrolar ge
nişletilmeli ve bu elemanlar yan ödemelerle 
tatmin olunmalıdır. 

Sayın Başkan ve değerli senatörler, üzüntü 
ile belirtmek isterim ki, bütçe tekniği uygulan-
nııası, vergi mevzuatımız ve tatbikatında yıllar 
yılı bazı değişiklikler yapılmakta, çoğu zaman 
bu tatbikatlara reform adı takılmakta ise de 
maalesef temel reformlar hâlâ görünürlerde 
yoktur. 

| Personel reformu diye çıkardığımız kanunun 
ne hale geldiği malûmdur. Vergi reformu çalış
maları diye yıllardır yazılan, çizilen uğraşılar 
sonuç vermemiş, bir çok kıymetli elemanın eme
ği heder olmuş bulunmaktadır. 

:1963 yılında yürürlüğe giren 440 sayılı Ka
nun ile yeniden teşkilâtlanarak İktisadî Devldt 
Teşekkülleri Reform Komisyonu çalışmalarını 
19>68 yılında bitirmiş ve raporlarını verdiği hal
de maalesef hiçbir girişimde bulunulmamıştır. 
Yüz milyarın üzerinde varlığa sahip Devlet ku
ruluşlarının kârlılık esasına yönelmesi, yeniden 
teşkilâtlanmalarına bağlıdır. Yetenekli eleman
lar başa getirilmeli ve yan ödeme ile tatmin 
edilmelidir. 

Tam kırk yedi yıldır uygulanan yama üstü
ne yama vurulan 1030 sayılı Genel Muhasebe 
Kanunu için belki yirmi yıldır defaatle yabancı 

I memleketlere heyetler gider, uzmanlar gelir, 
tasarılar hazırlanır, ama bir türlü günün şart-

I larına uygun kanun haline gelemez. Bunun ve-
I halini biraz da Parlamentomuzda aramamız ge-
I rekir. 

On yıldır planlı dönemde uygulama yapıyo-
I ruz, ama 2490 sayılı Kanun bir türlü değişmez 

ve yetki ve sorumluluk belirlenemez, Devlet ya
tırımları bu yüzden süratlendiriılenıez. 

I Program bütçe uygulaması ile ç>ok yakm il-
I gisi bulunan bu iki kanunun süratle çıkarılma

sına hem değerli Maliye Bakanımız, hem de sa
yın parlementerlerimiz yardımcı olmalıdır. 

I Program bütçe uygulamasında daha samimi, 
I daha belirgin bütçe hazırlığı, için yıllık prog-
I ramları Yüksek Planlama Kurulunda erken gö

rüşülerek bütçe hazırlığına yön verilmelidir. 
Genel Muhasebe ve Devlet İhale Kanununun 

sert hükümlerinden kurtulmak ve belli faaliyet
lerde bulunmak için döner sermayeler ihdas edil-
mişltir, ama bu yol o kadar yaygın hale gelmiş-
ki, adı sanı belli olmayan küçüklü büyüklü yüz 

I milyonların üstünde sermayeler ve kuruluşlar 
meydana gelmiştir. 

Umumî bir döner sermaye kanunu çıkarıl
malı, belli limitler tahsis edilmeli ve kuruluş
lar birleştirilip disiplin altına alınmalıdır. Ki
min ne yaptığı anlaşır hale gelmelidir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu Kanunu tez 
I zamanda çıkarılmalı ve öncelikle memurlara 

düşük faizli mesken kredisi verecek şekilde ha-
! zııilanmalıdır. 
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Yıllardır yamalı bohça haline gelen T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu yeni baştan ele alınma
lı, memurlara Sosyal Sigortalar Kanunundaki 
•haklara paralel haklar tanınmalıdır. İşçi memur 
ayırımı, kesin hatlarla belirlenmeli, ama sosyal 
haklarda eşitlik sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler, Devlet harcamalarının kar-
şılığı gelirlerin adilâne salınması ve tahsili, ye
tenekli, eğitilmiş vergi personeli ile olacağı he
pimizin malûmudur. 

Yukarda değindiğim gibi, vergi reform ça
lışmaları diye yıllardır lafı edilen faaliyetler ve 
hazırlanan raporlar dolaplarda tozlanmaktadır. 
Şimdiye kadarki, uygulama hemen her yıl büt
çeleri denk getirmek için bir Finansman Kanu
nu çıkarıldı, ama bu yıl böyle bir tedbire başvu
rulmaması sevinilecek bir olaydır. 

Gumhurîyet Halk Partisi temel görüşü çok 
kazanandan çok, az kazanandan az vergi al
mak suretiyle adaletli bir vergi uygulamasıdır. 

Yeni vergi veya müspet uygulamasından zi
yade, mevcut vergi uygulamasının daha etkin 
hale getirmek, bilhassa vasıtasız vergilere 
ağırlık verip beyannamelerin kontrolünü ge-
•niişletmiek için âcil tedbirlere başvurulmalıdır. 
Millî emlâke maliyemiz tam salııip çıkmalıdır. 

Şimdiliye kadar daima vasıtalı vergilere 
ağırlık verilim ekte, vasıtasız vergiler zayiatıı 
gün geçluikçe artmakta dur. Yergi yükünün da
ha âdil bir biçimde dağılımım sağlamak, üze
re, çeşitli vergi kanunlarında yer alan mua
fiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi) ye
llinde olur. Daha dengeli bir ücret ve gelir 
politikasını uygulamak amaciyle indirim ve 
tarifeler günümüzün koşullarına uygun hale 
getiırillmeilidir. Bu örgütle çalışan yetişkin de
ğerli vergi elemanlarımızın maddî yönden tat
min edilmeli, Personel Kanununda öziel bir yer 
verilip yan ödemelerle desteklenmeli, süratli 
etkin vengi kontrolü sağlanmalı, vergi iti
raz ve temyiz komisyonları «görevleri yeni
den düzenlenmelidir. 

iSaym senatörler, Yukardan beri te
mennimiz ve dileğimiz olan hususlardan 
sonra 1974 yılı Maliye Bütçemizin 

1 375 013 943 lira cari harcamalara 
164 250 000 lira yatırım harcamalarına 

30 49$ 752 149 lira transfer harcamaları ol
mak üzere, 

32 038 616 092 lira olarak teikllf edildiği görül
mekte dür. 

Genel Bütçe içinde en fazla meblâğı ifade 
eden Maliye bütçemizin transfer harcamaları 
katma bütçelerin ve İktisadî Devlet Teşebbüs
lerine yardımcı fonları kapsamaktadır. 

11974 yılıı Bütçesinin anakarek/terd hızlı kal
kınma, geri kalmış 'bölgelerimizin, özellikle köy
lerimizin kalkınma hamlesilnde öncelik tanın
masına desltek olunmasadır., 

Köylerimizin ve halk sektörünün girişimle
rine katkı ve desltek olarak fonları ihdas eden 
bu yılkı bütçemiz tüm çalışanların haklarının 
zamanında verilmesini ve özellikle 1970'den 'be
ri memurna borçlu bulunan Devletin borcunu 
ödeyecek imkânı sağlayan maliye bütçemizin 
memlekeltiiniiize ve milletimize hayırlı olmasını 
diller, Cumlıusiyet Halk Par tM Gırupu adına 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumıhuıibaşkaıılığı Kontenjan 
Grupu adına Sayın Mehmet îzmen, buyurunuz 
efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA MEHMET 
ÎZMEN (Cumhur'başlkanınca S. Ü.) —• Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde Kon
tenjan Grupunun düşünce ve .temennilerini arz 
ediyorum. 

Görüşmekte bulunduğumuz Maliye Bakanlı
ğı 'biiltçe.ai ile 1974 malî yılı Bütçe görüşmeleri 
Senatoda bitiriliyor. 

iSaym Maliye Bakanı, bütçenin takdimi mü
nasebetiyle genel açıklamalar yaptı. Diğer 
'Sayın Bakan arkadaşlarımız, 'bütçeleriyle il
gili açıklamalarda bulundular. Bu açıklama
lardan malî politikamız, malî imkânlarımız, 
'bütçenin ana'hizmet programları ve Hükümeitim. 
bütçe politikası mevcut imkânlar ve bakan
lıkların kadroları olarak bütçenin uygulama 
kalbiÜyetl hakkında ayrıntılı bilıgiler edimdik. 

iSaym arkadaşlarımı, bütçe görüşmeleri mü-
naislebıetîyle (toplu olarak görüyoruz İdi, memle
ketlin ekonomik ve malî potansilyeliinde, doıla-
yısiytle halfamıza yapılacak hizmetler konusun
da büyük gelişmeler vardır. Btiz, Deflet büt
çesinin 200 milyon liradan ibaret olduğu za-
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manian çak iyi hatırlıyoruz." Bu yıl burada 82 
milyar lira tutarında Devlet bütçesi üzerin
de görüşüyoruz. Bu netice 50 yıl gibi, mJJUlet ha
yatında uzun sayılamayacak bir dönem sonun
da varılan bir sonuç, olarak hep birilikte övü
neceğimiz ve milletçe ferahlık duyacağımız 
bir husustur. 

Bu netice, büyük Atatürk'ün kurduğu Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti idaresi zamanında, 
onun gösterdiği hedeflere doğru a:dığımıız 
yol boyunca, gelmiş geçmiş bütün iktidarla
rın, bütün hükümetlerin, büyük milletimizin 
desteği ve fedakâr memurlarımızın gayretle-
aiylle alınmış bir neticedir. 

Bu sonuç. Cumhuriyet İdaresinin ne feyiz
li bir idare, olduğnun çok veciz bir ifadesi
dir. Geçmişe ait hizmetleri bu manada de
ğerlendirmenin yerinde Ve olumlu bir tutum 
dlacağı kanaatindeyiz. 

Bu neticenin alınmasında geçmişte olumlu 
hizmetler vermiş olanları hayırla yadetmenin 
bir kadirsin asilik gereği olacağını! söylemek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe, Hükümet 
programlarının bir icra vasıtasıdır. Bu vası
tanın kullanılmasında Malye Bakanlığının 
önemli görevleri vardır. Geçen bütçelerde ol
duğu gibi, l!9'74 bütçesi uygulamasında daha 
da farkla olarak Malîye Bakanlığına, düşen 
görevler vardır. Maliye Bakanlığı, gene, kabi
liyetli, enerjik bakanları Sayın Deniz Baykal' 
in idaresi altında bilgi ve tecrübe itibariyle 
daiiıma kendini yenileyen kıymetli elemanlar
dan oluşan kadrosuyle bu bütçeyi de başarı 
ile uygulayacaktır. Bunda hiç şüphemiz yok
tur. Bu inancımızın delili, geçmiş yıllardaki 
başarılarıdır. 

1!974 yılı Bütçe uygulama yılında özellik
le önemli gömdüğümüz hususlar şunlardır: 

'Bütçenin uygulanması, gelirlerin toplanma
sı, giderlerin, bu arada bütçeye konulan fon
ların zamanında ve israfa meydan vermeden 
kullanılması. 

Gelirler konusunda, geçmiş yıl bütçelerinim 
•müzakeresi münasebetiyle, bu yıl bütçe görüş
meleri münasebetiyle ileri sürülen temenni
lere, vergi reformu konusunda daima tekrar
lanan temennilere katıldığımızı, kendi görüş
lerimizi de teyid ettiğimizi ifade ederek Mali

ye Bakanlığının bu konuda geniş hazırlıklar 
içinde bulunduğunu da bu yılki görüşmeler 
münasebetiyle de bildiğimizden, bu konuya ay
rıca temas etmeyi zait görüyorum. 

Giderlerin yapıl ması konusuna gelince: Büt
çe giderlerinin icrası suretiyle bu yıl 212 milyar 
liralık genel hizm'ctler, 21 milyar liralık sos
yal hizmetler, 3/2 milyar liralık ekonomik hiz
metler görülecektir. 

Sayın senatörler, bilindiği giibi, bütçeler za
manımızda geleneksel malî hüvüyietleri yanın
da, sosyali ve ekonomik bir hüviyet de almıştır. 
Bütçenin bu yeni hüviyetleri, zamanımızda ar
tık ağır basmaktadır. Zamanımızda verginin 
aııeşratiyeti artık bu hizmetleri de şümulüne al
mış bulunmaktadır. Vergi hasılatından olu
şan bütçe güderlerinin genel hizmetler, sosyali 
hizmetler ve ekonomik hizmetler itibariyle 
milletimizi tatmin edici olarak kullanılması, 
vergi görevinin hakikiyle ve seve seve yapıl
masının başta gelen a mille itinden biridir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu hizmet
lerin ıaııta'bl ve tatmin edici şekilde görüldü
ğünü iddia edemeyiz. Topyekûıı Devlet hiz-
mdijenimden vatandaşlarımız şikâyetçidir, bi
zim de müşaha del enlimiz bunları teyit etmek
tedir. Bu itibarla, hu yılkı 'bütçe uygulaması 
münasebetiyle bu hizmetlerin daha verimli 
yapılmasını gönülden temennii etmekteyim. 

Bu münasebetle bir hususa da. temas etmek 
istiyorum-, birçok arkadaşlarım da temas et
tiler : 

(Maliye Bakanlığının ilgili öteki hakanlık
larda birlikte bütçe uygulanıasiyle ilgili mev
zuatın işlemleri güçleştiılel, hizmet hareket
lerini geciktirici, dolayısıiyle memleketimizin 
muhtaç olduğu hızlı kalkınmayı âdeta engel
leyici hükümlerden kısa zamanda mevzuatımı
zı kurtararak, bunların yerine zamanın ge
rektirdiği yemi hükümler konulması hususun
da gayret sarf etmelerini temenni etmekte
yiz. 

Bu yıl bütçesi münasebetiyle Maliye Ba
kanlığına düşen Önemli görevlerden birisi de 
enflâsyonla mücadeledir. Birçok hatip arka
daşlarım da bu konuya önemle ve lâyiki veç
hile temas etmiş bulunuyorlar. 

'Grupumuz üyelerinden Sayın Sait Naci ar
kadaşımın da burada yaptığı konuşmasında 
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işaret ettiği gibi, bu bütçe dönemlinde Maliiye 
Bakanlığının başta gelen görevlerinden biri 
de, kanaatimizce enflâsyonla mücadele etmek 
olacaktır. Bu mücadele, halkımızın mâruz bu
lunduğu hayat pahalılığını bir yerde durdur
mak için olduğu kadar, bizajtü'hî 'bütçenin öngö
rülen ölçülerde uygulanabilmesi için zorunlu
dur. Bu zorunluluk, hem gider, hem gelir büt
çesi bakımından önem arz etmektedir. Bütçe 
gelirlerinin anakaıyrıağmı teşkil eden vergile
rimizin % 60 civarında gider vergilerinden hâ
sıl olduğu malûm olduğuna göre, bu konuda 
fazla bir şey söylemeye gerek görmüyoruz. 

Diğer bir konu, fiyat istikrarı konusudur. 
Sayın arkadaşlarım, çeşitli nedenlere bağlı ola
rak fiyatların tahammülü aşan ölçülerde yük
seldiği malûmdur. Bu konuda, ciddî tedbirler 
alınması için Hükümetçe bir istikrar poliltiika-
sı tespit edilerek, halkımıza güven verecek 
şekilde uygulamaya konulması lüzumuna önem
le temas etmek istiyoruz. Bunun İçin, fiyatların 
belli bir seviyede tespit edilmesi! ve vatandaş
larımızın satmalıma güçleriyle dengeli bir ha
le konulması ihmali caiz olmayan bir zorunluk-
tur. Böylece bugün içine düştüğümüz fiyat ar
tışı, ücretlere zam. taban fiyatlara zam, hay alt 
pahalılığı şeklinde sürüp gideceğe 'benzeyen 
fasiüt daireyi önlemenin çaresini ciddî olarak 
arayıp bulmak lâzımdır. 

Değerli senatör arkadaşlarım ; biz Konten
jan Guupu olarak bu şartlarla uygulanaeağını 
ümit ve bunu temenni ederek, uygulamadaki 
•olumlu neticelere intizar hailinde, 1974 yılı Büt
çesini mevcut şartlar ve imkânlarla orantılı ola
rak genellikle olumlu karşılıyoruz. Bu bütçe
nin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Grene, 
değerli Maliiye Bakanımıza, güzide mesai ar
kadaşlarına başarılar diliyoruz. 

iBski bir mensubu olmakla daime. iftihar et
tiğim Maliye Bakanlığının değerli mensupla
rını başta Sayın Bakanları olduğu halde şatean 
da takdir ve saygılarımla selâmlıyorum. 

Yüce Senatoya Grupumun saygılarını sunu
yorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îzmen. 
G-ruplar adına ikinci kez konuşmak ama-

cîyle Millî Binlik Grupu adına Sayın Suphi Ka
raman, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Talbiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bendeniz bu konuşmamda grup sözcüsü ola
rak bir konuya değinmek istiyorum,. Öteden be
ri kamu oyunu meşgul eden, basında çoğu kez 
yer tutan bir konu var; vergiden kaçınma, ver
gi kaybı konusu. Ülkemizde ne ölçüde bir ver
giden kaçınma vardır? Bunu bir incelemeye da
yanarak ifade etmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı 1974 gider ve gelir büt
çesi raporunun 13 ncü sayfasında bir tablo var
dır. Orada 19i6i9'dan 1973'e kadar olan dönem 
içerisinde her yıl beyanname incelemelerini, 
stopaj incelemelerini sayı olarak vermektedir. 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun 
çalışmalarından olarak bu miktarlar ortaya 
konmakta, incelenen matrah ve bu incelenen 
matrahta bulunan fark milyon Türk Lirası ola
rak gösterilmektedir. Öteden beri bu konuda 
yaptığım, yıllardır devam ettirdiğimi çalışmaya 
da dayanarak bu yılki Maliye Bakanlığı gider 
ve gelir bütçesi raporda olmayan iki yıl önce
ki durumu da kendi notlarımdan eklemek sure
tiyle lö-Gî'den 1973 yılma kadar yapılan beyan
name incelemelerini ve bunların sonuçlarını 
arz e'aıek istiyorum. 

1967 yılında incelenen beyanname sayısı 
7 812, stopaj sayısı 16 310', incelenen matrah 
2 milyar 343 milyon, bulunan fark 641 milyon. 
Bulunan farkın irdelenen matraha oranr vergi
den kaçınma yüzdesini gösteriyor bu da % 27. 
Demek ki incelenen matrahın % 27'si vergiden 
kaçınma durumu içinde olmuş, 1967 yılında. 

1968 yılında incelenen beyanname sayısı 
7 903, incelenen stopaj sayısı 18 271, incelenen 
matrah 3 milyar 264 milyon, bulunan fark 73'5 
milyon Türk lirası. Vergiden kaçınma yüzdesi 
% 23 

jli9'69 yılında (ki, bu yılki Maliye Bakanlığı 
gider vergileri bütçesinde buradan itibaren 
gösterilmektedir.) İncelenen beyanname sayısı 
7 798, incelenen stopaj sayısı 15 924, incelenen 
matrah 3 milyar 56 milyon, bulunan fark 1 mil
yar 285 milyon Türk Lirası, Vergiden kaçınma 
yüzdesi % 42. 

1970'te incelenen beyanname sayısı 8 638, 
incelenen stopaj sayısı 19 183, incelenen matrah 
3 milyar 8918 milyon Türk lirası, bulunan fark 
1 milyar 677 milyon Türk lirası, vergiden ka
çınma yüzdesi % 43'tür. 
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1971 yılında incelenen beyanname sayısı 
6 1267, incelenen stopaj sayısı 11 967, incelenen 
matrah 2 milyar 3812 milyon Türk lirası, bulu
nan fark 1 milyar 90 milyon Türk lirası, vergi
den kaçınma yüzdesi % 46'dır. 

11972 yılında incelenen beyanname sayısı 
6 738, incelenen stopaj sayısı 8 523, incelenen 
matrah 4 milyar 36 milyon, bulunan fark 1 mil
yar 322 milyon, vergiden kaçınma yüzdesi % 
33'tür. 

1973 yılında ise sonuçları alınmış ve rapor
da da öyle görünmüştür; incelenen beyanname 
tsayısı 8 077, incelenen stopaj sayısı 10 022, in
celenen matrah 3 milyar 171 milyon Türk lirası, 
'bulunan fark 1 milyar 386 milyon Türk lirası, 
vergiden kaçınma yüzdesi % 44'tür. 

Arkadaşlarım, bu yedi yıl içinde toplamı ola
rak incelenen beyanname sayısı 53 233, incele
nen stopaj sayısı toplamı 100 200 ki, hepsi bir
likte 1&3 433 ediyor. Yedi yıl içinde incelenen 
matrah 22 milyar 150 milyon Türk lirası, bulu
nan fark 8 milyar 136 milyon Türk lirası, ver
giden kaçınma ortalaması % 36,7'dir. 

Şimdi, bulunan farkı, 8 milyar 136 milyon 
Türk lirasını, incelenen beyanname sayısı ve 
stopaj sayısı toplamına, 153 433'e bölüyoruz. 
Belki ikisine birden bölmek doğru değil; ama 
ikisinin farkı ayrı ayrı gösterilmediği için iki
sine birden bölüyoruz. Bokluğunuz vakit ince
leme başına düşen fark 53 bin Türk lirası çıkı
yor, Eğer incelenen matrahı bu 153 bine böler
seniz 145 bin lira çıkıyor. 

Demek ki; ortalama olarak incelenen beyan
name başına 145 bin liralık bir matrahın 53 bin 
lirası vergiden kaçırılmış, vergi dışında tutul
mak istenmiş. Yergiler gittikçe müterakki bir 
sistemdedir, bunu biliyorsunuz. Biraz evvel il
gili bir arkadaştan öğrendim, 100 binin üstünde 
% 34 vergi vardır. Bu 100 binin üstüne çıkan 
miktarlar içindir. Öyleyse bütün bu yedi yi;m 
son beş yılında incelenen beyanname sayısına 
göre 1969 yılında 400 milyon Türk lirası vergi 
kaybı var. 1970 yılında 550 milyon, 1971'de de 
350 milyon, 1972'de 450 milyon, 1973de 450 mil
yon lira vergi kaybı var. Bunlar incelenen be
yanname sayısına göredir. 

1973 yılında incelenen beyanname sayısını, 
mevcut beyannameye göre yüzde oranına vura
lım. Acaba beyannamelerin ne kadarı inceleni

yor, ne kadarı incelenemiyor? Yıllık beyanna
meler 1973 yılında 575 191'dir. Şimdi 575 101 
beyannamenin ancak 8 077 tanesi incelenmiş. 
Tüm miktar içerisindeki incelenen beyanname 
oranı c/c 1,4. Şimdiye kadar genellikle ifade edi
len ancak % 3 inceleme yapılabilir denildi. 
Demek ki, 1973'de bu oran 1,3 olmuş. Zaten her 
yılın incelenmesine bakarsanız, Maliye Bakan
lığının kadrosu oıitalanıa 6 500, 7 500, 8 €00 
arasında beyanname incelemeye yetiyor. Daha 
fazlasına yetmiyor. 

Demek ki incelenen beyannamelerin % 1,4 u, 
haydi % 2'si diyelim, yani ortalama 1/50'i her 
yıl incelenebiliyor; ama tabiî geride kalan da
ha 49 kat beyannamenin de bu oranda vergi 
kaybı içerisinde olduğunu kabul etmek doğru 
değil. Çünkü, zaten inceleyen elemanlar ihti
sasları gereği hangi noktalara nüfuz edecekle
rini biliyorlar. Eğer aklımıza gelmemesi lâzım 
gelen başka, meseleler de etkenlik göstermemiş-
se, çoğu kez isabetli olarak vergi kaybı yerle
rine nüfuz eclc-'biliyoılar ve bir kısmını iyi ince
leyip bu vergi kaybı olan kaynakları meydana 
çıkarabiliyorlar; ama her halükârda incelene -
meyen vergilerde kalan fark, yani incelemeye 
tabi tutulan matrah her halde oradan meydana 
gelecek kayıp bunun 50 katı değildir, ama ör
neğin belki 10 katıdır. Bundan hiç şüphe yok. 
Oradan şu neticeye varıyoruz; demek ki her yıl 
vergi incelemeleri tanı yapıla/bilmiş olsa, ya da 
vergiden kaçırma olmamış olsa, halkımızın ver
gi terbiyesi, vergi şuuru gelişmiş olsa, şu beyan
name incelemelerinde (ki, stopaj incelemelerin
de bu kadar kayıp olacağını sanmıyorum, onlar 
meydandadır, daha çok bordrolara falan bağlı 
olan şeylerdir) her yıl ortalama 5 - 6 milyarlık 
bir vergi kaybı vardır. Bu en asgarî, en az dü
şünülebilecek bir ölçüdür. Bu tabiî geçmiş yıl
lara ait bütçelere, 5 - 6 yıl evvelki bütçelerle 
oranlanabilir olsa 5 - 6 yıl önceki bütçelerin ge
lir vergileriyle, vergi kalemleriyle mukayese 
edilecek olursa belki de 1/4, 1/5 bir kayıptır. 
Hatta yalnız Gelir Yergisi içinde bunu mütalâa 
edecek olursanız, cok daha büyük bir kayıp or
taya çıkar. Bununla gayet somut olarak bütçe 
rakamlarından, bütçe kitaplarından aldığımız 
şu rakamları böylelikle değerlendirmiş olduk. 
Türkiye'de bir vergi kaybının olduğunu hiç 
kimsenin itiraz edemeyeceği bir ölçüde ortaya 
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koyduk. Bunda bütün kusurlar tabiî mükellef
lere ait değildir; yani Devletin, iktidarların, 
hükümetlerin de yapacağı işler vardır. Geniş 
teşkilât kurmak, halka vergi terbiyesini göıtüre-
cefc, vergi şuurunu götürecek yılların alışkanlı
ğını düzeltecek yollar vardır, ama maalesef ya
pılamamıştır. 

Bazen «vergi kaçakçısı» falan dediğiniz za
man guruplar, izzeti nefisler kırılır; biz konuş
mamızda öyle demedik, «vergi kaybı» diyoruz; 
ama bu vergi kaybının her halde önemli bir yö
nü mükelleflere aittir. Mühim bir noksanı, mü
him bir kusuru mükelleflere aittir. 

Kamu kesimi gelirlerinin en önemlisi hiç 
şüphe yok ki, vergi gelirleridir. Millî gelirin bir 
kısmının vergi yoluyle yeniden dağıılış'a tabi 
tutulması çağımızı Batılı demokratik düzen ba
kımından karakterize eden en önemli özellik 
olarak kabul edilmektedir. Ekonomik hayatın 
gelişmesi ve sosyal düzenin kurulusu üzerinde 
yapıcı etkileri, vergi anlayışının temel fonksi
yonunu teşkil eder. Vergi yoluyle özel sektör
den kamu sektörüne aktarılan değerler, üreti
ci alanlarda özellikle kamu yatırımlarının fi
nansmanında kullanılarak istihdam, üretim hac
mi ve millî gelirin artışı üzerinde önemli etki
ler yaparlar. İşte verginin bu fonksyionu gide
rek sosyal bir kapsamı da geliştirerek demokra
tik rejimlere güç kazandırmakjtadır ve de gayet 
ılımlı, gayet yumuşak bir deyim ile «vergi şuu
ru» nun geliştiği ülkelerde Batılı demokratik 
düzen kökleşmiştir. Vergi şuurunun geliştirile
mediği vergi haksızlıklarının, adaletsizlikleri
nin geniş ölçüde bulunduğu ve halk tabakala
rında bu inancın yerleştiği yerlerde demokrasi 
inancı zayıflar. 

27 Mayıstan sonra getirilen servet beyanna
meleri, özellikle verginin ilânı, açıklanması çok 
büyük ölçüde o günden bu güne kamu maliye-
ımizin güçlenmesini sağlamıştır. 1-961 - 1962 yıl
larında bu vergi ilânlarının çok aleyhinde bu
lunuldu. 1963 - 19*64'de de aleyhinde bulunuldu; 
amıa 1965'ten itibaren aleyhinde bulunanlar ik
tidara geldikten sonra faydalandılar. Kaldıra
caklarını seçim bildirgelerine aldıkları halde 
iktidara geldikleri zaman muhafaza ettiler. O 
günlerden beri artık vaitandaş, kendi semtinin, 
kendi çarşısının zengin bir tüccarının ne ölçüde 
vergi verdiğini görmekle bir kanaate sahip olu

yor ve çoğu kez de iyi mükellefler arasında bir 
yarış yapılıyor, teşvik edici bir unsur oluyor. 
Fazla vergi verdim diye guruıiananlar da var. 
Bunu kabul etmek lâzım. Bu ülke hep sakat 
düşünceli insanlarla dolu bir ülke değil. Fazla 
vergi verip ve bu açıklandığı zaman ondan gu
rur duyanlar da var. Teşvik edici unsur oldu 
vergilerin ilânı. Bu şekilde vatandaşların yakı
nında gördüğü varlıklı bir kimsenin vergi ver
mesinden ötürü kıvanç, duyduğu muhak'kakitrr; 
ama aksi olması halinde yaşantısı, olanakları 
çok geniş bir mükellef kendisini zararda göste
riyor, vergi kaçırılıyorsa bu da vatandaşın ka
fasında demokrasinin faziletine olan güveni 
sarsıyor. Bu nedenle vergi mükellefi durumun
da bulunan bütün vatandaşların vergiden ka
çınmayı en az hata düzeyine indirmesi vatanî 
bir görevidir. 

Ülkemizde vergiden kaçırmayı hazırlayan 
ya da bunu teşvik eden çeşitli nedenler vardır. 
Vergi sistemimiz gelirin oluşumu döneminde 
yeteri kadar ımüdahaleci bir yapıya sahip değil
dir. Oysa Batı demokrasilerinde bu hususa bü
yük önem verilmiştir. Özellikle Gelir Vergisi
nin gelirin oluşumu sırasında müdahaleci yönü 
geliştirilmiştir. 

Ülkemizde geniş, devamlı ve etkili bir vergi 
inceleme geleneğinin kurulması çeşitli nedenler
le mümkün olamamıştır. Mükelleflerde vergi 
şuurunun hazırlanmasında ve vergiden kaçırma 
iradesinin kırılmasında Hazinece ilgililerle ya
pılması gereken işbirliği istenilen düzeye çıkarı
lamamıştır. Vergi kaybını en az düzeye indire
cek bir uygulama ve kontrol mekanizması ile 
ve mükelleflerle geniş ölçüde işjbirliği yapılma
sı suretiyle memlekette vergi terbiyesinin ku
rulması ve vergi şuurunun uyanması sağlanma
lıdır. En büyük temennimiz, gelecek günlere 
ait olan en büyük temennimiz budur. 

Grupum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Maliye Bakanlığı 
1974 yılı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapı
lan konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. Sayın 
Mehmet Faik Atayur t l . Yok. Sayın Osman 
Canpolat?.. Yok. Sayın Suphi Karaıman? 

1SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tekrar 
konuşmayacağım efendim. 
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BAŞKAN — Say m Kâmran İnan, buyurun 
efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi memleketin ekono
mik ve malî politikasının bir endikatörü olma
sı itibariyle bazı genel görüşmeleri burada 
açıklamayı vesile teşkil edebilir kanısındayım'. 

ll'k nokta olarak memleketimizin ekonomik 
ve sosyali bünyesine eğilmenizi rica edeceğim. 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bünyesi sıh
hatli olmaktan çok uzaktır. Bugün 40 milyon
luk nüfusumuzun azamî 25 milyonu ekonomik 
hayata iştirak edebilmekte, diğer 15 milyonu 
tamamiyle kendi kendine yeterli bir kapalı 
ekonomi! içerisinde yaşamaktadır. Bu da enf-
rastrüktürün, altyapının yapılmamasmdan ve 
bunarm millî ekonomi anadamarlarma ithal 
edilmemiş olmalarının bir neticesidir. Eğer bü
tünüyle millet ekonomik ve sosyal hayata işti
rak edebilse, Türk ekonomisinin maliyesinin 
potansiyeli şimdikinin çok üstünde olur. 

Bir diğer üzerinde durulması gereken husus; 
ortak üyesi bulunduğumuz ve münasebetlerimi
zin gititikçe geliştiği Avrupa Ekonomik Toplu
luğu, yani Müşterek Pazar yanında Türkiye'nin 
içinde henüz bir müşterek pazar kurulamamış 
olması vakıadır. Bugün İstanbul ile Erzurum 
arasındaki fiyat farklarını, Lizbon ile Norveç 
arasında bulabilmenize imkân ve ihtimal yok
tur. Memleketin ekonomik bakımından da bir 
bütünleşmesi olmamıştır ve bu ekonomik ve sos
yal tablosu itibariyle baktığımız zaman Türki
ye, bölgeleri itibariyle büyük farklar arz eden, 
binaenaleyh sıhhatli olmayan bir bünye manza-
trası vermektedir. Dünyanın bütün ülkelerinde, 
İsviçre dahil olmak üzere, muhtelif bölgeler ara
sında ekonomik ve endüstriyel bakımdan fark
lar vardır; İtalya'da vardır, Fransa'da vardır, 
Amerika'da vardır, her tarafta görmek müm
kün. Yalnız, bunları zaman mefhumuna vurdu
ğumuz zaman, bu farkların çoğu yerde on sene 
ile onbeş sene arasında değiştiğini görürsünüz. 
Türkiye'de bu farkları ele aldığımız zaman, mü-
'balâğa etmeyeyim, ama yüz senenin çok ötesine 
geçersiniz. 

Benim bugün Ankara'da yaşadığını hayat 
tarzı ile «seçim bölgeme döndüğüm zaman Bit
lis'in Hizan ilçesindeki bir köylüyle paylaştı

ğım hayat tarzı arasında size gayet rahatlıkla 
söyleyebilirim, yüz yıllık bir zaman aşımı vardır. 
Böyle bir bölgeye de sıhhatli bir bünye diyebilme
ye imkân ve ihtimal yoktur. Bunu düzeltmedi
ğimiz müddetçe, bölgeler arasındaki bu büyük: 
dengesizlikleri ortadan kaldırmadığımız sürece, 
memlekette ekonomik, sosyal ve netice itibariy
le siyasî bakımdan tam ve emin bir istikrar bul
mamıza imkân ve ihtimâl yoktur. 

Bugün Dokuzlar Avrupa'sında henüz kara
rı kesinleşmemiş olmakla beraber, bildiğiniz 
gibi 'bölgesel kalkınma için 3 milyar 2Û0 milyon 
dolarlık bir fon kurulmalstadır. Bu ınıe demek
tir? Bu, Danimarkalının vergisi ile Sicilyalı 
kalkındıri'lacak demektir. Biz henüz Türkiye'de 
İzmir'den aldığımız vergi ile Hakkâri'yi kal
kındırmak zihniyetine ulaşaımadık. İllâ iki, aynı 
noktaya geri gidecektir. Neden? Çünkü orası 
çok vermiştir, oraya çok yatırmak lâzımdır. 

Zaman zaman münakaşa konusu yapılır, 
İstanbul'a metro lâzımdır, «portesi 5 milyaır 
TL.» denir. Bugünkü haliyle baktığınız zaman 
gerçekten lâzımdır; ama îstanbula metro yap
mak Türkiyenin genel ekonomik ve sosyal bün
yesi, tablosu içinde geçerli midir? Değildir. Ne
den yapılmak zarureti var? Çünkü, senelerden1 

beri hatta yüz seneyi aşkın bir sakat sosyal ve 
ekonomik politikanın önünüze getirdiği bir ne
tice. Ama, bir an bu metronun inşa edilmiş bu
lunduğunu tasavvur buyurun ve bir lüks metro 
(istasyonu da kurun ve buraya benim seçim 
bölgemde henüz nehirleri, dereleri yüzerek ge
çen bir köylünün kazara düşmüş olduğunu göz
lerinizin önüne getirin ve bu adamın reaksiyo
nunu düşünün. Onu bırakın, benim seçmenle
rimden Ankara'ya gelenlerin çoğundaki reaksi
yon, bir nevi aya inmiş bir insanın reaksiyonu
dur. Bana buraya gelip de otelde, otelcinin 
yandımıyle telefon eden seçmenlerimden çoğu
nun henüz telefonda konuşmak alışkanlığına sa
hip olmadığını teesürle görmekteyim; aya be
şinci defa insanın indiği ve ayla yer arasında 
fen rahat bir şekilde hatta buradan bile dinledi
ğimiz mükâlemelerin cereyan ettiği bir devirde. 

Müsadenizle, buradan bir başka noktaya 
geçeceğim; o da Türkiye'mizde kanun önünde 
eşitliğin hâlâ Fransız Ihtilâlindeki manasıyle 
uygulanmakta bulunmasıdır. Şeklî eşitlik. "Ver
gi bakımından Haıkkâri'deki vatandaşla İstan-
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bul'dakine aynen kanun uygulanır. Mahkemeler 
önüne çıkmak ve prosedür kanunları bakımın
dan böyledir; ama değerli arkadaşlarını, günü
müzün dünyasında modern manada kanun eşit
liği demek pozitif kanun eşitliğidir. Bunun an
lamı, Devletin hizmetleri bakımından vatanda
şın nerede oturursa otursun, sosyal seviyesi ne 
olursa olsun, verdiği vergi ne olursa olsun, nü
fus kesafeti ne olursa olsun, asgarî âmme hiz
metlerini vatandaşın ayağına götürmek mükel
lefiyetidir. Türkiye'de bu mükellefiyet asıllar
dan beri ve bngün dahi, Devletçe hissedilmiş 
^bulunmaktadır. Muayyen bazı kentlerimize 
hatta Paris dalgalarıyle müsavi bir hayat sevi
yesi sunacaksınız, ama beri tarafta yoldan mah
rum olacak, okuldan mahrum olacak, çalışma 
'imkânlarından mahrum olacak, sağlık imkânla
rından mahrum olacak milyonlarca insanınız ve 
ondan sonra sosyal adaletten bahsedeceksiniz, 
Hükümet Programına alacaksınız; bu, geçerli 
değildir, değerli arkadaşlarım. 

Fransa'da, İsviçre'de bile herhalde Bürizo' 
nun bir köyü ile Zürih arasında fark vardır. 
Fransa'da Midi'nin bir kasabası ile Paris ara
sında fark vardır, ama asgarî âmme hizmetleri
ni bunların hepsinde teker teker bulabilirsiniz, 
en asgarilerini; fakat Anadolu'nun dörtte üçün
de bunların hiç birini bulmanıza imkân yoktur, 
buna mukaıbil bazı kentleri Türkiye'mizin nere
de ise endüstriyel, ha'tta post endüstriyel bir 
nevi istihlâk ekonomisine doğru kaydırılmakta
dır. Buna sıhhatli bir ekonomi demeye, sıhhat
li bir sosyal kalkınma demeye imkân olmadığı 
»gifci, Devlet burada, vatandaşa karşı mükellefi
yetinde ihmalkâr olmaktadır, kusur işlemekte
dir. 

Biliyorsunuz, vatandaşın en tabiî hakların
dan birisi (Atlantik şartına girmiş, İnsan Hak
ları Beyannamesine girmiştir) çalışma hürriye
tidir. Çalışma hürriyeti demek, doğan her va-
Itandaşı devletin beslemek imkânına sahip kıl
ması demektir. Çalışma hürriyeti demek, va
tandaşın doğduğu ve büyüdüğü yere kendi aya
ğına devletin çalışma imkânını götürebilmesi 
demektir, bunların hiç birisi bizde yapılmamış
tır, yapılmamaktadır ve devletin konsepsiyonu-
na henüz bu yerleşmiş değildir. 

Buradan bir başka noktaya müsaadenizle 
gelmek istiyorum. Benim anlayışıma göre, fa
şizm, komünizm gibi totaliter rejimlerle demiok-

I rasi arasındaki farkı ben şöyle görürüm. Tota
liter rejimler, insanları hayatta hizaya getirir
ler, «Birbirinizin önüne geçemeyeceksiniz» der
ler, önlerine baraj dikerler, hürriyetlerini taJh-
dit ederler, çalışma hürriyetini, ilerleme, zekâ 
hürriyetini, fikir hürriyetini, her şeyini. 

Demokrasi; insanların serbest yarışı eşit 
I şansa ve fırsata sahiptir. Yalnız, bu ikinci tari

fin geçerli olabilmesi için hareket noktasında 
I insanların eşit şansa, fırsatlara sahip kılınması 

lâzımdır. Aksi takdirde demokrasi sakat işler, 
aksi takdirde İngilizlerin dediği gilbi «fair play»1 

olmaz. Olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Mi-, 
salle arz edeyim : Ankara'da oturan bir vatan
daşın çocuğu daha ilkokuldan itibaren, İngiliz
ce ve Fransız'ca eğitimi dahil olmak üzere her 
türlü imkâna sahip, İngilizce eğitimi yapan üni
versiteler dahil, oradan gelecektir, geçmek inı-

I kânına sahiptir. Ağrı'da oturan bir vatandaşın 
I çocuğu liseyi dahi yarı dersleri boş geçımiş şe

kilde bitirebilecektir ve ondan sonra bu iıkisi-
I ne diyeceksiniz ki, buyurun, hürriyetler rejimi

dir, demıckrasidir, yarışın bakalım. Buna han
dikap yarısı derler, değerli arkadaşlarım. 

Bir vakıa vardır, Türkiye'de handikaplar 
gittikçe azalıyor, ama bu sistemi devam ettir-

I diğiniz müddetçe demokrasinin sıhhatli işleye
bilmesine imkân, ihtimal yoktur. Bunun netice
si nedir? Bunun neticesi benim kanımca, bir 

I memlekette bütün vatandaşarma eşit nispette 
ve kalitede ilk ve hatta ortaöğretim imkânları 

I vermediğiniz sürece o memlekette yeni ve bü-
I yük üniversiteler yapmaya hakkınız yoktur. 
I Kimin vergisiyle 'yapıyorsunuz bu üniversitele

ri? O okumak imkânına sahip olmayanların 
I vergisiyle, okumak imkânına sahip olanlara 
I daha çok imkân vermekle, Ne olacak sonunda1? 

Bunun adına da serbest yarışma, kuvvetlerin 
I beraber gitmesi diyeceksiniz. Buna imkân, ih

timal yoktur. 
I Daha objektif, daha tarafsız olmak için size 
I ;bir misal arz edeyim. Ben, seçim bölgem olan 
I Bitlis'te, 1950^1611 bu yana seçime iştirak etmiş 
I zevatın isimlerine baktım; hepsi üç veya dört 

aileye mensup, birisi benim olmak üzere, hep 
aynı aileden çıkmış. Neden? Çünkü yalnız, bu 
aileler okumak, yetişmek ve bu gibi işlere talip 
olmak imkânına sahip kılınmışlardır. Diğerleri? 

I Yok. Peki onların içerisinde acaba aynı kabi-
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ıMyette insanlar yok mudur? Bu seçim yarışma, 
bu hayat yarışma aynı derecede iştirak edebi
lecek, omuz omuza gidebilecek, hatta onları ge
ride bırakacak insanlar yok mudur? Vardır, 
me/bzülen vardır. Ben, küçüklük hatıralarım
dan, ilkokul senemden hatırlarımı; benim sınıf 
.arkadaşlarımdan benim standardımın üstünde 
yirmiyi aşkın çocuk vardı, bugün her memleke
te dönüşümde en büyük ıstırabım, samimiyetle 
huzurlarınızda arz edeyim, bu insanların benim 
malik olduğum imkânlara malik -olmamak su
retiyle o kabiliyetlerin geride kalmış olması ve 
•o çocukların benim yüzüme hüzünle bakmaları
dır. Bir insana, vicdanlı bir insana bir Devlet 
bundan daha büyük cezayı ver om e. z ve ben bu 
cezaiyi senede iki üç defa çekiyorum. Devletin 
artık bu cezayı bana çektirmesine müsaade et
memek lâzım. 

Yalnız itiraf edeyim, bugünlkü bütçeye bak
tığımız zaman Devletim, hatta Hükümetim Prog
ramına baktığınız zaman, bu ceza daiha çok de
vam edeceğe benzer. Mji'saBnd arz edeyim. 10 se
ntedir mücadele ederiz, hatta 15 senedir müca
dele ederiz. Bir bölge yatıllı okuılu yapın, arsa
sını ben vereyim, ne isterseniz verelim, 10 sene
din* Devlet ısrar eder, hayıır sonlar orada cahil 
kalsınlar, okutmayım, snız devamı edin. Yok böy
le şey. 

Dahasını arz edeyim. 30 bin nüfuslu bir il
çemiz vardır. Yolu yoktur. Hastası sedyeyle 
at üzerinde getirilir ve yarı yolda ölür. Dev
let, nihayet bu sene programa, bu yol için 2 mil
yon koymuş ve yapılacağından da emin deği
lim. Buna mukalbil değerli arkadaşlarımı, Bit
lis içerisinde 20 kişinin çalıştığı Tekel Başmü
dürlüğü binasına kalorifer koymak için aynı 
Hükümet, 2 750 000 lira para koymuştur. Bu 
mudur memlekete hizmet, bu mudur hizmeti 
vatandaşa, götürmek, bu mudur vatandaşı eko
nomik ve sosyal hayata ithal ettirmek ve bu 
mudur kentten köyden başlamak ve haliktan ya
na olmak?. 

Geçenlerde, Sayın Bakan burada yoktu1.ar, 
bir başka Hükümet tasarrufunu dile getirdim 
ve son derece açıklı usulsüz, kanunsuz, bir ta
sarruf. Bununla, şunu göstermek istedim, ki, 
bugünlkü zihniyetle yine memlekette kalkınma 
köyden, kentten, Hakkâri'den, Bitlis'ten de
ğil, Şimdüıik Nevvyork'tan başlamışa benziyor. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu taitbdkata 
Devlet olarak son verilmediği sürece bu ıstı
rapların, bu açıtların sonu gelmez ve istikrar 
bullmaya imkân yoktur. Şimdi neden buraya 
gidilmiyor? Ben senelerce bunun üzerinde dü
şündüm. Benim şahsî teşhisini şudur değerîâ 
arkadaşlarım. Bizler hepimiz; ben, sizler hepi
miz bu büyük kitleyi devamlı şekilde o hayat 
şartları içinde yetişip, büyümek terbiyesi içe
risinde büyümüşüz. Bu bize tabiî geliyor. Ba
kanlar bile kazara köylere gittiği (lAsf&lt yol 
oradan geç'iyorsa) ve bu hayatı gördüğü za
man şoke olmuyor, hatta bunu günlük haya'tı-
mızda görebiliyorsunuz, Oturduğunuz binada 
kapıcıyla olan günlük münasebetlerinizi göz-
öııüne getirin. Orada bitle intsan farklarını teş
his etmek mümkündür. Onu kendi sevclyemâzde 
görmemek alışkanlığı yerieşmıiştir. O terbiye 
içeriklinde büyümüşüz. Bu zihniyet değişme
diği müddetçe, o kapıcı olsun, o sokakta gör
düğünüz fakir olsun, o her gün tümen tümen 
şu Ankara'ya gel ipte dertlerine devayı, hasta
nesinde Devlet dairesinde arayan vatandaşlar 
olsun, onu aynı insanlar olarak görmek alış
kanlığına, onlara aynı derecede hürmet etmek 
alışkanlığına ulaşmadığınız .müddetçe, Devletin 
onların problemlerine eğilmesiiıie imkân, ihti
mal yoktur. 

Şimdiye kaçlar Türk tarihindeki bütün tat
bikatta, bütün o büyük kitle, o büyük Millet 
hiçbir zaman devletin ekonomik sosyal ve hat
ta acıklıdır siyasî hayatına iştirak ettirilmemiş
tir. Bugün eğer demokratik sistemle dört se
nede bir siyasî hayata iştirak etme imkânını re-
yiyile bula biliyorsa, bunu dahi maalesef o an
dan itibaren irtibatı kcsulmekte ve vatandaş 
benim, sizlerin ve Devlet üzerinde müessir ol
mak ve mııraka.bede bulmaik hak ve imkânını 
kaybetmektedir. Bütün buraları değiş'tirtmedik-
çe, emin olun değerli arkadaşlarım, muasır me
deniyet seviyesine yükselmeye ve Batılı olma
ya imkân yoktur ve çok zor olur. Batılı olmak 
insana ve hürriyetlere değer vermek, demokra
siye düşkün olmak demek, insan varlığına hür-
ımek etmek, kıymet vermek demektir. 

İsviçre'de, bir otomobil kazasında hayatını 
veya çalışma imkânını kaybetmiş bir kimseye 
mahkemeler bir milyon, iki milyon İsviçre 
Frangı verir. Türkiye'de, baktım, eğer zavallı 
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bir köylü ise azamî mahkemelerin kararlaştırdı
ğı, hayatını da kaybetmişse 5 bin liradır. De
mek ki, bizde bir insanın hayatı 5 bin lirayla 
ölçülür. Bu kriterleri, bu kıstasları değişmedi
ğimiz müddetçe; demokrasimiz şeklî olmaya 
mahkûmdur. 

Demokrasi şekille beraber muhteva ister. 
Muhteva demek, insan ferdine, insan 'olmak 
haysiyetiyle hürmek etmek ve bütün hakları, 
bütün imkânları ona tanımak, onun ayağına 
sunmak demektir. Bunu yapmadığımız sürece, 
bu farklılığı 'gözettiğimiz sürece, sokakta mer-
kebiyle giden insana; bu zaten o hayatın ada
nındır. köyde son 100 sene evvelki hayatı yaşa
yan insanı gördüğümüzde «Bu da, budur» dedi
ğimiz sürece ve gelipte şu Ankara'ya kapanıp 
Anadolu'nun realitelerinden uzaklaştığımız sü
rece ve o realitelere her dört sene'de bir döndü
ğümüz sürece, bu meselelerin köklü olarak hal
ledilmesine imkân ve ihtimal yoktur. 

Benim son. G aylık bir diğer müşahede ve 
tecrübemde şudur ki, bugün Anadolu'nun prob
lemleri artık Ankara'dan hepsi ihata edilebil
mek imkânını aşmıştır. Anadolu büyüktür, 
Anadolu çok. kalabalık bir memlekettir, çok 
problemleri vardır ve bunların hepsi benim 
acizane itiraf edeyim, şahsî ihatamı aşmaktadır 
ve zannediyorum: üzülerek itiraf ediyorum ki, 
çoğunun da ihatalarını aşmaktadır. Eğer arada 
sırada bir ekler devlet ziyareti yapılıyorsa, 
şuraya buraya, onun hatırası, onun imajı ancak 
bir kaç gün devam ediyor ve. ondan sonra yine 
hep beraber burada bu hayata, bu şekilde de
vam ediyoruz. Ben söylüyorum, cevap verilecek 
hayır aksini yapacağız, milyarları şuraya ya
tırdık, ettik, eyleyeceğiz denilecek, bundan emi
nim. Yalnız şunu da tashih etleyim ki, bununla 
herhangi bir mevcut ve geçmiş Hükümeti de
ğil, bütün millî idare konsepsiyonunu bütünüy
le ben de dahil ve ailelerim de dahil mesul ola
rak gördüğümden söylüyorum. 

ı Yalnız bir şeyi söyleyeyim; bu tabloyu ke
sinlikle değiştirmek lâzımdır. Bu memleketi 
ekonomik ve sosyal bir bütünleşmeye götürmek, 
bu memleketti okutmak lâzımdır. Benim bütün 
dış tecrübelerimin hülâsası şu ki, bu Milleti mu
asır medeniyet imânlarıyle okuttuğunuz zaman 
dünyanın hiç bir milletinden geri değildir. İn
san hammaddesini islemeye önem verdiğimiz 

takdirde, bu insan hammaddesinden dünyanın 
bütün harikalarını ve neticelerini almak müm
kündür; ama ne hazin tecellidir ki, 50 ne i yılın 
sonunda dahi henüz bu insanların */£ 45'ini oku-
tamamışız ve âdeta elele vererek bunları cahil 
bırakmışız ve arada sırada da dönüp bu insan
lara cehaletlerinin âdeta mesuliyetlerini kendi
lerine yüklüyoruz. Bu benim, şahsî demokrasi 
ve insan hakları anlayışıma aykırı düşer. Bü
tün. bunları huzurunuzda dile getirmek istedim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Buyurun. Sayın fVlikbaş. 
FETHİ OELİKBAŞ (Cumhurbaşkanmea S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Maliye Bakanlığını Hükümet içinde, bilhas

sa masrafçı bakanlıklar muvacehesinde söz sa
hibi bir bakanlık olarak kabul eden bir kişiyim. 
Sözünün bir ağırlığı elbette olmak lâzım, bunu 
kabul ediyorum; fakat bu söz ağırlığını, malî 
politikayı günün zaruret ve ihtiyaçlarına göı-o 
değil, ekonomiyi geliştirerek istikbalde yeni 
iml-tânlar sağlamaya matuf bir politika olarak 
yürütmekte isabet görüyorum ve İninim için 
de. Maliye Bakanlığının diğer ekonomik bakan
lıklarla birbirini ikmâl ve itmam eden bir sis
tem içerisinde, bir politika takip etmesinde 
memlekette büyük neteeler elde edebileceğimiz 
kanaatini taşıyorum. 

Bir ekonomi politikasının değeri; hâsıl et
liği neticelerle ölçülür. Yoksa politikayı peşin
den bir yığın methetmişiniz, neticeler bambaş
ka çıkmış, bunun ehemmiyeti yoktur. 

Şu çok tenkit edilen 1953 yılının ekonomi 
politikası, fiyat hareketlerini muayyen bir se
viyede t ut amama dışında, yatırımlarda, isi ik
dam hacmini programın ötesinde, ihracatı prog
ramın ötesinde, hülâsa fiyat hareketleri dışında 
her konuda fevkalade isalbetli neticeler elde edil
mesine hizmet edilmiştir, meydanda. Bu itibarla, 
niçin fiyatlarda nispî bir islİkrar sağlayamamış
tır ve bugün niçin Hükümet daha müessir, dalıa 
derli toplu bir başarıya ulaşabilmek için nispî 
(bir fiyat istikrarı sağlamalıdır, bunun üzerinde 
durmak istiyorum. 

'Ticaret Bakanlığı bütçesinde de söylediğim 
gibi, Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamanın ma
nivelasını sadece Maliye Bakanlığı para - kredi 
politikasıyle yürütmeye çalışır. Halbuki fiyat, 
para ve mal arasındaki bir orantıdır Eğer, piya-

515 — 
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sanın istediği miktarlardaki malı da ekonomik 
tedbirlerle 'birlikte piyasaya arz edemezdeniz, sa
dece nakit politikasıyle, kredi politika siyi e dur
gunluk yaratmanın ötesinde bir şey yapamazsı
nız; esasen Türkiye bir müddetten beri de 
«'Stanflasyon» dedikleri, enflasyon içinde du
raklama arz eden bir manzara içerisindedir. Es
kiden bunu yapamazdık, çünkü 1953 - 1954 yıl
larında İktisat Vekili olduğum için çok yakın
dan bilirim, röntgen filmini ithal edeıbilmek için 
döviz bulamıyorduk. Dikiş iğnesi bulabilmek, 
Vekâlet politikasıydı. Bugün Türkiye bu nokta
da değildir. Bugün Türkiye, bir yıl ithalâtın 
bedellerinin transferi 'gecikmiş olmasına rağ
men, (1970 veya 1971 sıralarında) karaborsa ol
mamıştı, kuyruklar olmamıştı. Neden? Türkiye' 
ııin. büyük ihtiyaç maddeleri geniş ölçüde Türki
ye'de istihsal edilir duruma gelmiştir, ekonomi 
sayesinde. Ama bunun yanında, şu veya bu nok
tada, bilhassa zarurî ihtiyaç maddelerinde bü
yük darlıklar olduğu için, Türkiye bir ekonomik 
bünye değişikliği içerisinde bu kifayetsizlikleri 
ithalât politikasıyle sağlamadığı müddetçe, fi
yatları doludizgin gider görmekten kaçınamaya
cağız. 

Bu itibarla, temenni ediyorum ki. Hükümet 
:genel ekonomi politikasıyle; Devlet eliyle stok 
ınıı yapacak, Devlet vasıtasını ithal mi edecek; 
ıbeninı için vasıta önemli değil, ben hedefe ulaş
mak isteyen bir politika takibine taraffarımdır, 
vasıta, lıiç mühim değil. Bu itibarla, Türkiye de 
nispî bir fiyat istikrarı politikasında muvaffak 
olabilmek için bir terciih yapmışsa o yoklan yü
rüsün, ben de kendi tercihimi muhafaza etmekte 
devam edeyim. Hükümet muvaffak olursa tak
dir edeceğim; fakat beynelmilel ticaret'büyük öl
çüde. tecrübe ister arkadaşlar. Hangi malın nere
den ne zaman en ucuz fiyatla tedarik edilebilece
ğinin tespiti bir tecrübe işidir. 

Bize hayatımdan misal vereyim: Sene 1962 -
19f)>3; Sanayi Bakanıyım, Şeker Şirketi Umum 
[Müdürü geliyor, beyefendi, 50 000 ton o anda 
sattığımız fiyattan 10 küsur dolar veya sterlin 
(.şimdi aklımda dolar veya sterlin olduğu açık
ça. kalmamış) fazla vererek ihracat talebi var. 10 
küsur sterlin veya dolar, büyük fark. «Bunun 
(beynelmilel pazarı neresidir» dedim, «Londra -
Hamburg» dediler. «Yarın oraya gideceksiniz» 
dfdim; .gittiler, bir 10 küsur daha zam aldık ora

da. Telefon ediyor, diyor ki, 50 000 ton satalım, 
üç ay sonra alivre. 25 dolar tenzilatla satış yapa
cak. Günkü, yeni rekolte piyasaya geliyor. İki -
üç. aylık dar mevsim var, dünya stokları kifayet-, 
siz, yeni rekolte gelinceye kadar fiyatlar yükse
liyor. Hükümet kabul etmedi, yine 30 000 ton .sat
tık, fakat komisyoncu arkadaşlar, «Sizin şekeri-

j niz var para kazanamıyorsunuz, bizim şekerimiz 
| yok para kazanıyoruz» demişler. 

Bu itibarla, hele beynelmilel ticaret, hele 365 
j (gün piyasası olan maddelerin ticareti fevkalâde 

ıgeniş tecrübeye dayanır. Ben bu kadarını söyle
yeceğim; nasıl ithal ederlerse etsinler, fiyat istik
rarı politikası bakımından biraz imkânlarımıza 
göre bir ithal politikası takip edilsin istiyorum. 
Çünkü bütün muvaffakiyeti burada görüyorum. 

1973 yılındaki politikanın bir neticesi, yatı
rımcılar Türkiye'de büyük ölçüde şevk kazan
mıştır. Halka açılma, Türkiye'nin ekonomik ge
lişmesinde mühim bir merhaledir. Elbette bu, ye
ni yatırımlar için finansman kaynağı sağlamak
tır ; bunun şek ve şüphesi yok. Bundan gocuna
cak ne var? Eğer Türkiye'de tekelci bir serma
yecilik varsa, Devletin vazifesi, kamu zararını 
isteyen ibu sermayeciliği bertaraf etmektir. Dev-

I let necidir arkadaşlar? Bu bakımdan, Türkiye" 
nin bu devirde sık sık gördüğümüz ve basariyle, 
her müessesede değil, başında başarı kazandığı 
tasarruf erbabınca bilinen müesseselere akın akın 
küçük tasarruflar gitmektedir; bu büyük mer-

I haledir. 
Şimdi, bu noktada memleketin yıllardan be

ri ihtiyacını çektiği, fakat bugün için müstace
liyet kazanan bir konu, sermaye piyasası kanu
nunu çıkartmaktır arkadaşlar. 

Hükümet. Projgramında var: «Halk Teşebbüs
lerini geliştirici malıiyetete..» nasıl çıkartırsanız 
çıkartın arkadaşlar; ama şu sermaye piya
sası kanununu çıkartarak bu küçük tasarruf
ların değerlendirilmesi konusunu bir zaptu rapt 
altına alalım, onları koruyalım. Ciddî müessese
lerin gelişmesin de bunları kullanalım; Devlet 
kullansın, halk sektörü kullansın, hususî sektör 
kullanışın. Kullandığı millî tasarruf arkadaşlar. 
memleketin kıt tasarrufu; kim kullanırsa kullan
sın, yeter ki değerli kullansın, değerb:nd.ir.-,'in. 

I Müsmiriyetini artırıcı bir istikamette kullansın, 
Bu, sermaye piyasası kanunu olmaması Türkiye" 

i de büyük bir boşluktur; fakat şayanı şükrand'r. 
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Hükümet Proîgr anımı okuduktan sonra bir de j 
1974 İcra Planına baktım, burada da hamdol-
sun bir müjdeli haberi gördüm, şimdi okuyorum, 
«311 - Sektör ve Tedbirler: 

(Sermaye piyasasının düzenlenmesini sağla
yacak mevzuatın 1974 yılının ilk yarısında yü
rürlüğe girmesi için gerekli çalışmalar tamamla
nacaktır. Sorumlu kuruluş Maliye Bakanlığı, 
koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili, Dev
lete Planlama Teşkilâtı, işin yapılacağı süre 1 
Temmuz 1974'e kadar.» 

Ben vazgeçtim 1974 Temmuzuna kadar yü
rürlüğe girmesi mulhâl. 1974 yılının sonunda eğer 
ibu yürürlüğe girerse b,en tatmin edilmiş olaca
ğım. 

Bu itibarla, bunu Hükümetin bir vesikası ol
duğu için değerlendiriyorum ve bu büyük ihti
yacın süratle 'karşılarımasına temenni ediyorum. 

Türkiye'nin, yine Maliye Bakanlığının ağır
lık taşıdığı ve ekonomik gelişmemizde maalesef 
köstekleyici bir rol oynamakta devanı eden bor 
politikası da döviz politikasıdır. Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Kanunu 1929 - 1930'lar-
da, Türkiye'nin kambiyo bakımından fevkalâde 
müşkül durumlarında çıkmış; üç yıl müddetle, 
muvakkat bir kanun, öyle zannetmişler, düzelir 
diye. Bunu da büslbütün koııvertibiliteye getire
lim diyenlerden değilim, bunu da peşinen söyle
yeyim. Tedricen, o istikamete doğru gidilmesine 
taraftarım; ama bnıgimdeıı yarma gerçekleşecek 
(bir politika olmadığı kanaatini taşırım. Fakat bu 
demek değildir ki, 2 000 dolarlık, 3 000 dolarlık 
falbrikasınm bir yedek parçasını getirtebilmek 
için şuraya buraya başvurmak zaruretinde kalan 
(bir sanayiciye eziyet etmekte devam edelim. Bu
nun da Programda yeri var. O da çok memnuni
yet verici. Diyor ki; 

>«3il8 - Sanayici ve benzerlerinin yedek parça 
gibi ihtiyaçlarını çeşitli işlemlerden kurtararak, 
süresinde karşılamak amacıyle belirli bir değer
de ithalât yapaibilme olanağı getirilecektir.» 

iMulhterem arkadaşlar; eğer bu belirli değeri, 
(büro içerisinde tespit edersek, netice hâsıl ol
maz. Bu ne ölçüde yürütülebilecekse, bunu iş 
âlemi bilir. İş âleminden, meslekî kuruluşlardan 
öğrenmekte ayıp taraf yoktur arkadaşlar. 500 
dolar derse de bunun bunun amelî bir faydası 
yoktur. Bu bakımından, fevkalâde isabetli bir | 
tecljbirdir. Bunun biran evvel işler hale gelmesi- J 

I ni temenni ediyorum, ve bu temennimin içerisin
de Türk Parasının kıymetini koruma mevzuatı
na ilişkin karar ve tebliğler hiç olmazsa, yüksek 
okul bitirmiş olanların, kolay anlar, tatbik edi
lebilir bir hale getirilmesinde kodii'ikasyon ya
pılmasını diliyorum ; yani bugün son derece karı
şık, değme adamın altından kalkamayacağı bit' 
karakter taşıyor arkadaşla!1. Devletin bir vazi-

I fesi, hiç olmazsa okur yazar olduğu nispette va
tandaşa kolaylık sağlamaktır. 

'Arkadaşlar son değineceğim konu; Sayın 
'Suphi Karaman arkadaşımın okuduğu taübo he
pimizi düşündürmelidir; fakat devlet idaresinde 
mühim olan, hastalığı teşhis etmek değildir, te
davi tedbirlerini de politikacı beraberinde getir
melidir. Bu hususta size bir hatıramı nakledece
ğim: 

1950 yılında milletvekili seçildiğimde, grup
lar için tahsisatımızı verirken para kesmişler. 
«Niye kesiyorsunuz?» dedim, «(truptan karar 
var» dediler. «.Bunu ben öderim» dedim. O za
man, «Fethi bey, parayı aldıktan sonra ödeyen 
olmadı» dediler, arkadaşlar, Fransız ekonomisti, 
maliyecisi Lord Hamlburger'in kitabında der ki, 
•«Yergi, İngiliz mükellefi için amme hizmetlerine-
'bir katılma payıdır. Öyle telâkki eder. Fransız 
mükellefi, cebine devletin el atıp aklığı bir pa
radır nazariyle görür. Bu iş bir yetiştirme işidir. 
Devlet bir taraftan en şiddetli takip ve murake-
•be işlerini yapmakta devam etmelidir; ama bu
nun yanı başında, mükellefleri eğitmek politika
sı da devlete düşer. «Millet, kendi kendini ver
gilendiren şuurlu topluluk» eliyor. Öyle ibareler 
gördüm bu kitapta; yani bu yalnız orada kalma
malı, veııgi ödemenin devlet masraflarına, imkân
ları ölçüsünde bir katılma payının şerefli bir dav
ranış olduğu fikrini vergi mükelleflerinde kök
leştirmeye çalışmalıdır. 

Bakın İngiliz ve Fransızm bu konulardaki 
durumları ne imiş? Bu itibarla, ben bunu mü
cerret, kanunî müeyyidelerle yürüterek netice 
•almaibilecek bir konu diye görmüyorum, şahsen 
o tarihte, ödenen vergilerin ilânına şiddetle ta
raftardım, istiyordum. Çünkü, birbirini kontrol 
eder mükellefler; ama bunlar kâfi gelmiyor. Bu
nun yanı başında Maliye Bakanlığı, mükellefin 
vergi ödemesinde onu eğitmek gayreti içerisine 

I igirmelidir. Meselâ, bu sene gördüm, 5 bin lira 
I veya daha fazla gayri menkûl iradı olan.. Yatan-
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daş beyanname d ol durmasını bilmiyor arkadaş
lar, ne bilsin. Ben Fransa'da gündelik gazetele
rin, gelir vergisinin ödenmesi beyannamelerinin 
verilmesi sırasında, birer sayfada, gelir vergisi 
'beyannamesinin nasıl doldurulacağı hakkında 
bilgiler verdiğini gördüm. Bu bizde yok. Bu iti
barla, bu vazife'bütün ağırlığıyle Hükümete düş
mektedir. Hükümet, imamların vaazıyle, gazete
lerde sayfalar yazdırarak beyanname örnekleri 
vererek ve radyodan istifade ederek, mükellofleri 
devaanlı uyararaik, onları vergi ödemek ahlâkı 
içine sokmanın politikasına sahip olmalıdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Faik A t a yurt, 
M, FAİK ATAYUKT (Uşak) — Sayın Baş

kan. sayın senatörler; 
1974 Malî Yılı Bütçe tasarısı üzerinde ve özel-

•1 jikle Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahsî gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda 'bulun
ma k't ayım.. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye bugün, ekono
mik ve malî yönden kronik rahatsızlıklar geçi
ren. ülkelerden birisidir. Bu, yalnız Türkiye'ye 
has olan bir mesele değildir, cihan ekonomi poli
tikasında. da ve batta pek fazla geliştiği söyle
nen. ülkelerde dahi bu mesele önplanda ağırlığı
nı muhafaza etmektedir; fakat Türkiye'nin genel 
olarak, ekonomik durumuna kardinal noktalar 
'bakımından bir atfmazar yapacak olursak, bun
ları 5 esaslı nokta üzerinde derlemek mümkün
dür. 

Bir defa üretim noksanlığıyle karşı karşıya 
olan bir ülke içerisinde bulunmaktayız. Bu üre
tim noksanlığı hem kitle üretimi bakımından, 
h'om. de kalite üretimi bakımından noksan ve ku
surlarla karşı karşıyadır. 

(İkinci önemli mesele; para ve kredi şişkin-
likleriyle karşı karşıya kaldığımız görülecektir. 

Üçüncü önemli bir nokta da; kaynak israfla» 
rmm alabildiğine yürüdüğü meselesidir. 

•Nihayet dördüncü nokta; enflasyonun git
tikçe hızlanma temayül ve istidadını göstermiş 
(bulunmasıdır. 

Bir beşinci önemli nokta da; istihdam noksan
lığının mevcudiyeti .meselesidir. 

İşte, böyle bir manzarayı umumiyet muvace
hesinde ve dezavantajlarla dolu bir ortamda Hü
kümet, kendinden önce hazırlıkları yapılmış olan 
bir 'bütçe üzerinde bazı rötuşlar yaptıktan son

ra. iktisaibetmiş bulunduğu 1974 Bütçesini Par
lamentoya sevk etmiş ve bunu takdim ederken 
de, bütçesinin samimî ve açık olduğunu ve bütçe
de denklik bulunduğunu, ayın zamanda 1974 
program hedeflerini goreokleştirecek vasıf taşı
dığını, nihayet koalisyon Hükümetinin politika
sını yansıtan vasıf ve karakterde bulunduğu tez
lerini de ortaya atmış bulunmaktadır; fakat 
(bütçenin iyi tarafları olmakla beraber, burada 
usul ve âdet olduğu veçhile bizce ve şahsını, bakı
mından noksan ve kusurlu görebildiğim tarafla
rını kısaca arz etmeye gayret edeceğim. 

Bütçe genel bir tahlile tabi tutulduğu zaman, 
Ibunun 5 esaslı noktada hulâsa etmemiz mümkün
dür. 

Bunlardan birincisi; bütçe isühsali artırıcı 
tedbirleri ihtiva eimıemektcdir. 

İkincisi; enflasyonu durdurucu, fiyat istik
rarını sağlayıcı, hiç olmazsa fiyatların çok aşırı 
derecede yükselmesini frenleyici, tutarlı ve et
ken tedbirleri de tavsiye eder durumda bulunma
maktadır. 

Üçüncü önemli bir nokta ; bicili başlı bir istih
dam politikasının emarelerine tesadüf edilme
diği görülmektedir. 

Dördüncü nokta; bütçe gerçekten açıktır 
ve emisyona güdiilmeslini öngören bir yapıya. 
sahiptir ve bu yapı muhtelif madde, bölüm 
ve programlarda ve izah edilecek bütçe tat
bikatı ile a'âka l.ı yeri en de kendini hissettir
mektedir. 

Niftıayet Bütçe gerçekten masrafçı bir büt
çedir ve-cara harcamaları da kanıeıllamaiktadır. 
Bütçe teknikleıi bakımından şimdiye kadar 
klâsik bütçeler, fonksiyonel bütçeler üze
rinde duruldu ve nihayet program bütçe de
nemelerine geçildi. Bu da bir program büt
çenin ö nbasa maki arını teşkil e/tmektedir; fa
kat bu bir denıostrasyon hüviyetini aşamama-k-
'tadır. Bunu da mazur görmek lâzımdır. Ger
çekten ilmî ve teknlik esaslara uygun., Türkiye 
alçın geçerli bir program, bütçeyi hazırlanıla
lım oldukça güç ve zor bulunduğunu, impa
ratorluktan beri tevarüs edilmiş çesitıli mev
zuatın ayıklanarak tutucu güçlerin bertaraf 
edii'lip bürokrasinin nizama sokularak bunun 
önlenmedi lüzumu .kendisini zamanla hissettir
miş olacaktır. 
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ıMuhterem arkadaşlar; gider bütçesi ba
kımından bütçemizi genellikle 'bir tahlile tabi 
'tutacak olursak, genel bütçede takriben 19*73'e 
nazaran c/c 32 oranında, katma bütçelerde % 43 
oranında, İd toplam olarak % 34 oranına ya-
krn bıir artıiş öngöriillmektedir. Hazine yardı
mında da c/c 4T'lere ulaşan bir yük ortaya çık
maktadır. Nihayet konsolide gider bütçesin
deki tashihlerden sonra dahi art işli ar c/c 32 
civarında bulunmaktadır. Bu oldukça yük
sek biir rakamdır; fakat gider bütçesini bu 
şekilde mütalaa ederken, bundan bir müddet 
önce 19J4'te icra veya mahsup edilmek kay-
diyle Hükümetin veyahut kendinden önceki 
Hükümetin Parlamentoya sunduğu birtakım 
önemli aktarmaların, ek ödenek taleplerimin: 
ve kaıbarık kadınların 1'974 Mit ç eslin e inikas 
etmeni esi bakımından ve 1973 bütçesinde mü-
talaa'sı için de gereken mevzuat tedvin edil
mişti. Eğer onlar da edilmemiş bulunsa idi, 
bu takdirde 1974 yılı Bütçesıinde daha kabarık 
ve 'büyük rakamla il a karşı karşıya kailin dığı 
taibiî idi. 

Program hedefleriyle gider bütçesi arasın^ 
daki karşılaştırmalarda da gerçekten tanı bir 
mutalbakatm mevcut olmadığı görülmektedir. 
Mesela cari hizmet ödeneklerinde program 
hedeflerine nazaran 1,3 milyarı aşan bir öde
me ile karşı karşıya bulunmaktayız ve buna 
savunma özel yatırımları vç giderileni, REMO 
giderleri de (2,5 milyar lira) akıl emdiği tak
dirde, ki bunun bir kısmının da cari olacağı
nı düşünmek mecburiyeti vardır. O takdirde 
hu kesilme aşağı yukarı 3,8 milyarlık bir ar
tışla bakmak yerinde olacaktır. 

Yatların ödemeleri pr'ogram hedefi ile büt
çe hedefi bakımından denktir. Ancak, sion zam
lardan sonra bu da bir mana ifade etmemek
tedir. Esasen Hükümetin yeni ittihaz etmiş bu
lunduğu kararnameye göre artıştan, mütevel
lit fiyat farklarının ödeneceği ve % 30, % 40 
civarında başkaca zam yapı'lma'sa dahi bir ar
tışın nazara alınması hailinde, bunun da prog
ram hedefine rakam bakımından denk ve fa
kat fizikî bakımdan gerçekleştirecek miktar
da kifayetli bir ödenekle karşı karşıya bıfiu-
nulmadığı görülecektir. 

Sermaye teşkili ve transfer ödemeleri ba
kımından da 4,.") milyar liralık bir noksanlıkla 
karşı karşıya bulunulmaktadır. -
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Demek oluyor İd, bütçe gerekçesıinde, prog
ram hedefleriyle bütçemin tam ve mutabık ul-
duğu noktası da, tam. nnanasiyle tatminkâr bu
lunmaktadır ve ondan aynlan esaslar bulun
maktadır. 

Crel'ir bütçesi ile program hedefleri bakı
mından yapılan mukayesede de tam 'bir muta
'bakatın mevcut ollmadığı dikkatli çekmekte
dir. Mesela, genel bütçe gelirleri bakımından, 
•vergi gelirleri kesimlinde geçen yıla oranla 
% 39'a yaklaşan bir artıiş öngörülmektedir. 
Özel fonlar bakımından da yine bir eksiklik 
0'lmaikla beralber vergi dışı normal gelirler 
bakımından yine br fark vardır. Genel bültçe 
'bakımından % 32 oranında bdr gelir fazlalığı 
'tahmin ve takdir edilmektedir. Bu da oldukça 
yüksek bir rakam olarak dikkati çekmektedir. 
Diğer taraftan katma bütçe gelirleri bakı
mından da % 32'ye yaklaşan ve istikrazda ise, 
iyine oldukça farklı program hedeflerinden 
yarım milyar liralık farklı bir duranda karşı 
•karşıya bulunduğumuz görülmektedir ki, yak
laşık olarak gelirle program arasındaki muka
yesede c/c 33 oranlarında bir artış gayet taibiî 
'dikkati çekmektedir. Bunların gerçekleşitiriime-
si için çok ciddî ve acil tedbirler alınması gerek
mektedir. 

BAŞKAN — /Sayın Atayurt, (bir iki dakika 
içinde toparlanmışınız lütfen «üreniz doluyor. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Müsa-
de ederseniz sayın Başkan, burada yapılan gö
rüşmeler umumî mahiyette oluyor. Genel Ku
rul müsaade ederlerse, biraz uzatmak suretiyle 
'bazı noktalarda faydalı olurum düşüncesinde
yim. Bayın Maliye Bakanlığı mensuplarının 
^dikkatini çekmek için 'bunları 'söylüyorum. Her
hangi bir politik amaçla konuşma yapmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, kişisel konuş-
ımalar 10 ıdakika -ile sınırlandırılmıştır, sayın 
Genel Kurul tarafından. Zaten bir kaç dakika 
da tolerans tanıyoruz. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (.Manisa) — 
Sayın Başkan grup .adına ikinci kez konuşma 
.hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sayın Atayurt 
devam etsinler. 

BAŞKAN — Öyle okluğu ifade buyurııiursa, 
elbette 15 dakika imkân tanınacaktır. Daha 4 -
5 dakikanız bulununyor, 'sayın Atayurt. Buyu
run, efendim. 

510 — 
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A P GRUPU ADINA M. FAİK ATAYURT 
(Devamla) - Efendim, Maliye Bakanlığı büt
çesi tetkik edilecek olursa, hakikaten böyle 
dikkati çeken bazı noktaları hemen burada be
lirtmek mümkün olacaktır. Bunlardan birisi 45 
nei sayfada 03 - 3 - 001 kod numaralı 6802 sayılı 
Kanunun 66 nei maddesi gereğince. Gider Ver
gisi hissesi olarak % 22 oranında özel idarelere 
yardımlar ve ödemelerle alâkalı husustur. Ge
lir tahminlerine göre bütçeye 330 milyon lira 
konulması gerektiği halde 244,5 milyon lira ko
nulduğu görülmektedir. 8.5,5 milyon lira bir 
noksanlık ıburada dikkati çekmektedir, bizim 
hesaplarımıza göre. 

Yine aynı sayfada, 197 sayılı Kanunun 17 
nei maddesine göre, Kara Taşıt Yergisi hissesi 
olarak yüzde 3 oranından hesap edildiği tak
dirde 12,3 milyon lira konulması gerekirken, 1,8 
milyon lira konulmuştur; 10,5 milyon lira nok
sandı!'. 

Demek oluyor ki, özel idarelere 342,3 mil
yon lira bir tahsis yapılması gerekirken, 246,3 
yapılmıştır; 96 milyon lira noksandır. Bu, giz
li bir açığı ifade etmektedir. 

Yine aynı sayfada 482 sayılı Kanunun 15 
nei maddesine göre köy bütçelerine aktarılmak 
üzere İller Bankasına gazyağmdan elde edilen 
gelirin 7 milyon lirası konulmak üzere muamele 
yapılması iktiza ederken, burada da 7 milyon 
lira yerine 12 milyon lira konmak suretiyle 5 
milyon liralık bir fazlalık konulmuş bulunmak
tadır. 

Bu demek oluyor ki, özel idarelere yardım
lar ve ödemelerde tam bir tutarlılık ve kanunî 
lâzinıelere riayet mevcut değildir. Gerçi 1971 
den beri 12 milyon lira konulduğu dikkati çek
in ekteyse de, mevzuatın hâkim kılınması halin
de İni tarzda hareket edilmesi gerekiyordu. 

Yine 45 nei sayfada, belediyelere yapıla
cak yardım ve ödemeler bakımından da yine 
noksanlıklar bulunmaktadır. 6802 sayılı Kanu
nun 66 nei maddesinin 1 nei fıkrasına göre gi
der vergisi hissesi olarak % 8 oranında bir 
tediye ve ödenek tahsisi gerektiren, bu 120 
milyon lira etmektedir, 14 milyon lira konul
muştur; 106 milyon lira noksandır. 

Yine 197 sayılı Kanuna göre, Motorlu Kara 
Taşıt Yergisi % 11 hissesi 45 milyon lira etmek
tedir, 4 milyon lira konmuştur; 41 milyon lira 
noksandır. 

— 520 
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46 nei sayfada 930 - 04 - 3 - 003 - 900- kod 
numarada 6802 sayılı Kanunun 1137 sayılı Ka
nun ile değişik 66 ncı maddesinin"2 nei fıkrası
na göre yüzde 2 hisse 80 milyon lirayken, 70 
milyon lira noksanı ile 10 milyon lira konulmuş
tur. 

Belediyelere yapılacak yardım ve ödemeler 
transferinde 245 milyon lira tahsis edilmesi ge
rekirken, 28 ımilyon lira konulmuş, 217 milyon 
lira noksandır. 

Bu r akkanı lar e e m e d iki iği takdirde 313 mil
yon lira bir gizli açığın mevcudiyeti dikkati 
çekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 46 ncı sayfada 930 -
05 - 3 - 005 - 90O kod numarada küçük tasar
rufları yatırımlara yöneltme ve halkı yatırıma 
teşvik fonuna yardım için 40Ö milyon lira ko
nulduğu görülmektedir. 

Tasarıda 118 nei sayfada ve bu aynı zaman
da 51 nei madde ile alâkalı bulunmaktadır. Bu, 
tahmin ediyorum ki, halk sektörü ile alâkalı 
bir yardım fonu, teşvik fonudur. Köy Koopera
tiflerinin e ani andırılma sı üzerinde gereken ted
birlerin alınması maksadıyle böyle bir fonun ih
dası, yardımın yapılması öngörülmektedir ve 
ancak halk sektörü ve bu fonun kullanılması 
esasları ve prensipleri meçhuldür ve 1 000 or
taklı kooperatifler ve anomım^ortaklıkların teş
viki gibi meseleler öngörülmektedir; fakat bu 
ödeneğin de 400 milyon lira ile cari ve artabi
lecek konjonktür ve fiyat dalgalanmaları mu
vacehesinde ne giıbi bir mahiyet alacağı henüz 
meşkuktür. 

Yine 46 ncı sayfada selektif kredi fonu için 
350 milyon lira konmuştur. Bu, kifayetsiz bir 
rakam olarak dikkati çekmektedir. Ekonomik 
kalkınma bakımından faydalı olan selektif kre
di fonunun ihtiyaca cevap vermekten uzak bu
lunduğu dikkati çekmektedir. Fakat, buradaki 
hükme göre Maliye Bakanı herhangi bir karşı
lık göstermeksizin selektif kredi fonunu artıra-
'b ilecektir ve bu sınırsız bir yetkiyi ihtiva ekmek
tedir. 

Sayın senatörler; bütçe muayyendir, mukan
nendir ve belli bir rakamı önceden harcama me
zuniyeti prensibine dayanır. Bu itibarladır ki, 
bu sınırsız yetkilerin genel olarak alışık bulu
nulan maliye ilmine ve tekniğine ve cari mev
zuatlara mutabakatı iddia edilemez. 
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Muhterem, arkadaşlar; yine 47 nei sayfada 
Devlet Memulları Kanununun ve yönetmelik
lerinin gösterdiği ve getirdiği giderlere tahsis 
edilmek üzere 550 milyon liralık bir ödenek ile 
karşı karşıya bulunulduğu dikkati çekmekte
dir. Bu tahmin ediyorum ki, yeni bazı kuruluş
lar ve kadrolar ihdas edilebilmek için bu. şekil
de konmuştur. 

Yine burada Maliye Bakanı mevcut hükme 
göre ödeneği karşılıksız olarak sınırsız bir şe
kilde artırabilecektir. Biraz evvel arz etmiş ol
duğum kanunî sebeplere göre bu da çok ağır ve 
külfetli bii' hususiyet teşkil etmektedir. Bu, 550 
milyon, lira ile yan ödemelerde ve bilhassa tek
nik personelin, lüzumlu personelin tatmini ba
kımından yapılacak bazı yan ödemeler de dik
kate alınacak olursa, 551) milyon liranın da ki
fayet edeceği şüphesiz münakaşalı olarak orta
da durmaktadır. 

Yine 47 nci sayfada, önemli fiyat artışları
nın gerektiği giderler namında 7'00 milyon li
ralık bir ödenek ile karşı karşıya bul un uTm ak
tandır. 

Memleketimizde fiyat artışları süratli bir 
şekilde gelişmektedir; fiyat dalgalanmaları 
vardır; daha da dalgalanacaktır. Yeni karar
name çıkmışty. Meselâ, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi bu zamlar yapılmadan önce hazır
landığı için sadece akaryakıt farkından dolayı 
<U5 milyar lira kadar burada kalbide mazhar 
olan bütçe bir açık ile karşı karşıyadır. Yalnız 
bunu dahi karşılamaya yetmeyeceği tabiîdir, bu 
700 milyon liranın. 

Sonra, eskiden yapılmış ve henüz bitirilme
miş mukavelelerden bazı şartlar ile yeni fiyat 
farkları verileceği dikkate alınacak ulursa bu 
700 milyon liranın da kifayet etmeyeceği bitta
bi! sene içerisinde aktarmalar vey akutta ek 
ödene'klerle karşı karşıya kalınacağını şimdi
den nazarı itibara, almak gerekmektedir. 

BAŞKAN — 'Sayın Atayurt, ilâve süre dol
du, bir o kadar da geçti. 

A. P. GRUPU ADIMA M. FAİK ATAYURT 
(Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Nasıl yapacağız, daha ne kadar 
süreye ihtiyacınız olduğunu sorabilir miyim; 
orada okuyacağınız kâğıtları çok görüyorum. 

A. P. GRUPU ADINA M. FAİK ATAYURT 
(Devamla) — Efendim, işte bir 10 dakika daha 
lütfederseniz; yani oylarsanız.., 

10 . 5 . 1974 O : 3 

•BAŞKAN — Yetki bende değil ki, Sayın Ge
nel Kurulun takdirine müracaat edeceğim, efen
dim. 

ıA. P. GRUPU ADINA M. FAÎK ATAYURT 
(Devamla) — Lütfederseniz; bir iki şey söyle
mek istiyorum. 

ORAL KARAÖSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, beş dakika daha konuşsunlar. 

'BAŞKAN — Efendim, 5 dakika daha Sayın 
Atayurtlın süresinin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Ka:bul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Konuşmanız 5 dakika daha uzatılmıştır bu
yurunuz efendim, 

A. P. GRUPU ADINA M. FAİK ATAYURT 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan ve sayın senatörler. 

Yine 47 nei sayfada, yatırımları hızlandır
ma fonu o'laark bir milyar liralık bir ödenek 
(transferiyle karşı karşıya bulunulmaktadır ve 
'bu tasarıda 118 nei sayfada 50 nci maddeyle 
alâkalıdır. Yine bunu Maliye Bakanı oradaki 
hükme göre iki katına kadar artırabilecektir. 
Demek oluyor ki, bir milyar lira, icabında üç 
milyar lira olabilecektir. Bu da, bütçe rakamla
rında gözükmeyen ve fakat iki milyar lira ola
rak kendisini gösteren bir meblâğ demektir ki, 
önemli bir rakamdır. Bütçeyi gerçekten denge 
bakımından olumsuz yönlerde etkileyebilecek
tir. 

Yine 48 nci sayfada, deprem fonu olarak 
rmünhasıran 5 milyon liralık bir ödenekle iktifa 
•edilmiştir; fakat şimdiye kadar memleketimizin 
bir deprem bölgesi olduğu dikkate alınacak ve 
sık sık depremler olduğu gözönünde bulundu
rulacak -olursa, yıllık harcamaların 150 - 20ü 
milyon lira civarında bulunduğu, bu itibarla 
bunun da 20Ö milyon liraya yaklaşabileceğini 
kabul etmek iktiza eder. Gerçi Sayın Maliye 
Bakanı, sınırsız olarak her hangi bir karşılık 
göstermeksizin buradaki hükme göre bunu da 
artırabilecektir, ama daha "yukarıda arz ve ifa
de etmeye çalıştığım nedenlerle bu yetkinin de 
sınırsız kalmaması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe iç istikraz ba
kımından, gizli açıklar bakımından ve bütçe
nin hazırlandığı sıralarda henüz fiyat ve hiz
met artışları yapılmamış bulunduğu cihetle 
önümüze gelen bu bütçenin arlan ve daha da 
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artabilecek olan fiyatlar muvacehesinde bu ra
kamlar içerisinde gerekli Devlet hizmetlerinin 
ve yatırımlarının yapılmasına imkân verecek 
durumda ve karakterde dağıtılmış olduğunu id
dia etmek güçtür ve birtakım pratik zorluklar
la karşılaşılacaktır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ve onu tadil eden diğer 
hükümlerin ve Genel Kadro Kanunlarının umu
mî mevzuatın icabı Muhasebe-i Umumiye Ka
nunları dikkate alındığı takdirde bütün bütçe
lere kadroların eklenmesi şart ve lâzım iken 
yine bu ertelenmekte ve Devlet teşkilâtı kadro
ları Parlamentonun murakabesi dışarısına çık
mış bulunmaktadır. Bu bakımdan murakabe im
kânları da tanı manasıyle ortadan halkmış bir 
durum ve vaziyet arz etmektedir. 

Bütçe görünür ve görünmez noktalardan 
mütalaa edilecek olursa. 10 milyarı aşacak şe
kilde açık verebilecek vasıf ve karakteriyle tu
tarsız bir bütçe olacaktır. Devlet teşkilât ve 
mekanizması içerisinde bu bütçenin tam ve âdi
lâne bir şekilde dağıtıldığı da şüphesiz münaka
şalı ve iddialıdır. 

Vakit doldu, arkadaşlarım istical ediyorlar. 
Bu itibarla, her noktaya işaret edememenin 
ezikliği içerisinde huzurunuzu terk ediyor, ba
na lütfedilen ek süreler için Yüce Başkana, sa
yın senatörlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bütçenin memleketimize hayırlı, uğurlu ol
masını dilerim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata
ya i-t. 

Sayın Xalbantoğlu, buyurunuz efendim. 
HİLMİ XALBAXTOĞLU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Sayın Başkanım, biraz müsamahanıza sığı
narak zamanımı bir iki dakika aşarsam özür 
d. ilerim. 

BAŞKAX — Efendim, bir açıklama yapma
ma müsaade buyurunuz. 

Bu yetki bende yok. Bu sınırı Yüce Senato 
çizmiş bulunuyor. Sınır ve süre tecavüzü oldu
ğu zaman Genel Kurulun reyine müracaat ede
ceğiz: ama yine de siz 10 dakikalık süre içinde 
kendinizi mahdut telâkki buyurunuz lütfen. 

HİLMİ XALBAXTOĞLU (Devamla) — Pe
ki efendim, teşekkür ederim, 

Geri kalmış yörelerin ve özellikle Doğu Ana
dolu'nun öyküsünü şu kürsüye çok beliğ ifade
lerle yaptığı irticalen konuşmada getirmiş olan 
Sayın Kararan İnan arkadaşıma teşekkür edi
yorum. Hakikaten bizim felsefemizi ve bilhassa 
benim arzularımı çok güzel şekilde bu kürsüden 
ifade buyurdular. Ancak bu arada bir mukaye
se vermek istiyorum. 

Bu kürsülerde «Geri kalmış yöreler» diye 
bahsediyorsak, bunda 1923'ten beri şimdiye ka
dar hakikaten yetişmiş entellektüelin her sını
fının biraz kabahati vardır. Ancak, 1923 ilâ 195'0 
arasında öyle zannediyorum ki. Türkiye'de, ne 
bu andaki kadar mühendis, ne bu andaki kadar 
doktor, ne bu andaki kadar diğer meslek teşek
küllerinden entellektüel mevcut değildi ve me
seleleri bu derece kürsü veya bilim düzeyine ge
tirmek cesareti de belki o günün koşulları içe
risinde yoktu. 

1937 senelerinde bendeniz Oltu'dan Erzu
rum'a liseye gidip gelirken 120 kilometrelik 
yolu iki günde yaylı arabasıyle gidip geliyor
dum. Bugün otobüsle 4 saatte gidip gelebiliyo-
ruz; fakat neden asfalt değil de, iki saatte 120 
kilometreyi gitmiyoruz diye de düşünmekteyiz. 
Ayrıca, o senelerde Muş'tan Erzurum'a liseye 
gelen arkadaşım ki, bugün Toprak Mahsulleri Ofi
si Genel Müdür Muavinidir, katır sırtında bir 
haftada gerebiliyordu ve biz ona bakarak iki 
günde Oltu'dan Erzurum'a geldiğimizde ALlaha 
şükrediyorduk. Ve o senelerde Dördüncü Umum 
Müfettiş Abdullah Paşanın Matisner ismindeki 
Macar mühendisi Erzurumlara kadar gelip 
Trabzon - Erzurum transit yolunun teknik baş
lığını yapıyordu, 

İşte, 1923 ilâ 1950yi bu şekilde ancak ken
dimize yetebilecek entellektüeli yetiştirmekle 
geçirmişiz. Belki Kâmran Bey de 195Ö!'lerde me
zun olmuştur. 1930'Ylen 1973'e kadar meseleleri
mize şuralarda veya üniversite kürsülerinde 
veya oturduğumuz masalarda sahip olamama
mız dolayısıyle entellektüel o1!arak bizim günah
larımız hakikaten çoktur. 

Ancak, bu geri kalmışlığımızı bugünkü büt
çeye de pek yüklememek lâzım. Yüklesek bile, 
bu bütçenin ne ölçüde bu Hükümetin bütçesi 
okluğunu da insafla ele almak gerekmektedir. 
Gerçi Devlet Planlama Teşkilâtının geriye doğ
ru bir iki yıldır kişiliğine oldukça dönmüş ola-



O. Sbıafcosu B : 60 10 . 5 . 1974 O : 3 

rak hazırlamış olduğu bu bütçeyi de biraz da
ha teşekkürle karşılamak gerekmektedir. Şöy
le ki, bu bütçeye bu kürsüden de ben çattım 
ve hatta şurada sır değildir söylüyorum, C. H. P. 
Grupunda da çatmış bulundum, ama buna rağ
men Erzurum'dan bir misal vereceğim : Bu 
bütçe ile Erzurum'a 66 tane ilkokul, 71 tane 
sağlık evi yapılıyor, bunun minnettarlığını yine 
de gizli olarak içerimde tutmaktayım, çatmala
rıma rağmen. 

Ayrıca, elimde bir liste var, 1974 yıh Bütçe
sinde köye yönelmiş ödenekler listesidir. Bura
da göstermektedir ki, zannederim her arkadaşı
mıza dağıtıldı. 1973 Bütçesi ile 1974 Bütçesinin 
köye yönelik nispeti % 97 fazladır. Bu liste de 
göstermektedir ki, bu köye dönük veya kırsal 
yörelere dönük ve hatta mücadelesini yaptığı
mız geri kalmış yörelere ki, Doğu Anadolu'ya 
dönük olan bu bütçe ile memleketimiz hakikaten 
Kânıran Beyin de bu kürsüde öyküsünü dile ge
tirmiş olduğu o yörelerimizin dertlerine deva 
ve derman olacaktır kanısındayım. 

Bu arada. Sayın Çelikbas arkadaşıma bir si
tem yapacağım, müsaade buyururlarsa. Eğer, 
Kânıran inan kardeşimin biraz evvel burada 
seslenişinin müdafaasını 1950'den beri bu kür
sülerde Burdur Şeker Fabrikası yerine yapmış 
(asalardı, bu yörelerde; yani Zap suyundan ge
çemeyen, Batman'dan salla geçen, Fırat'tan yü
zerek geçen yörelerde altyapıları, temel yapıları 
meydana getirmek için biraz olsun bizim lehimi
ze mücadele etmiş olsaydı ve önce Keban Bara
jını yaparak, elektriği Doğu Anadoluya verdir
miş olsaydı oralara özel sektör de, kamu sektö
rü de giderdi ve ben de, Kânıran Bey de burada 
bu kadar dertlenmez, ağlanmazdık. 

Bir vesileyle bu kürsüde arz ettim, yüreğim
den bir damla ateş düştü. Galiba Tarım Bakan
lığının bütçesindeydi; Bakana hitap ettim, şim
di hükümetin bütün üyelerine hitap ediyorum, 
müsaade buyursunlar, beni affetsinler. Hükü
metin bütün üyelerinin alın terleri, benim yü
reğimdeki bu ateş damlasını söndüremeyecek-
tir. Bu sene başlamış olan bereketli yağmurlar 
da belki bu ateşimi biraz olsun söndürecektir; 
ama kor halinde kalacak olan o ateşi yine bü
tün Hükümet ve Bakanlıklar teşkilâtının eğer 
personeli teıieriyle ıslatırsa sönecektir. 

I Onun için bütün teşkilâttan, Bakanlık teşki
lâtından, bütün bakanların teşkilatındaki perso
nelden İm memleketin. 1950'den beri yetiştirmiş 

*; olduğu entellektüeller olarak mühendisinden, 
doktorundan, ziraatçisinden ve sairesinden, ve 
sairesinden ben sırtlarında dahi, alınlarında 
dahi bu memleketin meselelerine ter dökmele
rini istiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Maliye Bakanlığı 
1974 yılı Bütçesi üzerinde Gruplar ve kişiler 
adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi, Sa-

J ym Bakana, söz vereceğim, ondan sonra bir sa
yın üye son söz olarak konuşacak, daha sıonra 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin oylamasını yapa
cağız ve daha sonra asıl Bütçe tasarısının 1 ve 

I 2 nci maddelerini oylayacağız ve bütün bunla
rın hepsini de saat 24,00 civarında bitirmiş ola
cağız. Sebebi şu ki, Saym Bakan ve Maliye Ba
kanlığının sayın erkânı, yarın saat 9,30\la tek
rar yüce Senato huzurunda olacaklar ve kanun 
tasarısının oylamalarına ve tümü üzerindeki 
konuşmalara devam edeceğiz. Bu nedenle bu 
açıklamayı yapmak ihtiyacını hissettim. 

Buyurun, Sayın Maliye Bakanı Sayın Deniz 
Baykal. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena-

j türler ;ı 

Bu gece saat 24.00'den önce çalışmalarımızı 
ıbitirmek meclburiye'tini çok iyi idrak ediyorum. 
Onun için cevaplarımı mümkün olduğu 'kadar 
çok kısa bir süre içinde tamamlamaya gayret 
edeceğim. 

ıSaat 24.00'te çalışmalarımızı bitirmek mec
buriyetinin gerekçesi olarak, eğer Sayın Başkan 
müsaade ederse, Maliye Bakanlığı mensuplarının 
yarın saat 9.30Yla tekrar çalışma mecburiyetini 
ifade ettiler. Eğer gerçekten sebep bu ise, ben 

I üç dört aydır yakından müşalhade etmek imkânı -
nı buldum, Maliye Bakanlığı mensuplarının gece 
24.00'de çalışmalarına <son vermek gifbi bir zorun
lulukları yoktur, ertesi günü muntazaman çalış
maya başlayabilmeleri için. 

| BAŞKAN — Biz de şükranla kaydederiz efen-
1 dim. 
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MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bu vesileyle değerli senatörlerimizin, 
Grup sözcülerinin 1074 malî yılı bütçesi, Maliye 
'Bakanlığı bütçesi ve gelir bütçesi hakkındaki gö
rüşlerini ifade ederken, çok lütufkâr bir şekilde 
Maliye Bakanlığının sorumluluğuna, Hükümet 
içindeki yerine, Maliye Bakanlığı mensuplarının 
niteliklerine ve Maliye Bakanlığının halen içinde 
(bulunduğu sıkıntılı vaziyete dikkatleri çekmek 
için .göstenmiş oldukları çaba için ayrıca teşek
kür etmek isterim. 

Gerçekten benim kısa bir dönem içinde ya
kından tanımak imkânını bulduğum bu teşkilât; 
Devleti ayakta tutan, Devletin daima daha ile
riye doğru atılımlar yapması gerekli hazırlıkla
rı sabırla, ciddiyetle, çalışkanlıkla hazırlayan, 
yürüten bir teşkilâttır. Bugün içinde bulunduğu
muz durumu, değerli senatörlerimizin bahsettik
leri 200 milyon liralık bir bütçeden, 84 milyar
lık bir bütçeye doğru geçişin bütün aşamalarını, 
Maliye Bakanlığı mensuplarının başından beri 
sorumlu, ciddî çalışmalarıyle aşmış olduklarını 
ifade etmek .mecburiyetimiz zannediyorum ki, 
vardır. 

ıSaym senatörlerimizin bu konu üzerindeki 
.mütalaalarına teşekkür ederim ve Maliye Ba
kanlığının durumunu, çalışma şartlarını, üyele
rinin hak ettikleri değerlendirmeyi bundan son
ra çok daha kolay bir şekilde bulmalarına yar
dımcı olacağı konusunda bir vaat olarak da te
lakki ediyorum ve bunu gerçekten ümit ediyo
rum. 

ıSaym senatörler; bütçe tasarımız vesilesiyle 
yapılan konuşmalar çeşitli noktalar etrafında to
parlandı. Kısaca söz konusu edilen sonullara değin
mek istiyorum: Bir grup gelir tahminleriyle ilgili 
olarak ifade edilen görüşler. Genellikle konuşan 
arkadaşlarımız, gelir tahminlerinin bir ölçüde 
mübalâğalı, bütçe denkliğini sağlamaya matuf 
ve gerçekçi olmaktan bir ölçüde uzak tahmin
ler olduğunu ifade ettiler. 

Peşinen hemen şunu söylevim, benim anlayı
şıma göre ve biliyorum ki, Maliye Bakanlığının 
anlayışına göre de, bir bütçenin gelir tahminleri, 
o bütçenin haysiyetidir. Kendisine saygısı olan 
ibir Bakanlık, kendisine saygısı olan bir bakan, 
Meclise ve kamuoyuna takdim ettiği bütçenin 
ıgelir kesimi üzerinde teknik ve malî mülâhaza
lar dışında şu veya bu seböbe bağlı olarak bir 
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kalem oynatma yolunu tutacak olursa, bu kendi 
haysiyetine karşı bir sorumsuzluk davranışı 
olarak değerlendirilmelidir. Bizim anlayışımız 
budur. 

'Size şunu açıkça söyleyebilirim. Bu yılkı büt
çenin /gelir tahminleri tamamen teknik, ilmî 
esaslara dayanarak hazırlanmıştır, hiç bir siya
sî veya siyaset ötesi düşünce bu gelir tahminle
rinin şu veya bu seviyede öngörülmesi için ke
sinlikle ne telkin edilmiştir, ne talep edilmiştir 
ne de uygulanmıştır. Gelir tahminleri tamamen 
teknik tahminlerdir, bilimsel tahminlerdir, ken
di yeteneklerimizin, imkânlarımızın bizim için 
sağladığı bir tahmindir. Bu tahmini tamamen 
.gerçekleştirme ümidi içinde yapmış bulunuyoruz. 
Değerli arkadaşlarımın önce bunu bu şekilde ka
bul etmelerini istirham ederim. Eğer bir hata 
varsa, bu tamamen bizim tahmin yapma usulle-
rimizdeki bir yanılgının sonucudur. Yoksa, bir 
peşin fikrin, belli bir- siyasî amaca ulaşma gay
retinin kesinlikle sonucu değildir. 

Önce bunu bu .şekilde tespit ettikten sonra, 
kalem kalem çeşitli vergilerle ilgili olarak yapı
lan tahmin eleştirileri üzerinde de durmak iste
rim. 

Gelir vergisi ile ilgili olarak yüksek talimin 
iddiası ortaya atılmıştır. Kurumlar vergisi ile il
gili olarak ve malî denge vergisi ile ilgili olarak 
yüksek gelir tahmini iddiası ortaya atılmıştır. 

Biz gelir vergisi artışını % 24 lük bir düzey
de öngördük. Bu c/c 24 lük bir gelir vergisi ar
tış düzeyi gerçekçi midir, değil midir? Bunun 
üzerinde durulması gerekiyor. İzin verirseniz 
1970 yılından itibaren çeşitli yıllarda verıgi ar
tış oranlarının ne olduğunu önce tespit edelim. 
Bu yıl yapmış olduğumuz vergi artış tahmini 
gerçekçi midir, değil midir; bunu daha isalbet-
le değerlendirebiliriz. 

4970 yılında c/c 27,1 oranında bir artış ger
çekleşmiştir. 1971 yılında c/c 38,3 oranında. 1972 
yılında c/c 28,9 oranımla. 1973 yılında c7c 38,9 
oranında. Bu son dört yılın ortalaması c/c 33,3 
lük bir gelir vergisi artışını ifade etmektedir. 

Ayrıca arkadaşlarımın dikkatini çekmek iste
diğini bir nokta ; çok muntazam sayılmasa da yi
ne de yükselen bir eğilimi, yükselen ibir trendi 
bu son dört yılın rakamlarının ortaya koymakta 
olduklarıdır; oıtalaması c/c 33,3'tür. Biz ne yap
mışız ? Bu yıl ne kadaı-lık bir gelir vergilisi arlısı 
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öngörmüşüz? c/c 24. Bazı arkadaşlarımızın hizi 
gerçekçi olmayan, şişkin talimin yapmakla suçla
mak için kulılandıkları bir gelir vergisi talimin 
kalemimin gerçek durumu budur. 

Kurumlar Yergisine gele'lim. 1970'de Ku
rumlar Yergisi c/c 26 artış kaydetmiştir. 1971'de 
fc 4 azalmıştır. 1972'de % 39,2 artmıştır. 1978' 
te c/c 43,5 arlmış'tur. Bu ortalama c/c 26, son iki 
sene içinde c/c 41.5'luk bir artış ifade etmiştir. 
'Biizim bu yıl esas aldığımız artış c/c 28,8'dür. 

Bu Kurumlar Yergisine ilişkin mevzuatta 
hiçbir değişiklik yapmamamız halinde, mev
cut mevzuat çerçeve'sinde bu yi İki uygulama
yı da. yürütmemiz halinde elde edelbıilleecğiimiz 
rakam alarak ortalama c/c 26 kendisini göste
riyor. TVız c/c 28'tik bir tahmin yapmışız. Bu 
arada son iki yılda da c/c 41,5'luk bir artış ken
disini göstermiş idi. 

Malî Denge Yergisi bakımından ison yılla
rın vaziyetini de izin verirseniz ifade edeyim. 
197C'de c/c 211,5ia başladı*, 1971 de c/c 85,4, 1972' 
de % 22, 19'73'te % 37,6; ortalama c/c 29,1 ve 
1974 yılı için de c/c 31 öngörmüşüz. Yani geçen 
yıl r/c 37,6 gerçekleşmiş olan Malî Denge Yer
gisini İm yıll biz c/r 31 aı'tırmayı öngörmüşüz. 
Bunnn da gerçekçi olmadığını ifade etmek için 
haklı sebeplerin bulunduğunu zannetmiyorum. 

Çeşitli hatipli er tarafından üzerinde çok 
durulan bir kalem, vergi dışı normal gelirler 
arasında kurumlar hasılatı ve Devlet payla
rının 860 milyon lira olarak tahmin, edilmesi. 
Bu başlangıç tahmininde 700 ımü'yen lira ildi. 
Arkadaş! anım iz 700 milyon lira olarak getiri
len bir gelir tahmininin bir süre s'onra, Ko
misyondaki müzakerelerinin sonucunda 860 
milyon liraya çıkmış olmasını endişe ile kar
şılamışlardır ve bunun gelir bütçemiz bakı
mından bir zaaf olduğunu düşünmüşlerdir ifa
de etmişlerdir. ; 

Bu da gerçi Kjomisyonun .müzakereleri sıra
cında yapılmış olan bir değişikliktir; ama fara
zi bir değişiklik değildir. Merkez Bankasının 
gelirlerinde bilanço sonucu, fiilen bu yıl Bütçe 
haırlanırken tahmin edilenin üzerinde bir ge
lirin tahakkuk ettiği anlaşıldığı içindir ki. Ko
misyonda gider artırıcı tekliflerin karşlığı ara
nırken bu imkân düşünülmüş ve kullanılmıştır. 
Bu 860 milyon lira Merkez Bankasının bilânço-
sundaki bizim tahminlerimizin ötesinde fiilen 
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gerçekleşmiş artışın imkan verdiği bir artış ola
rak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yoksa 
Komisyona 70'0 milyon lira olarak teklif edil
mesi ve daha sonra 800 milyon lira olarak bura
ya geçmiş olması bir gelir artırma gayretinin 
ifadesi değildir. Fiilen gerçekleşmiş oilaıı geli
rin gelir tahminlerimize yansımasından ibaret
tir. 

Değerli arkadaşlarım; üzerinde haklı olarak 
ve ısrarla durulan bir konu vergi adaleti ve 
vergi zıyaı konusudur. Bu konuya değinen de
ğerli hatiplere gerçekten teşekkür etmek iste
rim; çünkü kamu oyunun bu konuda bilinçlen
mesinde, alınması gereken tedbirler konusunda 
bir genel uyanışın sağlanmasında, bizim bu ko
nuda harekete sevk edilmemizde çok büyük fay
da vardır. Bu bakımdan bize yardımcı olmuşlar
dır. Bu gayrete giren bütün arkadaşlarıma te
şekkür etmek isterim. 

Yergi zıyaı meselesi çok büyük bir konudur. 
Çeşitli cepheleri olan bir konudur. Tek yönlü 
olarak ele alıp çözüm yolları bulabilmek imkâ
nı zannediyorum ki yoktur. 

Bir defa ekonominin genel yapısı ile ilgili 
tarafları vardır. Ekonominin genel yapısındaki 
değişmeler örgütlenme yolunda, temerküz et
me yolunda, kurumsallaşma yolunda gelişmeler 
zannediyorum vergi ziyamı önleyecek mekaniz
maların da oıiaya çıkmasına yardımcı olmakta
dır. Piyasa ekonomisinin şekillenmeye başlama
sı, örgütlenmeye, kurumsallaşmaya başlaması 
şirketleşmeye başlaması vergi zıyaı konusunda 
bizi daha elverişli bir duruma geçirme istidadı
nı taşımaktadır. Bu bakımdan mesele bir yönüy
le ekonominin tarifi meselesidir. Ekonominin 
içinde bulunduğu yapısal durum meselesidir. 
Ekonominin yapısındaki işaret ettiğim yöndeki 
değişmeler bizi vergi zıyaı bakımımdan daha 
olumlu bir noktaya getirecektir. Bu bakımdan 
ekonomideki genişleme, struktür değişiklikleri, 
örgütlenme, kurumsal]aşma bu bakımdan bize 
yardımcı olacaktır. 

Ayrıca vergi sistemimizde bazı değişiklikle
re ihtiyaç vardır. Meseleyi bir polis meselesi 
olarak, bir kontrol meselesi olarak, kaçırılan 
verginin yakalanması meselesi olarak vazettiği
miz sürece zannediyorum ki, 'bunun altından 
kalkmak, bu kanamayı, bu zıyaı ortadan kal
dırmak imkânı maalesef mevcut değildir. Öyle 
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bir vergi sistemi tasavvur etmek, oluşturmak 
mecburiyetin'deyiz ki; bu sistem kendi içindeki 
mekanizmalarla kendi iç denetim yolları yi e ver
gi ziyamı imkânsız hale getirecek bir mekaniz
ma -haline dönüşebilsin, o şekilde işleyebilsin. 
Oto - kontrol mekanizmalarını vergi sisteminin 
içine yerleştirmek: mecburiyeti vardır. Tabiî 
etkili bir vergi idaresi ayrıca önemli bir konu 
olacaktır. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
bir konudur. Yeni vergi elemanları oluşturma
ya, onları geliştirmeye, niteliklerini yükseltme
ye ve etkili bir biçimde piyasaya çıkarmaya ça
lışıyoruz. 

Ayrıca, vergi kontrolü politikası da üzerin
de durulması gereken bir konudur. Teker teker 
falan beyanname veren kişi vergi kaçırma itha
mı altındadır, gideyim onu tahkik edeyim, öbür 
taraftan falan ihbar geldi bunu takip edeyim 
anlayışı içinde uygulanacak bir vergi kontrol 
politikası zannediyorum bu bakımdan bize çok 
yardımcı olmaz. Herkesin az çok sevdiği siste
matik vergi zıyaı mekanizmaları vardır. Devam
lı olarak kullanılan bazı mekanizmalar vardır. 
Bunlar çok yaygın bir şekilde uygulanmakta
dır. Önce onları teşhis etmek sonra onların üze
rine yürümek, onları etkisiz hale getirecek ça
releri bulabilmek gerekmektedir. Bu dönemde 
ve bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum 
Maliye Bakanlığı vergi kontrol politikasını sis
tematik vergi ziyama yol açan hedeflere doğru^ 
tevcih etme arzusundadır. Bu şekilde daha et
kili bir vergi kontrol uygulaması içine girebil
me ümidindeyiz. 

Ayrıca, bazı değerli arkadaşlarımızın takdir 
ederek işaret etmiş oldukları bazı mekanik de
ğişmeler, elektronik beyin sistemine vergi idare
mizin geçme durumu zannedi}rorum vergi kont
rolü bakımından, karşılıklı kontrollar getirme
si bakımından yararlı sonuçlar doğuracaktır. 
Beyannamelerde ifade edilen çeşitli bilgileri bir
birleriyle kontrol etmek, birbirini tutum) un 
kartları yaikalayıp çıkartıp onların üzerine yü
rümek imkânımız olacaktır. Bu bakımdan meka
nik bir sisteme geçebilirsek, bir elektronik siste
me .geçebilirsek, bu bakımdan da ayrıca yarar
lanmış olacağız. 

iSaym Başkan, sayın senatörler; üzerinde yi
ne sistematik olarak durulan bir konu olduğu 
için ifade ediyorum; 1974 yılı bütçesinin yatnım-
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lar bakımından çeşitli aksaklıklarla malul bulun
duğu ifade ediliyor, yatırım harcama tahsisleri
nin }• et erli olmadığı söyleniyor ve. arzu edilen 
miktarda yatırımcı olmadığı ifade ediliyor. Bu 
fikre de katılmak imkânını bulamadığımı söyle
meliyim. 1974 bütçesi, içinde bulunduğumuz ko
şullarda yapılabilecek en 3 atnımeı bütçelerden 
biridir. Mümkün olduğu kadar yatırımcı bir 
bütçe oluşturmaya çalıştık; bir ölçüde de, ümit 
ederim bunu başarmışızdır. İzin verirseniz bazı 
rakamlar vereyim; meselâ 1973 yılında Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin yatırını programı için 
12 milyar 947 milyon liralık bir harcama öngö
rülmüştü, 1974 Bütçesinde biz bunu 19 milyar 
982 milyona çıkardık. Bu, ty 54'Kik bir Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinin, Türkiye'de kamu kesimi
nin asıl yatırımcı kısmının yapacağı yatırım hac
minde c/c 54'lük bir artışı öngörmüş olduğumu
zu ifade eder. Bu c/c 54'lük artış aslında 197ı3'ün 
parasal ve fizik gerçekleşme rakamlarıyle muka
yese edilmelidir. 

1973 yılında 12 milyar 947 milyonluk bir ka
mu iktisadî teşeibbüsleri yatırım hedefi öngörül
müştü; ama bu aynen gerçekleşteirilememişti, 
parasal olarak 11 milyar 300 milyon lira biçi
minde gerçekleştirilmişti. Bu hedefe göre % 80' 
lik bir gerçekleşme idi; bizim bu yıl % 54 arttır
mayı başardığımız 1973 yatırım hedefinin, kıt 
yatırım hedefinin ancak % 80M gerçekleştirile
bilmişti 11 milyar 300 milyon olarak. Bu fizik 
bakımından % 70Tik bir gerçekleşmeyi ifade et
mekte idi. Bu bakımdan 1974 Kamu İktisadî Te
şebbüsleri yatırım hedefi programa göre değer
lendirilirse c/c 40,5iuk bir artış ifade etmektedir. 
1973 gerçekleşmesine bakılırsa, c/c 77iik bir bü
yümeyi ifade etmektedir. Fiyat artışlarının ge
tireceği ek kayıplar nazara alınsa dahi bu TÖ73' 
ün hangi ölçüyü kullanırsanız kullanınız, yatırım 
hedefinin oldukça üzerinde bir yatırımı 1974 büt
çesinin öngörmüş olduğunu ifade eder. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım 
da ifade ettiler. Özellikle, köy konusunda yüce 
Senatonun hassasiyetini biliyorum. Köy yatırım
ları için bu bütçe şimdiye kadar görülen bütçe
lerin hepsinin ötesinde. Cumhuriyet bütçelerinin en 
köye dönük olanlarından zannediyorum ki, biri
sidir. En köye dönük olanıdır elemek imkânına 
şu anda sahip olmadığım için bir şüphe payını 
muhafaza ederek konuşmaya gayret ediyorum. 
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Bu incelemeyi yapmaya hazırını. Bıı bütçe "I Ti 73 
bü'tcesiyle ve bundan öm-.-ki bütçelerle de mııka-
ycse edildiği takdirde olağanüstü bir köy hiz
meti ihtirası içinde bir bütçe biçimimin karsımı
za çıkacaktır, 

Rakamlarla, basınızı ağrıt mak istemiyorum. 
bütün senatör arkadaşlarıma dağıtılmıştır. Sa
dece toplam rakamları ifade edeyim. Toplam ra
kamların içine koy yolları, köy içmesuları, köy 
şulanıa ve toprak ıslahı, köy kooperatifleri, is
kân. ve toprak dağılımı, köy sağlığı, köy elektrik-
lendirilmesi, köye götürülecek dinî hizmetler, or
man köyleri için yapılacak harcamalar, küy 
hayvancılığının geliştirilmesi için yapılacak 
harcamalar dahildir. Bütün bu harcama kalem
lerinin toplamı 107-î yılında 2 milyar (m7 milyon 
326 bin lira idi. iîu yıl biz 5 milyar 2~>() milymı 
584. bin liralık köye dönük bir bütçe ile huzuru
nuza- çıkıyoruz. Bu. "2 milyar r>92 bin 2e>8 lira 
1973 bütçesine göre bir artış ifade etmektedir. 
Nerede ise % 100'lük, gro renkte tam r'< 07'J.ik bir 
artışı ifade etmektedir. Bu bakımdan yatırımcı 
bir bütçedir. Yatırımcılığı da özellikle köye dö
nük bir yatırımcılıktır. Köyün içinde bulunduğu 
durumlara karşı vicdanı harekete geçmiş bir so
rumlu kmlmnun oluşturabileceği bir bütçedir. 
zannediyorum. 

Bu arada fazla zamanınızı almadan değerli 
arkadaşlarımın ifade etmiş olduğu bir iki küçük 
konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Sayın 
Ağanoğlu, kooperatifler bankası ile Sanayi 
Bankasını gereksiz bir kurum yaratma gayeti
nin ifadesi olarak değerlendirdiler. Buna lüzum 
olmayabileceğini, hatta gereksizliğin ötesinde 
belki zararlı da olalbileceğini düşündüler. Buna 
gerek vardır. Şunun için gerek vardır. Bu iki 
kuruluş, bu iki banka yeni bir anlayışla çalışa
caklardır. Bunlar mevduat bankası değil, yatı
rım bankasıdır. «Ziraat Bankasını, Kooperatif
ler Bankasının yerine düşünmek mümkündür» 
dedi arkadaşımız. Düşünmek mümkün değildir, 
çünkü kooperatifler bankası bir mevduat banka
sı olarak, para toplayacak 'bir banka biçiminde 
çalışmayacaktır, çeşitli kooperatif projelerini 
destekleyecek bir banka 'biçiminde, bir finans
man kurumu biçiminde, bir yatırım bankası bi
çiminde çalışacaktır. Bunun etkili bir çalışma 
yapabilmesi için muhtaç olduğu eleman tipi Zi
raat Bankasının veya bizim klâsik bankalarımı-
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j zm kullandığı personel tipinden farklıdır. Pro
je değerlendirecek adama ihtiyaç vardır bu ban
ka lar da, kendisine sunulacak olan projeye ba
kacaktır, o proje hakkında hüküm verecektir ve 
o prijeyi finanse etmeye gayret edecektir bu 
bankalar. Mevcut bankalarımızın çok büyük bir 
kısmının Yatırım Bankası gibi. Sınaî Kalkınma 
Bankası gilbi özel kurumların dışında çok bü
yük bir kısmının bu özellikleri taşıdığını ifade 
etmek imkânı maalesef mevcut değildir. Ayrıca 
yeni bir anlayışla kredi verecektir. Yatırım fi
nanse edecektir, program değerlendirecektir, 
proje değerlendirecektir Değerlendireceği proje 
karşılığında kredi verirken ipotek, teminat ve
saire konusundaki tutumu da klâsik bankacılığın 
geleneksel ortadoks ölçülerinin dışında olacak-

I tır, daha elastikiyeti olan proje başarısı unsuru
nu önplana alan, teminatı projenin geçerliliğin
de, başarısında arayan bir anlayışla kredi verme 
imkânım, cesaretini kendisinde bulan bir banka 
olacaktır. 

O bakımdan yeni bir bankacılık anlayışını, 
kavramını getektirmektedir. Bu kavram Türki
ye'de yeni bir kurumu da ortaya koymaktadır. 
Fakat, bunu söylerken değerli arkadaşımıza Tür
kiye'deki gereksiz kurumlar sorununa dikkati 
çekmiş olduğu için de ayrıca teşekkür ederim. 
(lorçekten bir Komitoloji Kanunları diye Amme 
İdaresinde ifade edilen gereksiz bir kurumlaş
ma olayı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye' 
de de vardır, iler düşünce yeni bir kurumu, o 
kurum ayrı bir kurumu davet etmektedir ve 
(böyle bir kurum enflasyonu içinde toplum bu
nalmaktadır. Bu da doğrudur; fakat burada va
ziyet bu değildir, ciddî bir meseledir. Kendisine 
özgü sorunları olan bir durum söz konusudur. 
Bu durum için bir kurum yaratmaktan geri kal
mamak gerekmektedir. 

Buna. işaret ederken, tasarruf ve israf koııu-
isundaki anlayışımı da ifade etmek isterim, Tasar
ruf ve israf demek, hiç harcama yapmamak, hie 
adım atmamak demek değildir. Zamanında ve 
yerinde yapılacak harcama, yeter miktarda yapı
lacak harcaıma, çoğu kere tasarruf endişesiyle ya
pılacak kısıtlamaların getireceği zarardan çok 
daha fazla fayda sağlayabilir. O bakımdan gere
ken yerde, gereken miktarda harcama cesaretini 
gösteren bir anlayış hiçjbir harcama yapmama 

j anlayışının ta sarraf çuluğundan daha ta'sarruf-
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•ondur. O bakımdan gerçekten ihtiyaç var mı dır 
yok mudur, onu bilmeye ihtiyaç vardır. İhtiyaç 
varsa cesaretle üzerine yürümekte zannediyorum 
ki, fayda vardır. 

,Gene Sayın Ağanoğlu Bütçenin tam uygula-
ııamauıasmın, 1973 yılındaki veya daha önceki 
Igelir tahminlerinin gercekleşmemesiyle irtibatlı 
olduğunu ifade etti. Böyle bir dununun mevcut ol
duğunu zannetmiyorum. 1973 'bütçesinin gerçek
leşmesi konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkmış
tır, aynen gerçekleştirilmesi mümkün olmamış
t ı r ; fakat ••'bu durum kesinlikle 197-J bütçesinin 
ıgelir tahminin gerçekleşmesi olayı ile irtibatlı 
değildir. "1973 bütçesinin gelir tahminleri çok 
yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bir nakit 
sıkıntısından dolayı, bir para sıkıntısından, bir 
tahsisat sıkıntısından dolayı 1973 bütçesinin ger
çekleşmemesi gibi bir durum benim bilgime gö
re doğru değildir. 1973 bütçesinin gerçekleşmesi 
konusunda ortaya çıkan sıkıntıları, dar boğazla
rı zannediyorum, ki, başka noktalarda aramak 
gerekecektir. Şu anda üstünde durmakta fayda 
yok; fakat personel meselesi önemli bir dar bo
ğaz olmuştur, fiyat artışları bir önemli dar bo
ğaz olmuştur, organizasyon tıkanıklıkları bir baş
ka dar boğaz olmuştur, zamanında gereken ka
rarları alma konusundaki ihmâller zannediyorum 
ki. başka bir dar boğaz olarak işlemiştir. Fakat 
kesinlikle 1973 bütçesinin daha düşük bir oran
da, gerçekleşmiş olması 1973 ge'lir tahminleriyle 
vergi tahsilâtıyle ve nakit sıkıntısı ile tahsisat 
sıkıntısı ile irtibatlı değildir. 

Bir buçuk milyardan fazla para çekildiğini 
gene Sayın Ağanoğlu ifade ettiler. Bu da, zan
nediyorum doğru değildir; 1973 yılı sonuna gö
re 1974 yılı Mart sonunda emisyon hareketi bir 
menfi taiblo değil, bir müspet ta'blo göstermekte
dir. Mevsimlik dalgalanmaların ölçüsü içinde 
çok küçük bir artış, 138 milyon lira kadar bir ar
tış ortaya koymaktadır; bu bakımdan bir buçuk 
milyar liralık bir para çekilmesi olayı 1974'ün 
ilk üç ayında, dört ajanda söz konusu olmamış
tı]'. 

:Saym Karavelioğlu, ithalât hızının 1974 yılı
nın ilk aylarında .yüksek bir biçimde gerçekleş
mesi karşısında, duyduğu kuşkuyu ifade etmiş
tir, acalba döviz vaziyetimiz tehlikeye mi girmek
tedir, bu yüksek ithalât karşısında bir sıkıntı söz 
konusu olur mu, diye bir meseleyi ortaya getir

miştir. Gerçekten, 1874 yılının ilk aylarında 
1973'e göre oldukça yüksek bir ithalât gerçek
leşmesi sağlanmıştır; fakat bu kesinlikle bizim 
rezerv vaziyetimiz üzerinde kuşku yaratıcı bir 
tablo oıtaya koymuyor. 

1974 yılının ilk üç aynıda ödemeler denge
si hızlı bir gelişme içinde olmuştur; ithalât 1973 
yılının ilk üç ayma göre c/c 56,5'luk bir artış 
göstererek 4G3 milyon dolardan 724,6 milyon 
dola t a çıkmıştır. İhracat da aynı biçimde c/c 
62,4"lük bir artışla 1974'ün ilk üç ayında 312 
milyondan Ö05 milyon dolara ulaşmıştır. 1973 
yılının aynı döneminde 1972'ye göre artış ihra
catta c

;c 17 idi. ki c/c 62,4'tür 1974'ün ilk üç ayın
da. ithalâtta artış c/c 43/8 idi 1973'ün ilk üç 
ayında 1972'ye göre, ki 1974 yılında bu, c/c 
5'0.5'tur. İhracatınıızdaki artış hızı ithalâtmıız-
daki artış hızından daha fazladır. 1973 yılının 
ilk üç ayında, durum tam tersiydi. Şimdi olduk
ça farklı bir şekilde döviz girdileri hem ihracat 
hem işçi dövizleri hem de turist dövizleri ola
rak 1973 temposunun üzerinde cereyan etmekte
dir; o bakımdan bu yıl gerçekleşeceği artık gö
rülmeye başlanan çok yüksek bir ithalât duru
mu karşısında bile döviz rezervimiz bir sıkıntı 
doğurmayacaktır. 

iSayın (Jelikbas, 1973 ekonomisinin genel ni
teliklerine. değinirken, fiyat hareketleri dışın
da çeşitli endekslerin oldukça olumlu izlenim
ler verdiğini ifade ettiler. Bunun esas itibariyle 
ifade etmek istediği, şeyi çok iyi anlıyorum ; fa
kat izin verirlerse işaret etmeliyim, pek o kadar 
iyi değildir. Sadece fiyat değildir bizi endişeye 
düşüren, meselâ kamu yatırımları. Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri bütçe yatırımları ve hatta özel 
yatırımlar oldukça düşük bir düzeyde gerçek
leşmiştir ve bunun sonucu olarak da büyüme 
hızı 1973 yılında plan hedeflerinin çok altında 
gerçekleşmiştir. 

İhracat, üzerinde çok durulan bir konudur, 
.1973 yılının ihracat bakımından çok parlak bir 
yıl olduğu söylenir, rakamlara bakılınca da ilk 
anda izlenim budur; fakat bu izlenimin tahkik 
edilmesi gerektiğine inanıyorum. Acaba 1973 
ihracat döviz gerçekleşmeleri gerçek bir ihra
cat artışım ifade etmekte midir, değil midir? 
Bunun üzerinde durulmasında fayda vardır. Sa
dece, ihracatta vergi iadesi mekanizmasının ge-

\ tirdiği unsurları ifade etmek istemiyorum. Ay-
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nı zamanda bu yüksek ihracat parasa l gerçek- I 
leşmesinin bir fiziksel yüksek ihracat gerçekleş-
fiııesi olup olmadığını da sormak ist iyorum. İ lk 
anda yapı lacak ince'! em eler bu konuda kuşku 
duymakta haklı olduğumuzu ortaya koymakta-
ılır. İhraç edilen mal miktar ında ton olarak, 
b i r im olarak 19̂ 7- yılında büyük ar t ış lar ın söz 
konusu olmadığın . fakat ihraç edilen aynı mal- I 
l a m ı dünya konjonkl üründeki değişmeler sonu
cu, parasa l ifadesinde bazı değişmeler olduğu
n u or taya koymaktad ı r , bu bak ımdan J97-Î yı
lının bir genel, değerlendiri lmesi yapılırken., ih
raca t art ısı konusunda bir hamle yılı gorç-kicn 
ihraç ettiğimiz fizik malların mik i arında bir ar
tış yılı olup olmadığını dikkatle incelemek mec
bur iye t i vardır . Vakat . bu o kadar önemli bn 
nokta değil. 

•Sayın Oelrkbas'm i iade etmek islediği nok
tay ı çok iyi. anlıyorum. Ariık yeni bir nokta
dayız, ikiyüz milyoıi 'uk h ü t ç e h r döneminde 
değiliz, b i r başka nîoktadayız. O dönemlin sıkın
t ı lar ı yok. içinde bulunduğumuz dönemin ken
dine özgü sıkıntı ları v a r ; ama plan değişmiş
tir, bir başka planda çalışıyoruz, o planın ken
dine göre meseleleri vardır. Yıllarca Türk eko
nomisinin mesele.<i biM b, m-'.-tioi maıvk or
t a y a konu lmuş tu r ; döviz, siiıiıli dar b'ı-ua:-'^;/. 
olmuştur , onu aştığımız zaman her meselenin 
kendil iğinden bir çözüme ka\uş;ıe;-gi mmdin;. 
muhafaza etmişizdir. ^imdi. o:.,» ;.,•>;.; i uy M-
rıız, aşmakta olduğumuzu hi>s< M.I, «a- u/. '..•ili
yoruz ; fakat karşı karşıya, Uuiunduguıii/ ı» '" ' ' -
leler mahiyet değişt ir iyor, > ; ııi kir u ib l ik Ka
zanıyor, ama belki eskisinden daha, da kii,\i'k 
nı çisele»1 er olarak karsımıza d ikkımy; ,'ı-vam 
ediyor. Meselelerin s'ımu y'ok, ..ait r e iari i i di ğe 
şiyor, eski meseleler ;\ < riım M OL M, -• !• h ;' 
ikame 'ediliyor, her SM'U imle IHT kmyM IMU-
di karşıs ında bulunan IIU'MIMMC >y<:'\)-y< M-;M 
nıak so rumlu luğunu tnııuzunda kesiyor. ,-<i/.lei 
iki yüz milyon liralık bir biıivy;, ;e, sb .u ı ı ön
cekiler başladı, sizler <;<>e neriı IİM.'M ı -• r\--
lefi içinde, döviz a., i l-in; e M. d M M . i " - MM. 
pekleştirme mecbnı î •, < ı ini. -,' 1 • ı; -!; . M -. ••M,M 

diniz. Biz şimdi o biı il-1.,ı , .j".••. i.-- ;» -. \ •. i. . M!••, 
T ü r k ekonomisinin. iiy.eıiude bir M I I.I ..,:u-i 
baskı aracı o lmaktan çıkıp İ m i '1 •• , . , . i . i -
ne ka tk ı yapaeaK b i r y.ı.eı'i.m. M 'la:. . . . , . - !•'-
'liue dönüş türuhm M .- .MMVİM, i ,, '-v J 

10 . 5 . 1974 O : 3 

I vız, bunun çarelerini a r amak mecburiyeti içlin
de 'bulunuyoruz. Zannediyorum ki, b u deği
şiklik sadece Türk ekonomisinin yapısal de
ğişmesinin, gelişmesinin or taya çıkardığı de
ğişiklikten ibaret de değildir. Dünyanın genel 
ekonomik du rumunda da bir değişiklik var. 
'Anlaiyış'lar değişmiştir, çeşitli mallar ın birbi1-
r iy lc i r t ibat ı , ilişkisi değişmeye başlaiiıııştır. 
Mesela, 1960 yı lar ında, önemli o'laıı mallar , de
ğerli sayılan mallar 197:3 - .1:97-4-'1 erde ar t ık 
önemli olan, değerl i sayılan malılar değildir. 
Petr'ol. 1960'larda s ı radan bir maldır, buğday 
Ibiı takım ekonomiler içlin sıkıntı ya ra t an b i r 
maldır, hanını a d d a er önemli değerli mal re
zervleri olarak değerlendiri lmez, görülmez; 
fakat fal) rik ali a rdan erkan bir takım mamuller 
asıl önem taşıyan değerl i sonuçlar gibi görü
lür ve ekonomiler onlarla meşgul olur. 

• 1960 yıl larında kalkınma, bir mekanik' en-
düs'tryeşme olarak ortaya konulmuş tur . En. bü
yük yatır ım endüstri leşme, hızllı kalkınma bu 
şekilde konulmuştur ve tarım kaçınvlması, t e rk 
edilmesi gereken bir kambur gaibi te lakki edil
mişt i r ; ama ar t ık anlayış, içinde bulunduğu
muz dönemde değişiyor. Nedre t denge'si. eko-
no mil erdeki nedre t dengesi mal anlayışı, çe
şitli malların birbiniıyle ilişkisi yenliden d'e-
gişmeye, yeniden tar if edilmeye başlanmıştır . 
l/ara ve altın değerini önemini kayibetnııeye 
baslamiş'tır, para içinde fakirl ik kendisini gus
letmeye naşiamı.şiır. Türkiye 'n in durumunda 
i-kiugu gibi, belki de pa radan doğan, fakirlik 
ortaya çıkmaya 'başlamıştır ve ekonomiler pa
ranın temsil ett iği asıl gerçeğe yönelmeye baş
lamış lardı r ; mala, elle tu tu lu r fizik mala önem 
vermeye baş'1 a mı şiardır. Neredeyse mübadele 
ekonomisinin o maldan başka bir şeye önem 
reni]ey, n malın sembollerini ye te r derecede 
eü'veniiir saymayan psikozu b u 1970'lerıin ekon'o-
iıu.-iud. biı takını unsur la r la kendisini gös
termeye başlamışlar. Çevre sorunları öııplana 
i . '^ükaİT, ;,,ıîi:irınra. y ra idmı tarif edilmeye 
b a s i a v n n d ı r ve. beşeri ilişkiler yeni bir önem 
k'Vvnma-.vı başlamıştır. , 

'•'••'»'"<' ttl'yıVr-|-d;-.. bîr idlvuıin buğday rezer
vi. kruıi.ı e ,;• ,1 v\. ohun: s t ra te j ik sebeplerle taşı-
' I ' ı.;.! iç. ı ii•'.!.!• ı.i l u ğ u b i r s ıkınt ı kaynağı 
i'ii. ıl.,j!p-, in- i -ssday -soku, bugün bir lıam-

I - I M -'••': : iv . İ M I MM-M taş ımak zorunda 
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olduğu, ekonomi di sı sebeplerle taşımak zorun
da olduğu bir sıkıntı kaynağı değil, gayet eko
nomik bir yatırını alanı, en ekonomik yatırım 
alanı haline gelmeye başlamıştır. Stok anlamını 
değiştirmeye başlamıştır. Parayı büyük ülke
ler, kalkınmış ülkeler mala tahvil etmeye çalış
mışlar dır. O anda ihtiyaç duyduklarının ötesin
de mala tahvil etmeye başlamışlardır ve böyle
sine gayet karışık, ekonominin yeni 'bir konsep-
siyona doğru, yeni bir strüktüre doğru değiş
mekte olduğu bir dönemin içindeki sıkıntıların 
serpintilerini biz de 19'73'lerde Türk ekonomi
sinde yaşıyoruz. Onlarla mücadele etmeye gay
ret ediyoruz. Bir yandan da bunun ne olduğunu 
anlamaya çalışıyoruz. Zannediyorum 'bir süre 
sonra geriye bakıldığı zaman bu 1974'lerin eko
nomik. bir kısmı Türkiye'de de yaşayan ekono
mik bunalımı çok daha rahatça değerlendirebi
lecektir. Gerçek anlamı, boyutları ortaya daha 
iyi çıkacaktır. O bakımdan yeni meselelerle kar
şı karşıyayız. Bu meselelerin gerektirdiği anla
yışı bir an önce zihnimizde oluşturup, o mese
leleri halletmek için gerekli olan yöntemleri bu
lup. o şekilde bir hareket hattı çizmek zorunda
yız. 

Sayın At a yurt'un çok değerli, çok yararlı 
konuşmasını zevkle dinledik, yararlanarak din
ledik. İzin verirseniz, bir iki noktasıyle ilgili 
görüşlerimi ifade etmek isterim. Sayın At a yurt. 
mahallî idareler için kanunlara göre ayrılması 
gerekli olan ödeneklerin, bu bütçe tasarısında 
tamamının ayrılmamış bulunduğunu ifade et
tiler. haklıdırlar, fakat şunu ifade edeyim; bu 
tamamen hukukî bir vaziyettir. Yine bu bütçe 
kanunu tasarısında çeşitli kanunlarda mahallî 
idarelere ayrılması öngörülmüş olan kısımların. 
Mitçe ödeneğine göre ayrılmasına imkân veren 
bir madde de bulunmaktadır. Böyle yapılmış 
olması bir kanunun ihmali mahiyetinde değil
dir veyahutta bizim koyduğumuz tahsisatın üze
rinde bir harcamanın o kanunlar dolayısıyle 
otomatik olarak gerçekleşeceği, dolayısıyle bu 
Mite ede gizli bir açığın bulunduğu anlamına 
kesinlikle gelmez; yani kanunlar mahallî idare
ler için çeşitli fonların ayrılmasını öngörmüş
tür. Biz bu bütçe kanununda ödeneklerin elver
diği ölçüde, o kanunların koyduğu çerçeve için
de bir fonun ayrılabilmesi imkânını almışızdır. 
O bakımdan bu ödeneklerdir, kanunî ödenekler. 
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Bu sadece bu bütçeye özgü bir vaziyette değil
dir, bundan önceki bütçelerde de aynı durum 
vardır. Senelerce mahallî idarelere, o kanunla
rın öngördüğü fonlardan ayrılabilecek olan 
miktar, bu bütçeden 2CO milyon lira daha 
düşük olarak tespit edilmiştir. Biz ilk defa 
olarak bu bütçede mahallî idarelere gidecek 
olan kanunların, çeşitli kanunların öngördüğü 
fonları 200 milyon lira artırdık; ama yine çe
şitli kalemlerde 8-10 imi'yon noksanlarımız var
dır; fakat o noksanların da hukukî dayanağı 
bu bütçemin içinde mevcuttur. 

Ayrıca. 1974 bütçesinde selektir kredi fo
nunun 'bir otomatik ödenek dunımunda bu
lunuşu. bütçenin muayyen ve mukannen oluşu 
prensipleri dışında değerlendirildi Sayın Ata-
yurt tarafından ve mahzurla rina işaret edildi. 
Önce izin verirseniz yine işaret edeyim; bu 
uygulama da dalı a önceki bütçelerde de ken
disini gösteren bir uygulamadır. Muhase'be-i 
Umumiye Kanununun 48 nci maddesinin ön
gördüğü imkân kullanılarak bu şekilde tan
zim edilmiştin'. Çeşit'i ödenek tipleri vardır. 
Bu ödeneklerin bazıları rakam olarak ifade 
edilir, bazıları da - otomatik ödenek denilen ve 
yıl içinde artırılması imkânı bulunan öde
neklerdir. Bu mekanizmanın bir bütçe içinde 
bulunuşu ne anlamı ifade eder? Gerçekten'büt
çelerin belli 'bir bütçe anlayışına, göre muay
yen, mukannen (»İması gerekir idi, hâlâ da öy
ledir. Bu bütçe ani'ayışı bütçeyi bir blaııço gi
bi görür, belıii bir tahsisat konulacak, o tahsi
sat harcanacak. Böyle bir bilanço olarak büt
çe tasavvur edildiği zaman muayyen mukan
nen fonların dışında, ödeneklerin dışında, büt
çede ödenek bulunmaması gerektiği belki sa
vunul aM'ldr; ama bütçeyi böyle bir Mlaııço ol
manın ötesinde bir Ekonomi ve maliye aracı 
'Oİaırak görürsek, ekonominin içindeki şartlara 
göre elastikiyetle uygulanma imkânına sahip 
'bir belge olarak görürsek, ekonomiyi etkile-
yeîbileeek bir araç olarak değerlendirirsek, 
bütçeye bu misyonu bu görevi de verecek olur
sak zannediyorum ki. bütçedeki ödeneklerin 
rakam olarak kesin bir şekilde ifade edilmesi 
mecburiyetini yüklemek doğru olmaz. Bütçe 
içinde yine kanunların verdiği çerçevede ta
nınacak olan elastikiyetler, hareket imkânları 
bütçenin ekonominin şartlarıma intibak etti-
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rilme'sıi ve ekonomiyi beı'irli bir istikâmette ka-
nalize edecek bir araç olarak; kullanılabilmesi 
olanağını da yaratacaktır. Bu bakımdan daha 
faı-klı !bir maliye ve ekonomi anlayışına hiz
met eddbilecek bir bütçe konsepsıiyonu içinde 
zannediyorum ki, klasik ödeneklerin dışında. 
bu tip ödenokleni kullanmak imkânı vardır, 
hatta bütçenin oldukça e'Ukili bir kışımı haline 
getirmekte zannediyorum ki. fayda vardır. 

Yine üzerinde durulan bir meseCe; zanne
diyorum Sayın Ağanoğ'lu işaret etmişti, kısa 
vadeli Hazine avansının ihtiyaç duyulan ölçü
de kullana bil m esıi ifadesinin Bütçe Kanununuda 
bulunması, şıiıkâyet konusu yapıldı, ({ayet tabiî 
bu ihtiyaç, Merkez Bankası Kanununun koydu
ğu tavan içinde olacaktır. Bunun dışında bir du
rum kesimlikle söz konusu değildir. O bakımdan. 
Ma'iye Bakanı ne kadar isterse Maliye Bakan
lığı ne kadar arzu ederse, o kadar kısa vadeli 

Hazine avansı alabil!in* anlayışı kesinlikle bizde de 
yoktur. Bu formu, bizim 197-4 Bütçesinde ihti
yaç duyulduğu ölçüde bu kısa vadeli Hazine 
avansına başvurula'bilme imkânını öngören hük
mümüz, 197o Bütçesinde de aynı şekilde vardı 
ve o zaman da yine Merkez Bankası Kanunu
nun koyduğu plâfon içinde bu kullanılmıştı, yi
ne aynı şekilde olacaktır vo oldukça düşük bil
se viyede gerçekleşmektedir şu sırada. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; nihayet ge
liyoruz Sayın Kâmran İııan'm değerli konuş
masına, kendisine yürekten teşekkür etmek is
terim önce. (ierçekten çok zevkle, çok yararla
narak dinlediğimiz nefis bir konuşmaydı. Ben 
Parlaımentonun yeni bir üyesi olduğum için bu 
tip konuşmalara fazla alışık değilim; fakat çok 
büyük bir zevkle dinlediğimi ifade etmekten de 
kendimi alamıyorum; ama yine izin verirseniz 
ifade etmek mecburiyotindeyim. Bu bana bir öl
çüde bir Türk aydınının, yetişmek imkânım bul
muş. yurt dışında yaşamak imkânını bulmuş bir 
Türk aydının kendi ülkesi karşısında bir nevi 
günah çıkarması gibi geldi. Aslında bunu sade
ce Sayın Kamran İııan'm konuşması olarak al
mamak gerekir. Bu. hepimizin içinde bulunma
sı gereken ruh halidir, hepimizin kabul etmek 
zorunda olduğu bakış açısıdır, hepimizin bir 
ölçüde kendi kendimizle hesaplaşması duru
mudur. O hakmıdan Sayın İııan'm konuşmasını,-
Sayın İııan'm kouşması olarak değil, Türk en-
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teücansiyasınm uzun yıllar kendi ülkesiyle il
gilenmek imkânı, kendi halkının gerçek duru
munu anlamak tanımak, ona eğilmek mecburi
yetini hissedememiş, bunu yapamamış Türk en-
telieansiyasmın kendisini o halkın içinde bulun
duğu durumdan kurtarmak imkânını elde ede
bilmiş. o olanaklara sahip olabilmiş, en iyi şe
kilde eğitebilmiş, yetiştirebilmiş, ama geriye 
'dönüp bakma'k, artık geridekilerle meşgul ol
un ak durumunda olmamış bir Türk aydınının. 
halkının içinde bulunduğu durumu uzun yıllar 
kendisiyle meşgul olduktan sonra bir noktada 
fark edince, samimî hissiyatının bir ifadesi ola
rak alıyorum, o şekilde değerlendiriyorum ve 
büyük bir saygıyle karşılıyorum. 

Yalnız, yine şunu ifade etmekfen kendimi 
alaımı.yorum; artık bugün Türk toplumunun 
içinde bulunduğu vaziyet, bu şikâyetlerin telâf
fuz edilmesi noktasından çok ilerdedir. Artık 
hepimiz, sadece Türk köylüsünün, Doğu Ana
dolu halkının içinde bulunduğu sıkıntıyı ıstıra
bı birbirimize anlatarak büyük suçumuzu affet
tirmek imkânına sahip değiliz. Biz o noktayı aş
tık. Son 15 yıl Türk kamu oyu, Türk entelican-
siyası kendi kendisiyle bunun hesaplaşmasını 
yaptı. 15 yıldır biz birbirimizle bunun kavgası
nı yapıyoruz, bunu anlamaya çalışıyoruz, artık 
o bitti. Artık biliyoruz Doğu Anadolu'da köylü 
nasıl yaşıyor. İstanbul'da hayat nasıldır, Anka
ra'da, İzmirrde nasıldır; Türkiye'nin yarısından 
fazlası hangi hayata mahkûm edilmiştir, neden 
dolayı mahkûm edilmiştir, onlar o haya
ta mahkûm edilirken başka birtakım in
sanlar hangi hayatın imkânlarıyle teçhiz 
ediliyor ve bu hangi mekanizmalarla bes
leniyor, nasıl yaşatılıyor, sürdürülüyor: bun
ların hepsini çok iyi biliyoruz. Bu ba
kımdan. hiç birimizin diğerine öğretecek hiç 
bit* şeyi yoktur. Artık birbirinize öğretmek zo
runda olduğumuz tek şey yardır; ne yapmalı
yız, nasıl yapmalıyız, neresinden tutmalıyız. 
neyin üzerine yürümeliyiz? Sonuçlar üzerinde. 
tablo üzerinde, tasvir üzerinde söyleyecek söz 
kalmadı, bitti artık onlar. Durumu nasıl değiş
tiririz; onun çaresini arayalım, onun yollarını 
arayalım, onun mekanizmalarını bulalım, onun 
üzerine yürüyelim. Biz İni gayretin içindeyiz. 
görebildiğimiz kadanyle, akilimizin erdiği ka
dar, vicdanımızın •mecbur ettiği doğrultuda bu 
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anınca hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki 
uğraşılarımız sırasında bize yardımcı olacak, bi
zi kamçılayacak, bizi daha hızlı çalışmaya teş
vik edecek değerli arkadaşlarımızın sözlerini 
de büyük bir memnuniyetle, zevkle karşılarız. 
bu konuda bize yapacakları katkılara da daima 
kapımızı açık tutarız. 

Cok /teşekkür ederim, saygılar sunarnu. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum; sayın üyeler tarafından sualler 
olacak efendim. 

MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Buyurunuz efendim. 

BAŞKAN -— Sayın Nalbantoğlu. buyurunuz 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Bakan, demin Sayın Karaman tarafından 
bir üste okundu. Bu listeye güre yılda incelenen 
beyanname sayı'sı ortalama olarak 7 00'0'dir. 
Bu 7 000 beyannameyi inceleyen memurumuz 
kaç tanedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
atALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De-

vamfa) — Önce izin verirseniz, Bakanlık de
netim örgütümüz hakkında bir gen el bilgi ver
mek isterim. 

Başkanlığımı izm elinde çeşitli denetim ola
nakları vardır. Bunlardan bir tanesi Teftiş Ku
ruludur. Teftiş Kurulu, esas itibariyle teftiş. 
tetkik ve tahkik yapar. Hesap Uzmanları Ku
rulu vardır; bunlarda vergi incelemeleri ya
parlar. Bankalar yeminli murakıpları vardır; 
'bunfar da Bankalar Kanununun uygulanma
dım denetler. Ayrıca, bıir de ikinci kademede 
yer alan denetim örgütü olarak Gelirler Ge
nel Müdürlüğümüze bağlı olarak gelir kont
rolörleri vardır. 

1*973 takvimi yılı içinde yapılan vergi ince
lemesiyle ilgili bir g-enel bilgi vermek isterim : 
4 448 mükeflef incelenmiştir. Bu inceleme 
430 - 440 gelir kontrolörü tarafından yapıl
mıştır; bu ikinci kademedeki denetim meka
nizmasıdır. 4 448 mükellef incelenmiştir. Bu, 
299 441 928 liralık bir matrah incelendiğini 
ifade eder. Bulunan matrah 22*2 770 166Mır. 
Taıhedıilen vergi bıı 430 gelir kontrolörümüz 
tarafımdan 51 684 747'dir. Kesilen ceza mik
tarı 130 121 -684'diir. 

Teftiş ve tahkikat işlemleri olarak 96 ver
gi dairesinde teftiş yapılmıştır. 165 rapor tan
zim edilmiştir. Tahkikat işlemi of arak da 153 
rapor tanzim edilmiştir. Bunlar, gelir kont
rolörleri tarafından yapılan işlemlerdir. 

350 hesap uzmanımız vardır. Bu 350 he
sap uzmanımız 6 577 beyanname incelemiştir. 
Doğrudan doğruya vergi konusunda çalışan. 
İra 350 hesap uzmanı İle 430 gelir kontrolörü
dür. 

<ite îSO '-'••-"""' " " 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederim Sayın Bakan. 

'Buyurunuz Sayın Çeli'kbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

İV) — Tarh edil en. bu miktarlardan, ihti'âfh 
ulanlar var mı, yoksa muhkem kaziyeye bağ
lanmış olan rakamlar mıdır? 

'MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — İhtilaflı olanlar vardır. 

BAŞKAN — İhtilaflı olanların mevcut ol
duğunu ifade ettiler efendim. 

FETHİ ÇELHvBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
İV) — Aşağı yukarı nispet nedir efendim? 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Bir rakam verecek durumda deği
lim efendim. 

BAŞKAN — Başka soru yok. Buyurunuz Sa
yın Bakan, teşekkür ederim efendim. (A', kış-
far) 

Son söz Sayın Ilyas Karaöz'ün. buyurunuz 
efendim. 

İLYAS KABAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan. 
değerli arkadaşlarım : 

Fazla zamanınızı almayacağım, bir te'"t>(l'-
düdümü kısaca ifade etmek için. söz almış bu
lunuyorum. 

Sayın Maliye Bakanımızın, kürsüden de ifa
de ettikleri gi'bi köye yönelmiş hizmetler, bi
ze dağıtılmış olan cetvelde de 1974 yılı 'büt
çesinde köye yönelmiş (»denekler gösterilmiş 
bulunmaktadır. 

•Muhterem senatörler; bu ödeneklerin ye
kunu 5 259 584 000 liradır. Bu ödenekler ara
sında. Toprak Reformu Müsteşarlığı için W$ 
milyon lira para konulmuştur. Keza yine top
rak reformu faaliyetleri için 739 997 000 liralık 
'bir para konmuştur. Tabiî hepinizin, bildiği 
gOhi. bu ödenekleri, bu tahsisatları kovmak 
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mecburiy etinde idik, <;iinkü bu mevzuda ki ka
nunu çıkarmış bulunuyoıuz. Toprak Reformu 
K a n u n u bu sene t a tb ika t göreceği için bunları 
koymak medburiyetindeyiz. 

Değerli a rkadaş la r ım; 5 259 584 000 l i radan, 
t op rak reformu için ayrılmış bulunan 
1)27 997 000 lirayı çıkardığımız zaman, öde
nek nispeti 4 :>:>1 587 000 liraya düşmektedir . 

F iya t l a rda yüzde oO'luk bir ar t ış kabul et
tiğimiz takdi rde , bu rakam 0 042 110 900 lira
ya, düşmektedir . 1974 yılı içinde fiyat yükse
lişlerinin yüzde 12 nispetinde daha ar tacağı 
şimdiden ifade edildiğine göre. 'bu rakam da
ha da aşağı inebilecektir. 

Değerli a rkadaş lar ım, bütün mesele listenin 
birinci madd'esinde zikredilen 1 158 000 000 li
ra. para ile kaç ki lometre köy yolu yapabil.ece-
ğimiz meselesidir. Keza 2 nci maddede zikre
dilen 862 275 000 lira ile kaç köyümüze kaç 
ki lometre tu lünde içnmsuyu getirebileceğimiz 
meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, bütçe ödenekleri
nin azlığı veya çokluğu, ifade ett iği rakamla
ra göre değil, temin edeceği faydaya, yapaca
ğı işe göre ölçülmesi lâzım gelmektedir . Ra
kamlar ın büyümüş olması bir mana ifade et
miyor. Para değerindeki düşüş, f iyat lardaki 
yükseliş. l)iı ödeneklerle köye yönelmiş yatı
r ımların fizikî gerçekleştirilmesinin mümkün 
olmayacağı kanaat indeyim. 

Temenni ederim, ki, bendeniz bu kürsüden 
yanılmış olayım, köylerimiz için ayrıllmış bu
lunan 5 259 584 lira ile hakikaten gerçek ya
t ı r ımlar ı yapabilelim, hak ika ten köye gerçek 
hizmetleri gÖTÜrebilelim. 

• Bunu izah etmek için söz aldım. 
Sayın Başkan, teşekkür eder. Yüce Senato

yu selâmlarım efendim. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederiz efendim. 
•'Sayın üyeler, 1974 yılı .Maliye Bakanlığı 

bütçesinin bölümlerinin oylanmasına geçiyoruz. 
Bölümleri okutuyorum. 
(') MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

(ienel yönetim 
BAŞKAN _ Kabul. 
edenler... Kabu l et
meyenler... Kabul edil
miştir . 

88 (i 10 4)19 

Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri 

BAŞKAN _ Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kafbul edil
miştir. ' 

11.1 Bütçe politik alsının 
hazır lanması . yürü
tülmesi. Devlet büt
çesinin düzenlenmesi. 
uygulanması ve malî 
kontrol. 

BAŞKAN _ Ka'bul 
edenler... Kalbul. et
meyenler... Kalbul edil
miştir. 

1 12 Vergi polit ikasının 
hazı ti a nııı a:sı, yü rüt ül -
m esi ve Devlet gelir
lerimin tarh. tahak
kuk, tahsil ve t akili) i 
BAŞKA X — Kalbul. 
edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edil
miştir. 

1 !•'> Devlet harcama ve 
Devlet, muhasebesi 
hizmetlerinin yürü
tülmesi 
BAŞKAN _ Kabul 
edenler... Ka'bul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

1.14 Devlet mallar ının sa
tın al mm ası yönetimi 
ve Çilden çıkarılması* 
na ilişkin hizmetle
rin yürütü lmesi 
BAŞKAN _ Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Ka'bul edil
miştir. 

415 Mazine politikası ve 
genel ekonomi politi
kasının maliyeye iliş
kin yön 1 o linin hazır-
:1 anma sı ve yürü
tülmesi 

174 197 52:1 

2(5 401 549 

(588 

212 519 971 

2 -10 44f> 212.0 

56 24:î 0:58 
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Bölüm Lira 

lf> 

910 

920 

BAŞKAN — Kaim l 
edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miş tir . 

D e v l e t hukuk da
nışmanlığı ve muha-
kemat hizmetlerinin 
yürütülmesi 
B A Ş K A N _ Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Knibul edil
miştir. 
Kurumla ra katı lma 
paylar ı 

BAŞKAN — Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 
İktisadî t ransfer ler 
ve vardumlar 

fi:î 265 491 

SOM 000 000 

:) 209 500 000 

İS 922 7'8'2 6-68 

BAŞKAN — Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

9:i() Malî t ransfer ler 
B A Ş K A N _ Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kalbııl edil
miştir. 

940 Sosyal t ransfer ler 1 00i 204 005 
B A Ş K A N — Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kalbııl edil
miştir. 

950 Borç ödemeleri 7 027 965 718 
B A Ş K A N — Kabul 
edenler... Kaimi et
meyenler... Kalbııl edil
miştir . 

Sayın üyeCeı-. 1974 yılı .Maliye Bakanlığı 
Bütçesi oylanarak Yüce Senatomda kabul edil
miş 'bulunuyor. Bu 'bütçe uygulamasının Mille
timize.' vatanımıza. Malîye Bakanlığının güzi
de ve fedakar mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

Bütçe kanun tasarısının birinci maddesini 
t ek ra r okutuyorum. 

Bölüm Lira 

1971 yılı Bütçe 1;<ÜIUH tasarısı 

Birinci Bölüm : Genel hükümler 
Birinci kısım : (lider, gel ir ve denge 
(T ki er Bütçesi : 
M a d d e .1. — Genel bütçeye giren dairele

rin h a r c a m a ' a n için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösteri ldiği üzere, 2 nei f ıkrada belirtilen 
kesint i yapıldııktan sonra (81 657 576 903) li
ralık ödenek verilmiştir. 

(ienel bütçeli dairelerin bütçeler indeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet 
borçları hariç;) yüzde Ti kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakk ında da 
uygulanıl ' . 

BAŞKAN — Birinci maddeyi şiımdıiye ka
dar oylanmış buCunaıı (A) işaretl i cetvellerle 
b i r l ik te oylarınıza sunuyorum. Kabul edeniler... 
Kabul etmeyenler... Kabu l edilmişti'!'. 

İkinci maddeyi gelir bütçesini okutuyorum. 

(rdir Bütçesi : 

Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri. 
bağlı (B) işaretl i cetvelde gösterildiği üzere 
.75 657 576 90>>) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağ'ı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum. 

B CETVELİ 
BÖ: im. Lira 

1 Vergi geliri 
BAŞKAN — Kabul 
edenler... Kaimi et
meyenler... Kaibul edil
miştir. 

2 Vergi dışı normal ge
lirler 
BAŞKAN" — Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

•'"> özel gelirler ve fon
lar 
BAŞKAN _ Kabul 
edenler... Kabul et
meyenler... Kalbııl edil
miştir. 

67 577 879 974 

5 459 696 929 

2 620 000 000 
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İkinci maddeyi okunan. (I>.) işaretli cetvel
le İtildikte oylarınıza sunuyorum. Ivaıbul eden
ler... Ivabul etmeyenler... Kailini edlmiştir. 

Sayın üyeler; lUitçe kanun tasarısının bun
dan sonraki maddeleri bugün saat 9.:>0 basla-

- * * • 
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yacak olan (il nei Hirleşhnde okunmaya ve oy
lanmaya devanı edilecektir. 

11 M'atyıs 1974; yani bugün, saat 9.:}0Ma t'op-
lanmak. üzere I>irieşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24.18 

•» • ! 
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Tekel ıGenel Müdürlüğü 1974 'yılı Bütçe Kanım tasarısına verilen 'oyların sonucu (İS. jS. 345) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suph i G ü rso yt ra k 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğ,lu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda r Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
]\ Tuza ffer Yurdakuler 

ADANA 
M". Yılmaz Mete 
y lulk a d de r Ö zte kin 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Tuı>han Kapaulı 
Yiğit Köker 

Üye sayısı 
Oy ver 

Kaibul ed 
Redded 

Oekins 
Oyo katılmay 

enler 
(^nler 
enler 
erler 
anlar 

Açık üyelikler 

184 
114 
73 
41 
—• 
06 
4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıeah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettiıı Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
K e mal Kılıç oğlu 

[Reddec 

İsmail Yetiş 
AYDIN 

Ali Cehalettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 
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İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeım 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğiu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıeıı 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

ORDU 
Bökir Sıtkı Baykal 

lenler] 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 

6 — 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 
SAMSUN 

Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Meihmet Ali Pe-st.il c-i 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oühat Alpan 
Sê l âlı a 11 in Bal) ü r o ğ 1 u 
Hakiri Deııeır 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Mehmet İzm en 
Naiını T ahi 
Bahriye Üç ok 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

http://Pe-st.il
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ERZURUM 
Saki]) Hatunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 
Hasan Ergeeen 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abba's Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
(i.) 

Mehmet Ün al di (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut ("ebe 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Rai E Eri* 
Cem alettin İııkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Of han Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalkücük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Caııpolat 
Mehmet Yarıslı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertüılc 

/ Oya katıl mayanlar] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâ'eddin Yılmaztürk 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

CORUM 
M. Şevket Özcıetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNK 
Mehmet Nafiz Ergene]i 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerclağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburan 
(Laşkan) 

Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 

Nee i p ]\ T i rk el â m < >ğl u 
(Bşk. V.) 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
(1) 

KASTAMONU 
Ahmet Nmsıret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lfıtfi Tokoğiu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
A h m e t () z m u m c 11 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 

MANİSA 
O r a 1 Ka ra osun a no ği u 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MUŞ 
İsım ali İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki At a sağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

[Açık üyelikler] 

1 Tunceli 
1 
1 Yekûn 

— 537 — 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbralı ılil Balkıs 

AK 
Mehm ; Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

Hüseyin Avni Cüktür 
ORDU 

Selâhattin Acar 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa, Tığlı 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mıımcnoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti I (Bşk. Y.ı 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

UR FA 
Hasan Ora.l 

VAN 
Fei'id Melen 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANI 
CA SEÇİLEN UYUL 
Fethi. Çelikbaş 
Özer Derbil 
Vahap Güvene (İ.) 
Sabahattin Özbek (I. 
Tayfur Sök m on 
Halil Tüne 
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Devleıi Su işleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bü fcoe Kanunu tasaırısına verilen oyların sonucu 
(S. Sayısı : 348) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acım er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özclilek 
Mehmet Özgüneş 
Selahattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçtanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AFYON KARATİİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul e il enler : 
Reddedenler : 
Çekin.s erler : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kahid edenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 

184 
115 
85 
30 
Q 

65 
4 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selahattin Ci/.relioğlu 

ELÂZTĞ-
Celâl Er tuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

AMASYA 

Maeit Zer en 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı A t alay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ha m di Özer 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğlıı 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

[Iîeddt denler] 
AY'DIN 

Ali Celâlettiıı Coşkun 
İskender Cenap Ege 
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RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bakri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balla s 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selahattin Babüroğlıı 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmen 
Nainıı Talû 
Bahriye Üçok 

BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
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BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Giilez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer L'cuzal 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (1.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Cemal ettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

Hasan Ergeeen 1 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ci'lâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

[Oya Kah 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Liitfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
1 Mustafa Bozoklar 

Naaif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlıı 
(Bşk. Y.) 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
| Ahmet Nustret Tuna 

[Ac%k û 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

•••>»"'-—^>1 
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İZMİR 
Beliğ Beler \ 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MARDİN 
Sait Mehınıetoğlu 

MUĞLA 
Hyas Karaöz 

'mayanlar] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmaııoğlu 

- A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaoı 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

yetikler] 

Tunceli 1 
: Z 

Yekûn 4 

K ^ — < » • ;:;:i---' 
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Haldun Metnteşeoğhı 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
SİNOP 

Nâzım İnebeyli 
TOKAT 

Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Reşat Zatoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

ı (t- Â ) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbas 
Özer Derbil 
Vahap Güvenç (İ.) 
Sabahattin Özbek (İ.) 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(S. Sayısı : 349) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 115 
Kabııl edenler : 74 

Reddedenler : 41 
Çekinserler : 0 

Oya (katılmayanlar : 65 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu , 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet. Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
Nejat Sarlıcah 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

(Reddi 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Ferzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e yy at 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
KAHRAMAN M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı At alay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Haindi üzer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

ORDU 
Bekir Sı tiki Baykal 

mler) 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergiri 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin B abur oğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmen 
Naim Talû 
Bahriye Üçok 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

— 540 — 
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ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Hasan Er geçen 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Cfülcügil 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
(I.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.; 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Kasım Küfi'cvî 

AMASYA 
3lacit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâ-eddin Yılmaztürk 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküeük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Mehmet Varışlı 
MARDİN 

Sait Mehmet oğlu 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
Haldun Mefnteşeoğlu 

SAMSUN 
Balıri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 

[Oya Katılmayanlar] 
ÇANAKKALE 

İsmail Kutluk 
ÇORUM 

M. Şevket Özeetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ* 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Li'ttfi Doğan 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
31. Tc|kiıı Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Boz oklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. Y.) 

KARS 
Yusuf Ziva Avrını 
(t) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 
Ahmet Özmımıcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
O rai K ara o sm an oğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlta 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğkı 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(I- Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Vahap G üveınç 
(D 
Sabahattin Özbek 
(î.) 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 

[Acili üyelikler] 
Ankara 
İstanbul 
Konva 

Tunceli 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

10 . ö . 11974 Cuma 

Saat ,: 19,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65) ; Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (8. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


