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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda; 
1980 mali yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 

1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı, açık oya sunuldu, oyların ayrımı so
nucunda kabul olunduğu bildirildi. 

1980 yılı Devlet Su İşleri, 
1980 yılı Petrol İşleri, 

Genel müdürlükleri bütçe Kanunu tasarılarının 
bölüm ve maddeleri onaylandı, tümü aç;k oya su
nuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul olundukları 
bildirildi. 

1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu tasarısının bölüm ve madde
leri kabul olundu, tümünün gelecek birleşim açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

11.2.1980 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime saat 22.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

EmanuUah Çelebi 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

»>>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
4 - 5 . 2 . 1980 tarihli 29 ve 30 ncu Birleşimlerinde 
görüşülen Başbakanlık Bütçesinin oylanmasıyla ilgili 
itiraz üzerine verilen Başkanlık Divanı Kararları ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları. (3jl830) 
(S. Sayısı : 995) (1) 

BAŞKAN — .Bundan önce, Başbakanlık bütçesi
nin oylaması üzerinde çıkan ihtilaf neticesinde, ihti
lafın halli için Tüzüğümüzün 180 nci maddesi gere
ğince ihtilaf mevzuu Anayasa ve Adalet Komisyonu
na, Başkanlık Divanı tarafından gönderilmiş idi. 

(1) 995 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir 

Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun bu husus
taki raporu geldi, takdim ediyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu ra

poru üzerinde söz isteyen Sayın üye? Yok. 
Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 nci 
Birleşim tutanağına eklidir, 
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A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Bu karar gereğince Başbakanlık 
bütçesini yeniden oylayacağız. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başbakanlık Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

150 505 000 
Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararası işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin ge
nel siyasetini izlemek 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mitli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

214 881 000 

806 821 000 

Bölüm 

111 

Lira 

900 

Milli Güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 308 000 

57 000 

Mit Müsteşarlığı 
Bölüm 

111 

Lira 

900 

İstihbarat hizmetlerinin yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka 
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi 

2 447 219 000 

Bölüm 

3 556 000 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 24 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet personel rejiminin dü
zen ve geliştirilmesi 13 635 000 

• BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 125 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

Bölüm 

101 

Lira 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Nükleer enerji alanında bi
limsel ve teknik araştırma 

20 388 000 

517 432 000 

- 307 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1980 mali yılı Başbakanlık Bütçesi görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir. 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı 1980 mali yılı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon? Yerlerinde. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Orhan Çalış; bu

yurun. 

AP GRUBU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Grubumuz adına, Orman Bakanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkında kısa da olsa 
bir maruzatta bulunacağım. 

Zannederim bütçe maratonunun dokuzuncu gü
nünde ve 20'yi aşkın bütçeyi kabul ettik. Şimdiye 
kadar bir çok bakan arkadaşlarımız geldiler, burada 
beyanda bulundular; ama her zaman için hakikati 
söyleyenlerin, doğruyu söyleyenlerin izleri kaldı. 
Geçmiş senelerde de olsa, bugün bu bütçeyi Yüce 
Heyetinizden geçirmek için bazı hakikatlerin dışın
da beyanlarda bulunmaya lüzum ve zaruret yok. 
Memleketin gerçeklerini hepimiz biliyoruz. 

Bundan evvel, her iki sene de; 1978 ve 1979 yıl
larında Cumhuriyet Senatosunda Adalet Partisi Gru
bu adına sözcülük yaptım. O zamanki Sayın Baka
na, «Yapılan icraatların yanlış ve hatalı olduğunu» 
söyledim, aksini söylediler. Sayın Bakan burada, 
«Biz orman köylüsünden yanayız, hakça bir düzen 
içinde orman köylüsünün istediklerini vereceğiz» de
diler. Tatbikatları hiç o şekilde olmadı. Nitekim, 
«Ormanlarımızdan sadece beş - altı bin aracı istifade 

ediyor, milyonlarca insanı sömürüyorlar» dediler. 
Halbuki, iki sene içinde sömürülen orman köylüsü 
oldu. 

1977 yılında kış zamları uygulaması 15 . 6 . i 977 
tarihine kadar devam etti. Hakça düzen peşinde 
olan Halk Partisi Orman Bakanının bakanlığı zama
nında, 15 . 4 . 1978 tarihine; yani kış zammından 
istifade etmek isteyen köylünün bu istifadesi iki ay 
kısaltıdı. 1979'da bu iki ay kısaltılma da az görül
dü, 31 . 3 . 1979 tarihinde kış zamlarından istifade 
imkânı bitirildi. 

Bu iki senelik müddet içinde akaryakıta ve diğer 
maddelere yapılan zamların karşısında köylüye veri
len zam miktarları fevkalâde az. Köylü, ancak as
gari geçimini, yaşamını zor sürdürecek hayat şartlan 
içinde bir geçim için parayı almak zarureti içinde 
bırakılarak çalıştı, emeği sömürüldü. 

Onun için Sayın Bakandan rica ediyorum. Bu
rada rakamlar sıralayacak değilim. Efendim, 16 000 
orman köyü var, 8 milyon orman köylüsü var diye
rek de bazı rakamlara girmeyeceğim. Türkiye'nin 
ekonomik şartları içinde ve diğer çalışan emek sahip
lerinin şehirde ve ovada kazandıklarıyla sadece ge
çimlerini orman gelirlerinden temin eden ve bulun
dukları yerler itibariyle zor hayat şartları içinde 
yaşayan insanlara, ormanda çalışmalarından dolayı 
az ücret vermek suretiyle yeni sıkıntılara, yeni sö
mürüye imkân verilmesin. 

Geçen sene, Sayın Orman Bakanı Vecdi İlhan, 
«Orman yangıları fevkalâde azaldı» dedi ve bu hu
susta sarf edilen para miktarlarından bahsetti. Bü
tün temennimiz, orman yangılarının azalması değil, 
yok olmasıdır; ama son senelerde orman yangınla
rında ihmalin yanında, kaşıtın büyük bir yer aldığını 
ve kasten yakılan orman miktarlarının da büyük bo
yutlara vardığını görüyoruz. Bu hususta kısaca bir
kaç rakam vereceğim : 

1975'te yanan orman 17 506 hektar, 1976'da 5 170. 
1977'de 43 000, 1978'de 13 330 ve 1979'da 34 725 
hektar. 1979 yılı Bütçesinde orman yangıları için 
istenilen bütün ödenekler arzu edilen şekilde verildi; 
fakat orman yangılarına burada gayet alâyişli sözler 
söylediler, «Telsizler aldık, köpük malzemeleri al
dık ve diğer orman yangıları için gerekli her türlü 
malzemeyi aldık» dediler; ama orman yangınlarının 
azaltılması için gerekli tedbirlerin temin edilemediği 
görülüyor. Marmaris, Ege ve Akdeniz sahillerinde 
vuku bulan orman yangıları, bilhassa Türkiye'nin o 
turizm şeridi içinde vuku bulması da ayrıca elem ve
ricidir. 

308 — 



C Senatosu B : 36 11 . 2 -. 1980 O : 1 

Her zaman büyük önem taşıyan ve Sayın Bakanın, 
«Milli Savunma politikamız nasıl varsa, bir de milli 
orman politikamız olmalıdır.» diyerek Bütçe Karma 
Komisyonunda yaptığı konuşmaya gönülden katılı
yoruz. Türkiye'de milli bir orman politikasının ta
yini ve Anayasamızın 131 nci maddesinde yerini bu
lan şekliyle bunu politika dışı bırakmak; fakat hiç 
bir zaman orman içinde yaşayan köylümüzü sömür-
memek kayıt ve şartıyla onun hayat şartlarını gün
den güne iyiye götürdüğünüz zaman, orman için 
muhafız bulmaya, bekçi bulmaya zaruret görmeden, 
orman köylüsü kendi geçimini temin eder bu ormanı 
muhafaza eder ve korur. Bunun tatbikatını orman 
içinde yaşayan arkadaşlarımız daima görmüşler
dir. 

Son zamanlarda yakacak ve yapacak miktarları üze
rinde köylüde büyük sıkıntı vardır. Köylüye halen 
verilmekte olan zati ihtiyaç dediğimiz yapacak mik
tarları oldukça azdır. Bunda büyük sızıntılar var 
ve vatandaş devamlı şikâyet ediyor. İhtiyacının ta
mamının verilmediğinden, (Bazı seneler bir metre, 
iki metre...) adam evinin bir sene bir odasının tava
nını yaptırıyor, ertesi sene iki odanın döşemesini 
yaptırıyor. Bir sene başka bir ihtiyacını giderecek 
şekilde bunu az az, yani onu sıkıntıya düşürecek 
şekilde değil, ihtiyacını karşılayacak şekilde verelim 
ve bunu takip edelim. Bu hususta köylü, nasıl olsa 
o evini yapacaktır. Siz ona istediğiniz kadar bir 
metre verin, iki metre verin, bir ev yapcaksa o evi 
mutlaka yapcaktır. Köylüyü kanun dışı hareketler
de bulunmaya, onu birtakım sıkıtılar içine girmeye 
zorlamayalım. Ona gerekli kolaylığı, ihtiyacını 
karşılama imkânlarını Orman Bakanlığı versin ve on
dan da ormanın korunmasını istesin. 

Or - Köy projedıari 12 milyondan başlamak üzere 
gayet olumlu bir duruma girdi. 1979 yılında 1 mil
yar 664 bin 352 milyon tahsis edilmiş olmasına rağ
men, bu ödeneğin 612 milyonu harcanmış. c/€ 37 ci
varındaki bir harcama, bu hususta orman köylüsün
den yana olduğunu ve orman köylüsünün ihtiyaçla
rını gidermeyi amaç edindiğini iddia eden bir parti
nin bakanı için övünülecek nokta değil. 

Bu sene iki milyar civarında bir ödenek konul
muştur. Bugünkü ekonomik şartlar içinde bu miktarı 
dahi az buluyoruz. Or - Köy çalışmalarından köylü 
ihtiyacını tam karşıladıktan sonra, ister sığırcılık, is
ter arıcılık, ister tavukçuluk yapsın, bunun pazarla
ması çok büyük önem kazanıyor, yem ihtiyacı büyük 
önem kazanıyor. Bu pazarlamanın zamanla bir eği

tim sistemi içinde olacağı muhakkak. Bazı acı tecrü
beler geçirilecek. Hemen bugün istenilen neticenin el
de edilmesinin imkân dahilinde olmadığı da muhak
kak; fakat pazarlama hususunda onlara büyük yar
dımcı olunmasında büyük zaruret var. Köye gittiği
miz zaman, devamlı surette bize bu pazarlama husu
sunda noksanlıklardan yakmıyorlar. 

Ayrıca bazı köylerde, bu Or - Köy'lü arkadaşla
rımız «Sen arıcılık yapacaksın, şu kadar arıcılık ver
dik sizin köye, şu kadar tavukçuluk verdik» diyerek -
ten biraz katı davranıyorlar. Bu katı davranmaya 
lüzum yok, diyolğa açık olsunlar. Bazı köyler için, 
evet siz orada arıcılığın veya tavukçuluğun daha iyi 
olabileceğini, bilimsel açıdan dahi olsa mümkün gö
rebilirsiniz; ama bir de onun kendi pazarlama imkâ
nı, kendi hayat şartları ve civar köylerle olan müna-
sebett ve pazar durumlarını da burada göz önüne al
mak gerekiyor. Bir diyalog neticesinde bir uzlaşma 
sağlanırsa, bunda yarar umuyoruz. 

İki senedir eski Orman Baikanı Sayın Vecdi İl
han, Devlet planlaması ile ağaçlandırma sahaları ara
sındaki vaki itilâflarından devamlı surette bahsetmiş
tir. Yüz bin hektarlık ağaçlandırma yapılması gerek
tiği halde Planlamanın buna imkân vermediğini ifa
de etmişlerdir. Yanılmıyorsam, geçen sene 47 bin 
hektarlık ağaçlandırma hususu bahis konusu idi ve
ya Planda o kadar vardı. Yalnız ben şuna inanıyo
rum ki, ormanın içinde yaşayan ve orada yetişen bir 
insan olarak şuna kaniyim ki, kendilerine 47 bir hek
tarlık ağaçlandırma imkânı verilen ormancılarımız 
isterlerse 147 bin hektarı ağaçlandırırlar. Bu arzuları 
işidir, şevk işidir, mesleğini sevme işidir. Bu kişilere 
buna hakikaten kendisini gönülden vermiş ideolojik 
amaçlı çalışmayan, mesleğini seven ve bu mesleğinde 
başarı kazanmak isteyen arkadaşlarımıza imkân ve
rildiği talkdirde, siz, 50 bin hektarlık bir parayla 100 
bin he'ktar ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Hiç bir 
zaman da Planlama size, «Sen niye 50 bin hektarlı
ğı ağaçlamadın, sen 100 bin hektar ağaçladın» diye 
bir söz söylemez. 

İki senedir burada bir Or - Koop Projesi başladı, 
Or - Koop Projesiyle bugüne geldik. Tabirimi af 
buyurun, «sıfıra sıfır, elde var sıfır.» Geçen sene Sa
yın Orman Bakanımız burada «Ben dışardan fabri
kaları alacağım Türkiye'de bunları monte edeceğim, 
çalıştıracağım 1982 yılından itibaren de yaptığım bu 
fabrikalardan elde ettiğim ürünlerle bunun dışsatımı
nı temin edeceğim ve fabrika maliyetlerini çıkaraca
ğım.» dedi, Bunun bir hayal olduğunu söyledik. Ni-
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tekim, hayal olduğu da tahakkuk etti. 24 Or - Koop 
Projesinden zannedersem 22 tanesi bugün için ele 
alınabilecek durumda. Bunun içinde % 40 dış kre
diye ihtiyaç var. Tabii eski Orman Bakanının dedik
lerinin hiç birinin hakikat olmadığı anlaşılmış du
rumda. Bu bakımdan, Sayın Bakandan tekrar rica 
ediyorum. Burada yapılanı ve yapılacağı; eksik ve 
noksan ne olursa olsun, gerçeğin söylenmesinde her 
zaman için yarar var. 

Avcılık ve milli parklar çalışmaları var. Bunların 
artık göstermelik olaraik değil de, filmlerde gördüğü
müz, dış memleketlerde gördüğümüz şekilde, sadece 
birkaç saat oralarda gezilecek şekilde değil, oralar
da konaklama imkânları verilecek şekilde, modern 
imkânlara haiz bir durumda milli parkların tesis edil
mesinde yarar var. Yalnız milli parklarda konaklama 
yapın derken, bu konaklama tesislerini sakın siz iş
letin demiyorum. Eğer işletin derseniz zaten günler
den beri burada KİT zararı, KİT zararı diyoruz, bir 
da milli parıklardaki sizin konaklama tesislerinizin 
zararlarını ilerideki senelerde burada dile getirmeye
lim. 

Türkiye'de orman varlığının, öneminin, ihtiyacı
nın üzerinde duracak değilim, hepimiz buna müdri
kiz, bu çalışmanın gayreti içindeyiz. Ormancı arka
daşlarımızı, (Son sözüm olarak söylüyorum) politi
kanın dışında, ideolojik kavganın dışında, Türk köy
lüsünün hizmetinde ve Türkiye'deki ormancılığın 
gelişmesini temin edecek insanlar durumuna getirin, 
onları bu imkânlarla teçhiz edin. Nasıl Milli Savun
mamızı bir politikanın dışında tutuyorsak, ormancı 
arkadaşlarımızı da politikanın dışında, memleketin 
orman varlığını en iyi muhafaza eden arkadaşlar ola
rak görmek ve selâmlamak istiyorum. 

Bu duygular içinde Orman Bakanlığı Bütçesinin 
memleketimize, milletimize ve Orman Bakanlığı men
suplarına hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle Gru
bum ve şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11343; C. Sena
tosu : i/677) (S. Sayısı ; 977) 

BAŞKAN — Devl/at Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürljüğü 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
açık aylaması için küreüıer dalaştırılsın. 

2. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

3. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Fevzi Özer 
buyurun, 

CHP GRUBU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğla) 
- - Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Orman Bakanlığının ve buna bağlı Genel Müdür
lüklerin 1980 Mali Yılı Bütçesi hakkında CHP Gru
bunun görüşlerini bildirmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Ormanlarımızın korunmasını sağlamak, orman
larımızdan faydalanmak, mevcut orman varlığımızı 
korumak, imar ve ıslah etmek, yanan ve tahribe uğ
rayan sahalarda yeniden orman yetiştirmek suretiy
le orman sahalarını tekrar kazanmak, ülkemizin önem
li ve büyük bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nüfusumuzun hızla artması, milli gelirimiz ve dış 
ticaret ilişkilerimizin çok önem kazandığı bir dönem
de, ormanlarımızın varlığına ve ürünlerine duyulan 
ihtiyacı geniş ölçüde etkilemiş ve arttırmıştır. 

Yurttaşlarımızın sağlık ve esenlik içinde yaşama
ları, çeşitli ve değişik sanayi dallarının emniyet için
de çalışabilmeleri, yurdumuzun savunmasında, tarım 
ve hayvancılığın gelişmesinde, ekonomik, kültürel ve 
turistik bakımdan büyük faydalar sağlayan iklim, su 
ve toprak muhafazasında denge unsuru olan orman
larımızın devamlılığının sağlanması, orman içi ve or
man dışı ağaç yetiştirme suretiyle orman alanlarının 
artırılması, korunması, işletilmesi ve ıslah edilmesi, 
verimlerinin artırılması ve yurdumuzun yapacak ve 
yakacak odun maddesi ile diğer orman ürünlerine du
yulan ihtiyacın karşılanması, orman sanayiinin geliş
tirilmesi, ihtiyaç fazlası ürünlerin dış piyasalara sa
tılması ve bu hizmetler yanında çeşitli kolektif orman 
hizmetlerinden yurttaşlarımızın faydalandırılması, 
halk - orman ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştiril
mesi, bilhassa orman içinde yaşayan orman köylüle
rinin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlenmesi 

! (1) 949 S. Sayılı Basmayan 3.2.1980 tarihli 28 
| nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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için Anayasa, Orman Kanunu Kalkınma planları, 
ormancılık ilim ve tekniğinin öngördüğü esaslar için
de tüm ormancılık hizmetlerini kapsayan kararların 
alınması, bunların uygulama alanına konması, orman
cılık politikasının özünü ve esaslarını oluşturmakta
dır. 

Bu hizmetleri yürütmekle yükümlü olan Orman 
Bakanlığına 1975 Mali Yılı için toplam 140 794 975 
TL., 1976'da 208 461 000 TL. 1977 yılı için 929 914 000 
TL. 1978 yılı için 1 099 459 000 TL., 1979 yüı için 
1 170 529 000 TL. ödenek verilmiştir. 1980 Mali Yı
lı için ise, cari harcamalar 335 603 000 TL., yatırım 
harcamaları için 93 000 000 TL,, hizmet programla
rına dağıtılamayan transferler için 2 010 499 000 TL. 
ki, toplam 2 439 102 000 TL. ödenek teklif edilmiş
tir. 

Yurdumuza ekonomik ve sosyal yararlar sağlayan 
ormanlarımızdan toplumumuzun çok yönlü, sürekli 
ve düzenli bir şekilde yararlanabilmeleri için, orman
ların korunması, geliştirilmesi, ekonomik, teknik ve 
sosyal gereklere göre işletilmesi, orman ürünlerini 
işleyen sanayinin geliştirilmesi, ağaçlama işlemine hız 
verilmesi suretiyle erozyonun kontrol altına alınması, 
milli park ve avcılık hizmetleri ile orman - köy ilişki
lerinin geliştirilmesi, merkez ve taşra kuruluşları ile 
orman politikasının uygulamaya konulması, denetim 
ve gözetim için personel gücünün verimini ve sağlık
lı biçimde yetiştirilmesi ve istihdamı, orman içi ve ci
varında yaşayan halkımızın olumsuz etkilerini orta
dan kaldırmak için eğitme ve öğretme ve propagan
da yoluyla azaltılması, ormanı sevme ve koruma şu
urunun benimsenmesi, kurs ve tatbikatlar tertip edil
mesi ve bu hususta her türlü yayınların ve çalışmala
rın, teknik alandaki yenilik ve gelişmelerin takip 
edilmesi ve elemanların bu yönde eğitilmesi ve yetiş-
tûrilimesi lüzum ve zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu 
bakımdan. Bütçede teklif edilen ödenek miktarı, hiz
metlerin kapsamı bakımından çok az bulunmaktadır. 

Orman köylerinin geliştirilmesi, orman içi ve ci
varında yaşayan köylülerin çok düşük olan yaşam 
düzeylerinin düzeltilmesi, geçimlerini ormana bağla
mış olan köylümüzün usulsüz kesim, otlaıtmak, tar
la açmak, yerleşme, kasten veya ihmal neticesi yan
gına sebebiyet verme gibi Devlet ormanları üzerin
deki vaki olumsuz ve zararlı etki ve eylemlerinin or
tadan kaldırılması veya azaltılması için, orman içi 
köylülerimizin bugünkü çok düşük yaşam seviyeleri
ni yükseltmek, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme
lerini sağlamakla mümkün olabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görev

leri hakkındaki Kanunla kurulmuş olan Orman Ba
kanlığı bünyesinde yer alan katma bütçeli Orman 
Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kont
rolü Genel Müdürlüğü, Orman - Köy İlişkileri Ge
nel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Genel Mü
dürlüğü, Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü 
olmak üzere 5 genel müdürlük kurulmuştur. 

Bunlardan Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdür
lüğü tamamen döner sermaye ile Orman - Köy iliş
kileri Genel Müdürlüğü Genel- Bütçe ile çalışmakta-
nr. Orman Genel Müdürlüğüne ait hizmetler ise, dö
ner sermaye ve katma bütçe ile, Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Milli Parklar 
ve Avcılık Genel Müdürlüğü hizmetleri ise, henüz 
teşkilât kanunları çıkmadığından' Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesi ile yapılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonunda elde edi
len kayıtlara göre, memleketimizin orman varlığı 
20 170 196 milyon hektar civarında ise de, bu mikta
rın ancak % 40,82 oranındaki 8 233 391 milyon hek
tarının iyi vasıflı, Çf 59,18 .oranındaki 11 936 805 
milyon hektarının ise, bozuk vasıflı orman sahaları 
olduğu bilinmektedir. 

Memleket ormanlarının korunması, denetimi ve 
ormanların nitelik ve nicelik bakımından geliştirilme
si, verimliliğinin artırılması, orman topraklarının 
kaybının önlenmesi, orman sahalarının genişletilmesi 
ve ormanların sosyal, ekonomik ve teknik icaplara 
göre yönetilmesi ve işletilmesi ve orman ile halk iliş
kilerinin en iyi şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi, 
orman köylülerimizin kalkındırılması, orman sana
yiinin geliştirilmesi ve bu hususta gerekli tesisleri yap
mak, araç ve gereçleri sağlamak ve bu hizmetlerle 
ilgili elemanları en iyi şekilde eğitip yetiştirmek, 
özetle ormancılıkla ilgili memleket gerçeklerine uy
gun orman politikasını tayin, tespit, ve takip etmek, 
Orman Genel Müdürlüğünün en mühim görevleri ara
sında olmasına rağmen, orman, örgütünün de en yük
sek kademeden aşağı kademelere kadar bütün per
sonelinin bu alanda verimli çalıştığı kabul edilse bile, 
orman politikasının yeniden düzenlenmesi şartı ve 
zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü soz konusu bu hizmet
leri merkez ve taşra kuruluşları ile yürütmektedir. 

Sayın senatörler; 

Orman Genel Müdürlüğü kadastro çalışma işlem

leri bakımından da verimli'bir çalışma düzeyine eriş
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miş değildir. Kadastro çalışmaları 1938 yılında bas
mış, 1964 yılına kadar hu çalışmalar yavaş bir suret
te ve tempoda devam edegelrniş, 1964 yılından sonra, 
hava fotoğraflarından faydalanmak yoluyla sıhihatli 
bir şekilde yürütülmeye başlanmış ise de, halen bu ça
lışmalar amacına ulaşmış değildir. Kadastro çalışma
larına orman - köy ilişkilerinin düzenlenmesi bakı
mından ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ba
kımından hız verilmelidir. Her ne kadar bu çalışma
ların 1980 Mali Yılı Bütçe Raporunda, on yıl için
de tamamlanması hedef olarak gösterilmiş ise de, te
mennimiz bunun dajha kısa bir zaman içinde gerçek-
leşmesinıin sağlanmasıdır. 

Orman alanlarının ağaçlandırılması ve erozyon 
kontrolü işi de büyük bir önem taşımaktadır. 

Yurdumuzun orman alanı 20 170 196 hektar olup 
bunun 11 936 805 hektarı bozuk ve verimsiz alanı teş
kil etmektedir demiştik. Bozuk ormanların ağaçlan
dırılması ve erozyon kontrolü, orman imar ve ıslahı 
gibi hizmetlerin yapılması zorunludur. Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde yılda 150 000 hektarlık 
ağaçlandırmaya ulaşılması öngörülmüştür. Bu ama
ca ulaşmak için, yani ağaçlandırma sorununun halli 
için 80 - 100 yıllık bir süre gerekmektedir. Bu durum 
ormancılığımızın perişanlığını ve sorunun büyüklüğü
nü göstermektedir. 

Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne, 1595 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 17, 18 ve 19 ncu 
fıkraları gereğince şu görevler verilmiştir : 

Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi 
ve genişletilmesi için orman içi ve civarında oturan 
köylülerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
sağlamak, her çeşit kredi ve yardım kaynaklarını bu 
hizmetlere yöneltmek ve orman sahalarını değerlen
dirmek hususunda Devlet ile köylülerin işbirliğini 
sağlamak ve bu tedbirleri uygulamak ve tesis edilen 
orman köyleri kalkınma fonu ve diğer her çeşit kre
di ve yardım kaynaJciarını en akılcı bir şekilde orman 
köylüsünün kalkınmasına yöneltmek, özellikle kal
kınmada kooperatifleşmeyi teşvik etmek ve köylümü
ze bu çalışma koşullarını eğiterek benimsetmek ve 
bu suretle güçsüz orman köylülerimizin ekonomik 
gücünü artırarak kalkınmasına yardım etmektir. 

Bu amaçla 1979 Programma göre, 40 ilin 75 ilçe
sinin 2533 orman köyü etüt ve planlama programına 
alınmış, Temmuz 1979 sonu itibariyle 36 ilçenin 1756 
köyünün etüdü tamamlanmıştır. 

Ayrıca, «1979 yılında, 1978 yılı ve daha önceki 
yıllarda etüt - envanteri Unranüanmış olan 1553 kö-
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yü kapsayan 37 ilçenin kalkınma planı ile 137 köyü 
kapsayan 8 ilçenin ek kalkınma planı düzenlenmiş ve 
onaylarımıştır» denmektedir. 

Uygulamada, kooperatiflere ve aile işletmelerine 
1979 Ağustos ayı sonuna kadar hayvancılık, dam ör-
tülüğü, ısıtma -pişirme, el ve ev sanatları, seracılık, 
dokumacılık, meyvecilik, halıcılık, besicilik konula
rında 700 milyon Türk Liralık kredi verilmiş bulun
maktadır. 

1980 yılı için 43 ile bağlı 83 ilçenin 2251 orman 
köyü, etüt ve planlama programına alındığı Bütçe 
Raporunda belirtilmiş olup, temennimiz bunun ger

çekleşmesini sağlamak olacaktır. 
Orman ürünleri sanayii, planlı kalkınma dönemin

de büyük bir gelişme göstermiştir. Bu sanayi kolu, 
orman ürünü mamullerine olan ihtiyacın, zamanın
da ve standartlara uygun temin edilmesinde düzenle
yici bir rol oynamaktadır. 

Genel Müdürlüğe ait fabrikaların daha verimli 
üretime geçmesi ve akılcı bir çalışma düzenine kavuş
turulmasını temenni ediyoruz. 

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü 1976 
yılında kurulmuştur. 1958 yılından 1979 yılına ka
dar 16 adet 236 026 hektar alanı kapsayan milli par
kımız kurulmuştur. Orman - halk ilişkilerinin olum
lu yönde geliştirilmesi, iç ve dış turizmin gelişmesine 
katkıda bulunmak amaçlarıyla orman içi dinlenme 
yerlerinin çoğaltılması gerekmektedir. Bunun yanın
da, av kaynaklarını korumak ve geliştirmek, orman 
içi su ürünlerinin düzenli ve devamlı şekilde korun
masını sağlamak için bu yöndeM çalışmalara da hız 
kazandırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bütün dünyada olduğu gibi, memleketimizde de 

büyük bir servet teşkil eden ormanlarımızın korun
ması ve geliştirilmesi esefle belirtmek isterim ki, is
tenilen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Ülkemiz
de en büyük tahribat orman yangınlarından olmak
tadır. Her sene yaz mevsiminde orman mıntıkaların
da kasten veya ihmal neticesi binlerce hektar or
manımız yanmaktadır. Bir örnek vermek gerekiyor
sa, 1977 - 1978 yıllarında Muğla - Marmaris - Dat
ça yolu üzerindeki kesif binlerce dekar orman sa
halarımız yanıp kül olmuştur. 1979 yılında Marma
ris civarında 200 bin dekar kesif orman alam ta
mamen yanmış, ancak yangın 15 gün sonra Marma
ris ve Köyceğiz denizine ulaşınca söndürülelbilmiştir1 

Kuşadası orman parkının yanması da yürekler acı
sıdır. Bu hususta Orman Bakanlığının aldığı önlem-
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ler kısır ve yetersizdir. Çok pasif metotlarla orma
nın söndürülmesi ve korunması mümkün değildir. 
Başka memleketlerde ormanın söndürülmesinde uçak 
ve helikopterlerden faydalanılmaktadır. Bizde de bu 
yolda bir girişimle gerekli koruyucu önlemlerin alın
ması zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, 21 OOOl 0O0 hektar orman alanı içinde bir 
hesaba göre 15 milyon civarında köylümüz 
yaşamaktadır. Orman köylüsünün orman sa
hası olmayan bir yere nakli bugünkü ko
şullarda mümkün görülmediğine göre; bunla
rın geçimini sağlamak için orman - halk ilişkilerinin 
en iyi şekilde düzenlenmesi ve köylülerimizin çok 
düşük yaşam şartlarının yükseltilmesi sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca, 13 milyon hektar civarındaki 
bozuk koru ormanının ağaçlandırma işi 80 - 100 yıl
lık bir zamana ihtiyaç gösterdiğine göre, bu hayal
den kurtulmak için yeni düzenlemeler ve program
lar çevresinde ağaçlandırmaya hız verilmesi gerek
mektedir. 

Bu nedenle, köylümüzü ağaçlandırmaya teşvik 
edecek ve özendirecek ıslahatı ve değişikliği getirmek 
zorunluğundayı z. 

Ormanla ilgili sorunlarımızdan orman - yol iliş
kileri üzerinde de önemle durmak isterim. Orman 
içinde yaşayan köylülerimizin yoğunluğu ve özellik
le orman ürünlerinden yararlanma olanakları göz-
önüne alındığında, orman mıntıkalarında yol yapı
mına hız verilmesi gerekmektedir. Planlanmış 
144 360 km. yol ihtiyacı bulunmasına karşın, 1975 
yılı itibariyle 63 626 km. yol yapılmış, 1976, 1977, 
1978, 1979 yıllarında da yapılan yolların yekunu 
18 bin kilometreyi bulmuş ve bu suretle yol yapım 
sorununun yarısı gerçekleşmiş bulunmaktadır, Bu 
yolların ıslahı ve stabilize hale getirilmesi ayrı bir 
sorun olarak ele alınmalıdır. 

Doğaya olan bağlılık insanları oturduğu yerden 
kurtaramadığına göre, yerleşim bölgelerinde su, elek
trik, yol, sağlık hizmetleri ve konut yapımı gibi so
runların v& altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. 

Ormanlarımız sanayi yönünden büyük önem ta
şımaktadır. Bu sanayi dalında ilk akla gelen bıçkı sa
nayii, memleketimizde sanayide kullanılan ağaç ke
siminin % 60 - 7ö'ini kaplamaktadır. Yurdumuzda 
irili ufaklı çoğu özel sektörün 6 bin civarında atölye 
bu sanayi sektörünün içerisinde toplanmaktadır. Bu
nun yanında levha sanayii, kaplama levha, kontr
plak, yonga levha, lif levha, ve son derece önemli 
kâğıt sanayii ayrı bir önem kazanmıştır. 

İkinci imalat sanayiini teşkil eden ahşap parke, 
doğrama, mobilya, prefabrik ev, karosör de ayrı bir 
önem taşımaktadır. Bugün Türkiye'de odun yakacak 
olarak kullanılmaktadır. Halbuki uygar ülkelerde 
odun, sanayi dalında bir hammadde olarak kullanı
lır. Bunun için odunun yerine yakacak olarak kö
mür kullanımı teşvik edilmeli ve odun sanayi da
lında kullanılır hale gelmelidir. 

Bunun dışında sanayi kollarından parke sanayii
nin ve ayrıca meyvecilikte kullanılan ambalaj sa
nayiinin önemini de belirtmek isterim. Mobilya sa
nayii memleketimizde epeyce ileri gitmiş ve yaygın
laşmıştır. 

Türkiye'nin konut sorununun halledilmesinde or
man ürünlerinin önemi büyüktür. Bu problemin hal
li için prefabrik ev sorununa önem verilmelidir. Bu
nunla ilgili prefabrik ev yapan fabrikaların kurul
ması ve üretime kavuşturulması en âcil ve samimi 
dileğimizdir. 

Sayın senatörler; 
Bütçede 1980, mali yılı için orman içi ve civa

rındaki köylülerimizin kalkındırılması amacıyla 2 
milyar Türk Lirası ödenek konmuş ise de, hiçbir tı
kanıklık olmadan bu paranın orman içi köylüsüne 
amacına uygun olarak gerek ferdi, gerekse koopera
tifler vasıtasıyla dağıtılmasının sağlanması en büyük 
dileğimizdir. 

24 adet olarak belirtilen Or - Koop. projelerinin 
gerçekleşmesi için dış kredilerin sağlanmasının hız
landırılması lüzum ve zarureti vardır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plana göre, 1983 yılında 
Orman Bakanlığının orman varlığının açığı görül
mektedir. Hammadde verme güçlüğü kendini göster
mektedir. Bu sebeple, her geçen gün azalan orman 
varlığımızı süratle artırmak için, ağaçlandırma çalış
malarına hız vermek gerekiyor. 

Orman Bakanlığının kuruluş amaçlarından biri 
memleketimizdeki ormanları muhafaza etmek, ikin
cisi orman sahalarını genişletmek ve orman ürün
lerini değerlendirmektir. Bu iki büyük temel ilkenin 
ne derece gerçekleştiği hususlarını sizlere özetle arz 
etmeye çalıştım. 

Sözlerime son verirken Orman Bakanlığı Bütçe
sinin ulusumuza ve Bakanlık mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na tümünüze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Güven, buyurunuz. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; ' 

Yurdumuz için sosyal ve ekonomik bakımdan son 
derece önem taşıyan bir Bakanlığın Bütçesini görüş
mekteyiz. Bugün Türkiye'de, 36 bin civarındaki 
köyden 16 103'ü orman köyüdür. Bu da Türk köy
lüsünün ormanla ne derece iç içe ilgisi olduğunu 
meydana koymaktadır. 

Bunun yanı sıra bugün Türkiye'nin ekonomisin
de, sanayileşmesinde ormanın son derecede önemli 
yeri vardır. Fakat ne yazık ki, günümüzde çeşitli 
nedenlerle orman sahaları gün geçtikçe daraltılmak
ta, yangınlar ve tahripler sonucu yer açmalar, yer 
kazanmalar duygusuyla, toplumdaki köylünün top
rak ihtiyacını karşılamak amacıyla bir yönden tahri
bat gider, öbür yönden de kaliteleri de durmadan 
gerilemektedir. Bütün bu sorunlar dikkate alındığın
da, burada büyük çapta bir silkinmeye ihtiyaç var
dır. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü bir şeyi güzel vur
guladı burada. Her yerde bu söz geçerli olmakla be
raber, hele bu Bakanlıkta kesinlikle bugüne kadar 
gelen sıkıntıları da gördükten sonra, orman ve or
man sorunlarının çözümü içerisine politikayı sok
mamak Mzım. Tam bir teknik konu olarak ele alı
nıp ve bu açıdan bakarak parti işi değil, memleket 
işi, parti işi değil, Devlet işi olarak ele alıp bunu yön
lendirmekte yarar vardır. Bu hastalıklar geçmişte de 
oldu, günümüzde de devam etmektedir. Ben de sa
yın sözcünün bu görüşüne iştirak ederek bu konu
da ileriye doğru sosyal ve ekonomik sorunları çöz
me bakımından tekniğe, işin oluşu için uzmanlaşma 
niteliğindeki gelişmelere daha büyük çapta önem 
vermemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bugün Türkiye'de 20 bin hektar kadar ormanımız 

bulunmasına karşın, bunun da ancak 1 '3 oranındaki 
miktarı iyi kaliteli orman olarak durmaktadır, geri 
kalan birçoğu da meralaşmış ve elden çıkmış vaziyet
tedir. Kaldı ki, bu miktar çok daha yukarıya çıka
bilecek niteliktedir. 

Bugün, özellikle kuzey Avrupa memleketleri bü
yük çapta gelirlerini orman ve orman sanayimden 
elde ederken, Türkiye kendi ihtiyacını da karşılaya
maz durumdadır. 

Bir terslik daha vardır. Orman yakacak olarak 
kullanılır, yapacak olarak kullanılır. Türkiye bu 
sıkıntılar içerisindeyken, orman ürünlerinin rî 72'sini 
de yakacak olarak kullanmaktadır. Halbuki bugün, 

Avrupa memleketleri c/c 20'nin altında yakacak ihti
yacına, onun üzerinde sanayide orman ürünlerini 
kullanırken, biz tamamen ters bir istikamette geliş
meyle baş başayız. Bu yönden de derlenip toparlan
mamız gerekmektedir. 

En önemli sorun orman köyleri sorunudur. Bugün 
16 bin köyümüzde 10 milyon civarında insan orman 
köylerinde yaşamaktadır. Orman köyleri en fakir 
insanların oturduğu ve yerleştiği köylerdir. İmkân
ları alabildiğine kıttır ve özellikle işsizliğin en çok 
kol gezdiği yerlerdir. Bugün Türkiye'de köylerde 
binde 25, (Az gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışına pa-
relel bir nüfus artarken) kentlerde bu binde 60'a 
çıkmaktadır. Nüfus artışının ötesinde kırsal alan
dan hızla şehirlere bir göç vardır. Bu şehirlere gö
çün en büyük kaynağını da orman köyleri teşkil 
etmektedir. O halde, orman köyleri sorununu bü
yük ölçüde göçü önleyecek bir tarzda çözmezsek 
kentlerimiz için de alabildiğine sıkıntılar devam ede
cek demektir. 

Bu 8 - 10 milyon insanın o yörelerde sosyal ya
şamlarını daha iyi düzene koyabilmeleri için Devlet 
babanın el atacağı sorunlar vardır. Öncelikle altyapı 
tesisleri; yol, su, elektrik. Yol sorununu çözmede 
sadece bu Bakanlık görevli değildir. Bunun yanı 
sıra Köy İşleri Bakanlığı, hatta büyük çapta kara
yolları yapımında Karayolları da devreye girmiş 
durumdadır. 144 bin kilometre yol planlanmasına 
rağmen, ancak yarısı bugün yapılabilmiş durumda
dır ki, onlar da nitelikli yollar değildir. 

Yine, sosyal yaşamı düzene koyabilmek için üre
tim. pazarlama, tüketim ilişkilerinde de düzenleyici 
rolün Devlet tarafından ele alınması gerekmektedir; 
öncelikle kooperatifler. 

Özellikle orman köyleri, pazarlama alanlarına, 
kasabalara, şehirlere en uzak köylerdir. Kasaba
lara ve köylere gitmekte en büyük güçlüğü çeken 
insanlardır. Bir yandan tabiatın bu sert. çetin, 
amansız bölgelerinde yaşayan insanlar, ekonomik 
yönden ezilirken, öbür yandan da pazarla ilişkileri
nin az olması, oraya gelip gitme zorluklarının çok 
olması, pazarlarda üretilen ve ucuza satılan malların 
çok daha pahalıya köyde bunlara satılması sonucu
nu doğurmaktadır. İki yönlü ezilmektedirler. 

Bunu önlemek için günümüzün şartlarına uygun 
kooperatifleşmeye hızlı bir şekilde el atmamız ge
rekmektedir. Bu amaçla kurulan Or - Köy, kabul 
etmek lâzımdır ki, hedefine varıcı bir gidiş içerisinde 
değildir. Biz buralarda büyük gayretlerle, iyi niyet- -
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lerle Or - Köye, orman köylerinin kalkındırılması, 
kooperatifçilik, halıcılık, aracılık, çeşitli kursların 
açılması için paralar ayıralım; ama gel gör ki, o pa
ralar buradan ayrılır, sene sonunda yine de kullanıl
madan geriye döner, kullanılan da hedefine var
maz; çünkü bunun temelinde yatan bir noksanlığa 
dikkat etmeyiz. 

Orman köyleri her yönüyle, ekonomik yönden 
zayıftır, kültürel yönden zayıftır. Kooperatifçilik bir 
bilgi işidir, bir anlayış işidir, bir tecrübe işidir. Or
man köylerinde bu tip insanları bulmak da zor. Bu
lunamayınca siz istediğiniz kadar para ayırın, o 
kooperatifler kurulup maksada uygun işlemediği sü
rece oralara verilmez ve verilmeyince de sadece iyi 
niyetten öteye bir iş yapmış olmayız. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

O halde Orman Bakanığının bünyesinde bazı de
ğişiklikler de kanımca yapılması lazımdır. Orman 
Bakanlığı sadece ağaçlandırma ve ağaç üretme, ye
tiştirme işi değil, onun yanı sıra birçok, sosyal iş
lerle de iç içe bir durumu vardır. O halde sosyal 
konularda tecrübe sahibi, uzmanlaşmış ekonomist
lerle de, bünyesinde yetiştirmek ve işbirliği yapmak 
suretiyle bu sorunun çözümlerinde onlardan da ya
rarlanması gerekmektedir. Yoksa bir orman mü
hendisinin kendi teknik alanı dışındaki bu konular
da fazla verimli olacağını, organizatör olacağını 
beklemek hayaldir, tıpkı diğer konularda olduğu gibi. 
Bu bakımdan, bu yönde de bir atılım yapmak gere
kir. 

Yine Sayın Çalış da değindiler, milli parklar soru
nu üzerinde ısrarla durmak lâzım. Bugün Türkiye' 
nin üzerinde bulunduğu kuşak, ödemeler dengesinde 
en büyük geliri turizmden sağlamaktadır. Kaldı ki, 
turizm sadece yabancı memleketlerden insanların Tür
kiye'ye gelip, gezip, dinlenip para bıraktığı bir sorun 
olmanın ötesinde, büyük çapta iç turizme dönük ge
lişmeler vardır, 

Artık günün sıkıntıları içerisinde bunalan, yorulan 
insanlar yaz gelince, muayyen mevsimlerde dinlenme 
ihtiyaçlarım mutlaka ve mutlaka duyuyorlar. Hele 
ve hele günümüzün enflasyonist gidişi, hayatı paha
lılık yönünden zehir ettiği bir ortamda pahalı yerler
de dinlenmek, eğlenmek de çok zordur. Milli park
lar son derece olumlu bir şekilde geliştirilirse, bu ih
tiyacı karşılama bakımından hem doğal güzellikleri, 
hem keseye uygunluk bakımından da önem taşıyan 

bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bu bakım
dan, milli parklar sorununa daha da fazla eğilmek 
gerekmektedir. 

Yöresel sorunlarımıza Komisyonumuzda değin
miştim, onlar üzerinde fazla durmayacağım; çünkü 
benden çok daha konunun teknik yönü ve hizmet 
yönü itibariyle ilişkisi olan Sayın Bakan, Doğu Kara-
denizin bu sorunlarını yakından bilmektedir. Yalnız... 

BAŞKAN — Sayın Güven, sözlerinizi bağlamanı
zı rica edeceğim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Bu yörenin arazisi, Anadolu'nun diğer yörelerinin 
arazisine göre son derece çetin ve sarp olması nede
niyle yol işleri, ulaşım işleri ve diğer hizmetlerin gö
türülmesi çok geri kalmış durumdadır. Bu sorunları 
da dikkate almak suretiyle o bölge insanlarına hiz
metlerin götürülmesinde yarar olduğu kanısındayım. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine, Türk 
ulusuna ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akmandor, buyurunuz. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Sayın Başkan, 
Senatonun değerli üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlı
ğın kıymetli mensupları; 

Orman kaynağı, bir ülkenin iyi işletildiği zaman 
tükenmez bir doğal kaynağıdır; ama iyi işletilemezse, 
o zaman büyük sorunlar çıkaran, toprakların eroz
yona bırakılmasına neden olan, problemleri bir süre 
sonra çözümü çok zorluklar yaratan bir nitelik ka
zanır. Ülke çölleşir ve erozyona bırakılan toprak
lar, enerji üretmek, sulama yapmak için yapılan ba
rajları doldurur, yapılan yatırımlar böylesine ziyan 
olur gider. 

İşte bundan dolayı Orman Bakanlığının bu varlığı 
işletmedeki becerisi, son derece önemlidir. Bu beceri, 
iyi bir planlamaya ve bu planlama çok iyi saptanmış 
bir envantere dayalı olmak lazım gelir. Amaçların iyi 
ortaya konulması ve bu varlığın ekolojik sistemi boz
mayacak bir şekilde işletilmesi lazım. Bütün bu il
kelere. Türkiye'de ormanlarımızı işletirken uyduğu
muzu söylemek çok zor, hemen hemen imkânsız. 

Bugün Türkiye 20,2 hektar orman varlığına 
sahip; ama bu rakama, bu çıplaklığıyla bakıldığı za
man, iyi bir varlığa sahip olduğumuz sanılır. Hal
buki böyle değil. Bunun ancak c/c 40'ı, yani 8 milyo-

Ü5 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 1 

nu iyi durumda olan orman, gerisi, 11,9 milyon hek
tarı bozuk ve düzelmesi çok kere imkânsız bir du
rumda. 

Şimdi, böyle olunca konu bir kere daha önem 
kazanıyor. Çünkü, orman varlığından bu haliyle bile 
Türkiye yılda 30 milyara yakın bir gelir sağlıyor; 
ama bu gelirin köylüye intikal ettiğini de söylemek, 
yeterince intikal ettiğini söylemek de olanak dışı. 

Şimdi, böylesine problemler yaratan orman varlı
ğımızı da büyük ölçüde yangınlar, açmalar harap et
tiği gibi, orman ürünlerini de ekonomik biçimde, bu
günkü'teknolojinin gerektirdiği ekonomi biçiminde 
kullandığımızı da söylemek olanak dışı. Çünkü, bü
yük kesitlerde kullanıyoruz. İstersek evlerde kullana
lım bunu, inşaatta kullanalım, istersek diğer amaçlar 
için kullanalım, büyük kesitlerde ve bir ölçüde savruk 
•biçimde kullanıyoruz. Halbuki, daha ekonomik kul
lanmak, daha az tüketimle orman ürününü tüketerek 
daha iyi sonuçlar almak mümkün. Bu da orman ürün
leri endüstrisinin çok gelişmesine bağlı. 

Bu konuda sanıyorum ki, Orman Bakanlığının 
çalışma hızını büyük ölçüde artırması lâzımdır. 

Bu konu, bir taraftan orman ürününü ekonomik 
'biçimde kullanmayı sağlayacağı gibi, diğer yönden de 
ormanla ilişkili bulunan köylülerin, bu endüstri için
de çalışmaları, bu endüstrinin gelirlerinden yarar
lanmaları şeklinde de büyük yararı olan, yani or
man - köylü ilişkilerini daha iyi biçimde çevirmek 
için de gerekli. 

Şimdi, orman varlığımızın bir taraftan iyi işletil
mesi derken, evvelâ ben ağaçlandırma konusuna de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye, bugün büyük bir açık göstermiyor or
man ürünleri bakımından tüketimle üretim arasın
da; ama önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde açık ve
recektir. Yapılan hesapların sonuçlan şöyle sayın 
senatörler. 

1987 yılında 1,5 milyon metreküp açık var, 1995'te 
bu 10 milyona çıkacak. 2000 yılında 19 milyona, 
2020 yılında da 37 milyon metreküp yılda açık ola
cak. O halde, çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çok 
yakın bir gelecekte Türkiye orman ürünleri bakımın
dan açrk veren ve dışarıdan ithal yoluyla bunu sağ
layacak bir ülke haline gelecektir. 

Öbür yönde, dünyanın enerji sorunu Türkiye'yi 
de zorluyor ve orman ürünlerinin odun olarak yakıl
masına neden oluyor. Bir tarafıyle o halde ağaçlan
dırma sorununa önem vermedikçe, yani her kestiği

miz ağaca karşılık bir yenisini dikmedikçe bu mese
le çözüme kavuşturulamıyor. 

Bugün 100 bin hektar civarında, çok zorlayarak 
kendimizi, ağaçlandırma yapabilir durumdayız; ama 
bunun yılda 400 bin hektara çıkarılması lâzım. Dört 
misline çıkmamız lazım en azından. O halde, ağaç
landırma sorunu, ağaçlandırma hızı, yeterli değildir 
ve büyük ölçüde artırılması gerekir. 

Şimdi, ağaçlandırmayı artırdığımız gibi, ağaçlan
dırmada kullanacağımız çeşitler de hızlı büyüyen, hız
la üretime geçen ağaç türlerine doğru olmalıdır. Ya
kıt sorunu zorladıkça Türkiye'yi, bu çeşit çaibuk bü
yüyen ağaçlarla, yakıta elverişli ağaçlarla ağaçlandır
ma işini de donatmak lazım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

NEŞET AKMANDOR (Devamla) — İkinci konu
ya geçiyorum. 

İkinci konu, işletme konusudur. İşletmede verim
lilik sağlanamadıkça, bu konu bizi çok zorlayacak 
görünüyor. Bunlardan bir dar noktadayız, bazı nok
taları var. Bunlardan biri, envanteri iyi çıkartmak ve 
kadastro işlerini, sınırlama işlerini daha hızlı yürüt
mek; fakat işletmeyi zorlayan, problemler çıkaran bir 
konuya değinmek istiyorum bu fırsattan istifade ede
rek. İşletme müdürlükleri sınırlarıyle idari sınırlar çok 
kere bazı yerlerde üst üste gelmiyor. Bunlar birtakım 
sürtüşmelere, köyler arasında çatışmaya varan, silahlı 
çatışmaya varan problemlere, çekişmelere varıyor. Bu 
gibi problemler üzerinde, bunlar, idari yolla çözülebi
lecek problemlerdir, para masrafı gerektirmeyecek 
şeylerdir; ama huzuru sağlayacak, işletmeyi hızlandı
racak ve köylüler arasındaki lüzumsuz kavgalara son 
verecek niteliktedir. Bu nedenle idari sınırlarıyla 
işletme sınırları konusunu bir kere daha Sayın Bakan
dan önemle inceletmesini ve bu konuya çözüm getir
melerini rica ediyoruz. 

Orman ürünlerinin ekonomik biçimde elde edil
mesi, aslında orman köyleri olan 16 bin köy ve bu
rada yaşayan 10 milyon nüfusun, bu orman ürünle
rinden daha çok yararlanma, gelirlerini artırmak, ya
şam biçimlerini düzeltmek bakımından son derece 
önemlidir: fakat biraz evvel söylediğim gibi orman 
ürünlerinin bugünkü teknolojiyle minumum orman 
ürünü kullanarak maksimum amaçları gerçekleştire
cek biçimde endürstrileşmemiz icap eder... 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ-
iayınız. 

NEŞRET AKMANDOR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 
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Değerli üyeler; 
Orman varlığı iyi işletilmesi lâzım Türkiye için. 

Çünkü artık bu ülkeden, burayı da çölleştirip gidecek 
yerimiz yok. O halde ormanlarımıza sahip olmaya, 
onları iyi işletmeye, o köylüleri mesut ve bahtiyar 
kılmaya mecburuz. Bunun görevlisi Sayın Bakanlığın 
bu konulan bütün açıklığıyla ortaya getireceğine, 
çalışacağına inanıyoruz. Bunu yapabilmek, ancak 
teknik personelin ve kadroların sık sık değiştirilme-
mesiyle mümkün olur. İş yapan adam işinde otur
malıdır, kimse de dokunmamalıdır. Eğer böyle yapa
mazsak, o zaman bunlardan randıman alamayız. 

Bu düşüncelerimle, 1980 Mali Yılı Bütçesinin Ba
kanlığa, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Çalış, 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler: 

Kişisel konuşmamda Bolu ile ilgili bazı konulara 
değineceğim. Geçen sene burada yine kişisel konuş
mamda Bolu'da büyük particilik yapıldığını ifade et
miş, «Biz hakkımızı alırız ve kimseye de çiğnetme
yiz» demiştim. 

22 ay içinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
idaresi zamanında Bolu köylüsü inim inim in
ledi. Sayın hemşerim Neş'et Akmandor'un son 
sözlerini dinlerken, uzun uzun da düşündüm. 
Nedense" hem yapıyoruz yapıyoruz da, bu iş
ler bittikten sonra, şu şekilde yapalım diye ob
jektif laflar yapıyoruz. Sayın Akmandor hemşerim, 
bu son sözlerini 22 ay evvel söyleseydi, her halde 
daiha yararlı olurdu. Onun için Sayın Bakandan is
tirham ediyorum, Bolu'daki bütün vatandaşlar bizim 
vatandaşımız; particiliğe sureti katiyede son verilmesi, 
hiç kimseye parti rozetine göre değil, Bolu'nun çalı
şan, emeği ile geçinen orman köylüsüne kim olursa 
elimizden geldiği kadar yardım edelim. 

Bize oy kaygısı, şu veya bu şahsa oy kaygısı zarar 
veriyor ve zarar vermiştir. Bolu ilinin bir Senatörü 
olarak, Bolu'luların çektiği sıkıntıyı, ben Ankara'da 
oturmama rağmen, azap içinde hissettim ve zaman 
zaman onların yüzüne bakamadım. Lütfen onları en 
rahat şekilde bir yaşantının içine girmesi için, gerek
li emir ve talimatı vermenizi Sayın Bakan ve sayın 
bürokrat arkadaşlardan bilhassa istirham ediyorum. 

Orman kesim ve nakliyatını o bölgenin insanları 
yapar. Geçen sene Bolü'da, Mudurnu'da Adana'dan 
gelmiş mersedesli kimseler meşhur Köy - Kent Taş-
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kestîde çekim ve kesim yaptılar. Bu işe el koymanızı 
istirham ederim. Bolu'da bu kadar kesim ve çekme 
onun parasına ihtiyacı olan insanlar varken, başka 
illerden, başka örgütler, (Bunu kasten kullanıyorum) 
özel olaraktan getirilmiş insanlarla, o mahallerin mev
cut iyi temiz havasını bozmayalım, buna hiç kimse
nin hakkı yoktur. 

Or - Köyde çalışmalarımız var, merkezde 103 
etüt bitiyor, Akçakoca'da 17 plan yapılıyor, Mengen' 
de 56 plan yapılacak. Bir de yapılmış olanlardan bir 
misal vereceğim. Göynük'ün 58 köyünden 173 aile is
tifa etmiş, köy başına üç haneden az. Şimdi bu göster
melik rakamlardan vaz geçelim. Efendim sizin köyü
nüze Or - Köy geldi, 60 hanelik köye üç kişi. Olmu
yor bu?... Yani, verdiğiniz zaman hakkıyla verin, 
vermiyorsanız, arkadaş biz size veremiyoruz deyin. 
Öyle bir kişiye verdim, iki kişiye verdim, ondan son
ra geliyor vatandaş, efendim o bir kişiye, iki kişiye 
verilişin nedenleri üzerinde duruyor, birtakım ihtilaf
lara sebep oluyor; ister istemez konu politikaya gi
riyor ve biz tedirgin oluyoruz. Vatandaşımızın orada
ki huzurundan biz mesut ve bahtiyar oluruz. Kim 
olursa olsun, tedirginliğinden biz tedirgin oluruz. 

Orman yollarında eskisi kadar iyi faaliyet gösteril
miyor ve bilhassa köknar kesimiyle uğraşan yerler
de bir asfalt konusu var, buna gereği gibi yardımcı 
olunması lâzımdır. Malumunuz Bolu denilince or
man konusu akla geliyor. Bunu Türkiye'nin her ke
siminde ka'bul ederler. 

Orman ve turizm, bunlar içice. Bolu'nun bir sana
yi bölgesi değil, bir turizm bölgesi olabilmesi için 
orman idaresinin orman alanları içinde ve civarın
da turizm tesisleri kurulması için yardımcı olmasını 
istirham ediyoruz. Turizm Bakanlığı tarafından bir 
turizm mastır planı hazırlandı. Bu, imar ve ts'kân 
Bakanlığında. Bu çıkacak, çıktıktan sonra, Turizm 
Bakanlığı ve Orman Bakanlığı işbirliği halinde, eğer 
oradaki vatandaşlarımızın turistik tesislere kavuştu
rulması- için, orman idaresi her zamanki, efendim ir
tifak hakkı verdin, vermedin, şu kadar hektar veri
rim, bu kadar hektar vermem; şurada olur, (burada 
olmaz gibi değil; vatandaşın tesis yapabilmesi için, 
orada bir şeyler yapabilmesi için yardımcı olalım, bu 
zihniyetle hareket edelim. 

Son olarak şunu istirham edeceğim, Bolu'nun ne
resine giderseniz gidiniz yapacak ihtiyacının azlığın
dan ve bunun böyle parça parça verildiğinden büyük 
şikâyetler var. Bu husustaki yönetmelik mi tadil edi
lecek, tatbikatınız mı değişecek; ne yapılacaksa, ya* 
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pacak miktarının halkın ihtiyacına getirilecek seviye
de olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 977 Sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan 
saym üye var mı?.. Yok, Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Aksi t buyurun, 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, çok 
değerîi senatörler; 

Ben de, Sayın Orhan Çalış arkadaşım gibi hem 
genel, hem de Denizli'ye ait bazı dilek ve temenni
lerde bulunacağım. Bilhassa üzerinde durmak istedi
ğim mevzu, Or - Köy mevzuu, yol mevzuu, bir de 
ağaçlandırma meselesi. 

'Bizim Denizli de. orman itibariyle oldukça zen
gin telakki edilen, orman köyleri itibariyle ele alın
ması mutlaka zaruri telakki ettiğimiz bölgeleri ihti
va eden illerden birisidir. Bu arada, Acıpayam'ın bü
yük kısmını, Çameli'ni, Kale'yi ve Güney ve havali
sindeki bazı bölgeleri zikretmeden geçmem mümkün 
değil. 

Ünce, Or - Köy meselesinin büyük dikkatle ele 
alınmasını, plan yapılırken çok itina gösterilmesini 
•ve umumi olarak köylere yardımcı olabilecek, köyün 
-kalkınmasına medar olacak şekilde meselenin ele alın
masını hassaten rica ederek meseleye başlamak isti
yorum. 

'Ben de arkadaşlarım gibi şu kanaatteyim : 
Bir kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye 5 tane, 8 tane inek 

vermekle; arıcılık için 3 - 5 kişiyi teşvik etmekle me
seleyi çözmek kabil değildir. Meseleye, (Bölgenin o 
kısımdaki köylerin c'( lOO'ünün ele alınması lazım ve 
zaruri olduğuna göre) toptan bir plan yapıp köyün, 
bölgenin kalkınması için çare aramak lazım gelir. 
Bu arada, Çameli'nde kurulmuş olan 25 köyü de ih
tiva eden Or - Köy'le alakalı bir teşebbüsü huzuru
nuzda zikretmeye mecburum. 

Sayın Bakandan istirhamım, bunun süratle ger-
çekleş'tirilmesi ve bunun mutlaka bu sene kuvveden 
fiile çıkarılmasıdır. Çünkü, «Çameli» dediğı'ımiz böl
ge, Acıpayam'la Fethiye arasına sıkışmış, tamamen 
ormanlık olan bir bölgedir. Arazisi dardır, ekile'bilen 
sahası mahduttur, çamların arasında mahsur kalmış 
olan insanlardır. Burada arıcılık da dahil olmak üze
re,- orman sanayii ile alakalı çeşitli meseleleri ele alır 
da işletehilirsek, o bölgenin kalkınmasına yardımcı 
oluruz. 

Aynı şekilde Kale'yi ve Kale'nin Eskere bölgesini 
zikretmeye mecburum. Aynı Şekilde Acıpayam'ın 
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Gireniz bölgesini zikretmeden geçmem mümkün de
ğil. Bu civadardaki köyler tamamen ormanların için
dedir. Dağınık durumdadır. Burayı kalkındıralbilmek 
için, toplu olarak kalkındırılmasının ele alınması za
ruri ve şart olduğunu huzurunuzda ifade ediyorum. 

Evet, birçok planlar yapılmıştır. Bunların muvaf
fak olanı da var, olamayanı da var; ama benim ıs
rarla üzerinde durduğum mevzu, münferit şahısları 
kalkındırma yerine, topyekûn o bölgedeki insanları 
kalkındırabilecek şekilde meselenin ele alınması şart
tır, zaruridir; buna mutlaka el atmakta yarar vardır. 

Sonra, arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, orman içe
risinde bulunan köyleri, gerek ormanın kesiminde, 
gerek nakliyatta mutlaka kullanmak lazım. Bunu bil
hassa, bizim Suçatı gibi, Sandalcık gibi bölgelerimiz
de (Bozdoğan etekleridir) çok dikkatle ele alınmasın
da zaruret vardır. Çünkü, bu bölgedeki kesimleri ve 
aynı zamanda nakliyatı yaparken başka bölgelerden 
insanlar getirip de nakliyecilik yaptırdığımız takdirde 
hakikaten huzursuzluk veriyor. Bunu huzurunuzda 
zikretmeyi, hatta, Eskere bölgesinde de bu meselenin 
aynı şekilde ele alınmasını temenni etmeyi zaruri -te
lakki etmekteyim. 

Yol meselesi son senelerde büyük mikyasta in
kıtaa uğradı. Bu yolun önemi, sadece ormandaki ke
silmiş olan keresteyi taşıma yönünden değil, köyün 
kalkınması yönünden de önemi var. Kurduğumuz Or -
Köy kooperatifleri yönünden de ehemmiyeti var. Ö 
itibarla, meseleyi iki yönden ele almak mecburiyetin
deyiz. 

Sonra, biliyorsunuz, son zamanlarda kesim, böy
le âdeta bıçakla tarar gibi, keser gibi tamamen gen
cini yaşlısını silmek suretiyle cereyan ediyor. Burada 
süratle ağaçlandırmaya gidilmediği takdirde, yarın 
oralar boş yerler, erozyona tabi olan yerler haline 
geleceklerdir. Bunda maalesef, kesilen yerlerin bir 
kısmında köylü şikâyet ediyor, «Ağaç yapılmıyor» di
ye, «Ağaç yetişemiyor» diye. O itibarla, keserken 
itina edildiği gibi, ayrıca, kesimden sonra süratle di
kime geçmesi için de büyük gayret sarf edilmesini za
ruri görmekteyim. 

'Bir de, orman tahdit komisyonları meselesini Sa
yın Bakanımızdan yeniden ve süratle ele almasını is
tirham ediyorum. Son 2 senelik devrede bu mesele 
geriye itildi. Neden itildi bilmiyorum. Kimseyi suç
lamak için de söylemiyorum; ama biliyorsunuz ki, 
orman köylüden davacı, köylü ormandan davacı, 
Herkes birbirinden şikâyetçi ve davacı durumuna düş
müş. Şu arazi, kiminse, bir daha yeniden tahdit ko-

31 cS — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 1 

misyonlarını faaliyete geçirmek, tahdit komisyonları
nı çalıştırmak suretiyle bu işe hal çaresi bulmamız 
lazım. Yoksa, ihtilafın sürmesine sebep olacak, ihtila
fın devamına sebep olacak. Bu da, kimseye yarar ge
tirmeyecektir. Ormana da zarar getirecektir. Ekseriya 
yangınların menşeinde bu durumun üzerinde durul
ması lazım gelen bir mesele olduğunu kabul etmek 
gerekiyor. 

İşte, bu temennilerle, bu istirhamlarla ben, Or
man Bakanlığı camiasında çalışmakta olan değerli 
arkadaşlarımla, Sayın Bakanımı ve kıymetli senatör 
arkadaşlarımı, Sayın Başkanımı selamlayarak saygı
larımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özer. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sayın senatörler; 
Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı

na metne bağlı kalmak suretiyle görüşlerimi arz et
miştim. Şimdi de, şahsen, bölgemle ilgili bazı konu
lara temas etmek istiyorum. 

Bilenleriniz vardır, ben Muğla Senatörüyüm. Muğ
la, gerek orman bakımından, gerekse denizlerimiz iti
bariyle turistik bakımından büyük önem arz eden, hele 
son senelerde gerek iç turizme, gerekse dış turizme 
cevap veren bir bölgemizdir. 

Bu bölgede, geçen sene Datça'da yol güzergâhın
da çok 'kesif ve büyük orman sahası yanmıştır. Orman 
örgütümüz bu yolda henüz çalışmalara girmiş değil
dir. Ağaçlandırma yapılma zarureti vardır. 

Geçen sene Marmaris'te hiç yol olmadığı için ve 
yangın sırasında 'köylülerin ve jandarmanın bu ma
halle yetişebilmesi uzun zamana bağlı olduğu için, 
yangın sırasında kamyonlarla getirilen köylüler ve 
jandarmalar yangın mahalline ancak, yol bulunma
dığından 4-4,5 saatte tepeye çıkabilmiş; fakat bu müd
det zarfında da yangın başını almış geçmiş, nihayet, 
Marmaris'e ve Köyceğiz'e kadar iskân edilen yerler
deki evleri dahi tehdit etmiş duruma getirilmiştir. Bu 
bakımdan, yangının söndürülmesi için yaz sezonunda, 
yangın mevsiminde görevlendirilen birkaç yangıncı ile 
bu yangınların önlenmesi 'mümkün değildir. Orman 
örgütümüzün bundan böyle yangınları koruma husu
sunda daha geniş önlemler alması veya şimdiki mev
zuatı değiştirmek suretiyle telsiz cihazları, yapmak, 
telefon hattı çekmek ve yolu olmayan kesif orman böl
gelerinin yol yapımına hız vermesi gerekmektedir. 

Değerli Orhan Çalış arkadaşım, «Ormana politika 
sokulmaz» dedi; ama konuşmalarına baktığımız za
man, maalesef politika yaptı. 

Son iki senelik Halk Partisi döneminde halkımı
zın güçlenmesi, orman mıntıkasındaki köylülerimizin 
geçim düzeylerinin yükseltilmesi için kooperatifleş
meyi teşvik ettik ve bu arada, Muğla bölgemizde 
dahi, Or-Koop projesinden orman mıntıkasında yaşa
yan köylülerimize arıcılık, seracılık ve süt inekçiliği 
konusunda orman teşkilâtımız 150 bin liraya kadar 
kredi açmak suretiyle köylümüze büyük çapta yardım 
etmiştir. Bu projeler, elbette bundan böyle de devam 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Esas tahribat, belki de halkımızın ormana olan 

ihtiyaç dolayısıyla ormanın büyük bir servet olduğu 
düşüncesini halkımızın benimsememesinden ileri gel
mektedir. Orman teşkilatımızın her yerde konferanslar 
vermek suretiyle bilhassa yaz aylarında; yalnız orman 
mıntıkalarına koyulan levhalar vasıtasıyla değil, bu 
konuda köylümüzün eğitilmesi yoluna gidilmesi de ay
rı bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun dışında, bizim Milas yöremizde zeytincilik 
çok ileri gitmiştir. Şimdiye kadar bu bölgelerde tah
dit komisyonları çalıştı. Orman sahalarıyla zeytin sa
haları ayırt edildi; ama ihtilâflar halen devam etmek: 
te ve bu yüzden binlerce vatandaş mahkemelere gidip 
gelmektedir. Bu işin önlenmesi için, aynı bölgede 
orman arazisi vasfını kaybetmiş ormanların zeytinci
lik bakımından: zeytinciliği de teşvik için sınırlandırıl
ması ve belirlenmesi çalışmalarına bu yörede hız veril
mesini rica ediyorum. 

Şimdiye kadar tatbikatta. Orman işletmeleri stok
ları 50-100 metre mikap halinde satışa çıkartmaktaydı, 
müzayede suretiyle. Bundan ancak istifade edenler ser
maye sahipleri oluyordu. Esnafımızın da, bilhassa or
man sanayi ürünleriyle meşgul olan küçük esnafımı
zın da korunması bakımından bu satışların daha kü
çük parçalar halinde yapılması zarureti de vardır. 
Orman Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın bu yol
da esnafımızı koruma bakımından gerekli kararlan 
almasını rica ediyorum. 

Orman varlığımızı, diğer devletlerle karşılaştırdığı
mız zaman hakikaten ortaya çok kötü bir tablo çıkı
yor, memleketimiz bakımından. Bugün, orman alanı 
oranı itibariyle mesela Finlandiya'da orman alanı 
r/( 69; sanayide % 74 kullanıyor, yakacak % 26... is
veç'te orman alanı % 53; sanayide % 91 kullanıyor, 
yakacak % 9. Avustralya'da % 38 orman alanı; % 87'. 
sini sanayide kullanıyor, % 13 yakacak. Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetler Birliğinde % 34 orman alanı; % 74 
sanayide, r/c 26'sı yakacak olarak. Bulgaristan'da % 29 
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i orman alanı; % 26 sanayide kullanılıyor, % 24 yaka
cak. Romanya'da % 27 orman alanı; % 65 sanayide, 
'% 35 yakacak. Polonya'da % 25 orman alanı; % 90 
sanayide, % 10 yakacak. Türkiye'de % 25 orman ala-

, mmız; % 27,4'ü sanayide kullanılıyor ve % 72,6 ya
kacak olarak kullanılıyor. Bu da, gerek orman alanı 
bakımından, gerekse sanayide ve yakacak olarak kul
lanma bakımından, hakikaten Türkiye'de ormancılı
ğımızın çok gerilerde kaldığı açıkça gözükmektedir. 
Bunun için, Sayın Bakanımızın şahsında orman örgü
tümüzün yakacak olarak kullanılan odunlarımızı, ar
tık kömür vermek suretiyle veya orman mıntıkasında 
yaşayan köylülerimize gerektiğinde soba dağıtmak su
retiyle odun yakımını azaltmak ve odunumuzun sana
yi dalında kullanma cihetine gidilmesi lazımdır. 

iBAŞKAN — îki dakikanız var efendim. 

FEVZİ ÖZER (Devamla) — Muğla bölgesinde 
Karaböğürtlen'de birkaç sene evvel çamlar kesildi, 
yerine okaliptüs dikildi. Gerçi okaliptüs da kâğıt sa
nayiinde, SEKA'da kullanılacak; ama okaliptüs daha 
ziyade sulak yerlerde yetiştiği için, orman olmayan, 
gene orman şümulü içinde mütalaa ettiğimiz arazi
lerde okaliptüs dikilirse çamları tahrip etmeden elbet
te daha verimli bir yola girmiş bulunuruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun dışında, kısmen Orhan Çalış arkadaşımız 

temas etti, Or - Koop projesi dış finansmanı da te
min edilmek suretiyle 24 Or - Koop projesi içerisin-
lde 22 tanesinin temelinin atıldığını söyledi. Geçen se
ne, geçmiş Orman Bakanı ile Fethiye'ye gitmiştik, ora
da da fabrikanın temeli atıldı; fakat şimdi duydum 
ki, bilmiyorum nedenini, inşaat durdurulmuş, bu ba
kımdan bunun nedenini Sayın Bakanımızdan, inşaa
tın da devam etmesi hususunu da ayrıca, özellikle rica 
ediyorum. 

Bir de milli park kuruluyor, bundan sonra da 
kurulacak, Datça yöremizde de iki milli park bu 
sene tesis edilecekmiş; fakat milli parklarda, mesela 
Ula'ya bağlı Gökova'da halk pazar günleri geliyor 
deniz kenarına. Miktarı da mühim değil içeriye pa
rayla sokuluyor. Tabii orada orman teşkilatında ça
lışan arkadaşlarımız için ayrıca binalar yapılmış mi
safirhane gibi... Halkın 2,5 - 5 lira gibi cüzi bir pa
rayla, yekûn da teşkil etmediğine göre, otomobilleri 
de dahil parayla sokulması psikolojik yönden menfi 
etki yaratıyor. Eğer bu büyük bir yekûn teşkil et
miyor ise, halk - orman ilişkilerinin etkisiz yönde 
yönleridirilmemesi için bunların kaldırılmasını rica 
ediyorum. 

Tekrar, Orman Bakanlığı Bütçesinin memleketimi
ze ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tenkit ve temennileri cevaplandırmak üzere Or

man Bakanı Sayın Hasan Ekinci. 
Buyurunuz efendim, süreniz 30 dakikadır. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin 
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Orman Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi nedeniy
le değerli senatörlerimizin Orman Bakanlığının genel 
politikası üzerinde tümüyle yapıcı, olumlu konuşma
larını şükranla ifade etmek istiyorum. Gerçekten, or
mancılık politikası bir milli politika olmalıdır. Bu po
litika küçük hesaplar içerisinde görülmemelidir ve dü
şünülmemelidir. Değerli senatör arkadaşlarımız bu 
yaklaşım içerisinde değerlendirdiler. 

/Milli varlığımızın yerüstü serveti olan orman var
lığımız gerçekten her yönüyle önemli bir meselemizdir. 
Yeraltı kaynaklan; petrol bitebilir, orman varlığımız 
da bitebilir. Petrol bittiği zaman bunun büyük ölçü
de yan etkileri yoktur; ama orman varlığımızın bitişi
ni göze almak o ülke için büyük bir rizikodur, bü
yük bir tehlikedir. Çünkü orman varlığımız bir den
ge unsurudur, ülke düzeyinde büyük bir dengedir. Biz 
bu dengeyi bozduğumuz zaman, bunun bir yığın yan 
tesirleri ve yan komplikeleri vardır. O ülke, yaşan
maz bir hal alır. Sel olur, seylap olur, göç olur, pe
rişanlık olur. Bu nedenle ormancılık politikası, tümüy
le ülkenin ciddi bir politikasıdır. 

Türkiye'yi orman varlığı açısından ne zengin, ne 
de fakir olarak değerlendirebiliriz; ama ülkemiz arazi 
yapısı bakımından gerçekten daha yüzde yüz orman 
haline getirilmesi zorunluğu içindeyiz. Çünkü coğrafi 
yapısı itibariyle Türkiye'mizin % 30'unun orman ol
ması gerekiyor. Halbuki, ancak 20,1 milyon hektar or
man varlığına sahibiz. Bu varlığımız da tümüyle pro-
düktif, tümüyle üretime müsait; tümüyle gelişebilen 
bir orman varlığı değildir. Ancak, ülkemizde prodük-
tif orman olarak 9 milyon hektar kadar görünmek
tedir. Bu ise, gelişen ülke ekonomisi ve bununla be
raber gelişen orman sanayinin geleceği için yeterli 
olmadığı ortadadır. Bu nedenle bizi, Türk ormancıla
rını ve teknisyenlerini derin derin düşündürmelidir. 
Gelişen sanayiye cevap verecek, gelişen Türk eko
nomisine cevap verecek yeni ormanlar kurmaya mec
buruz; ama bunlar öylesine ormanlar olmalıdır ki, 
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150 yılda Türk ekonomisine girecek, 120 yıl idare 
müddetiyle ekonomiye girecek ormanlar değil, 10 -
30 yıl arasında ekonominin içerisinde bulunabilecek 
kısa idare müddeti ve gelişimi iyi olan, hızlı gelişen 
orman türleriyle ağaçlandırmamız gerekmektedir ve 
biz bunlara hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları ve top
lu üretim ağaçlandırmaları diyoruz. Buna, Batı, uzun 
süredenberi -yönelmiştir. Bir değerli arkadaşım, Fin
landiya misalini verdiler. Evet, Finlandiya % 8C'e ya
kın orman bölgesidir ve ormanların r/c 96'sı özel sek
törün ve köylünün, kamu sektörünün ancak r/c 4 ka
darıdır. 

Buradaki ormancılık, âdeta tarla ormancılığı gibi, 
ziraat ormancılığı gibi olmaktadır ve yine sanayi de 
orman ürünlerine dayalı bulunmaktadır ve gerçek
ten Batı ülkelerinde biz orman varlığı açısından fa
kir olmamıza rağmen, böylesine orman varlığını rahat 
savuran hiçbir ülke yoktur. Finlandiya'da yakıt ola
rak kullanılan odun, söylenen rakamın da altındadır 
ve tümüyle sanayide değerlendiriliyor; ama bizde hâ
lâ 18 milyon ster yakacak olarak kullanma mecburi
yetinde bulunuyoruz. Gerçekten bu önemli bir yara. 
Biz Orman Bakanlığı olarak, öncelikle Türkiye'de 
üretilen orman emvalinin sanayiye kaydırılması gay
reti içerisindeyiz. Biz bu yıl, inşallah iki milyon met
reküp yakacağı lif levha, yonga levha fabrikaları için 
veya diğer yan sanayi kuruluşlarımıza kaydırma gay
reti içerisinde olacağız. 

Bunu yaparken elbette ki, bunu kullanan orman 
içi köylüsüne yakıt olarak bir şey vermek gerekiyor. 
Bunu da Or - Köy vasıtasıyla ısıtma araçları verili
yor ve bunu planlıyoruz; ama bunun da yeterli ola
cağını zannetmiyorum. Biz, Orman Bakanlığı olarak 
orman kenarında ve orman içinde oturan orman köy
lüsünün her şeyden önce kaîkınmamışlık zincirini kır
maya mecburuz. Onları yeterince kaikmdıramazsak, 
onlara yeterince iş bulamazsak, onlara yeterince ika
me maddesi veremezsek, siz her ağacın dibine bir or
man muhafaza memuru koysanız da, burada başarılı 
olmanız mümkün değildir. 

Bu nedenle orman kenarında ve orman içinde ya
şayan orman köylülerine hiçbir surette ve bu tenezzü
lün içerisine girmeden, parti rozetine bakmadan, on
ları kalkındırma gayreti içerisinde olacağız. Bunu 
yapabildiğimiz ölçüde orman varlığımızı koruyabili
riz. Bunu yapamadığımız zaman, bütün arkadaşlarımı
zın ifade ettiği gibi, büyük ölçüde orman yangınları 
devam edecektir, büyük ölçüde açmalar devam ede
cektir, büyük ölçüde orman içinde yerleşmeler de

vam edecektir ve büyük ölçüde orman - halk ilişki
leri kötü yönde etkilenmeye de devam edecektir. 

Bu nedenle her şeyden önce, ormanlarımızın huku
ki durumunu çok iyi tespit etmemiz gerekir. Halen, 
nerenin Devlet ormanı ve nerenin ziraat arazisi ol
duğu büyük ölçüde kesinlikle belli değildir. Bunun 
için tahdit işlemi çok önemlidir. 30 komisyon ve 176 
heyet halinde çalışırken her nedense 1978 ve 1979 yı
lında bu ekipler 110'a düşürülmüş. Biz bu yıl 150' 
ye çıkaracak ve 1,5 milyon hektar ormanın tahdit iş
leminin tamamlanmasını sağlayacağız. 

Değerli senatörler; 
Orman varlığımızın devamı için, Orman Bakanlığı

nın altını çizerek söylediğim şeyler, hükümetlerin ana-
politikası olmalıdır. Ormancılık politikası, Değerli Ça
lış arkadaşımızın ifade ettiği gibi, hükümetlerle değiş
memelidir. 

Orman Bakanlığının en önemli politikası, mevcut 
ormanların korunması, bozuk ormanların imar ve ıs
lahı ve yeni ağaçlandırmaların yapılarak yeni orman
ların tesisi, orman varlığının devamlılığını sağlamak 
olarak tarif edebiliriz. Orman varlığımızın devamlılı
ğı, ancak ormanlarımızın yıllık üretim kapasitesiyle 
verim gücü aynı seviyede gittiği zaman devamlı ola
bilir; ama bugün şöyle bir baktığımız zaman Türkiye' 
de orman varlığımızın aleyhinde bir gelişmenin oldu
ğunu görürüz. 

Türkiye'de yılda 10 milyon metreküp yakacak, (Ki 
bunun iki milyon metreküp ster olarak odundan aktar
mış olarak kabul ediyoruz) ve 18 milyon da yaka
cak üretilmektedir. Halbuki ormanlarımızın bugünkü 
verim gücü bu seviyelerdedir. Eğer biz yılda yanan 
orman varlığımızı da hesaba katarsak, ormanlarımı
zın giderek açık verdiğini görürüz. 1979 yılında ülke
de 34 bin hektar orman yanmıştır. Yine, diğer sene
lerde buna yaklaşık seviyede orman yanmıştır ve ay
rıca korumanın da tümüyle tam yapıldığını iddia et
mek pek doğru bir hareket olmaz. Biz, bunları bir 
yekûn ettiğimiz zaman, mevcut ormanlarımızın yıllık 
verim gücünün üstünde tüketildiğini ve ormanların 
mutlaka devamlılık prensibi içerisinde gelecek nesille
re ve Türkiye'ye yeşil bir kuşak bırakmak istiyorsak, 
yılda yüz bin hektarın üstünde hızlı gelişen ve sü
ratle ekonomiye giren ağaçlandırmalara girmek mec
buriyetindeyiz. 

Bunun için birim alandan en yüksek verim elde 
edilebilen ağaç türlerini seçmek durumundayız. Bir 
misal olmak üzere değerli senatörlerime şunu ifade 
etmek istiyorum. Bir hektar ormanda, Türkiye'deki 
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ağaç türleriyle ancak yılda iki metreküp hektarda ar
tım olduğu halde, hızlı gelişen bir tür, mesela isim 
Latince bir isimdir «Pinüs Radiyata» diye bir çam 
türünü iyi bonitetde, iyi bir yerde üretmeye ve dik
meye tabi tuttuğumuz zaman, bu yılda 17 metreküp 
üretim vermektedir, daha doğrusu haşeb vermekte
dir. Arada 15 metreküp gibi önemli bir fark var
dır. Bu nedenle biz diyoruz ki, mutlaka Türkiye bol 
haşeb veren, hızlı gelişen, sanayide kısa sürede dev
reye giren ekonomik ağaçlandırmalara yönelmiştir; fa
kat süratle bunları artırmaya devam etmeye mecbur
dur. 

Türkiye'de orman varlığını tehdit eden en önem
li hususun orman yangınları olduğunu ifade etmiş
tik. Orman yangınlarını önlemek için Bakanlığımızda 
1980 yılında bir yığın, bir dizi tedbir vardır; ama 
önce ormanların korunması, bir değerli arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, önce ormanın, orman yol şebekesi ile 
iyi intibak ettirilmesi gerekir. Yangın haberi alının
ca 4,5 saat, 2 saat, 3 saatte değil de, hemen gidilebil-
melidir. Bu nedenle süratle orman koruma yollarının 
ve ayrıca orman yollarının ikmali gerekmektedir. Biz 
bu nedenle, 1980 yılında 4 800 kilometre orman yolu
nu inşa etmeyi planladık ve ayrıca bunun içerisinde 
koruma yolları da dahil bulunmaktadır. Bunun yanın
da, ormanlarımızın, özellikle yangına hassas bölgeler
de mevcut koruyucu tedbirleri içerisinde daha teknik 
gelişen ormancılığın ışığında daha iyi bir yangın sön
dürme imkânlarını araştırma durumundayız. Eğer bu 
uçakla, helikopterle olacaksa, bunu da yapmaya ve 
denemeye mecburuz; ama şuna inanıyorum ki, or
man yangınlarına hassas olan bölgelerde öncelikle ora
daki kamuoyunu çok iyi eğitmek gerekiyor. 

Orman yangınlarının sebeplerini şöylesine bir araş
tırdığımız zaman (büyük ölçüde son senelerde) kastın 
yer aldığı görülür. Bunun yerine ayrıca açma, yerleş
me ve ormandan yer kazanma gayeleriyle olmakta-^ 
dır. Bu bakımdan, öncelikle orman içi köylüsünü ve 
orman kenarındaki köylüyü bu konuda eğitmek bize 
göre en önemli yol olmalıdır. Bu da Bakanlığımızca 
önemle sürdürülecektir. 

Türkiye ormanları dünyada diyebiliriz ki, en yaş
lı ormanlarıdır. Biz, bunları süratle yenilemek duru
mundayız. Bir değerli arkadaşım yine, «Tıraşlama ya
pılıyor ve dikilmiyor» dediler. Bu tıraşlama dediğimiz 
metot, ormancılıkta yeni ve teknik bir metottur. Yal
nız bunu Türkiye uygulamıyor, Batı Avrupa'nın bü
tün ülkeleri uyguluyor. Şimdiye kadar yapılan orman
cılık çalışmaları daha çok bir ormana girilip, orada

ki yaşlı ağaçlar çıkarılıyor; ama o ormanın bünyesi 
gelecek için önemli bir şekilde düzenlenemiyordu. Tı
raşlama kesimi dediğimiz, bazı ağaç türlerinde, özel
likle tek yaşlı yeni ormanlar tesis ettirmek içindir. Tı-
raçlanan sahalar Orman Bakanlığınca öncelikle mut
laka dikilmektedir. Ayrıca, yanan sahalar da Or
man Bakanlığınca öncelikle dikilmektedir ve hatta bu
güne kadar yapılan tıraşlama sahalarındaki dikim ça
lışmaları ve bunların başarı oranlarının ne olduğunu 
tespit etmek ve Türk ormancılığına daha akılcı bir 
yol vermek için bir komisyon kurarak, bugüne kadar 
yaptığımız çalışmaların başarı oranı nedir diye bu
nu araştırmaktayız ve öncelikle orman içi alanları 
mutlaka dikilmekte ve gelişmeleri kontrol ve takip 
edilmektedir. 

Yine bir değerli arkadaşım Or - Koop projele
riyle ilgili bir beyanda bulundular. 1978 ve 1979 yıl
larında «Or - Koop Projeleri» namı altında yeni pro
jeler geliştirilmişti. Bunlar, orman köylülerine verilen 
pazar satışı ürünlerini işleyecek ve bu maksatla Or
man Sanayii Genel Müdürlüğü yapacak şekilde plan
lanmış; ama bunlar ormancılık politikasından faz
laca uzak sayılabilecek bir tarzda hazırlanmış ve 
Devlet Planlamaya gönderilmiş. Devlet Planlama ön
ce bunları kabul etmemiş. Çünkü, kaynak yok. Kay
nak gösterilirken, Orta Karadeniz, Marmara ve Ak
deniz bölgesindeki mevcut ormanların iyileştirilme
si ve ağaçlandırılmasına dayandırılmaktadır. Biz, Or
ta Karadeniz bölgesinde kurulması daha önce plan
lanan kâğıt fabrikası için, acaba hammadde verebi
lir miyiz, veremez miyiz münakaşası devam ederken, 
bu 24 Or - Koop Projesi, Türkiye ormanlarına ye
niden bir milyon metrekübe yakın yük getirmektedir. 
Bir defa, mevcut kaynak yokluğu ortada. 

Diğer bir darboğaz da, Orman Sanayii Genel Mü
dürlüğü bu fabrikaları kuracak ve orman köylüleri
ne devredecek. Bunun °fc 45'i dış kaynak olmakta
dır. 1977 yılı birim fiyatlarına göre, bunların mali
yeti 5,5 milyar lira kadar olmaktadır. Halbuki 1979 
- 1980 birim fiyatlarına göre 30 milyara varmakta
dır. 

Devlet Planlama, bilahara bu projeleri Orman 
Sanayii Genel Müdürlüğü değil de, Or - Köy Genel 
Müdürlüğü yapacak demiş. Or - Köy Genel Müdür
lüğünün Bütçesi fon bütçedir ve Or - Köy Genel Mü
dürlüğünün Bütçesi ve kuruluş amacı, orman içi köy
lülerinin, orman kenarındaki köylülerin sosyo - eko
nomik yapılarını çeşitli girdilerle iyiye getirmekti. 
Biz bu Or - Koop Projeleri denen 24 fabrikayı, Or -
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Köy'e ayrılan ve orman içi köylülerinin kalkındırıl
ması için ayrılan ödenekten yapma imkânımız yok. 
Çünkü, tümüyle Or - Köy'e ayrılan bütçe 2 milyar 
civarındadır ve 1980 yılında, 1980 birim fiyatlarına 
göre asgari 5,5 - 6 milyar lira ödenek gerekiyor ki, 
bu projeleri gerçekleştirelim. Bu iç kaynak. Dış kay
nak yok. Dış kaynak da bulunamamış. Bu bakım
dan Or - Koop Projeleri, gerek hammadde yönünden 
gerek kaynak yönünden, iç ve dış kaynak yönünden 
darboğazı olan Orman Bakanlığının önemli konula-
rındandır; ama biz orman varlığımızın mevcut oldu
ğu, kaynağın mevcut olduğu ve ödenek bulabildiğimiz 
ölçüde, temeli atılmış Or - Koop Projelerinin mut
laka devam etmesini ve devreye girmesini arzu et
mekteyiz ve bunu da yapacağız; ama öyleleri vardır 
ki, hem civarında orman varlığı yoktur ve üstelik 
korumaya alınması gerekli ve üstelik hatta hatta 
milli park olarak terkedilmesi gerekli olan ormanla
rın civarında dahi bir Or - Koop Projesinin kurul
ması düşünülmüş. Bu da bizi fevkalade düşündürmek
tedir. Bu bakımdan, bu konuda da bir heyet kur
dum. Üst seviyede bir teknisyen grubu, bugüne ka
dar yapılan yatırımlar ve bunların fizibilite raporla
rını yeniden inceleyip, gerçekten kurulup faydalı ola
cak; hem hammaddesi olacak, hem kaynağı olacak 
kısımlar yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi ol
masın; ama bu konuda kaynak bakımından büyük 
ölçüde darboğazda olduğumuzu ifade etmek istiyo
rum. 

Yine bizde bir darboğaz olarak görülen, Türkiye' 
de tümüyle orman varlığımızın Devletin elinde ve iş
letmesinde olduğunu söylemiştim. 1979 yılında Or
man Sanayii Genel Müdürlüğü ürünlerinin veya di
ğer Genel Müdürlüğün hammadde olarak tomruğu ba
zı pazar yerleri kurarak, Tan - Sa gibi, bazı illeri
mizde «Orman emvali satış mağazaları» namı altın
da yerler kurulmuş; fakat bunun da başarılı olma
dığını ve bunun da Orman Bakanlığında bir darbo
ğaz olarak göründüğünü size rakamla arz ettiğim za
man takdir buyuracaksınız. 

1979 yılında 23 adet «Tanzim Satış Mağazası» na
mı altında depo açılmış ve bunun için 2 milyonun 
üzerinde kira parası ödenmiş ve bir bakıyoruz ki, bu 
seçilen bölgeler, birkaç misal vererek bunu vurgula
mak istiyorum. Mesela Kars - Sarıkamış'ta bir de
po açılmış. Kars'ın Sarıkamış bölgesi orman içi bir 
işletmedir, orman içi bir bölgedir ve burada 140 bin 
lira kira verilerek, iki personel istihdam ediliyor ve 
buraya sadece giden emvali aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakika içerisinde 
bitirmenizi rica edeceğim. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yonga leVha 75 metreküp, lif levha 44 metreküp, 
kereste 54 metreküp, parke 7 metrekare ve buraya 
140 bin lira kira ödüyor Orman İdaresi ve iki perso
nel çalıştırıyor. Tümüyle bu satış mağazalarında 53 
personel çalışıyor. Demin ifade ettiğim gibi, 2 milyon 
kira ödüyor; ama hiç bir hizmet götürülememiş ve
ya gitmemiş. Bunlardan bir misal olsun diye bir il 
daha veriyorum. Siirt'te bir depo açılmış. Burada da 
117 bin lira kira ödenmekte ve çok enteresandır, iki 
kişi görevli çalışıyor; ama hiç yonga levha gitmemiş, 
lif levha 9 metreküp gitmiş; hani sizin daha iyi an
layabilmeniz için bir kamyon bile değil, 9 metreküp 
yarım kamyon bile değil. Parke hiç gitmemiş, 10 
metreküp de yarım kamyon, yani 20 metreküp kü
çük kamyonlar alıyor, yarım kamyon da tomruk git
miş ve böylece açılan satış mağazalarının da Orman 
Bakanlığında bir darboğaz olarak görüldüğünü ifa
de etmek isterim. Zaten tümüyle Devlet işletiyor or
manlarımızı ve bunu, Orman Sanayii Genel Müdür
lüğü bir sanayi olarak ortaya koymuş ve sanayinin 
bulunduğu bölgelerde bizim usullerimize göre satış
lar ve pazarlamalar yapılmaktadır. Böyle tanzim sa
tışı şeklinde orman emvaline de girince bizim esasen 
pazarlamada büyük ölçüde yeni olduğumuz bir ku
ruluş olarak başarısızlığımız da ortada. Bu, 1979 yı
lında her zaman söylenen ve hatta halka dönük bir 
hizmet olarak ortaya konan bir husustu. Bunu da 
burada ifade etmeyi bir görev sayıyorum. 

Bu konuda söyleyecek çok şeylerim vardı; ama 
Yüce Parlamentomuzu ilgilendiren bir hususu ifade 
ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Türk or
mancılığı kısa sürede büyük mesafeler katetmiştir. 
Daha dün, suyla nakliyat yapılırken bugün orman 
yollarıyla havai hatlarla nakliyat yapılabilmektedir. 
Dün hiç bir ağaçlandırma ve hiç bir teknik çalışma 
yokken ve dışarıdan getirilen teknisyenlerin tavsiye
leriyle hareket edilirken, bugün Türk ormancıların
da büyük ölçüde yetenekli teknisyenlerimiz olmuş ve 
yurt dışında dahi görev alan değerli potansiyelimiz 
mevcuttur; ama bu potansiyel tamamiyle hiç bir yük
sek tahsillinin gitmediği orman içi köylerinde bölge 
şefi olarak çalışır, işletme müdürü olarak çalışır ve 
bununla beraber, Türkiye'nin sarp ormanlarında or
man muhafaza memuru, kesim memuru, kaçakçılarla 
başbaşa çalışır, can tehlikesiyle çalışır; ama bunla
rın büyük ölçüde sosyal güvenceleri yoktur. 
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Yüce Parlamentoya sunulmuş bu konuda bir ta
sarı vardır. Parlamentomuzun bu konuda destek ola
cağını umuyorum. 

Diğer önemli konumuz, böylesine dar gelirli or
man içi ve orman köylüleri bütün rizikolarla yaptık
ları kesim, çekim, sürütme ve son depoya kadar olan 
nakliyat gerçekten çok rizikolu bir iştir. Buna rağ
men, halen sosyal güvenceden yoksun bir gruptur. 
Bu da yıllarca Parlamentomuzun komisyonlarına 
ve genel kurullarına gelmiş; fakat henüz yasalaşma-
mıştır. Bunun da, bu sene yasalaşacağını ümit edi
yor, Yüce Heyetinizi Orman Bakanlığı mensuplarım 
adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bir 
soru var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı sorumun aracılığınızla Sayın Or

man Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Rize ili İkizdere ilçesiyle Çimil köyleri arasında
ki ormanlar, senelerden beri plansız ve programsız 
bir şekilde kesilerek yok edilmektedir. Doğanın süsü 
ve koruyucusu bu ormanların yeri çıplak kalmakta, 
çirkin manzaralar meydana gelmektedir. Erozyona 
mani olmak için bu bölgede kesime son verilmesi 
ve ağaçlandırma yapılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Kısaca rica ediyor. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Efendim, Rize ili ikizdere ilçesi, (O civarda 
eskiden işletme müdürlüğü yaptığım için biliyorum, 
ormanların durumunu) gerçekten lokal bir orman 
bölgesi ve «Anzer balı» dediğimiz meşhur balın da, 
arıcılığın da olduğu bir bölge. Gerçekten bir tabiat 
abidesi gibi bir köşedir. Bu kısımda yıllarca yapılan 
üretim ve bazen de hemen arkası Erzurum olduğu 
için, Erzurum'da orman emvali noksanlığı vardır ye 
kontrol güçlükleri de ortada. Bir tahrip gördüğü va
kıa. Değerli senatör arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
bir tahrip gördüğü vakıa. 

Bu kısmın bir milli park değil de, bir koruma 
ormanı olarak tesisi düşünülebilir. Ancak, maalesef 
bu ormana dayalı, bu orman varlığına, bu servete 
dayalı bir fabrikanın temeli atılmıştır, demin ifade 
ettiğim Or - Koop. projeleri içerisinde. İkizdere en
tegre tesisi diye. Bunun yıllık kapasitesi 25 bin met
reküp üretime dayanıyor ve hammadde olarak da 
bu bahsedilen ormandaki orman varlığımızdan te-

\ min edilecektir. Çünkü başka kaynak yok, başka bir 
j yerden getirilemez. 

Bu nedenle bu konu Bakanlığımızca tetkik edil
mektedir. Gerçekten ciddi bir meseledir. İnşallah ak
lın en iyisi, aklın en uygunu yapılacaktır. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İldan. buyurun söz sizindir. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Orman Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi 
üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu bütçenin, Orman Bakanlığı 
mensuplarına ve tüm Türk halkına hayırlı ve uğurlu 
olması en içten dileğirndir. 

Orman Bakanlığı 1595 sayılı Yasa ile kurulmuş
tur. Bu yasa gereğince Devlet ormanlarının korun
ması, ormanlardan yararlanma, ormanların işletilme
si, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, orman sanayiinin 
kurulması, geliştirilmesi bu Bakanlığa görev olarak 
verilmiştir. 

Biraz önce Saym Orman Bakanımız konuştular. 
«Orman politikası bir milli politikadır.» dediler. Ger
çekten, aynen katılıyoruz. Zira ormanın ülkemize 
sağladığı yararlar o kadar çoktur ve o kadar büyük 
kaynaktır ki, bunun milli bir politika olmasını da 
zorunlu kılmaktadır. Ancak, ülkemizde gerçekte v'e, 
orman sorunu bugüne kadar bir çözüme ulaştırılma-
mıştır. Batı ülkeleri bu sorunu çözmüştür, Doğu 
ülkeleri bu sorunu çözmüştür. Biraz önce yine Sa
ym Bakanın verdiği Finlandiya örneği de önümüz
dedir. Tüm topraklarının aşağı yukarı % 80'ini or-
manlaştırmışlardır. Almanya öyledir, Fransa öyledir, 
Sovyet Rusya öyledir; yani Batı bu soruna gerçekten 
de bir çözüm bulmuştur. 

Orman Bakanlığının görevleri arasında, orman 
köylülerinin kalkındırılması, orman yollarının yapıl
ması, orman yangınlarının önlenmesi gibi sorunlar 
da yine Bakanlığın görevleri içerisindedir. 

Ülkemizde ormanların saha olarak 20 milyon 
hektar olduğu söylenmektedir. Sayın Bakanımızın da 
burada belirttiği gibi, gerçekte de bu, bu miktara 
baliğ olmamaktadır. Bu miktara baliğ olduğunu ka
bul etsek, ülkemizin yüzölçümünün c/c 24'üne yak
laşmaktadır. Bunu Batı ile kıyasladığımız zaman yi
ne son derece düşük bir sonuca ulaşmaktajnz. 

Ancak, ülkemizde gerektiği şekilde orman olarak 
kullanılan 6 veya 7 milyon hektarlık bir sahayı kap
lamaktadır ki, bu da ancak yurdumuz yüzölçümünün 
^c 7'sine varmaktadır. Bu çok düşük bir orandır, Sa-
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ym Bakanlığın süratle bu orman işini bir sonuca 
bağlatmak ve ülkemizin gerçekleriyle bağdaşacak bir 
boyuta ulaştırılması zorunludur. 

Bugün ülkemizde yeniden ağaçlandırma, mevcut
ları ıslah etmek plan hedeflerinin çok altında kal
maktadır. Yapılan planlar mutlaka orman konusun
da hedeflerine ulaştırılacak bir noktaya getirilmeli
dir. 

Orman, bir ülkede doğal güzelliğin sembolü oldu
ğu kadar, özellikle ülkemizin fazla engebeli olması 
nedeniyle yer yer çok bozuk olan su rejimini düzen
leyici, erozyon ve sel felaketlerini önleyici, su kay
naklarını besleyici gibi çok önemli etkileri de mev
cuttur. 

Bütün bunlardan başka, ağaç sanayinin hammad
desini de oluşturan bir kaynak olması nedeniyle de 
yine ülkemize büyük yararlar sağlamaktadır. Ancak, 
ülkemize has olan şu gerçeği de unutmamamız la
zımdır. Ülkemizde ormanlar, büyük ölçüde Orman 
Bakanlığı kurulduktan sonra tahrip edilmiştir. Bu
nu bizzat bir orman yöresinde, hatta bir orman kö
yünde dünyaya gelmiş bir insan olarak gözlerimle 
müşahade ettiğim anlar da olmuştur. Bu müşahede
lerimi kısaca bir iki misalle arz etmek istiyorum. 

Orman Bakanlığı kurulmadan önce belirli or
man yöreleri kişilerin elindeydi ve kişiler bunlara 
mal sahibi olma gözüyle baktıkları için gerçekte or
manlar büyük ölçüde korunuyor ve tahrip edilmiyor
du. Vaktaki, orman Devlete mal edildi, bundan son
raya sanki orada yaşayan köylüler de «Bu mal bizim 
değildir, dilediğimiz gibi keseriz» havasıyla başladı
lar ormanları tahrip etmeye. 

1957 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde Orman Ba
kanlığınca bir müteahhide 3 bin ton odun kesimi 
ihalesi yapılmıştı. Neticede Orman Bakanlığıyla ve
ya Orman Başmüdürlüğüyle müteahhit arasında vu
kua gelen bir ihtilaf, mahkemeye intikal etti ve bu 
bu mahkemenin de keşfinde ben bulundum. Gördü
ğüm şuydu : O dönemde Orman Bakanlığının elinde 
bir tüzüğü, bir nizamnamesi vardı ve ona göre or
manların kesilmesi lazımdı ve orada şöyle diyordu 
eğer yanlış anımsamıyorsam. «Bir ormanın kesimi 
müteahhide verildiği zaman, o mahaldeki ağaçlar be
lirli bir boya ile işaretlenecek ve müteahhit bu işa
retlenen ağaçları kesecek» diye belirtiliyordu. Oysa 
ki, müteahhit bir uçtan girdiği zaman tabii kesimi 
kendisine en verimli şekilde nasıl sağlayacaksa, bir 
uçtan başlayıp sonuna kadar tüm bu ormanı tahrip 

ediyordu, genç ve yaşlı demeden bütün ormanı kesti
ğini bizzat o olayda da müşahade ettim. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
HASAN İLDAN (Devamla) — Bakanlığın asli 

görevinin her halde ormanları tahrip etmek değil, 
ormanları korumak olduğunu peşinen kabul etmemiz 
lazım. 

Aslında orman benim sorunum değil, benim ih
tisasım da değildir. Yalnız kendi yöremde bir kaç 
hususa Sayın Bakanın ve Bakanlık mensuplarının 
dikkatini çekmek üzere söz almıştım. 

1960'larda Türkiye'de bir ağaçlandırma hareketi 
başlatılmıştı ve bu hareket sonucu olarak Ankara'nın 
Gölbaşı'nda Atatürk Ormanı, Elazığ Hazar Gölü 
çevresi ve Elazığ'ın kuzey kısmına isabet eden Pan-
carlık Dağlarının ağaçlandırılması da planlanmıştı ve 
gerçekten o dönemde başlayan bu planlar büyük 
çapta teraslama suretiyle uygulamaya konularak, bu
gün oralarda ağaçlar benim boyumu hayli aşmış, 
aralarında da çam dikmişler, çok güzel bir görünüm 
arz etmeye başlamıştı. Yalnız başlanan bu konunun 
devamı ve sonuca ulaştırılmasını Sayın Bakandan ve 
Bakanlık mensuplarından en içten dilek olarak dili
yorum. 

Ayrıca Hazar Gölü (Ki, Elazığ'dan Diyarbakır'a 
giden sayın senatörlerimiz de görmüşlerdir) gerçek
ten son derece güzeldir, suyu tertemizdir, kumu ga
yet güzeldir, su çok az sodalıdır, etrafı o kadar gü
zeldir ki, bu dağlar bir ölçüde bir bölümü ağaçlan
dırılmaya ve çam dikilmeye başlanmıştır. Bu doğa 
güzelliğini eğer ağaçlandırır, ormanlaştırırsak gerçek
ten ülkemizde iç ve dış turizmi çekebilecek kadar 
güzellikte, cazibede bir yöre haline gelecektir. 

Bunun dışında milyarlar sarf edilerek Elazığ'da 
Keban Barajı yapıldı. Keban Barajının meydana ge
tirdiği çok büyük göl sahası var, 31 milyar metre
küp su rezervi vardır, Van Gölünden sonra Türki
ye'nin en büyük gölü durumuna gelmiştir. Ayrıca 
dar vadiler arasında binlerce kilometre mesafeyi kap
lamakta, tıpkı İstanbul Boğaz görünümü kadar gü
zel bir manzara arz etmektedir. Bu yörede de zan
nediyorum bir iki yıldan beri birtakım çalışmalar ve 
ağaçlandırma çalışmaları başlamıştı, Sayın Bakandan 
ve Bakanlık mensuplarından başlamış olan bu işle
min hızlandırılarak sürdürülmesini ve Türkiye'nin 
doğa güzelliğini bünyesinde taşıyan bu yörelerin 
ağaçlandırılmasını istirham eder, tekrar bütçenin ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Orman Bakanlığı 
1980 mali yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm 

101 

Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 132 538 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin geliştiril
mesi 296 065 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 010 499 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesi görüşülüp 
kabul edilmiştir. 

3. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S. Sayısı : 
979) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1980 mali 
yılı Bütçe Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
zili çalar mısınız, açık oylama var Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesinde. 

BAŞKAN — Daha oraya gelmedik Sayın Savaş. 

Orman Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1980 ma
li yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere (6 404 187 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini takdim ediyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 809 607 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ormancılık hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 2 928 245 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve erozyon kontrolü 1 257 53 2 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Milli parkların avcılık ve ya
ban hayatının geliştirilmesi 
ve düzenlenmesi 397 681 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 11 142 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul edilen (A) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(6 404 187 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

— 326 
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B — CHİ VELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 6 404 176 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 11 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul edilen (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1980 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (M) işaretli cetvel
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar ile orman yangınlarıyla sa
vaş, böcek hastalıklarıyla mücadele için bütçeye ko
nulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili öde
nek miktarını artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı açık oya su
nulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

Orman Genel Müdürlüğü 1980 mali yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir, hayırlı, uğurlu ol
sun. 

977 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
150 sayın üye iştirak etmiş, 93 kabul, 57 ret, tasan 
kabul edilmiştir. 

2. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

C) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesi. 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı 1980 mali yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Müzakerelere başlıyoruz. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye

leri takdim ediyorum. Sayın Erol Yavuz Adalet Par
tisi Grubu adına, Sayın Şerif Tüten Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grubu adına, Sayın Aysel Baykal Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler. Sayın Ege, 
Sayın Güven, Sayın Akmandor, Sayın Çalış, Sayın 
Akşit, Sayın Kitaplı, Sayın Aslan, Sayın Doğan, Sa
yın Meto, Sayın Savcı, Sayın Baykal. 

Sayın Erol Yavuz, Adalet Partisi Grubu adına 
buyurunuz. 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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AP GRUBU ADINA EROL YAVUZ (Manisa) ı 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; I 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1980 
mali yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun I 
görüş ve temennilerini ifade etmek üzere huzurları- I 
nızda bulunuyorum. 

Yüce Senatonun malumları olduğu üzere, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı, milli planlarımızla 
biçimlenen, kalkınma çabalarımızın, muhtaç durum
da olan köy ve köylümüze kadar ulaştırılması, kal
kınmanın tabanda başlatılması ve kalkınmanın ni
metlerinden köy ve köylülerimizin sosyal adalet il
kelerine göre en iyi biçimde yararlandırılmasının sağ
lanması gayreti içinde bulunmaktadır. j 

Yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunan Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçe I 
Kanunu tasarısı ve bütçenin temelini ve nedenini j 
oluşturan 1980 yılı uygulama programı, müspet te
mel ilke ve görüşe dayanılarak hazırlanmış bulunma
sı şayanı şükrandır. j 

1964 yılında kurulmuş bulunan Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı, gerçekten ülkemize büyük 
yararları olan ve Türk köylüsünün sosyal, ekono
mik ve kültürel yaşamında esaslı değişiklikler mey- j 
dana getiren, olumlu hizmetler ifa etmiştir. Öyle an
laşılıyor ki, bu hizmetlerin yine en yüksek seviyede j 
gerçekleştirilmesi, daha evvelki hükümetlerimizde de j 
olduğu gibi, bugünkü Adalet Partisi Hükümetine j 
nasip olacaktır. j 

Hükümet programında da açıkça belirtildiği üze
re, köy ve köylüye Köy İşleri ve Kooperatifler Ba- \ 
kanlığı tarafından hizmet götürülürken, bölgesel den
gesizlikleri giderici, tüm kaynakları harekete getir
mek bakımından özendirici ve teşvik edici bir yak- i 
laşım içerisinde yatırımların programlanması elbette j 
şayanı takdirdir. j 

Objektif esaslar ışığı altında hazırlandığına inan
dığımız ve yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunan i 
1980 mali yılı Bütçesi ile arzuluyoruz ki, köylerimizi ] 
kentlere ve birbirine bağlayan yol şebekeleri en ras- i 
yonel esaslar içerisinde yapılsın, köylerimizin sıhhi ve j 
yeterli içmesuyuna kavuşturulması hızlandırılsın, top
rak ve su kaynakları tarıma en uygun bir şekilde 
getirilsin, kooperatiflerin teknik, idari ve mali yön
lerden desteklenmesi, köylerimizdeki atıl işgücünün i 
ekonomik olarak değerlendirilmesi, el sanatlarının 
geliştirilmesi artık politikadan uzak uygulama esas
larına kavuşturulsun ve köysel alanda fiziksel yerle
şiminin düzenlenmesi, köy ve belde orta malı mera- j 
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ların tahdit ve tahsisi, Hazine arazilerinin topraksız 
ve az topraklı çiftçilere kiralanması çalışmaları, Türk 
köylüsünün yüzünü güldürecek ve ıstırabını gidere
cek anlam ve mahiyette olsun. 

Esasen Hükümetimizin köye yönelik çalışmaları 
da bu hizmetlere muvazi olarak gelişmektedir. 

Bilindiği gibi, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı, kurulduğundan beri Türk köylüsünün her ko
nuda müracaat ettiği ve hatta derde deva aradığı bir 
kamu kuruluşu haline gelmiştir. Yine, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı, zaman zaman siyasi polemik 
kaynağı haline getirilmek ve sürüklenmek istenmiş
tir. Ümit ediyorum ki, bu anlayış artık son bulacak, 
sükûn ve huzur içerisinde köye hizmet götürülecektir. 

Köylerimizde kalkınmanın geliştirilmesi ve yay
gınlaştırılması için, biran önce bütün köylerimizin 
yaz ve kış geçide elverişli yollara kavuşturulması ge
rekmektedir. Yeniden yapılması gereken köy yolları
nın yapımı, uzunluğu, her yıl hızla artan yapılmış köy 
yollarının bakım ve onarımı, yine de önemini ve ağır
lığını koruduğu içindir ki, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı, bütçesini en rantabl şekilde kullanmak zo-
rundadır. 

Köy yollarında artan trafik akımı gözönünde tu
tularak, can güvenliğinin sağlanması, yolların bakım 
ve onarsın masraflarının asgariye indirilmesi, köy yo
lu çalışmalarında standartların yükseltilmesi en bü
yük temennimizdir. 

Türkiye'de halen 23 bin kilometrelik, 3335 köyün 
yolu bulunmamaktadır. Yolun nasıl bir önem taşı
dığını burada ifade etmek istemiyorum. 

Karayolu ulaştırmasının ve yol yapım tekniğinin 
gereği olarak, önce ova ve etek bölgeleri köylerinin 
yollarının yapılmış olduğu gerçektir. Şimdi, dağ köy
lerimizin, köy yolu şebekesindeki noksanlıklarının 
hızla giderilmesine sıra gelmiştir. Bu bölgelerin ara
zi yanış?, iklim şartları ve köysel yerleşim deseni, 
daha kısa bir çalışma dönemi içerisinde daha fazla 
makine gücünü gerektiren ve daha yüksek maliyet
lere bağı! yoğun bir çalışmayı icap ettirdiği için, Ba
kanlık her halde bu konuya en kısa zamanda eğile
cektir. 

Kuruluşunda 731 milyon lira olan Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı bütçesi, geçmiş ve bugünkü 
Hükümetimizin zamanında, köyün önemine binaen 
süratle gelişerek 28 milyar liraya baliğ olmuştur. Bu 
da gösteriyor ki, Adalet Partisi, Türk köylüsünün 
insanca yaşayabilmesi için her türlü idari, mali ve 
sosyal çareye başvurmaktadır. Türkiye'de 88 553 
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yerleşim ünitemizden 19 790 ünitede yetersiz su, 
16 470 ünitede hiç su yoktur. Takdir edersiniz ki, 
su fizyolopik bir ihtiyaçtır. O itibarla, Türk köylü
sünün bu zaruri ihtiyacını giderici birtakım tedbirlere 
başvurmak, insani bir vazife olsa gerek. 

Köy içme suları tesislerinin yapımına hızla de
vam olunmakla beraber, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı dönemi sonuna kadar köylerimizin tü
münün ^yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulmuş 
olacağını takdirle karşılamaktayız. 

Hele, uzun yıllar karanlığa gömülmüş bulunan 
Türk köylüsünü aydınlığa ulaştırmak, Adalet Par
tisi hükümetlerine nasip olması, her halde iftihar me
selesidir. 

Köylerimizin elektriklenmesine elbette ki, ayrı 
bir önem vermek gerekir. Köy elektriklendirilınesini 
yalnız aydınlanma amacına göre değil, aynı zaman
da üretimi artırıcı, boş zamanları değerlendirici bir 
güç kaynağı olarak düşünmek en modern ve en ras
yonel yoldur. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın üyeler; 
Yatırımları güçleştiren, geciktiren engellerin orta

dan kaldırılmasına çalışmak ve yıllardır sürünceme
de kalan önemli işleri de sonuçlandırmayı hedef al
mak zamanı çoktan gelmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin ve bütün ge
lişmeye muhtaç yurt bölgelerinin kalkınması için, 
etkili tedbirlerin alınması tabiidir. 1980 yılı progra
mında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu
lunan illeri içine alan yörelerde, altyapı hizmetlerine, 
gerekli öncelik ve ağırlık verilerek bölgeler arası 
dengesizliği bu yörelerde bir ölçüde ortadan kaldır
mak en olumlu çalışmadır. 

Köylümüzün geçim kaynağını teşkil eden tarımsal 
alanlardaki üretimin araştrıılması ve çeşitlendirilmesi 
ve kalkınma nimetlerinin yaygınlaştırılması amacıy
la toprak su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması, 
Hükümetimizce büyük önem verilen diğer bir konu
dur. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Bilindiği gibi kooperatifler, köysel alanda tarım

sal üretimi artırmak ve köylünün yaşam seviyesini 
yükseltmek amacıyla köylü tarafından yapılacak ya
tırımların finansmanı ve uygulaması, tarım için ge
rekli modern girdilerin temini, ürünlerin muhafazası, 
işlenmesi, pazarlanması, tarım ürünlerini işleyen sa
nayinin kurulması, küçük sanat ve diğer sanayi 
tesislerinin yapımı ve bu yollarla köysel alanda yeni
den işgücü istihdamı olanaklarının yaratılması ve 

benzeri faaliyetlerle köysel kalkınmanın en yaygın 
ve etkin teşkilatlanma biçimi olmaktadır. 

Ülkemizde bölgeler arası sosyal ve ekonomik 
dengeyi gerçekleştirmek, milü planda öngörülen he
deflere ve üretim planlarına uygun şekilde koopera
tiflerin yatırımlarını yönlendirmek, özendirmek ve 
desteklemek suretiyle üretimin artırılmasını ve de
ğerlendirilmesini sağlamak; bu yolla köylümüzün ge
lir ve yaşam seviyesini yükseltmek, yaratılan tasar
rufları yeni yatırım alanlarına yöneltmek suretiyle 
istihdam olanaklarını sağlayacak biçimde üreticinin 
yatırım gücünü artırmak ve bütün bunlara hürriyetçi 
ve demokratik bir ortam içinde gerçekleştirmek, esa
sen Hükümetimizce güdülen temel politikayı oluştur
maktadır. 

Bu arada bilhassa bizim anlayışımıza göre, koo
peratifler, anarşi ve şiddet olaylarını sevk ve idare 
eden mihraklar olamayacaklardır ve bunun tersi an
layış, bizim üzerinde durduğumuz ve gerçekleştirme
ye çalıştığımız toplum menfaatlerine aykırı düşmek
tedir. Bugün Tariş'te ANT Birlikteki militan olayları 
her halde aklı selim sahipleri uygun görmemektedir. 
Milli menfaatlerin böylesine tahrip edildiği şuursuz 
olayları tasvip etmek mümkün değildir. 

Bütün bu sebepledir ki, kamu yararına olan hiz
metlere politika katmak veya bulaştırmak gerçekler
den uzaklaşmaktan başka bir şey değildir. 

Onun içindir ki, köye yönelik yol, -su, elektrik ve 
toprak su kaynaklarının geliştirilmesini amaçlayan 
hizmetleri, hiç bir politik sürtüşmeye mahal kalma
dan, Türk köylüsüne yaygınlaştırmayı hedef almak 
hepimizin müşterek anlayışı haline gelmelidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının bütçesi, 
bütçe imkânlarını da gözönüne alarak 1980 yılında 
30 bin kilometrelik köy yolu bakımı, 6 bin kilometre 
köy yolu onarımı, 500 adet köprü, 3 500 kilometre 
tesviye yapımı, 3 500 kilometre kaplama yapımı ve 
1 350 adet içme suyu tesis yapımı ele alınacaktır. Bu 
miktarlar, yeterli ödenekle iki misline çıkarılacak du
rumdadır. 

Bunların dışında, köysel alandaki gelişmeyi sağ
lamak için, tarla içi geliştirme hizmetleri 30 564 hek
tar, münferit sulama 49 837 hektar, toprak muhafaza 
ıslahı 9 bin hektar alana başarılı hizmet götürmek 
her halde kolay iş olmasa gerek. Aslında Adalet 
Partisi, Türkiye gerçeklerinin takipçisi olduğundan, 
bugünkü iktidarın aynı fikirlerle mücehhez olmasını 
partimiz grubu adına takdirle ve saygıyla karşılıyo
ruz. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
36 210 köy veya 88 553 yerleşim ünitesinden 

oluşan kırsal kesimin dağınıklığı ve her ünitenin sos
yal, ekonomik ve mali yönden güçsüzlüğü, bu alana 
götürülen kamu hizmetlerini büyük ölçüde etkisiz 
kıldığı hepinizin malumlarıdır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının yukarı
da arza çalıştığım hususları dikkate alarak köyleri
mizin modernizasyonu konusundaki gayretlerini isa
betli bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

1980 yılı programında seçilecek köylerde, köy 
içi yolları, kanalizasyon, köy konağı, kitaplık, spor 
tesisleri gibi sosyal ihtiyaçların planlanıp uygulanma
sına geçilmesini köy kalkınmas-ı açısından iyi bir 
yaklaşım ve gelişim olarak görmekteyiz. 

Sel ve deprem gibi tabii afetlere maruz kalmış 
bölgelerimizin acil ihtiyaçlarımızın giderilmesinde 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının gösterdiği 
gayretleri başarıyla yürüttüğünü müşahade etmekte
yiz. 

Sözlerimi bitirmeden önce Sayın Bakanımızdan 
bazı noktalarda önerilerimiz olacaktır. 

Özellikle, bazı YSE teşkilatlarında ve bazı koo
peratiflerde geçmiş dönemde geniş çapta suiistimal
ler olduğu yaygın halde söylenmektedir. Şayi olan 
bu olayların süratle tetkikini ve gerekirse tahkikini 
tevessül olunmasını ve mesulleri hakkında kanuni ta-

2. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1980 tarihli 
28 nci Birleşimin tutanağına eklidir. 

kibata geçilmesini rica etmekteyiz. Keza, yıllardan 
beri çıkarılmayan teşkilat kanununun biran önce 
çıkarılması hususunda Sayın Bakanın gayretlerini 
beklemekteyiz. 

Özellikle Bakanlığın teknik kadrolarında çalışan 
personelin ücret sistemlerinde günün koşullarına uy
gun düşecek bir şekilde bir sistemin getirilerek, daha 
cazip bir hale getirilmesi hususunda çalışma yapıl
masını önemle Sayın Bakandan beklemekteyiz. 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının bütçe
sinin Türk köylüsüne ve Bakanlığın değerli mensup
larına hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, bu ve
sileyle Yüce Senatonun değerli üyelerine saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 979 Sıra Sayılı 
Kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullan
mayan sayın üye var mı? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Sayın Baykal, mesaimizin dolmasına 10 dakika 
var... 

AYSEL BAYKAL (istanbul) — Konuşmam ya
rım saat sürecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın üyeler, saat 
14.00'te tekrar toplanılmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

C) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. (Devam). 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı 1980 Mali Yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Hükümet ve Komisyon?.. Yerlerinde. 
Sayın Aysel Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

h\x adına. 
CHP GRUBU ADINA AYSEL BAYKAL (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1980 Ma

li Yılı Bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi kendim ve Grubum adına say
gılarla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Toplumumuz son yıllarda çok yönlü ağır buna

lımlara ve ekonomimiz açısından aşılması güç dar
boğazlara girmiştir. Kuşkusuz ülkemizde oluşan bu 
olumsuz ortamın, iç ve dış çeşitli nedenleri vardır. 
Bu olumsuz ortamın iç nedenlerinin temelinde, ül
kemizde yıllardan beri varlığını sürdüren ekonomik 
yapı bozuklukları ve çarpıklıkları ile gelişmenin ve 
sanayileşmenin doğal olarak yarattığı sancılar bu
lunmaktadır. 

Ülkemizde bozuk ve çarpık ekonomik yapının ye
niden düzenlenmesi ve sağlıklı bir sanayileşmeye dö
nüşebilmesi için, ülkemizin kırsal bölgesindeki eko
nomik yapının düzeltilmesi ve değiştirilmesi gerek
mektedir. işte bu açıdan, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığıma gerçekten çok önemli görevler düşmek
tedir. 

Nüfusumuzun hâlâ yarısından fazlasının kırsal 
kesimde yaşadığı, ülkemizde nasıl bir gerçekse, kır
sal kesimde yaşayan bu insanların ekonomik geliş
menin yarattığı değerden en az payı alanlar olarak 
yaşamlarını sürdürdüğü de aynı şekilde kuvvetli bir 
gerçek olarak önümüzde durmaktadır. 

Bu nedenle, kırsal ekonomik yapının düzeltilme
si için Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının te
mel felsefesi ve işlevinin ne olması gerektiğini iyi ir
delemek ıgerekir. 

Köylülük, sanayi öncesi toplumunun bir katego
risidir. Sanayileşmeye başlayan ve sanayileşen ülke
lerde köylerde oturanlar, köyde çalışanlara dönüşür 
ve toplumun tüm ekonomik gelişme ve değişmesi 
içinde örgütlü ve verimliliği yüksek üretici olarak 
yaşamlarını sürdürür. Bunun koşulu, köylünün çağ
daş anlamda üretici, yani, örgütlü ve verimliliği yük
sek üretici olmasını sağlamaktır. O zaman, köyler
deki hizmet sorununu köylünün kalkındırılması so
runundan ayrı düşünmek olanağı yoktur. Ekonomik 
ive fiziksel mekândaki dönüşüm, birlikte planlanma
lı ve ekonomik ve hizmete dönük yatırımlar birbir

lerini tamamlamalıdır. Ancak, bunda da birinci ilke, 
az gelişmiş bölgelerle gelişmiş bölgeler arasındaki 
farklılığı giderici Ödenek tahsislerinin, gelişmenin hak
ça olmasını sağlayıcı ölçüde farklı olmasıdır. Daha 
açık söylemek gerekirse bu, Doğu ve Güneydoğu il
leri ile İç Anadolunun bazı yörelerine diğer yöreler
den daha fazla tahsisat ayrılması, gereğidir. 

Sayın senatörler; 

Bu dönüşüm, bu gelişim 3 boyutludur : 
1. Tarım sanayileşecektir. 
2. Kırsal alan kentleşecektir. 
3. Köylüler sosyal ve ekonomik örgütlerine ka

vuşarak güçleneceklerdir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının kuru
luşundan 1978 yılına kadar uygulamalarına temel 
olan görüş; köye, köyde eksik olan hizmetlerin parça 
parça götürülmesi olarak özetlenebilir. Bu hizmetle
rin yapılması kuşkusuz köylünün günlük yaşamını 
bir ölçüde İyileştirmiştir. Özellikle köylünün tüketim 
normlarında bir değişme olmuştur. Ancak, köylünün 
ekonomik yaşamında, üretim biçiminde ve üretim dü
zeyinde, endüstrileşen toplumumuzun bu niteliğine 
uyum yapacak biçimde toplumsal örigütlenmeisinde 
gerektiği ölçüde bir değişiklik sağlayamamış ve bu 
parça parça giden hizmetler, köylünün toplum için
de sürekli kaybeden bir grup olma niteliğini değişti
rememiştir. Köylü, diğer gruplara göre yöksullaşmış, 
toplumdaki diğer grupların her yönden kontrolü al
tına girmiş, ülke ekonomisindeki büyümeden en az 
payı alırken, en yüksek sosyal pahayı ödemiştir. 

Olayı, köyün bayındırlık hizmetlerine kavuşturul
masından ibaret sayan, köylünün uzun süre öncelikli 
gereksinimlerinin yalnız köy yolu, içme suyu, elektrik 
gibi istemlerine cevap bulmayı yeterli sayan bu tu
tum, bu görüş -köylüyü köylü olarak tutmak isteyen 
bir dünya görüşünün sonucudur. Bunun en Önemli 
'kanıtı da, bütün bu hizmetlerin sağlandığı köylerdeki 
köylülerin ekonomik ve toplumsal gelişme olanakla
rından yoksul kaldığı açıkça gözönünde olduğu halde, 
bu tutumda 1980 yılında da ısrar edilmiş olmasıdır. 
•Bu görüş açısı, köylünün odun veya tezek yerine tüp-
gaz kullanmasını ekonomik gelişme, radyo, bazen te
levizyon izleyelbilmösini sölsyal gelişime olarak değer
lendirmeyi temsil ettikleri sınıfların çıkarlarına uygun 
bulanların görüş açısıdır. Elbette köylünün televizyon 
izleyebilmesi kentlinin kullandığı, kullanma olanağı 
olan tüketim normlarını kullanabilmiş olması iyi bir 
şeydir; ama bu, köylünün ekonomik ve sosyal kalkın-
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ması demek değildir. İkisi arasında çok büyük fark 
vardır. 

Halbuki, dünya deneyimi ile de, Türkiye deneyimi 
ile de görmek isteyen herkesin görebileceği gibi, kır
sal alan sorunlarını köylere hapsedilmiş, tek tek bir
birinden bağımsız hizmetleri farklı zamanlarda götür
mekle çözme olanağı yoktur. Zaten bunlar için ayrı 
bir bakanlık kurmaya da gerek yoktur. Eğer, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığının işlevi köye yol, su, 
elektrik gibi birtakım bayındırlık hizmetlerini götür
mekten ibaret kalacak ise, ayrı bir bakanlık sürdüre
rek, ayrı personel bulundurarak, ayrı binalar işgal ede
rek, bakanlık olarak işlevini sürdürmeline gerek yok
tur. Bütün bu hizmetleri Karayolları, Detvlet Su İşleri, 
TEK gibi birtakım diğer kamu kuruluşlarma devrede
rek çözümlemek olanağı belki daha iyi olur. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı eğer köye 
hizmet sorununu, köylünün ekonomik ve toplumsal 
gelişmesinin ayrılmaz bir parçası olaiak yorumiamaz, 
ekonomik ve fiziksel mekândaki dönüşümü birlikte 
planlamaz, ekonomik ve hizmete dönük yatırımların 
birbirlerinin etildniiklerini .artıracak şekilde planlamaz 
•ve bunun gerektirdiği ikurumsal değişmeleri öngörmezse; 
yani çağdaş bir görüş açısıyla görevini yapmazsa ayrı 
bir bakanirk olarak bulunmasına ne yarar, ne de gerek 
vardır. 

1978 başında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümet zamanında bu Bakanlık, yukarıda 
değindiğimiz çağdaş görüş açısı ile konuya yaklaşmış 
ve görevini bu şekilde arılayıp yorumlamıştır. Geçmiş 
hükümet, köylünün çağdaş anlamda üretici, örgütlü 
ve verimliliği yüksek üretici olmasını amaçlamış ve 
bu dönüşümü tarımda sanayileşme, kırsal alanın kent
leşmesi ve köylünün verimliliği yüksek, örgütlü bir 
üretici kiteleye dönüşmesi şeklinde 3 boyutta düşün
müştü ve bu amaç için çalışmaları öncelikli başlıca 
4 proje ile somutlaştırılmıştı. 

Birinci proje, Köylüye Ulaşım Projesi KUP'du. 
Adalet Partili arkadaşlarımızın «Köylüyü Uyutma 
Projesi» diye zaman zaman şakalaştıkları veya Bütçe 
Komisyonunda olduğu gibi, «Dup - zup - hup» diye 
'birtakım hecelerle alaylı bir şekilde bahsettikleri bu 
proje, kısaca, makineleri akıllıca kullanmanın, çağdaş 
'kullanmanın önemini bilen ileri bir mühendislik pro
jesi idi. Tabii, Adalet Partili arkadaşlarımızın bu tür 
konuşmaları bizi yadırgatmıyor. Çünkü, onların pek 
çok çağdaş gereksinim için genellikle 'kullandıkları bir 
ifade tarzıdır; «Bize plan değil, pilav lazım» şeklin

deki vecize de onların siyasi literatürümüze hediiyedir; 
ama konuya daha gerçekçi açıdan yaklaşmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülke düşününz; ekonomik kriz var, mazot yok. 

Makinelerinizi istediğiniz ölçüde ithal edemiyorsunuz, 
j" yedek parçalarınızı istediğiniz ölçüde ithal edemiyor

sunuz, elemanlara yeterli ücret veremiyorsunuz. Büt
çeden ayrılan ödenekler son derece kısıtlı ve bu kıt 
olanaklarla köylülere yol yapacaksınız... O zaman ne 
yappmak gerekir?.. Kıt olanaklarla çok yol üretmek 
için makineleri akıllıca kullanmak gerekir. Bunun sağ
cılığı, solculuğu yoktur. Eğer, kıt olanaklarla çok iş 
yapmak istiyorsanız makineleri akıllıca kullanmanın 
bir yolunu bulmak zorundasınız. Sadece makineleri 
iyi kullanmak da yetmemektedir; yolları projeli prog
ramlı olarak yapacaksınız ve makineleri, büyük ma
kine parkları şeklinde, bütün dünyanın rasyonelliğini 
kabul ettiği büyük makine parkları şeklinde kullanacak
sınız ve dağ başında çalışan maikıinenin bozulması halin
de tamirinin eskiden olduğu gibi, 10-20 gün zaman al
maması için gezer şantiyeler kararak, kısa sürede ta
mirini sağlayacak gezer şantiyeler örgütü kuracaksı
nız. İşte KUP, bu akıllıca kullanmanın ifadesidir. 

Bu projede geri kalmış yörelere öncelik verilerek, 
yolu bir ulaşım ağı şeklinde ele alarak, köye birço'k pa
zara açılma olanağı verecek ölçüde ve makine parkını 
en verimli biçimde kullanarak projeli uygulama ile yol 
standardı yükseltilmiş, aynı zamanda üretim artırıl
mıştır. Bu şekilde daha önceki uygulamalarda gördü
ğümüz makine ve insangücünün dağınık ve tek tek 
kullanımından vazgeçilerek, toplu çalışmaya dayalı 
şantiye organizasyonu öngörülmüştür. 

Bu projenin başarısı rakamlarla ortadadır. KUP 
i uygulaması Temmuz 1978 ortalarında başlamış, yıl 
j sonuna kadar 15 Doğu ilinde 2 400 kilometreden faz

la yol yapılmıştır. Kış aylarında bu uygulama iklim 
koşulları elverişli 20 ilde sürdürülmüş ve kışa rağmen 
1 820 kilometre yol üretilmiştir. Yanlız yaz aylarında 
çalışılabiien 27 ilde 4 ayda 1 460 kilometre yol yapıl
mıştır. Buna göre dozer başına eskiden yıllık ürötim 
10 - 12 kilometre iken, bu uygulama ile 24 kilometrelik 
'bir üretime ulaşmıştır. Başka bir ifade ile verimlilik, 
2.5 katı artmıştır. 

Sayın Senatörler: 
Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı 

konuşmada (zabıtları okudum 9 ncu sayfadaydı.) bir 
yandan «KUP yeni bir uygulama değildi, eskiden de 
vardı.» demişken, konuşmasının daha sonraki bölümün-
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de KUP uygulamasına son verdiğimi bildirmiştir. Son 
verdiğini ve makineleri illere dağıtarak eski uygulamaya 
döndüğünü bildirmiştir. Bu, çek önemli bir çelişkidir; 
ama bu çelişkiden daha önemlisi, hiç bir teknik kişi
nin karşı çıkamayacağı, çağın gereklerine uygun, mü
hendislik bilgilerine göre uygulanan KUP'u durdura
rak e'iki sisteme dönmektir ki, bu da fabrikaları ka
panıp atölye açmaya benzemektedir. Böylece yine, es
kisi gibi tek tek küçük yol üreLdmi başlayacak ve-siya
sal eğilimlere göre seçilecek köylere gelişme açısından 
pek de yararlı olmayan yol parçacıkları yapılacaktır, 
Daha da kötüsü, illerdeki makineler yılda em çok 6 
veya 8 ay kullanılarak âtıl durumda kalacaklardır. 
Aslında bu, makinelerin kullanılmasına mühendisler 
yerine parti örgütlerinin, ilçe başkanlarının karar ver
mesi dernektir.. «KUP'ta partizanlık yapıldığı» gibi 
lafların herhangi bir geçerliliği olamaz. Çünkü, KUP 
uygulaması yapılırken, KUP şantiyesi bir yöreye gi
derken, o ilçenin tüm köylerinin yolu birlikte plan
lanmış ve birlikte yapılmıştır. Bir ilçemin yahut bir 
ilin bütün köylerinim aynı partiye oy vermiş olması 
'düşünülemeyeceğine göre, KUP uygulamasında par
tizanlık yapıldığı şeklindeki iddialar da havada kalır. 

Sayın senatörler; 
İkinci proje, «KİP» diye biMnen yerel, doğal kay

nakların yöre halkı için harekete geçirilmesinde emek-
yoğun olan, teknik olarak yerel istihdam ve yerel uy
gulamaların ve kararların demokratikleştirilmesi pro-
jösi olan köylüye iş projesiydi. 

Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda yaptığı konuş
mada bu proje için de, «Yeni bir şey değildir...» diye 
başlayan beyanlarının devamında, bu projeyi sadece 
ibir taş toplaima yahut içme suyu için kanal açmaktan 
ibaret saydıklarını veya daha doğrusu öyle göstermek 
istediklerini açıklamış olmuşlardır. Taş toplama işimin 
KİP projesinden önce makinelerle yapıldığı doğrudur. 
Ancak, KİP bir taş toplama projefsinden ibaret bir 
proje değildir. KİP istihdam kapasitesi yüksek bir kay
nak geliştirme ve altyapı projesidir. Aynı zamanda tek
nik olarak bir istihdam projesidir. KİP'te amaçlanan, 
Bakanlığın görev alanı içine giren "emeik - yoğun iş 
alanlarında üretime ve kalkınmaya yönelik yerel istih
dam olanakları yaratmaktır. 

Bu sağlıklı, Devlet - köylü işbirliği, köylünün kal
kınma girişimlerine karar verici ve üretici olarak ka
tılması açısından da- önem taşımaktaydı. Türkiye 
gibi, akaryakıt, iş makineleri ve yedek parça açısından 
dışa bağımlı, doğal kaynaklarını hızla değerlendirmek 
zorunda olan bir ülkede köylünün işgücünün bu 

amaçla harekete geçirilmesi önemli bir temel politi
kaydı. Bu düşüncelerle, Bakanlığın iş makinelerini 
gerçekten makinesiz yapılması olanaksız olan iş alan
larına kaydırması ve el emeği ile yapılabilecek işler
de KİP yolu ile örgütlenmesi çok temel bir politika ve 
felsefeydi. Bundan vazgeçilmesi, Türkiye için de, sa
yın Bakan için de bir talihsizlik olmuştur. 

Üçüncü proje; Köy - Kent demetleri düzeniydi 
bu kırsal gelişme projesi, KUP, KİP, kooperatifçilik, 
iskân ve saiir projelerin eş mekânlı ve eş zamanlı ola
rak uygulandığı entegre bir projeydi ve kırsal alanın 
kentleşmesi amacına yönelik önemli bir politikaydı. 
Aslında bu çağdaş yaklaşım, köyün kentleşmesi için 
toplu hizmet yaklaşımının özü olan bu projenin de 
terki, çağdaş düşünememenin bir gereği gibi gözük
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü proje; kırsal alandaki örgütlenme, de

mokratikleşme, kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
sağlıklı gelişimi için gerekli ortamı ve hareketi sağla
yıcı proje; yani kooperatifleşme hareketi projesiydi'. 

Herkesin bildiği gibi, halk kesimlerimin siyasal ve 
ekonomik yaşamda etkin olması için, ekonomik geliş
meden hakkı olan payı alması için örgütlenmesi şâr-
tır. Köylünün örgütlenmesinin tek yolu da koope
ratifçiliktir, kooperatif leşmesidir. Kooperatifleşme, 
yalnız ekonomik bir olay, köylünün ürününü 
pazarlaması olayı değildir. 'Kooperatifleşmenin 
ekonomik yönü kadar siyasal yanı da Önem
lidir. Kooperatifleşme hareketine giren, koope
ratif birlikleri kuran köylünün diğer halk kesimleriyle 
yaraşır ölçüde siyasal gelişmeye ve karar alma süre
cine ağırlık koyması olayıdır. Tek tek kooperatifler 
köylüye ne siyasal, ne ekonomik, ne de sosyal alanda 
ağırlık kazandırabilmiştir. Kooperatifler tek tek ol
duğu zaman köylünün ürününü tüccar yine de iste
diği fiyata alabilir. Ürünü zamanında almayarak, bir 
veya iki kez çürüterek istediği şartlarla ürün satın al
mak tüccar için çok kolaydır. Birliklerde örgütlenme
yen kooperatifler olsa olsa şirketlerin istedikleri ürün
leri çeşitli kişiler yerine, bir kooperatiften alma ko
laylığına hizmet ederler. Aynen, «Pınar Süt» olayında 
olduğu gibi... Pınar Süt, çeşitli hayvan sahiplerinden 
süt toplayarak uğraşma yerine, kooperatiften alarak 
kendisine kolaylık sağlamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Geçmiş iktidar döneminde Bakanlığın kooperatif

çilik anlayışı, hizmet kooperatifçiliği yerine, üretim 
kooperatifçiliği ya da demokratik halk kooperatifçi-
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ligi idi. Kooperatifler kendi ortağı ile mal alış v&rC- j 
sinde bulunmuyorsa, ortağının ürününü işlemiyorsa, i 
buna tarımsal amaçlı kooperatif denilemez. Bunlar, I 
aracı, tefeci, sömürücü gibi grupları yaratan kooppe-
ratif türleri olurlar veya şinketleşm'iş kooperatif tür
leri olurlar ve kooperatifleşmenin anaamaçlanndan 
olan ortaya çıkan değerin, onu üreten ve kalmasını 
sağlayan kooperatifler olamazlar. Bu konuda Türkı- | 
ye'de pek çok belirgin örnek vardır. 

Bir örnek vermek istiyorum, Denizli Çan Akken t 
Meyve Suyu Fabrikası pek çok kooperatife örneköir. 
17 000 ton kapasitesi var, 967 ortağı var, ortakların 
üretim toplamı 200 ton. Denizli İlinin tüm üretimi 
9 642 ton4 geri kalan 7 000 tonluk kapa-ite Türkiye' 
nin çeşitli illerinden toplama suretiyle tamamlanmak
tadır. Bu fabrika niye kooperatif olarak kurulmuştur?. 
Sebebi ortadadır, bu aslında bir kooperatif değil, bir 
'şirkettir. Ancalk, düşük faizli kredi olanaklarından ya
rarlanmak için kooperatif olarak kurulmuştur. J 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonundaki ko-
nuşmaismda şöyle ifadeler kullanmıştır: «Köy koope
ratifçiliğinin yöneticileri bilinçlendirme, toplu ürettim e 
geçme girişimlerini özendirme gibi, safsatalar altında 
yczlaştırılrnasına ve anarşi mihrakları haline getiril
mesine izin vermeyeceğiz» 

Bu ifade gerçekten ilginçtir. Sayın Bakana göre, 
yöneticileri; yani kooperatif yöneticilerini eğitme, bi
linçlendirme bir safsatadır. Toplu üretime geçmeyi 
özendirme safsatadır. Sayın Bakana göre safsata ol
mayan, milli, hür, demokratik kooperatifçiliktir. Her I 
halde bu kooperatifçilik modelinin, ne tür bir model 
olduğunu da Sayın Bakan burada açıklayacaklardır. 

Şimdi, Sayın Bakanın eleştirdiği, safsata olarak 
nitelendirdiği anlamları tek tek ele alarak, safsata olup 
olmadıklarını irdeleyelim : J 

Yöneticiyi bilinçlendirme; yani köylüye, köy koo
peratiflerinin yöneticilerine teknik öğreti sağlamak. I 
Örneğin; sütü, Pınar Süte satmak yerine, kendilerinin j 
işleyerek peynir olarak satmayı ve ürünlerinin yarat
tığı değerin kendilerinde daha çok kalmasını sağla
mayı öğütlemek Sayın Bakana göre safsatadır. Yani, I 
kooperatif üyelerine ve yöneticilerine, bankalarla pi
yasalarda ve Devletle ilişkilerinde yararlı olacak, ör
neğin; muhasebe bilgilerini öğretmek, teknik bilgi 
vermek, tarımsal sanayiye dönüşmeleri için gerekli 
eğitimi yapmak safsatadır. Kooperatif üyelerinin, } 
kooperatif birlikleri halinde örgütlenerek, ekonomik 
ve siyasal alanda örgütlü güçler halinde ağırlık koy
maları bilincini vermek ve bu 'bilinci yaratabilmek I 

ı ij.in Devlet eliyle eğitmek safsatadır ve köylünün bu 
I birlikler içinde örgütlenerek, ekonomik ve siyasal ya

bamda ağırlık koyması ise anarşidir. 
BAŞKAN — Beş dakikanız var. 

CHP GRUBU ADİNA AYSEL BAYKAL (De
vamla) — Ama Saym Bakana göre, köylüyü veya 
kooperatifleri tek tek kendi hallerine bırakarak çağ-

ı daş gelişmenin, tekniğin bilgilerini Devlet olarak ver
meden. bugün olduğu gibi kendi hallerine bırakarak 
köylünün yine örgütsüz, köylünün yine sanayileşme
den uzak, köylünün yine toplumun diğer kesimlerine 
göre yoksul ve savunmasız kalmasına seyirci kalmak 
ise, yanılmıyorsam milli, hür, demokratik koopera
tifçiliktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın bu konudaki sözü, (özür dileyerek 

söylüyorum) politika sahnelerinde uzun süredir, va
tan, millet, Sakarya nutuklarıyla halkı heyecanla'ndır-

I matım; ama bu heyecan içinde gerçek gereksinimle
rini ve örgütlenme gereklerini unutmanın, köye yö
nelik uygulamasından başka bir şey değildir. Başka 
'bir ifadeyle köylünün demokratik kooperatifleşme 
hareketi içinde örgütlenmesini ve böylece ekonomi 
ve siyasette ağırlık koymasını istememek demektir. 

Bir şeyi belirtmek istiyorum. Eğer kooperatif bir
likleri, TARİŞ, Fisko - Birlik, Ant - Birlik, Çuko -
Birlik gibi siyasal iktidarların tamamen etkisi altın
da, siyasal iktidarların, militanlarına iş bulmak için 
kullandıkları veya siyasal iktidarların kendi kadrolaş
maları için anarşi mihrakları haline getirilmelerine, 
sırf bu iş için olay yarattıkları birtakım kooperatif
ler bizim anlayışımıza göre gerçek kooperatif birlik
leri değildir. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 9 000 kişi 
j koydunuz Çuko - Birliğe. 

CHP GRUBU ADINA AYSEL BAYKAL (De
vamla) — Bizim dediğimiz kooperatifleşme, köylü-

[ nün kendi yöneticisini özgür iradesi ile seçtiği, yöne
ticilerinin de köylü olduğu ve bu köylü yöneticilerin 

l kendi özgür iradeleriyle siyasal iktidarların egemen
liğinden uzak kooperatif birlikleri kurması olayıdır; 
sorun budur. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Niye yap
madınız?.. 

) SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
I Siz niye yapmıyorsunuz?.. Biz yaptık da yozlaştıran 

sizsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

— 334 — 
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CHP GRUBU ADINA AYSEL BAYKAL (De
vamla) — Bizim İktidarımız zamanında bu tür koo
peratifleşme için... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — İzmir'de iki senedir 
olay olmamıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Burada 
Adalet Partili bir tek kişi yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın çdk rica ediyorum. Sayın Ege, rica ediyorum. 

Buyurun efendim devam edin. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bunun cezasını yine 

•siz çekeceksiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma

yın. 
lEvet, 'buyurun efendim. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Oturduğun yerden sen

den başka konuşan yok. 
BAŞKAN — Sayın Özer, zamanımız geçiyor, rica 

ediyorum karşılıklı konuşmayın. Hatibin konuşmasına 
müsaade edin rica ediyorum. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, lütfen üyelere... 

BAŞKAN — Ben müda'hale ediyorum, siz müda
hale etmeyin rica ediyorum. 

Buyurun efendim, 
CHP GRUBU ADİNA AYSEL BAYKAL (De

vamla) — İşte, 1979'un sonlarına kadar görev yapan 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının köye yönelik 
kooperatifleşme politikası 'bu tür ölçüler içinde bir 
politika idi ve siyasal iktidarların etkisinden uzak, 
gerçek halk demokratik kooperatifleri ve birliklerini 
kurma politikası idi. 

TARİŞ konusunda ise, bugünkü olayları kimsenin 
tasvip etmesine olanak yoktur. Ancak, bugünkü ikti
darın, bu olayların başlatılmasında aldığı kararlarla 
çok önemli bir sorumluluğu vardır, bunu da hiç kim
se unutmamalıdır. (CHP sıralarından «Çok doğru» 
sesleri) 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son vermeden önce Sayın Bakana bir 

konuda bazı sorular sormak işitiyorum. 
Basında, 9 Şubat 1980 tarihinde, Sayın Bakanın 

Anadolu Ajansına verdiği bir demeç çıkmıştır. Bu 
demeçte Sayın Bakan, «Köy İşleri ve Kooperatifler 
'Bakanlığının T'OVEP diye bir projeyi başlattığını 
ve bu proje ile köylünün gelirinin 60 milyar Türk 
Lirası artacağını...» belirtmişti. Sayın Bakanın açık-
lamalsına göre bu artış şöyle olacaktır : 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 23 toprak tah
lil laboratuvarmda köylü toprakları tahlil edilecek 

J ve köylüye ne kadar gübre kullanılacağı söylenecek
tir. Sonra köylü, o kadar gübre kullanacak ve bu, 
köylünün gelirini 60 milyar lira artıracaktır. 

Sayın Bakan, aynı gün televizyona verdiği demeç
te de, «Bu Proje ile ayrıca ülke ekonomisinin 40: mil
yar Türk Lirası dolayında döviz tasarrufunda bulu
nacağını...» söylemiştir. Projenin ayrıntılarını Sayın 
Bakanın burada açıklayacağını umuyorum:. Ancak, 
yukarıda belirttiğim bilgiler ışığında bazı sorular sor
mak istiyorum » 

1. Bu toprak tahlil laboratuvarları eskiden beri 
var mıydı, yoksa 60 günlük İktidarlarında mı kurul
du?.. 

2. Ya da, bu laboratuvarlar eskiden vardı da, 
topraklara uygun gübre düzeyi konusunda bir 'bilgi 
vermiyorlar mıydı?.. Eğer böyle ise, teknik eleman
lara 60 günde eğitim verilerek bu servis yeniden mi 

I yapılmaya başlandı?.. 

3. 1979 ilkbaharında Toprak - Su Genel Mü
dürlüğünün başlattığı bir toprak verimlilik envanter 
projesinin varlığını hepimiz basından biliyoruz. Bu 
proje iki yıl için hazırlanmıştı ve belli toprak büyük
lüklerinin gübre ve öteki girdi kullanım düzeylerini 
[bilgi - işlem makineleri ile değerlendirip, köylülere 
iletmeyi amaçlıyordu. Sayın Bakanın açıkladığı pro
je, bu projeden farklı mıdır? Yoksa, Toprak - Su Ge
nel Müdürlüğünün yeni kadrosu bu görevi çok üstün 
bir başarı ile 60 günde bitirdbilmiş midir? 

Ayrıca şu ek soruları da yukarıdakilerden bağım
sız olarak belirtmek gerekiyor : 

1. 60 milyar liralık artış hangi ürünlerde olacak -
I tır? Örneğin, buğdayda mı, fasulyede mi, pirinçte mi 
I ve hanigi ölçülerde? 

2. Ürünler için hanigi yıl fiyatları kulanılmıştır? 
I 3. Sayın Bakan ürün dallarına göre fiziki üretim 

hedeflerini açiklayalbilecek durumda mıdır? 
4. Milli, hür, demokratik kooperatif modeli bu 

projede nasıl kullanılacaktır? Yani, Toprak - Su Koo
peratiflerinin modeli değişecek midir? 

I Sayın senatörler; 
I Aslında olay köylümüzün ilkba'har gübresinin kül-

kulanımında karşılaşacağı güçlükleri örtbas et
me olayıdır. İlkbahar gübresi için 1 milyon tonun 
üzerinde gübre ithal edilmesi zorunludur. İlkba-

I ıhar gübresi için, 1 milyon ton gübre ithal edebilmek 
ûçin 1 360 000 000 dolar gereklidir. Sayın Bakan asıl 

I bu ithalatın yapılıp, yapılmayacağını burada açıkla
malıdır. Yoksa köylünün, Sayın Dernirel'in açıkladı-

| ğı zam furyası karşısında, özellikle gübreye yapılan 
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çok ağır zamlar karşısında zaten gübre tasarruf ede
ceği, kendine göre tarım tekniklerini uygulayacağı or
tadadır. 

'BAŞKAN — Sayın Saykal... 

CHP GRUBU ADINA AYSEL BAYKAL (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

Sayın Bakanın bu soruları basma yeni açıklamış 
olmaisını da gözönünde tutarak, sözlü alarak burada 
açıklayacağı ümitidyie hepinize saygılar sunuyorum. 
(CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grubu sıra
larından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
•Sayın Eige. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanım, delaletinizle TRT'ye ve basma" 
'bir noktayı açıklamak istiyorum. 

Biz parlamenterler bu kürsülerde konuşuruz, ko
nuşmalarımız tamamen zapta intikal eder, herkesin 
ne dediği zabıtlardadır. Bazı gazeteler ve radyo lütfe
der, parlamenterlerin konuşmalarını aksettirmeye kal
kar; fakat bu aksettirmeler o parlamenterin ifade et
tiği temel ve anafikir içerisinde değil, kendi görüş ve 
anlayışları içerisinde make bulur. Vatandaş Meclis 
saatinde radyoyu dinlediği zaman, o gazeteyi okudu
ğu zaman, o parlamenterin söylemek istemediklerinin 
ifade edildiğini anlayamaz ve o laflar parlamentere 
izafe edilir. 

5 Şubat 198G günü Diyanet İşleri Bütçesi burada 
konuşulurken, iktidar, muhalefet ve diğer gruplar be
nim konuşmam karşısında bir anlayış içerisinde tasvip 
edici bir davranışta idiler ve kürsüden inerken de ar
kadaşlarım lütfetti, her kanattan alkışladılar. Ne di
yor televizyon yahut da radyo, ne yazıyor basında ba
zı gazeteler? «İskender Cenap Ege Kur'an kursları
nın kapatılmasını istedi» mesele bu. Tabii güzel bir 
polemik meselesi. Bazılarına verilmiş olan mesele 
üzerinde komışa'bilme, çeşitli tefsir yapabilme imkâ
nını hazırlıyor. O günkü konuşmasında İskender Ce
nap Ege böyle mi dedi?.. Zabıtlar ortada. Ben aile 
ocağından başlamak üzere ve hatta anaokullarında, 
sonra da ilkokuldan, liselere kadar gerekli din ders
lerinin çocukların yaşına ve seviyesine göre verilme
sini, tamamen öğretilmesini ve bu derslerin mecburi 
olmasını Kur'an -1 Kerim'in okutulmasını, öğretilme
sini dahi ifade eden bir beyanda bulundum; bu ders-
ieri de şu veya bu değil, (özür dileyerek, uydurma ol
masın tabirim aynıdır) bihakkın dini bilgisi olan, ho
ca olan kişiler tarafından verilsin ve o zaman Tür

kiye'de laik okul, din okulu diye iki ayırım olmaz. 
Eüi'ün çocuklarımız, % 95'inin üstünde Müslüman 
olan bu memlekette, din dersini okullardan bihakkın 
alır, öğrenir çıkar. 18 yaşından sonra vicdan hürriye
ti vardır; ister dini inançlarını yürütür, ister yürüt
mez. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesi, Diyanet İşleri mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bütçemizle ilgili konuş
manızı rica edeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hayır 
Sayın Başkan... 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Köy 
İşleri konuşuluyor, Diyanet İşleri değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da
kika, Köy İşleri konuşulur sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Lütfedin efendim, sizler müdahale 
etmeyin, ben müdahale ediyorum. • 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Yarın 
bu zatıâlinizin de başına gelir. Ben burada bir şeyi 
tespit etmek istiyorum. Bundan zatıâlinizin de hakkı 
var, benim de hakkım var ve bundan önceki konuş
malarımın birisinde de söyledim. Dedim ki; parti
ler, iktidarlar, muhalefetler kendi parti imkânları içe
risinde konuştuklarım istedikleri gibi duyurabilirler, 
kamuoyuna intikal ettirebilirler; ama biz parlamen
terlerin bu imkânımız yok dedim. Bunu söylerken 
şahsimi savunmadım, hepimiz hakkında sö3'lemeye 
çalıştım. Bugün benim için böyle bir şey söylendiği 
g'.-bi, yarın zatıâîiniz için de yazılır. 

Şimdi, benim, «Devletin mutlaka laik olması la
zım geldiğini, milletin din sahibi olması icap etti
ğini, çocuklara dini terbiye verilmesi gerektiğini; 
böylece bugün miktarını bilmiyorum 200 - 3C0 bin 
belki çocuğun Kuran kurslarından istifade etmesine 
mukabil, eğer benim dediğim sisteme gidilirse 1 0 - 1 2 
milyon çocuğumuzun din dersi alabilme imkânına 
sahip olacağını söyledim. Bunun istismara götürüle
cek hangi yönü var?.. Bu istismar edilmiştir muhte
rem arkadaşlarım. Hepimizin konuşmalarında kendi 
arzularına göre bu şekilde, bilhassa radyo tarafın
dan yayın yapılması, «Gölge etme başka ihsan is
temem» hikâyesi, lütfetsinler hiç vermesinler. Böyle 
yarım yamalak verip de, bizlerin burada gece yarı
larına kadar ifade etmeye çalıştığımız memleket me
selelerini, hafife alır bir durumda bizi göstermeye 
hakları yoktur. Bunun vicdanla da kabili telif tarafı 
olmaz. 
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Özür dilerim Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine gelince; ben bu
rada Sayın CHP sözcüsünün «Makineleri akıllıca 
kullanmak, üretimi artırmak...» şeklindeki beyanla
rına, şahsi fikrim değil, benim saham değil; ancak 
yukarda 21.1.1980 günü Köy İşleri Bakanlığında ger
çekten bu mesleğin içinden gelmiş olan değerli bir 
arkadaşım Sayın Timuçin Turan'ın vermiş olduğu 
rakamlarla cevap vermeye çalışacağım. 

Bilhassa bu Köye Ulaşım Projesinin ne şekilde 
ifade edildiği ve ne netice verildiğini birkaç rakam
lar vermeye çalışıyorum. 

Arkadaşımız yukarda aynen şöyle dedi: «KUP 
uygulaması senede toplam 313 gün devam etmiş, gün
de 3 saat fazla mesai ile 11 saat çalışmanın gerçek
leştirilmesi amaçlanmış ve 11 saate göre işçilere para 
ödenmiş. 313 günde 201 adet dozer ile 11 saatte 692 
Üin 44 saat çalışma yapılması gerekirken, yapılan 
fiili çalışma 272 bin 270 saat; yani amaçlanan do
zer randımanı % 39'u aşamamıştır. Başarılı olan 
proje bu haldedir. Günde 11 saat çalışması gereken 
dozerler, böylece ancak günde 4,5 saat çalışabilmiş-
tir ve bunlar, aynı dozerlere bağlı olarak çalışan 
personeline, operatörüne, yağcısına, bekçisine, aşçı
sına, fiilen 4,5 saat çalıştırıldığı halde, 11 saatten öde
me yapılmıştır. Bunun verimlilik neresinde, rasyo
nellik neresinde?... Bunlar tespit edilmiştir ve KUP' 
ta çalıştırılacak olan elemanlar 1 0 - 1 5 günlük eği
tim gördükten sonra işbaşına alındıkları için, bun
lar gerektiği gibi ustalaşamadıklarından makineleri 
de kullanmakta güçlük çekmişlerdir. 1976'da bir do
zer 7 000 saat çalıştıktan sonra ancak arıza yapa
bilirken, bu KUP projesi içerisinde 6 000 saate var
madan dozerler arıza yapmaya ve revizyona tabi tu
tulmaya mecbur kalınmıştır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bazı 

altyapı, 'köprü ve sanat yolları da yapılmadığı için 
bu dozerlerin dolaştırılarak vakit kaybettikleri de 
ayrıca ortadadır. 

Benim vaktim kısaldığı için, şurasını ifade ede
yim ki, bu laflar, bunlar şuradan veya buradan de
ğil; bir rapordan alınmıştır. «Bu rakamları bir ko
misyonun tanzim ettiği rapordan aldım.» diyor arka
daşım. Nereden almış?... KUP'un verimsizliğinin is
pat edileceği ve bunun sonucu KUP'un kaldırılması
nın gerektiğini ifade eden bir rapordan, Sayın Ali 
Topuz'un KUP projesini yürütmekle yükümlü kıl

dığı kişilerin imzaları var bu raporda. Etüt Dairesi 
Başkanının imzası var. Planlamayı yapan ünitededir 
bu kişi. Etüt - Proje Dairesi, Köy Yolları Dairesi 
Başkanının imzası var. Bizzat yürütmekle yükümlü 
olan birimin başında olan kişi ve makinelerin so
rumlu kişisinin imzası var; yani bu tarzda yapılan 
KUP projesinin, daha doğrusu Köye Ulaşım Proje
sinin iflas etmiş olduğunun raporu, bizzat Sayın Ali 
Topuz zamanında tespit edilmiş ve Sayın Ali To-
puz'a da bu rapor verilmiştir. 

Biraz önce burada ve yukarıda devamlı olarak 
arkadaşlarımızın, «'Bilimsel açılardan ele aldıkları; 
makineyi akıllıca kullanmak, üretimi artırmak...» gi
bi ileriye sürdükleri «KUP» denilen varlığın ne ol
duğu şu iki rakamla ortaya çıkmaktadır. Bunun üze
rine hâlâ, efendim, Köye Ulaşım Projesinin verimli 
olduğu, rantabl olduğu, çok istifadeli olduğunu ifade 
edebilmek için insanın gözünü yumması, gözünün 
önüne kendi getirdikleri adamların tespit etmiş oldu
ğu ve imzalarıyla ortada duran raporu kaale alma
mış olmaları gerekir. Rakamlar budur, gerçek bu
dur. Çok beğenilerek ileri sürülen ve bugünkü ikti
darı karalamak için de bir vesile edilmeye çalışılan 
KUP bundan ibarettir. Bunu burada arz etmek is
terim. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Kooperatif meselesi ve TARİŞ mevzuuna gelin
ce; onu şimdi konuşmayacağım. Onu Maliye Bakan
lığı Bütçesi... 

BAŞKAN — Onlar zaten mevzu dışı efendim. 
Ticaret Bakanlığına bağlı, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Konuş
muyorum Sayın Başkanım, cümlemi bitiriyorum, mü
saade buyurun. Ben burada zamanını 10 -15 dakika 
geçirenleri bilirim. Ben bir cümle söylüyorum. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İzin ver 
de dinleyelim Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Dinle
yeceksiniz ve dinlemek değil, ağlamanız lazım. 
Ayağınızın altından çekilmekte olan halının farkında 
olmamanın sıkıntısını sadece iktidar çekmeyecek, he
pimiz çekeceğiz. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Ona en çok 
sen muhtaçsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hele 
sen hiç konuşma. Senin yerin burası değil. 
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sönmez, müda
hale etmeyin, rica ediyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Senin 
yerin başka yer. Sen oraya git. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — O bizim iç işi
miz, sen ona karışma. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturduğu
muz yerden konuşmak gibi bir usulümüz yok. 

Sayın Güven, buyurunuz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz; fa
kat alışılagelen ele alınış şe'kliyle bu Bakanlık, sade
ce yol, su, elektrik hizmetleri gören bir Bakanlık şek
linde alınır ve köyün, köylünün yığınlar halindeki 
hizmetlerine hiç değinilmez ve yine Bakanlığın da 
olaylara bakış açısı, buradaki bakış açısının dışına 
pek taşmaz. 

Bugün Türkiye'nin sorunlarının başında gelen 
köy ve köylünün sorunudur. Nüfusun % 60'a ya
kını el'an köyde oturmaktadır. İşsizlik illetinin en 
çok kasıp kavurduğu bu yörelerdir. Sosyal denge
sizliklerin en çok güç duruma soktuğu insanların yı
ğını buralardadır ve yine toplum içerisindeki birçok 
patlamalara neden olan aç, verimsiz bu toprakların 
barındırmadığı, dünyadan ümidini kesmiş insanların 
kentlere akın edip o hava içerisinde her türlü anar
şik olaylara karışabilme olasılığı ve durumudur. O 
halde, sorun her yönüyle ele alınır da bir çözüm yo
lu aranırsa toplum için faydalı olur. Yoksa, dar ka
nallardan, dar kadrolardan işe bakılırsa, dertlerin 
giderilmesi şöyle dursun, dertlere yeni dertler de ilâ
ve edilmiş olur. 

Köye hizmet, köylüye iş ve köyde üretimi artır
ma... Öncelikle işin temelinde yatan bir sorun var
dır. Köyde sosyal adaleti sağlama, köyde üretimi ge
liştirme, köyde sanayie kaynak aktarıcı nitelikte üre
time doğru yönlenebilmek için öncelikle gündemde 
olan toprak reformu sorununu mutlaka çözmek la
zımdır. 

Toprak reformunu yatırmanın yolu, onu «İzm» 
lere alet etmekle oluyor. Aslında toprak reformu bu
gün sosyalist memleektlerde de, kapitalist memleket
lerde de, karma ekonomiyi benimseyen bütün mem
leketlerde de uygulanmaktadır. Nüans farkları var
dır. Bunu uygulamayan, buna karşı çıkan aklı ba
şında ileri hiçbir memleket yoktur. Ancak, geri kal
mış memleketlerde, bir avuç toprak ağasını memnun 
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etmek uğruna memleketin bütün kaynakları heder 
olup gitmektedir. 

Toprak reformu bölgevi de olmaz. Tek elden yü
rütülür; ama üç sene olur beş sene olur, on sene 
olur, yirmi sene olur ve toprak reformu verimsiz ara
ziden 'başlatılmak suretiyle yozlaştırılmaz. Memleke
tin milyonlarını akıtırsınız, bir sonuç alamazsınız 
ve ondan sonra da işte «Toprak reformu dediğin 
budur.» diye davayı da yozlaştırırsınız. Verimli böl
gelerden işe başlamak suretiyle yapılır. 

Yine bunun yanında, Köy Kanunumuz neredey
se 60 yaşına girdi. Cumhuriyetin ilk kuruluş günle
rinde çıkmış bir Yasa. Ondan sonra çok şeyler de
ğişti. Çok partili hayata döndük. 1961 Anayasası ile 
son derece ileri sosyal içerikli hizmetleri getirdik; fa
kat bu Yasanın bundan katiyen nasibi yoktur. 

Yerii görüş ve gelişmelere uygun olarak Köy Ya
sasını mutlaka ve mutlaka ele almak lazımdır. Köy 
muhtarına çeşitli yasalarla verilen hizmetlerin adedi 
115'tir. Köy muhtarından aradığımız nitelik de sa
dece okur - yazar olmaktır. Bu şartlar altında, 20 
milyonu aŞan insanların hizmetleri ne görülür, ne de 
bir adım ileriye atılır. 

Aslında 'biz topluma birçok yerlerden kabahat 
bulacak yerde, kabahatin çoğunu kendimizde görüp 
de bu sorunlar üzerinde daha akılcı ve birleştirici yol
dan gitsek çok daha iyi olur. 

Bir konuya daha değineceğim. 
Son fiyat hareketleri toplumun birçok kesimini 

son derece tedirgin etti. % 500'lere yaklaşan fiyat 
artışları oldu; fakat yine burada en çok ezilen yine 
köylü idi. Gübrenin alabildiğine Devlet yoluyla sub-
vansiye edilmesi... Bu doğru bir şey değil; ama bu 
ortama gelmiş bir şeyi birden bire % 500, % 800 
oranında köylünün gübresine zam vurmak herhal
de pek akılcı ve doğru bir şey değil. 

Bunun sonucu ne oluyor?... Aslında fakir ve az 
toprağı olanı daha çok ezmiş oluyoruz. Eğer büyük 
toprak sahibi 300 - 4O0f bin liralık gübre alıyorsa, 
zaten o durumu itibariyle, bizim geKr vergisi yasa
sının son zamanlardaki aldığı enflasyonun etkisiyle 
gayri atıl durum nedeniyle % 70 nispetinde vergi
den yararlanmaktadır. O halde onun 100 liraya al
dığı gübre aslında 100 lira değil, 30 lira demektir. 
Çünkü masraf olarak işleyecektir, dolayısıyla % 70' 
inden kurtulacaktır; ama üç çuval, beş çuval, on çu
val alan % 100 ödeme durumuna girecektir; yani 
böyle bir terslik de meydana gelmiş oluyor. 

Şimdi, bir konuya daha ben de değineceğim: 
I YSE hizmetleri. 

338 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 2 

Efendim, bunu devamlı söylüyoruz; fakat inşal
lah bu söylemelerimiz ileride uygulamaya geçer. 
Her konuda ve her yerde Devleti hâkim kılıp par
tiyi Devletin yerine koymamak, daha açık bir ifa
deyle partizanlıktan kaçınmak lâzımdır. Her yerde 
söylüyoruz; fakat bunun sistemini kurmazsak, geliş
melerini > hazırlamazsak bunların çoğu lafta kalır. 
Mekanizmalar kendiliğinden akılcı yolda oluşturul
du mu, bu zaten kendiliğinden particiliği de yok 
eder bir yerde. 

KUP projesi bunun bir güzel örneği idi. KUP' 
dan amaç ne idi?... Tek köy değil, birbiriyle ekono
mik, sosyal bağlantıları bulunan 7 - 8 - 1 0 köye top
lu hizmet getirmek. 8 - 1 0 köye toplu hizmet geti
rince o hizmet dinamiğinin kendine has bir işleyişi 
vardır. Orada şu partiye de rey veren olur, bu par
tiye de rey veren olur. Eğer yok, muayyen statüye 
bağlı birbirine ulaştıran yollar bu grup bölgelerini 
'kapsayacak yerde hazırlanırsa, (A) köyünden de ge
çer, (B) köyünden de geçer, (C) köyünden de geçer. 
Kendiliğinden zaten partilere göre, partizan baskıla
rına doğru hizmet getirme niteliği kaybolur. Bölge
ye hizmet gelmiş olur. Bu bir. 

îkincisi; hizmet toplu olunca, toplu hizmetin avan
tajlarından faydalanılır. Tek tek bir aracın çalışması 
başkadır, grup halinde, kitle halinde çalışma başka
dır. Bunu şuna benzetirler; atölye ile fabrika arasın
daki ilişki. Te!k tek bir dozer, atölye tipi bir işçidir; 
toplu dozer çalışması (bir fabrika misalidir. Atölye 
ile fabrika yarışabilir mi? tşte KUP projesinin ni
teliği insan ve makine arasındaki akılcı ilişkiyi, bağı 
kurmak bu oluyordu. 

Şimdi sorarım size, bir ilçede böyle 4 - 5 tane 
yöre olur da, her ilçeye KUP bu nitelikte bir prog
ram getirirse, artık partizanlık onun orasında kalır 
mı? (A) köyü Halk Partisine, (B) köyü Adalet Par
tisine, öbür köy Milli Selâmet Partisine rey vermiş 
olabilir. Yolun bir halkasını koparıp da öbür hal
kasına gidemeyeceğinize göre, bu akılcı gidişle bu 
da önlenmiş olur. 

Üçüncüsü; Sayın Ege bazı rakamlar verdi. Bu 
Öyle değil. Türkiye'de yapılan yollar bellidir. Sayın 
Baykal güzel örneğini verdi. Eskiden bir dozerle or
talama 10 - 12 kilometre yol yapılırken, (Türkiye'de 
yapılan yollar da belli, listelere geçmiş) son zaman
larda bu 24 kilometreye çıkmıştır. Kaldı ki, KUP uy
gulaması yenidir. Mutlaka her yeniliğin başlangıcın
da aksaklıklar olacak. Bunu kabul etmek lâzım. 

'BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Bu aksaklıkları dikkate almak suretiyle onları da 
gidererek daha çok verimi artırıcı yolları aramamız 
lazım. Demin verdiğim örnekte fabrika atelye nite
liğinde, atelye fabrikadan daha ileri hareketlidir diye
cek içimizde olmadığına göre, KUP projesine temel
den karşı çıkmak olamaz. Olamıyacağına göre, noksan
lıkları varsa noksanlıklarını gidermek lazımdır. Ak
sine yanlış bir mantık oluyor. Herhangi iyi bir ha
reketi baltalamak için ucundan bir tane örnek atıp, 
ortaya örneği getirmek suretiyle iyi gidişi fenaya çe
virmek gibi bir yol olur. 

İkinci ve son derece önemli bir sorun daha da, 
köyde ekonomik düzenlenmelerin yapılabilmesi, 
oluşabilmesidir. 

Köylü her yönüyle ezilen kitledir. Üretim, tüke
tim, pazarlama sisteminin en iyi bir şekilde köyde 
düzenlenmesi zaten az olan, zaten kıt olan kaynak
larının bir ölçüde de çarçur edilmemesine, elinden 
ucuza çıkmamasına, öte yandan da tüketim madde
lerinin kendisine pahalıya getirilmemesi sonucunu 
ortaya koyar. 

Şimdi, kooperatifçilikde de zannederim anlaşabi
leceğiz. Bizim istediğimiz kooperatif sistemi şudur; 
zannederim sizinki de bundan pek farklı değildir. 

Kooperatifler demokratik kuruluşlar olacaktır, hal
kın malı olacaktır. Devlet kooperatifçiliği yok. Bu 
bir. Peki Devlete düşen görevler ne olacaktır?.. 
Devlete düşen görev, kanımca kooperatifçiliği günün 
şartlarına, yörenin özelliklerine göre en iyi bilip iş
leten elemanları yetiştirmek. Bir... İkincisi de bu 
kooperatiflerin mali yönden, kaynak yönünden des
teklenmesini sağlamak. Zannederim siz de bundan 
farklı bir şey düşünmezsiniz. O halde Devletin 
müdahalesini içerisinden çıkartmışız. Halk kendi 
kooperatifini kendi kuracaktır, kendisi işletecektir, 
murakabe edecektir ve bu arada bilgi yetersizliğini 
gidermek için Devlet önayak olacaktır. Sermayesi 
yoktur, sermaye birikimi yoktur. O yönden kredi
lerle, bankalarla Devlet olanaklarıyla yardım göre
cektir. Onun ötesinde de kooperatifler ileri hamle
de bazı kişiler tarafından çarçur edilmesin diye 
de denetimini yapacaktır. Bu kooperatif düzenine 
karşı çıkacak içinizde var mı?.. Yok. Yok olduğuna 
göre, burada da anlaşabileceğiz. 

Köylünün en önemli sorunlarından bir tanesi de 
işsizlik sorunudur. 
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Bugün Türkiye'de 8 milyona yakın, köyde gizli i 
işsiz var demektir. Sadece mevsimlik olarak bir ay, 
iki ay, üç ay çalışır; kimi tütününde, kimi buğda
yında, kimi arpasında; onun ötesinde 9 ay boş 
yatar. Hele orman köylerinde bu nitelikte bir kişi 
de yoktur. Bu bakımdan birdenbire olmanın zor
luğunu kabul ediyorum; ama işsizlik sigortasını ya
vaş yavaş, kademe kademe memleketimize getirme
miz lazımdır. Sonra çiftçiyi de sigorta kapsamı içe
risine almakta yarar var. ı 

Yine Anayasanın hükmü gereği köylünün bu de
valüasyonlardan, fiyat hareketlerinden fazla ezilme
mesini sağlamak için (Anayasada özel maddesi var
dır) köylünün ürünlerinin değer pahasına satılma
sını Devlet sağlar. O halde taban fiyatlarının teşek- I 
kül etmesinde enflasyonist gidişi körüklediğini biliyo
rum. Aşırıya gitmemek kaydıyla; ama hiç değilse 
Türkiye'de ekonomik bunalımın sıkıntısının büyü
ğünü ezilen bu insanlara da Devletin, hükümetlerin 
yüklemeye hakkı yoktur. Anayasal bu haklan da 
dikkate alınarak taban fiyatların hazırlanmasında, 
uygulanmasında bunları incitici bir yola gitmemekte 
yarar vardır. 

Bu düşüncelerimle, bu niyetlerimle bu Bütçenin 
Türk köylüsüne Türk halkına hayırlı uğurlu olma
sını diler, hepinizi saygılarımla selâmlarım. (AP sı
ralarından alkışlar) j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akmandor. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bakanlık, Türki
ye'nin yarıdan fazla nüfusunun yaşadığı kırsal kesi
min hizmetlerini gören, ona kazanç, yaşama biçimi 
kazandıran bir Bakanlıktır. Bu nedenle Bakanlığın ı 
çalışmalarının ülke yönünden önemi son derece bü
yük. I 

Bakanlık çalışmalarını bu kırsal (kesimde altyapı j 
tesislerinin tamamlanmasına, bu (kırsal 'kesimde ya
şayan nüfusun gelirini sağlayan, onların yaşamım sağ
layan, olanakları ortaya çıkarmaya, nihayet koopera- | 
tiflerle onları örgütlemeye yönelik çalışmalar manzu- j 
meşini faaliyetlerinin içine alır. 

Ben sırasıyla bunlardan evvela altyapıya değin
mek istiyorum. Türkiye'nin nüfusunun % 60'dan faz
lası ve çalışan 15,5 milyon nüfusun ise % 59'u; yani 
9 milyon işgücünü kırsal kesim sağlar. Bu itibarla bun
ların yaşadığı kırsal kesimdeki altyapının; yani yol, 
su, elektrik, bunların tarlalarına su götürecek kanal- | 

ların; yani Toprak - Su faaliyetlerinin yapılması son 
derece önemlidir, 

Bu kesim hem çok işgücünü oluşturduğu halde ka
zanç, yevmiye bakımından da diğer kesimlerde çalı
şanların ancak 1/3'ünü kazanırlar. Böylesine bir yere 
tam hizmetlerin talmaimen entegre vaziyette getirilme
sine ihtiyaç vardır; ama uzun süre böyle olamamıştır; 
yani yol, su bunlar münferit olarak getirtebilmişler-
dir. 

Ben şimdi su işlerinde !bir önemli noktaya değin
mek işitiyorum. 

Evvela köylere teker teker su getirilmeye başlan
mıştı, daha sonra grup köyler teşekkül etti, bu grup 
köylere sular getirildi; ama bugün ben kendi ilimden 
söyleyebilirim ki, (BoluMan) 7-8 tane grup köy vardır 
ki, programların uygulanmıasında yapılmış görünüyor, 
işlemiyor. Neden işlemiyor?... Çünkü, su haklarına 
göre, aslında Bakanlar Kurulu kararı alınır ve o köy 
grubuna su hakkı tanınır; ama 'bunlar arasında birta
kım nedenlerle (O nedenlerin ayrıntılarına girmeyelim) 
bu grup köylerin suları gas*bediliyor 'bazı bir grupla, 
diğerlerine su verilmiyor. Sanıyorum iki, Köy İşleri 
Bakanlığımın bu konuya ciddi eğilmesi lazım. 

İkincisi, su işlerinde yapmak iyi bir şeydir; ama 
işletmek de önemlidir, amaç işletmedir. Eğer çeşme-
nizdeki su akmıyorsa, o tesis yapılmış sayılmamalıdır. 
Sanıyorum ki, Köy İşleri Bakanlığının bu konuda bü
yük eksikliği vardır. İşletmeye, tesislere sahip olma
ya yönelmemiştir. Bu konuyu Sayın Balkanın ciddi 
olarak ele alacağına inanıyorum. 

Su ve elektrik yapımında köye getirilirken amacın 
yalnız içme suyu, yalnız odalarda elektriği yakmak 
şeklinde olmaması lazımdır. Köylüye biri enerji şek
linde geliyor, biri de su şekilde geliyor. Su, hayvan
larına da, tavuk besliyorsa tavuklarına da ve bahçesi
ne de su demektir; yani ekonomik bir tarafı da var
dır. O halde içme sularını getirirken projelerin bu 
anlamda geniş (biçimde planlanması ve böylece bir ke
rede getirilmesi elbetteki lazımdır; ama bu 'böyle ya
pılmıyor. Bu konuya da eğileceklerini ümit ediyorum. 

Gelir sağlayan Toprak - Su çalışmaları çok önem
li. Toprak - Su çalışmaları iki gruba ayrılabilir. Bi
ri, büyük su işlerinde, Devlet Su İşlerinin yaptığı te
sislerde tarla içi hizmetleridir, diğeri küçük sulardır. 
Hangisi olursa olsun Toprak - Su'yun getirdiği hiz
metler önemlidir. Hele bugünkü karma ekonomiden 
pazar ekonomisine doğru memleketin itildiği bu dö
nemde bir kere daha önemlidir bu konu; çünkü köy
lü sanıyorum bu sene artan gübre fiyatlarıyla çok bü-
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yü'k ıbir dar sokağa sokulmuştur. Bunun aslında doğal 
olan labaratuvar etütleriyle minimum gübre kullanıl
masıyla çözümlenebileceği şeklindeki açıklamanın ye
terli olduğunu sanmıyorum. Daha evvel Grup Sözcüsü 
arkadaşım gayet vukufla anlattı, bu konu teknik bir 
ıkonudur, bu labaratuvarlar eskiden 'beri vardı ve ça
lışıyordu. Esasen bu görevini yapmaları lazım. Faz
la gübre (kullanmak bir kâr değildir, toprak için zarar
dır. 

Asıl önemli noktaya geliyorum. 
Köylünün ürününü elde ettikten sonra, pazar eko

nomisi gibi bir ekonomi içinde ürünlerini yok paha
sına satmaya mahkûm etmek, onu korumasız bırak
mak doğru değildir. İşte bu girdileri sağlayacak, sa
tın alacağı mallar ucuza sağlayabilmek için mutlaka 
örgütlenmesi, kooperatifler halinde kendini hazırlıklı 
tutması lazım. 

'BAŞKAN — îki dakikanız var efendim. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Bu kooperatiflerin, tarım ürünlerinin karakterine 
bağlı olarak, aslında tarım ürününü pazara götürülme
den evvel korunması, muhafaza edilmesi, depolanması 
lazımdır iki, 'bunları sağlayarak tarım ürünlerini bir ile
ri kademede muameleye tutarak, sanayi ürünü haline 
getirmek ve 'böyle satmak, kırsal kesimde geliri mini
mum olan köylünün daha iyi bir yaşama düzenine ken
disim geçirmesini sağlar. Bu itibarla kooperatiflerin 
ekonomik yönden sayılamayacak kadar yararları var
dır. 

Bu konunun sanıyorum ki, partiler arasında kısır 
görüşler ileri sürülerek bir çekişme düzeyine çekil
memesi lazım ve Türk Ulusunun büyük çoğunluğunu 
sağlayan bu kırsal kesimde yaşayan köylüyü refaha 
kavuşturmak için kooperatiflerin büyük hizmet gördü
ğüne mutlaka inanmamız lazım. 

Şunu ifade edeyim ki, kooperatifler hem üretim 
kooperatifleri halinde, hem tüketim kooperatifleri ha
linde köylünün örgütlenmesine yararlı olduğu gibi, 
onların 'bulunduğu kırsal kesime yan endüstrinin geti
rilmesi için de bir vasıtadır. Topraklarımız sabit ol
duğuna göre, (24,5 milyon hektar işlenebilir toprak 
var Türkiye'de) bunu büyültmeye, çekip uzatmaya im
kân yok. Verimini artırabiliriz o da örgütlenmeyle 
olur, bilgiyle olur, kooperatifle olur. Verimini artır
dıktan sonra 'buraya el sanatları, yeni sanayi dalları 
getirilebilir, bu da kooperatifleşmeyle olur. 

O halde her şeyiyle sanıyorum kooperatifler Türk 
köylüsünün dayanağıdır 

BAŞKAN — Müsamaha payını da kullanıyorsunuz 
efendim. 

NEŞ'ET AKMANDOR (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim, toparlamaya çalışıyorum. 

Köy işleri Bakanlığının 'bu geniş çalışma açısı içe
risinde 1980 yılında tamamen köye dönük çalışma
sını ümit ediyor ve bu Bütçenin hem Bakanlığa, 
hem bütün Ulusa yararlı olması dileklerimle saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çalış?... Yok. 
Sayın Akşit, buyurunuz. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, çok de
ğerli senatörler; 

Köy İşleri Bakanlığının yaptığı hizmetler yönün
den bence hiç de küçümsenmeyecek, memleketimiz 
için fevkalâde önemi haiz olan hizmetleri mevzuba
histir. Bunlardan birkaçını dile getirmek ve yüksek 
huzurunuzda dilek ve temennilerimi arz etmek istiyo
rum. 

Toprak - Su'nun yaptığı gölet, yeraltı suyu ve koo
peratif kurmak suretiyle bu sulama işleri, ufak hiz
metler olmasına rağmen getirdiği hayırlar, faydalar 
yönünden hiç de küçümsenecek durumda değildir. Yal
nız, burada, Devlet Su İşleri ile iştirak halinde ça
lıştıkları için, çok vakit bunlarda bazı aksamalar 
meydana gelmektedir. Ezcümle bizim Denizli bölge
sinde yeraltı suyu bakımından tetiklik edilmiş, suyunun 
mevcut olduğu anlaşılmış ve orada yeraltı suyu sula
maları yönünden ön planda ele alınmış olan bölgele
rimiz mevcut. Ancak, kooperatif kuruldu, Toprak-Su' 
ya gitti, Toprak-Su'dan, Devlet Su İşlerinden rapor 
geldi gibi muameleler, maalesef seneleri yutmaktadır. 
Bu bakımdan, Sayın Bakanımızın bu mevzulara çok 
önem verdiğini 'bilmekteyim. Bu işin süratlendirilmesi-
ne, Devlet Su İşleriyle olan bu irtibatın kuvvetlen
dirilmesinde, hızlandırılmasında yardımcı olmasını 
hassaten rica ediyorum. 

Ayrıca, yapılacak göletlerin ufak hizmetler, az 
paralarla yapılan hizmetler olmasına rağmen, istihsal 
edilecek hububat ve sair mahsuller, topraktan elde 
edilecek mahsuller yönünden, meyve vs. yönünden 
önemi büyük olduğu için, bunlara da büyük mikyas
ta önem verilmesini, ehemmiyet verilmesini hassaten 
rica etmekteyim. 

Bir de içme suyu yönünden müsait olan köyleri
mizde, memnuniyetle öğrendiğime göre, şe'beke tesisa
tı yapılmak suretiyle, köylerde evlere de içme suyu 
verildiğini tespit etmiş bulunmaktayım. Mümkün 
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olan yerlerde bunun daha fazla genişletilmek sure
tiyle, ıbu 'imkândan köylerimizin daha fazla faydalan-
dırıimasım da rioa ediyorum, 

Burada ibir hususu da dile getirmeden geçemeyece
ğim. 

1977 senesi Eylül ayında Denizli'deki köy yolları 
ve asfaltlanma çalışmaları mevzuunda, programda tes
pit edilmiş olan hususlar ihale mevzuu olmuştu. Maa
lesef, 1978 senesinde ancak icraasma, çalışmasına ge
çilebilecek olan bu meselede, benim hiç 'kabul ede
meyeceğim bazı hadiseler zuhur etmiştir. Bunu, geçen 
yıl yazılı soru vertmek suretiyle, bizzat bütçe konu
şulurken takrir vermek suretiyle Köy işleri Bakanlığı 
Bütçesinde dile getirmiştim. 

Mesele şudur: Programa alınmış olan esas işler 
durduğu halde, onlar yapılmadığı halde, maalesef o iş 
bitmeden ek programlar yapılmış, onlar yapılmış ve 
onların bitirilmesine gayret edilmiştir. Hukuken bu 
mümkün mü, değil mi? Sayın Bakanın bunu tetkik 
etmesini istirham ediyorum. 

Ayrıca, ben gidip mahallinde tetkik, ettiğim za
man denmiştir (ki «Sayın Bakan emir verdi» Çok af
federsiniz, bunu yüksek huzurunuzda evvelce de dile 
getirmiştim. Ben Acıpayam'ın Yatağan (Şimdi kasaba 
olan) iköyündenim. Benim Kazam olan Acıpayam ile 
Tavas İlçesinde, programa dahil olan yolların hiç biri
si yapılmama hususunda ısrar edilmişti. YSE Müdürü
ne bu sorduğumuz zaman, «Ne yapayım Od, Sayın 
Bakan böyle emretti.» denildi. Bu böyle midir, de
ğil midir? Sayın Baikana o zaman sordum, «Bunu 
YSE Müdürü daha iyi bilecek, benim burada rolüm 
yok.» dedi; ama YSE Müdürünün söylediği ile yapı
lan iş ve netice maalesef aksine tecelli etti. Eğer ge
çen sene sonunda Sayın Oelâl Kayacan Vali olaraik 
gelip de, «Bu nasıl iş» diye müdahale etmemiş ol
saydı, benim köyümün yolu hâlâ yapılmamış olacaktı. 
Bu nasıl iştir, nasıl anlayıştır? Bunu anlayamıyorum 
ve burada demek istiyorum ki, yolsuz köye yol ya
pılır, içme suyu olmayan yere içme suyu götürülür. 
İhale edilmiş olan mevzular bir kenara itilmek sure
tiyle, ek programlar yapılarak esas programı ihmal 
etmenin neye ve kime yaradığım izah etmek mümkün 
değildir. 

Sayın Balkan, bu mevzuda birçok yolsuzlukların 
olduğu, militanların bulunduğu, aşırı ve ileri derecede, 
hani kabul edemediğimiz akımların tesiri olduğu ifa
de edilmekte ve şikâyet mevzuu olmaktadır. Bu mev
zuu da tetkik ettirmesini, tahkik ettirmesini, varsa 
müsebbiplerinin cezalandırılmasını istirham ediyo
rum^ 

Köy işleri Bakanlığının, kooperatifler mevzuunda 
da çok büyük hizmetlere vasıta olduğu kanaatinde 
bulunduğumu huzurunuzda arz ederim. Bu destekledik
leri kooperatifler, çok vakitler o geliri çok az olan 
bölgelere hayat getirmekte, imkân getirmekte, onların 
iktisadi şartlarım geliştirmektedir. Bir vakitler prog
ramdan çıkarılimış olan bu çeşit, bizim bölgemizdeki, 
Denizli bölgesindeki kooperatifleri yeniden programa 
almak suretiyle meseleyi hallettiği için, haklıya hakkı 
teslim ettikleri için Sayın Baikana ve değerli mesai 
arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür etmeyi de bir 
vazife telakki ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Memleketimiz için büyük hizmetler ifa eden, gö

ren Köy işleri Bakanlığının çeşitli genel müdürlükle
rinde çalışmış olan personeliyle Sayın Bakanını hu
zurunuzda muvaffakiyet dileğiyle selamlıyorum. Si
ze de beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Köy işleri Bakanlığı Büt
çesinin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. (AP 
sıralarından alkışlar.) 

Sağolun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Kitaplı, buyurunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bir önemli Bakanlık üzerinde müzakere yapıyo
ruz. Daha doğrusu konuları önemli bir Bakanlık üze
rinde müzakereler yapıyoruz. 

Sözüme şöyle başlamak istiyorum; (Sayın Halk 
Partisi Sözcüsünün sözünden esinlenerek) işte asıl olay, 
bu önemli meselelere ayakları yerde olmayanların 
fetva vermesidir. Asıl olay, memleket için fevka
lâde önemli ve içinde yaşanmadığı müddetçe anlaşıl
ması mümkün olmayan meselelere dışarıdan bakan
ların fetva vermesidir. Kısacası, Halk Partisi Sözcü
sünün konuşmasından çıkaracağım genel netice bun
dan ibarettir. 

Köy İşleri Bakanlığına ihtiyaç vardır, yoktur me
selesi bugünün meselesi değildir. Kendimin de için
de bulunduğu, «Harikalar Kabinesi» olarak tavsif edi
len Kabinede de uzun süre görüşülmüştür. Tabi ha
rikaların içinde ben yoktum, özür dilerim; ama onla
rın da iştirakiyle şuna varılmıştır ki, bu, özelliği olan 
bir meseledir. Köy yoluyla karayolu birbirinden çok 
farklıdır, ismi yol olmasına rağmen. Köye hizmet 
ile şehire hizmet arasında büyük fark vardır, hizmet
lerin paralel olmasına rağmen ve kalmıştır yerinde. 
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Efendim, laf söylemek kolay. Hele de her zaman 
yeni yeni sloganlar da ortaya atmak kolay. Hele tet
kik etmeden atmak çok daha kolay. Zaman zaman 
Türkiye'de, «Aca'ba bu kesime; yani ekonomik gücü 
az olan kesime, zayıf olan kesime nasıl yöneliriz?» 
meselesi, üst seviyede tartışıldı. Büyük laflar edildi 
büyük lafların peşinden büyük adamlar seminerler 
düzenledi. Bir arkadaşınız da oraya katıldı. O zama
nın meselesi, halk sektörü meselesiydi. Senelerce ko
nuşuldu, hep merak ettik (Ben de merak ettim) ne çı
kacak bunun içinden diye?.. Üç gün.takip ettim. Teb
liğler yayınlandı evimde, müzakereler yapıldı ve hiç 
kimse belli bir yönde birleşemedi. Bir bir yerde de
ğil, belli bir yönde birleşemedi. Sanki yeni keşifmiş 
gibi, yeni keşiflermiş gibi; kimisi; çok ortaklı anonim 
şirketlere halk sektörü dedi, kimisi, «kooperatiflere 
halk sektörü» dedi, tabii ideolojisi çok ileride olan
larda benim anlayamadığım bazı şeyler söylediler ve 
de sonunda o toplantıdan, o seminerden sonra halk 
sektörü bir daba da konşulur olmaktan çıktı. 

Peşinden bir slogan, Köy - Kent meselesi çıktı. 
Aslında köy - kent meselesi sonradan anlaşıldı ki, 
bir zamanlar Adalet Partisinin «Toplu yerleşim mer
kezleri projesiymiş», Milli Hareket Partisinin de 
programında olan toplu köy meselesiymiş ve de me
rasimle 3 - 5 evin bulunduğu yere bir banka şubesi 
açıldı, Orman Bakanlığı mı önce yapacak, Köy İşleri 
Bakanlığı mı önce yapacak yarışmasıyla bu da sa
bun köpüğü gibi geçti, gitti. 

Arkadaşlarım; 
Eğer biz tarımsal kesime gitmek istiyor isek, eğer 

biz tarımsal kesime memleketin kıt imkânlarıyla isa
betli ve verimler, yatırımlar yoluyla gitmek istiyorsak; 
o zaman bunda bir vuzuha varmamız lâzım gelir. 
Bunun anameselesinde vuzuha varmamız lâzım. Bu
nun anameselesi, çeşitli tabirlerde de olsa, kooperatif
tir. Kooperatif Türkiye'de yeni icat edilmedi. Türki
ye'de Atatürk'ün ilk ortağı olduğu kooperatif var. 
Bugüne kadar onların yığılmış imkânları var, milyar
lar; ortakları var, milyonlar, eğitilmiş elemanı var, 
tecrübesi var. 

Bir yarış Türkiye'de var. IBunları bir tarafa bıra
kalım, bir yeni şey icat edelim. Teknisyen olarak o 
zaman o mücadelenin içinde ben de vardım, yahut 
münakaşanın içinde, planlamada. Efendim, «çok 
yönlü kooperatif yapalım». Yapalım efendim, kredi 
kooperatiflerini çok yönlü yapalım. Maksat çok yön
lülükle bitiyor ise. Nitekim, 1581 sayılı Kanunla bu 
mesele halledildi. Bunların memuru var, tecrübesi 
var, binası var, deposu var, parası var... 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Siyasile
rin kontrolü var . 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bir de Devle
tin kontrolü var, siyasilerin kontrolü o zaman yoktu, 
çok yeni çıktı onlar. Onlar sizin zihniyetiniz biraz 
kabardıktan sonra meydana çıktı. Vaktiyle kimse 
dokunmazdı onlara, kimse anasının babasının adını 
sormazdı ve o söyledikleriniz 1974'ün sonrasının has
talığıdır. 

Sonra başladı bir Köy - Koop meselesi. Ben karşı 
durdum bir kooperatifçi olarak, o zaman da bürok
raside az çok yetkili bir şahıs olarak; gelin, meseleyi 
dağıtmayın, istiyorsanız tecrübeli kooperatifleri o 
yola sevk edelim ve bunlardan istifade edelim. Koo
peratif zorla kurulmaz. Zorla kurarsanız, bugünkü 
Koy - Kop'un neticesi hâsıl olur. Sizin de elinizden 
çıkar. Çünkü, kuruluş gayesi eğer ortaklığa hizmet 
değil de, ortaklara fayda aktarmaJk değil de, politika 
olursa, bugünkü Köy - Kop'un haline döner ve için
de bunu başlatanlar, belki de iyi niyetle başlatanlar dı
şarıda kalır ve sonra 300 milyonların, 500 milyonla
rın yerini arar durursunuz. Benim vatandaşım, Ka
vak'ın Asalcık nahiyesinde hem traktörün parasını ya
tırır, hem Ziraat Bankasından traktörü almadığı hal
de borçlanır, taksitlerini ödemeye başlar; ama trak
törü bulamaz. Peşine düşer, ancak Mersin'de bir baş
kasına satıldığının tespitini yapar. 

Gelin mesele de vuzuha varalım. Ne murat edi
yoruz kooperatiften? Ortağa fayda aktarmayı. Ortağa 
fayda aktarmayı murat etmiyorsak, bu kooperatif 
değildir. 

Şimdi bir misal vereyim. Belki size tuhaf gelecek, 
ama kasten ekstrem misal veriyorum. Eğer bir köye, 
inekçilikle, hayvancılıkla meşgul olan bir köye, bir 
aihır yapar da, kooperatif adına 10 inek beslerseniz, o 
köye ne fayda getirirsiniz?.. Sizden süt kalmaz, et kal
maz. Bu kooperatif değildir. Bunun ticari şirketten 
bir farkı yok. îki ihtimal var; kazanırsa kime, zarar 
ederse kime... O köye cins bir boğa getirirseniz; o 
köyün ineklerini aşılarsanız, jenerasyon jenerasyon 
İslah ederseniz, o kooperatiftir; çünkü ortağına fay
da getirmiştir. 

Bir kooperatif bir köyde tavukçuluk yaparsa, bin 
tane tavuğu kümese koymuş, iki tane de başına bekçi 
koymuş, beslemiş satmış. Ne faydası olur?.. 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Ondan ortak 
tavuk almaz yumurta almaz veya satamaz zarar ede
cek; piyasaya uyamaz, zordur; ama ona cins yum ur-

— 343 — 



C. Senatosu B : 36 1 1 . 2 . 1980 O : 2 

ta getirirsiniz, ama ona cins civciv getirecek koope
ratif kurarsanız, işte bu kooperatiftir. Çünkü, orta
ğına fayda aktarıyorsunuz, İşte burada vuzuha vara
lım. 

Gelin çarpık ekonomik durum, çarpık sosyal 
triinye, bunlar artık çok alıştığımız laflar oldu. Her 
yer çarpık. Bunun içinde yaşayan bizleriz, her halde 
biz de çarpığız. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Zam yapa
lım, doğrultalım. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hep beraber 
yaşıyoruz... 

Beyler, Türkiye'de kooperatifçiliği geliştirmek is
tiyorsak; kooperatifçiliği yozlaştırma yönünden is
tihsal kooperatiflerini bir yere bırakalım. Üzerinde 
çok münakaşa edilir demokratik sistemlerde. Gelin, 
köyde ciddi kooperatifçiliği destekleyelim, ciddi ya
tırımları destekleyelim. 

Bu zamana kadar Devletçe 1 milyar 700 milyon 
lira vermişiz kooperatiflere. Hangilerine?.. Köy kal
kınma kooperatiflerine. Şöyle düşünüyorum kafamı 
sallayıp; ben bunun yarısı kadar fayda görmüyorum 
Türkiye'de. Bir yığın boş ahırlar yollarda, bir yığın 
'boş kümesler köylerde, bir yığın boş salça fabrika
ları dört duvardan ibaret, yazık günah. 

Bir meseleyi söyleyerek ve kooperatİfçilere sesle
nerek sözümü bitirmek istiyorum. 

Türkiye'de gelişmeyen, gelişemeyen istihlâk koo
peratifleri vardır. Bilhassa böyle devrelerde fevkala
de önemli etkisi vardır, piyasayı düzenleme yönün
den. Bilhassa böyle devrelerde ortaklara ekonomik 
rahatlık getirmek bakımından fevkalade önemi var
dır. Gelin, bunu geliştirecek, bunu güçlendirecek yolu 
arayalım. 

Bir ara Türk - İş böyle bir teşebbüse girişmişti, 
seminerler de yapmıştı . Gelin bunu geliştirelim ve de 
şunu söyleyerek laflarımı bağlıyorum: Türkiye'de 
kooperatif vardır, Türkiye'de kooperatif Atatürk za
manından beri vardır. Türkiye^de kooperatif hareketi 
Cumhuriyet Halk Partisine münhasır değildir, Türki
ye'de kooperatif hareketini Adalet Partisi geliştirmiş
tir. Türkiye'de 1974 yılına kadar kooperatiflerde po
litika yoktu. Geçen sefer de söyledim, kooperatifleri 
politik araç olarak kullanmak başka şeydir. Planda 
'bir istikamet verirsiniz, bir görev verirsiniz, onları 
özendirici tedbirlerle o istikamete sevk edersiniz; 
ama Tariş'te olduğu gibi, Çuko - Birlikte olduğu gibi, 
Ant - Birlikte olduğu gibi, Güneydoğu Birliğinde ol
duğu gibi ve Tiftik Birliğinde olduğu gibi; kooperatif
te.., 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Seçimle 
geıenleri, işbaşından aldınız. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak lütfen efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — ...kooperatifte 

politika yaparsanız, buna hakkınız yoktur, hakkımız 
yoktur. Bir başkasının sırtından; yani hepimizin mü
dafaa ettiği ekonomik gücü zayıf insanların sırtından 
politik menfaatler elde etmekten başka, bir neticeye 
varamayız, Bu onların zarannadır, bu memleketin 
zarannadır, bu kooperatifçiliğin zarannadır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AIP sıralarından 
alkışlar) 

B\ŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tenkit ve temennileri cevaplamak üzere Köy İş

leri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ahmet Karayiğit, 
buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz Sayın Başkanlığı uyarmak 
için bir maruzatım olacak. Bu sırada bir yanlışlık var 
efendim. Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili kişisel konuş
malarda sabahleyin bize verilen listede Sayın Baha 
Akşit yazılı değildi. Sayın Baykal'a 10 ncu sıra ve
rilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, onu arz edeyim. Sayın Ba
ha Akşit'e fiş verilmiş, saati yazılı, sırası yazılı; fakat 
listeye yazılması unutulmuş. Fişi ibraz edince, saat 
sırasına göre araya sıkıştırdım efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Siz söy
lediniz, Sayın Baykal'a da 11 nci sırada fiş verilmesi 
lâzım, halbuki 10 numara verilmiş. 

BAŞKAN — 11 olması lâzım, kayacak ta'bii, ara
ya 6 ncı sıraya Baha Akşit girdikten sonra tabii 
11 nci sıraya kayacak. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Fişte 
yanlışlık varsa? 

BAŞKAN — Efendim, fişi görebilirsiniz, fiş eli
mizdedir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Efen
dim, herhangi bir itirazım yok, arkadaşlarımızın hak
kı yanmasın diye. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olmuş, o sırayı yazan 
arkadaşımız ki, zannediyorum Sayın Çelebi fişi ver
miş, saatini, sırasını fişe yazmış, fakat listeye yazma
ya unutmuş . 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Oraya 
mı yazmayı unutmuş? 

BAŞKAN — Evet buraya yazmayı unutmuş. Sa
yın Akşit, «Ben sıradaydım, listede ismim yok,» de
diler, fişlerini ibraz ettiler, araya koydum, saatine 
göre. 
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu esas 
üzerine Sayın Baykal'm numarasının 11 olması lâzım, 
fişte 10 onun için diyorum. 

BAŞKAN — Evet 11 olacak, şimdi 10'da. Onu 
ben bilemem efendim, ben yazmadım efendim, onu 
bilemem. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu ko
nuda sizi uyarıyorum efendim, dikkatli olunsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır. 
Buyurun devam edin. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bakanlığmın 1980 Mali Yılı Bütçesi dolayısıyla 
huzurlarınızda bulunuyorum. Şahsım ve Bakanlık 
mensuplarım adına saygılarımı sunarım. 

Konuşan arkadaşlarımı dikkatle izledim. Elbetteki 
icraatımızda, tatbikatımızda bunun büyük rolü ola
caktır, büyük payı olacaktır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı kurulduğu 
günden bugüne kadar, yani 15 yıllık süre içerisinde 
köye ve kırsal alana büyük hizmetler götürmüştür. 
izin verirseniz bunların bir tadadını yapmak istiyo
rum, 

Evvela 102 bin kilometre köy yolu yapılmış. 48 bin 
üniteye içme suyu götürülmüş. 553 bin hektar tarım 
arazisine sulama suyu sağlanmış. 600 bin hektar ara
ziye tesviye, drenaj, toprak ıslahı ve toprak muhafaza 
çalışmaları yapılmış. Çiftçilere 966 milyon liralık 
toprak - su kredisi verilmiş, 1 770 kooperatife 1,5 
milyar liralık hibe ve kredi şeklinde Devlet yardımı 
yapılmış, açılan 2 500 kursla 38 bin köylü gencine 
halıcılık ve benzeri el sanatları öğretilmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünce ise, kuruluşundan 1979 yılı başına ka
dar olan dönemde 446 bin çiftçi ailesine 22 milyon 
dönüm arazi dağıtılmış, bunlardan 131 bin aileye 
332 milyon lira kredi verilmiş, 1 milyon 124 bin dö
nüm Hazine arazisi kiraya verilmiş, köylere 42 mil
yon dönüm mera tahsis edilmiş, diğer ülkelerde yaşa
yan soydaşlarımızdan 245 bin ailenin yurdumuza göç
men olarak gelmesi sağlanmış ve 38 bin aile iskân 
edümiiştir. Çeşitli nedenlerle yerlerini terk etmek zo
runda kalan yahut göçebe hayatı yaşayan 3 bine ya
kın ailenin iskânı yapılmış, kredi ve arsa verilerek, 
teknik yardım yapılarak köylerde 7 200 ailenin yeni 
konutlara, tarımsal işletmelere kavuşmaları sağlan
mıştır. 

Köylümüze 1950 yılından sonra götürülen hizmet
lerle yetinmiyoruz, bunlarla da iftihar etmiyoruz. 

İftihar edeceğimiz husus gelecekteki büyük hizmet
lerle olacaktır. Çünkü, köylümüz daha iyi hizmetlere 
layıktır. Bu konudaki hedefimiz Hükümet programı
mızda da açıkça belirtilmiştir. Ulaşılmayan köy kal
mayacaktır. Her köye elektrik gidecektir. Her karış 
toprak sulanacaktır. Köye sanayi tesisleri götürüle
cektir. Köylüye yeterli kredi sağlanacaktır. Kalkın
manın nimetleri âdil ve dengeli bir şekilde yurt sat
hına ve toplumun bütün kesimlerine yapılacaktır. 

Şehirlerimizin yararlandığı imkân ve kolaylıkları 
köylümüze de sağlamayı hedef edindik. Köylerimizıi 
modern haberleşme imkânlarına kavuşturacağız. Ba
kanlığımızın köye götürdüğü bütün hizmetlerde geri 
kalmış bölgelere gerekli ağırlık verilecektir. Köye gö
türülen hizmetlerin korunması, işletmesi ve bakımı 
sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Halk Partisi Sözcüsü de temas ettiler. Biz 

gerçekçi ve geçerli olan projeleri tatbik etmekten asla 
fütur getirmeyiz; ama Sayın Doğan Kitaplı'nın da 
söylediği gibi, gerçeklerden uzak ve verimlilikten 
uzak, tatbikatında bir sürü aksakları gördüğümüz za
man o projeleri uygulamaktan da kaldırmak bizim gö
revimizdir. 

Bir KUP projesi ortaya getirdiler. Nedir bu KUP 
projesi? Köye Ulaşım Projesiymiş. Köy İşleri Bakan
lığı kurulduğu günden bugüne kadar köye ulaşmayı 
bir tarafa bırakmış, bizden evvelki Sayın Ecevit Hü
kümeti, Halk Partisi Hükümeti bizim bıraktığımız 
köye ulaşım projesini ele almış ve bir sürü gösterilerle, 
geçitlerle, televizyon programlarıyla köye ulaşım prog
ramını başlatmış. 

Aslında böyle değil. Aslında, biraz sonra rakam
ları Yüce Heyetinize arz ettiğim zaman gayet düşün
dürücü, üzücü neticeleri göreceksiniz. Türk köylü
süne 1970'den beri gelen hükümetler köye ulaşım 
projesini bir hayli yürütmek için gayret sarf etmişler
dir. Mesela, bizim bir mobil ekip sistemimiz vardı 
1976 yılında 760 tane treyler alarak, kamp treyler; 
parça parça değil, ekip halindeki çalışmalarda işçinin 
sosyal imkânlarını, sosyal ihtiyaçlarını giderecek ted
birler almıştık ve biz, bizim uygulamalarımızda bir 
dozer 15,6 kilometrelik yol yapıyordu. 

Şurada Sayın Halk Partisi Hükümetinin, Sayın 
selefim Ali Topuz'un çıkarttığı bir broşür var. Bu bro
şürde KUP uygulamasında bir dozerin bir yılda 25 
kilometre yapacağını ifade ediyordu. Tatbikat öyle de
ğildir arkadaşlar. 1979 yılında bir dozerin bir senede 
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yaptığı yol 10,8 kilometredir. Sayın Halk Partisi 
Sözcüsü «24 kilometredir,» dedi. Yanlış biliyorlar, 
lütfen iyi tetkik etsinler. 1978 yılında da bu rakam 
14,6 kilometredir. Yine Sayın Halk Partisi Sözcü
sü «24 kilometre» dediler. Yanlış biliyorlar, lütfen 
iyi tetkik etsinler. 

(Burada mühim olan konu şudur; bir hizmet 
yarısındayız, hizmet yarışında uyumlu olarak git
mek zorundayız. Benim elimde insan gücü var, 
ıbenim elimde malkline gücü var. Bugün Köy İşleri 
'Bakanlığının makine gücü küçümsenecek bir park 
değildir. 5 bin ağır iş makinesi var, 15 bine yakın 
makine gücü var. Makine gücüyle beraber insan 
gücünü bir uyum içerisinde köyün hizmetlerine 
doğru yöneltmek, benim ve Bakanlığımın mensup
larının görevidir arkadaşlar., 

Fazla mesai alarak insan gücüne 11 saat veri
yorsunuz, yaptığımıız tetkiklerde görüyoruz ki, ma
kineler 4,5 saat çalışıyor; yani fazla mesaiyi fazla 
veriyorsun yani insan gücünü 4,5 saat çalıştırıyor
sunuz; yani aşjağı yukarı 7,5 - 8. saat âtıl kapasite 
var. Ben Köy îşleri Bakanı olarak, Adalet Partisi) 
Hükümetinin bir Bakanı olarak bunun için KOP 
tatbikatını yürürlükten kaldırdım arkadaşlar. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İddia
nız doğruysa hakkında tahkikat açtıralbilirsiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI AHMET KARAYİ, 
GİT (Devamla) — Kaldırdım. Ne yapıyorum kal
dırdıktan sonra? Ben bu makineleri rafa koyacak 
adam da değilim, pamukla sarıp sarmalayıp da 
yağmurden, rüzgârdan eskimesin, böyle bir zihni
yet de yok, konuşmalarından onu esinledim ben, 
onların tabiriyle hitap ediyorum anlasınlar diyerek. 
Ben beş bölgede pilot il ilân ettim, beş ili pilot il 
olarak programıma aldım ve yeni bir düzenle, yeni 
ıbir hızla mart ayından itibaren köy yollarının ya
pımına başlayacağım. İnşallah Allah bizim yüzü
müzü kara çıkartmaz, göreceksiniz bir dozerin ran
dımanı 1978'e, 1979'a nazaran çok daha fazla ola
caktır arkadaşlarım. 

Köy İşleri Bakanlığının hizmetleri, Bayındırlık 
hizmetleri diye küçümsenemez. Bayındırlık hizmet
leri gitmeyen yörelerde, kırsal alanda kalkınma ol
maz. Temel ilkedir bu. Bir köye elektriği götürmez-
sen, bir köye yolu götürmezsen, btk köye yeteri 
derecede içeceği suyu temin edemıezseniz arkadaş
lar; istediğiniz kadar yırtının, istediğiniz kadar bü
yük projeler yapın, istediğiniz kadar televizyonun 
ekranlarını doldurun köyde kalkınmayı sağlayamaz

sınız. Evvelâ altyapı gidecek, şart bu. Altyapı git
tikten sonra ancak köyde sosyal kalkınmayı, eko
nomik kalkınmayı bu şekilde gerçekleştirebiliriz. 

KUP - Projesinin, sayın Halk Partisi Sözcüsü 
bir tabir kullandı, üzüldüm, 'beklemezdim hanım
efendiden böyle bir ta'bir. «Çıkar çevreleri..» fa
lan dedi. Benlim çıkar çevrem alamaz, ben halk 
adamıyım. Ben lafla değü, edebiyatla değil; gerçek
le halkla bütünleşen bir insanım. Onun için seçili
yorum 15 sene, onun için 14 Ekim seçimlerinde bu 
millet bize rey verdi. «Çıkar çevresi» dediğiniz rey 
veren millet midir?.. Evet, Kup projesinin bazı fay-i 
dalıarı olmuştur. Halk Partili arkadiaşlarıma fayda
lan olmuştur. Size bir teftiş heyeti raporu oikuya-
cağım. 

IBAŞKAN — Raporun tamıanıım okumayın da 
süreniz dolmasın, netice kısmını okuyun Sayın 
Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI AHMET KARAYİĞİT (Devamla) Peki Sayın 
Başkanım < 

^Malatya'da YSE İl Müdürü, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Pötürige İlçe Başkanı Ra
mazan ErşaJhin'in ve rençperlerinin yaz ayların
da oturdukları evlere 1,5 kilometre uzaklıktaki yo
lunu yapmıştır ve Devleti 20)0 bin lira zarara sok
muştur.» 

«Parça - kesek» dediği yollar bu ise doğru. Ben 
bu tür uygulamaları kaldırdım ve hakkında da fez
leke tanzim ettim, mahkemeye veriyorum bu arka
daşları. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sonra program tekniğinin gereğidir arkadaşlar. 
Biz köye giden hizmetlerde partizanlığın dışında hiz
met etmeyi prensip ittihaz edinmiş kimseleriz. Öy
le bir felsefenin adamlarıyız; ama 1977 yılında ya
rım kalan programların, 1978 yılında programa alın
ması gerekirdi, sayın selefim partizanlık yapmak için 
o programların devamını almamıştır. O programlan 
Allah bize tamamlamayı nasip edecektir arkadaşlar. 

Evet, KUP gibi KİP'i de uygulamadan kaldırdım. 
Fevkalâde üzücü, fevkalâde düşündürücü ve toplumu 
titretici haberler alıyorduk KİP tatbikatından. KİP 
tatbikatı aslında taş toplama tatbikatı değildi. KİP 
tatbikatı, Halk Partisinin militanlarına istihdam tat
bikatıydı. Gittikleri zaman bir saat çalışıyorlardı ve
ya çalışmıyorlardı, Devletin milyonlarca lirasını he
ba ediyorlardı. Ben onun için kaldırdım KİP tatbi
katını. Biraz sonra Toprak - Su da da ifade edece
ğim. Biz taş toplama mevzuunu yıllardan beri tatbik 
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edilen bir usulle yürütüyoruz. Nedir bu?.. Derindeki 
taşları Devlet kendi eliyle çıkartıyor, yüzeydeki taş
lan arazi sahibi topluyordu. Zaten içme suları mev
zuunda emanet usulüyle biz bu işleri yürütüyorduk, 
o yöredeki insanları istihdam ediyorduk. 

Bunlar geçersiz olan ve bizi üzüntüye sevk eden 
projelerdi. Onun için biz bunları kaldırdık. 

Köy - Kent mevzuuna da değindiler, biraz sonra 
ona da değineceğim. Altyapı hizmetleri gelmediği sü
rece Köy - Kent'i tatbik edemezsiniz. Sonra, nedir 
Köy - Kent ben sizlere soruyorum?.. Sayın Genel 
Başkanınız ayrı tarifte bulunuyor, ilki sene sonra da
ha başka bir tarifler ekleniyor. Sayın Ali Topuz baş
ka bir tarifte bulunuyor, sizler apayrı bir tarifte bu
lunuyorsunuz. Allah'ınızı severseniz nedir şu Köy -
Kerit, ortaya koyun da biz de öğrenelim? Sayın Do
ğan Kitaph'nın ifade ettikleri gibi, iflâs eden bir 
halk sektörü var. Bir sürü gürültüler kopartılmıştır, 
ne kaldı arkaya, moloz yığınından başka?.. 

Arkadaşlar; 
Benim Bakanlığımda köy içme suları mevzuu fev

kalâde mühim 'bir konudur. Her sene iki senelik ye
dek boru ile biz mevsime girerdik; ama 1978 ve 1979 
yıllarında bütün asbestli borular ve diğer borular, su 
işlerinde kullanılan borular tamamıyla tüketilmiştir 
ve bugün sıfır stokla biz bir hizmet yılına girmiş bu
lunuyoruz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tüketil-
mişse başarıdır bu. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Evet, biz de 
vaktiyle tüketiyorduk, tüketirken yerine yenilerini 
alıyorduk, mevcudu tüketmek kolaydır. Tükettiğini
zin yerine yenilerini de koymak lazımdır. Tükettiniz 
sonra ne olacak, bugün ne olacak?.. 

Şimdi, yıllık programlarımızı aynen gerçekleşti
rebilmek bakımından asgari bir veya 1,5 yıllık boru 
ihtiyacının stoklanması gerekmektedir. 1977 yılından, 
1978 yılına 'bu stokla girilmesine rağmen, 1980 yılın
da hemen hemen sıfır stolkla girmekteyiz. Yıllık or
talama 15 milyon metre boru kullanılmakta olup, bu
nun ortalama mali portesi aşağı yukarı 4 milyar lira
dır arkadaşlar. 1980 yılına maalesef bu imkândan 
yoksun olarak girmekteyiz. Kaynak yetersizliği bir 
yana, bu miktar borunun hammaddesi temin edilse 
bile, imal edilmesi uzun zaman alacaktır. Kaldı ki, 
PVC, asbest gibi hammaddelerin temini dövize ihti
yaç gösterdiğinden, bunların zamanında sağlanması 
da bir hayli güçlükle olacaktır. 
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Köy elektrifikasyonu yalnız aydınlatma bakımın
dan değil, biraz evvelde söylediğim gibi, tarımsal sa
nayii kırsal alana yerleştirebilmek için enerjinin mut
lak surette orada bulunması lazımdır. Enerji olmadı
ğı zaman istediğiniz kadar uğraşın tarımsal sanayii 
geliştiremezsiniz, kırsal alanı kalkındırmazsınız. Bil
hassa, küçük sanayinin kurulması ve sulama işlerin
de fevkalâde önemlidir, enerjinin gitmesi. 

TEK Genel Müdürlüğü enterkonnekte sisteme 
bağlı olarak çalıştığından, 'bu sistemin kurulu 'bulun
madığı ve bu sisteme yeterli beslenme yapamadığı 
bölgelerimizde, küçük akarsulardan yararlanılarak 
yapılacalk hidroelektrik santrallarla köylerimize ener
ji sağlanması, bilhassa enerji darlığının Cihanşü
mul bir hale geldiği zamanımızda, üzerinde önemle 
durulması lazım gelen bir konudur. 

Köy elektrik şebekelerinin işletme ve bakımları 
köyler için hayati bir önem arz etmektedir. Şebeke
lerindeki arızayı gideremeyen köylüler ya komşu 
kasabalarla ya da TEK'e başvurmakta ve arıza gi
derilinceye kadar günlerce elektriksiz kalmaktadır. 
Köylümüzü bu sistemsiz ve gelişigüzel onarımlardan 
kurtarmak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğı ile anlaşarak, YSE bünyesinde köy elektrik bakım 
ekipleri kurmayı ve böylece kangren haline gelmiş 
olan bu yarayı da tedavi etmeyi düşünüyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Yüce Senatoya toir hususu daha arz etmek istiyo

rum, 
Köye hizmeti götürüyoruz, bırakıyoruz, yolu gö

türüyoruz bırakıyoruz bakımı yapılmıyor, camiyi ya
pıyoruz bakımı yapılmıyor veya soğuk hava depo
sunu yapıyoruz bakımı yapılmıyor. Bundan sonra 
Bakanlığım ciddi bir çalışma içerisine girerek, köye 
yapılan hizmetlerin bakımını da üslenmeyi öngör
mektedir. 

Toprak - Su mevzuunda da birkaç kelime arz et
mek istiyorum arkadaşlarım. Sayın Halk Partisi Söz
cüsü dedi ki, «Acaba, ilkbahar gübresini temin ede
meyeceksiniz de onun için mi bu beyanatları veri
yorsunuz.»* Ben evvelâ memleket ekonomisini düşü
nen bir insanım. Bu toprakların çocuğuyum, hepimiz 
bu toprakların çocuğuyuz. Zaman zaman düşüncele
rimizde ayrı şeyler olabilir, ayrı farklar olabilir; 
ama ben kendi düşüncelerimin faydalı olduğuna, ya
rarlı olduğuna inanıyorum veya Partimin felsefesinin 
yararlı olduğuna, doğru olduğuna inanıyorum. Ben 
bu beyanatı şunun için verdim : 
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Bir ekonomik darboğazdayız. Ekonomik darbo- j 
gazda yine sizin tabirinizle savurganlığın yeri yok
tur. Bugün, bilhassa Adana bölgesinde topraklarımız 
bazı tür gübrelere doymuş durumdadır. Artık, bun
dan sonra dengeli olarak gübre vermek mecburiye
tindeyiz. Dengeli gübre vermenin memleket ekono
misine fevkalade büyük fayda getireceğine sanırım 
sizler de katılırsınız. Ben köylümüzü, ziraatçimizi bu 
noktadan uyarmak için ifade ettim, o beyanatları 
verdim. 

Başka bir şey daha söyleyeceğim. Toprağın, su
yun ve gübrenin birleştiği yerde büyük problemler 
vardır. Bu problemleri biz Devlet olarak çözmezsek; 
toprağı, suyu ve gübreyi kullanan vatandaşımızın ve
rimi azalır, verimi. Ona bilgi vereceğiz, ona yardım
cı olacağız, onu eğiteceğiz. Nitekim, aşağı yukarı 
1979 yılında 22 bin civarında olan bu toprak sentez
lerini, 1980 yılında 160 bine çıkartıyoruz. 1981'de 
Allah nasip ederse 160 bin daha yapılacak. Ne ola
cak o zaman?.. İlçe bazında toprakların analizi tes
pit edilmiş olacak. Onun üzerine ürünlerin daha ve
rimli olabilmesi için gerekli münavebelerin filan ça
lışmalarını bu bazın üzerine yapmamız lazımdır. Bu 
zararlı bir hareket değil, faydalı bir harekettir. Sa
yın Halk Partisi Sözcüsü belki bir teşekkür eder di
ye gözlerimi açtım bekledim; ama hayal kırıklığına 
da uğramadım, aslında da beklediğim laftı. 

Bu, Toprak - Su mevzuuna fevkalâde önem ver
memiz lazım arkadaşlarım, iyi bir bitkisel üretim 
için zamanında ve yeterli yağış olmadığından, tarım 
arazilerinin % 90'ında sulama zarureti vardır. Top
rak su kaynakları bakımından sulu tarıma elverişli 
arazilerimizin ancak % 30'u için gerekli sulama te
sisleri yapılmış olup, bu tesislerden sulanması gere
ken arazinin ancak % 71'i fiilen sulanmaktadır. Ay
rıca tarla içi geçtirme hizmetlerindeki, tarımsal gir-
dilerdeki ve yayım hizmetlerindeki yetersizlikler ne- I 
deniyle fiilen sulanan sahalardan beklenen ürün ar- I 
tısı henüz tam olarak sağlanamamıştır. 

Milyonlarca yılda oluşmuş olan topraklarımız, I 
yanlış arazi kullanımı nedeniyle aşınıp gitmektedir. 
Türkiye'deki tarım arazilerinin % 72'si su erozyo- I 
nuna, c/c 1,5'u ise rüzgâr erozyonuna maruzdur. Ta
rım arazilerimizin % 9'unda yaşlık, % 4'ünde ço
raklık ve % 14'ünde de taşlık vardır. 

Amacımız, toprak ve su kaynaklarımızdan köylü- J 
müzün en iyi şekilde yararlanmasına imkân vermek
tir. I 

Bütçe teklifimizde Toprak su hizmetleriyle il
gili bölümünde en büyük ağırlık bent, kaptaj, galeri, J 
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gölet ve pompaj tesisleri gibi münferit sulama tesis
lerine verilmiştir. Bu tesisler, etüt ve planlama süre
lerinin kısa olması, proje maliyetlerinin küçülklüğü, 
yatırımların kısa sürede üretken hale gelmesi ve iş
letmelerin köylü tarafından yapılabilmesi nedenleriy
le, bilhassa geri kalmış köylerin kalkındırılmasında 
fevkalade müessir olmaktadır. 

Halen sulamaya açılmış tarım alanlarından fiilen 
sulanan arazi yüzdesinin yükseltilmesi ve birim alan
dan alınan ürün miktarının artırılması için, tesviye 
ve drenaj gibi tarla içi geliştirme hizmetleri hızlan
dırılacaktır. Bu hizmetlerin yerli yapısı ekipmanlar
dan yararlanılarak bizzat çiftçiler tarafından yapıl
ması teşvik edilecektir. 

Tarımsal ürünlerin ve (köylümüzün gelirini artı
rabilmek için bir taraftan mevcut tarım arazilerin
den alınan verimi yükseltmeye çalışırken, bir yan
dan da yaşlık, çoraklık ve taşlık gibi nedenlerle ta
rım yapılamayan arazileri ıslah ederek, tarıma elve
rişli hale getirmek gerekmektedir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü 1971 yıhadan be
ri Güneydoğu Anadolu da; Gaziantep, Adıyaman, 
Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Siirt illerindeki taş!: 
arazileri, biraz evvel de izah ettiğim gibi hep temin
ler. 

KİP projesinde bir hususu ifade edeyim; Elimde 
bir fotokopi vardır, bir gün getirip size gö&terece 
ğim. Bu Devletin Hazinesine hepimizin çok dikkat
le sahip olmamız lazımdır. Bir sürü çarçurlara mey
dan vermememiz lazımdır. KİP tatbikatında edindi
ğimiz bilgiler bizi hakikaten üzmüştür. Bunun için 
gerekli tahkikatları açtırdım. Neticelerini fırsat bu
lursam Yüce Senatoya da arz edeceğim. Amacımız 
köylüyü bir ay veya 15 günlük Devlet bordrosuna 
sokmak değildir. Gayemiz, köylünün sosyal ve eko
nomik durumunu iyi bir düzeye çıkarmak için de
vamlılık ve verimlilik arz eden tedbirleri getirmek
tir. Sanırım sizler de bu görüşte olabilirsiniz. 

Çiftçilerin, toprak ve su muhafazası, arazi ıslahı 
ve sulama konularında yatırım yapmalarını teşvik 
etmek üzere verilen kontrollü Toprak su kredileri
nin fevkalade başarılı olması, % 95'inin vadesinde 
ödenmesi nedeniyle 3 Ocak 1980 tarihinden itiba
ren : 

İpotekli şahıs limiti 750 000 liradan 1 500 000 li
raya, 

İpoteksiz şahıs limiti 150 000 liradan 750 000 li
raya ve asgari ödemesiz dönem bir yıldan iki yıla 
çıkarılmış, zorunlu çiftçi katkısı, küçük ve orta çift
çilerde % 25'den % 10'a indirilmiştir. 
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Topraksu konularına Ziraat Bankasının ayırdı
ğı kredi plasmanı 800 milyondan 1 milyar 500 mil
yon liraya çılkartılmıştır. Çiftçimizin kullandığı kim
yevi gübrenin yarısını mamul yahut da ara ürün ola
rak diğer ülkelerden ithal etmekteyiz. Mamul gübre 
ve ara ürünlerinin ithali için yılda 1 milyar dolara 
yakın döviz harcanmaktadır. Ben onun için gübre 
kullanımının biraz daha 'bilimsel açıdan ele alınma
sını ve köylümüze bilimsel açıdan yardım edilmesi
nin ekonomik yönden ve verim yönünden yerinde 
bir hareket olacağına kaniyim ve bunun için de ça
lışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Gerek Ba
sın yolu ile gerekse TRT yolu ile. Türkiye'deki Top
raksu baş mühendislerimiz ve lâboratuvarlarımız 
tamamıyla çiftçimizin emrindedir. İstedikleri zaman, 
gittikleri an kendilerine gerek gübre yönünden, ge
rek münavebe yönünden, gerek sulama yönünden 
her türlü yardımı yapmaya hazır bir vaziyettedirler. 

Sayın CHP Sözcüsü bana 'bir sual sordu. «Bu, 60 
günlük bir şey midir?..» dedi. Hayır. Bu, 60 günlük 
bir şey değil. Topraksu'nun Türkiye'deki ciddi hiz
metlerini, fevkalade güzel hizmetlerini 60 güne sığ
dırmak 'büyük bir insafsızlık olur. Topraksu, ku
rulduğu günden bugüne kadar büyük hizmetler ifa 
eden bir teşekküldür. Kendileriyle ve tüm Toprak
su mensuplarıyla iftihar etmekteyim. Topraksu, 
sizin söylediğiniz kırsal alandaki sosyal ekonomik 
yapıyı gerçekleştirecek bir bünyedir. Onun için daha 
evvelki çalışmalarını gölgelemeye hiç bir politikacı
nın hakkı yoktur arkadaşlarım. 

Günün aktüel meselesi her halde bu kooperatif-
çililk. îzin verirseniz birazcık da ona değinmek isti
yorum. 

Toplam olarak 11 661 adet kooperatif bağlıdır 
Kooperatifler Destekleme Genel Müdürlüğüne. Bu
nun 7 831'i köy kalkınma kooperatifleridir. Köy kal
kınma kooperatiflerine 1967 yılından beri Bakanlığı
mız Bütçesinden Devlet yardımı yapılmaktadır. Bu 
kooperatiflerin ancak % 16'si proje uygulamasına 
geçmiş, % 6'sı yatırımını tamamlayarak işletmeye 
geçebilmiştir. Bu fevkalade düşük gerçekleşme yüz
delerinin en başta gelen nedeni, bu kooperatiflerin 
önemli bir kısmının yurt dışına işçi gönderebilmek 
için kurulmuş olan suni kooperatifler olmasıdır. İkin
ci neden, bu kooperatiflerin köyün tümünü kapsa-
mayışı ve köylünün ilgisizliğidir. 

Gerçek bu iken, kooperatifçiliği putlaştırmanın 
yahut çarpık: ideolojiler için basamak taşı yapmanın 
köylüye 'bir yarar sağlayamayacağı ve köylüce tas
vip edilemeyeceği ortadadır. 

I Köy kooperatifçiliğindeki politikamız Hükümet 
Programımızda açıkça belirtilmiştir. Köy kalkınma
sında milli, hür ve demokratik kooperatifçiliği güçlü 
bir vasıta olarak görüyoruz. Köy kooperatifleri teş-

I vik ve takviye edilecektir. Köy kooperatifçiliğinin 
yozlaştırümasına ve anarşi mihrakları haline getiril
mesine izin vermeyeceğiz.. Devlet kaynaklarının ve 
kooperatif ortaklarının sermayelerinin çarçur edil-

I memesi, köylülerimizin kooperatifler hakkında iyi ni-
I yet ve ümitlerinin kötüye kullanılmaması için koope

ratiflerin ve kooperatifçiliğin özel menfaatlere ve si
yasi amaçlara alet edilmesi önlenecektir. 

Kooperatiflerin ve kooperatif üst kuruluşlarının 
gayelerine uygun çalışmaları ve yatırım yapmaları 
sağlanacaktır. Ufak çaplı kooperatif projelerinin ya
nı sıra bölgesel nitelikte ve ihracata dönük projelerin 
teşvik ve desteklenmesine gerekli ağırlık verilecek-

I tir. Kırsal kalkınmada tarıma dayalı sanayi ile sana-
I yi projelerine büyük önem verilecektir. Kooperatif

lere Devlet yardımı sağlayan yönetmeliğimiz daha 
ziyade ufak çaplı ve bir yıl içinde uygulanabilen pro
jelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olup, böl-

I gesel etkinliği olan büyük çaplı projelerin zamanın
da ve istenilen şekilde desteklenmesine imkân veril -

I memekte ve kooperatifler kısa zamanda işletmeye 
geçememektedir. Bu nedenle Devlet yardımı yönet
meliğimizde gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Kooperatiflere işletme sermayesi sağlamada önem-
I li bir araç olan kredi - faiz sübvansiyonu mekaniz-
I masına gerekli işlerliğinin kazandırılması ve kredi 
I teminatı konusunda kooperatiflere yeterli kolaylık-
I Iarın sağlanması için Ziraat Bankası ile yeni bir pro-
I tokol. yapılacaktır. 

I 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu bugün bazı ih
tiyaçlara cevap verememektedir. Bu nedenle 1163 sa-

I yılı Kooperatifler Kanununda büyük değişiklikler 
I yapılacaJktır ve bizim İktidarımız zamanında, bizim 
I icraatımızda şuna şahit olacaksınız; senet olarak bu

nu kabul edin. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Boş senet çok 

I aldık sizden. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sayın Halk 
I Partisi Sözcüsüne söylüyorum; Halk Partisi İktida-
I rının yaptığı gibi, iktidara geldiğiniz zaman o koo-
I peratiflerin tek elden yönetimlerini değiştirdiniz. Bu-
I günkü anarşinin mihrakı, bugünkü bunalım, bugün-
I kü molozluk sizin yaptığınız o icraattan ileri gelmek-
} tedir. (AP sıralarından alkışlar.) 
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Sözü çok kolay söylüyorsunuz; «Demokratik halk 
kooperatifçiliği)» diyorsunuz, Nedir anlamı?... 
Özgürlüğe riayet mi, yoksa güdümlü bir kooperatif 
mi?.. Rey ile gelen seçimle gelen bir yönetimi hangi 
hakla değiştirebiliyorsunuz? Bugünkü sıkıntıların 
kökeni budur. Vazgeçin bu tür şeylerden. Köylüyü 
kalkındırmak istiyorsak, köylünün psikolojik yapısına 
göre, milli şuuruna, milli bütünlüğüne göre hareket 
etmemizin yerinde olacağına kaniim. Siz bunun ter
sini yapıyorsunuz, onun için başarısızsınız, onun için 
muvaffak olamıyorsunuz, onun için 14 Ekim seçim
lerindeki gibi mağlubiyete uğruyorsunuz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, ona göre toparla
yın Sayın Bakan. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme

yin. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkür ederim ikazınıza. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü uzun 
vadeli hizmet projeleri hazırlamış bulunmaktadır. 
Bu projeye göre, 10 yıllık bir süre içinde ailenin ta
rımsal ve şehirsel iskânları sağlanacaktır. Tahmi 
nen 10 bin köyümüzde tespit edilecek ihti
yaçlara göre, çok amaçlı köy konağı, cami, es
naf ve sanatkâr işyerleri, sosyal ve ekonomik tesis
ler yapımı gerçekleştirilerek köylerin imarı ve geliş
meleri sağlanacaktır. 

Birinci derece deprem kuşakları üzerinde bulunan 
ve kalkınmada öncelikli yörelere giren 3 825 köyde 
çürük nitelikli konut ve tarımsal tesislerin köylü 
isteğine bağlı olarak yenilenmesi ve depreme muka
vim hale getirilmesi sağlanacak ve bunun için gerekli 
her türlü kredi açılacaktır. Verilen krediler 5 yıl 
ödemesiz, 20 yıl taksitle ve % 2 faizle ödenecektir. 

Bilindiği gibi, 1976 yılında hazırlanarak Avrupa 
Konseyi İskân Fonuna sunulan ve 10 yıllık bir süre 
içinde 100 milyon dolar kredi sağlanan «Türkiye 
Deprem Kuşaklarındaki Köylerin Yenilenmesi Proje
si» uygulamasına son iki yılda fiilen başlanmamıştır. 
Bu da üzücü bir noktadır arkadaşlar. Türkiye'de 
bir deprem olduğu zaman hepimiz acıya boğuluyo
ruz, ıstırabını yıllarca unutamıyoruz. Avrupa İs
kân Fonu bize yardım ediyor, 100 milyon dolar; 
2 sene tek bir çivi çakmıyoruz; olmaz böyle şey. 
Evvelâ verilen kredileri zamanında kullanmasını bil
memiz lazım veya Halk Partisi İktidarının bunu öğ
renmesi lazım. 

Yolu, suyu, elektriği, okulu, sağlık ocağını, camii, 
köy konağını ve telefonu yalnız muayyen köylere 
değil, her köye götürmeye çalışıyoruz. Sadece köyü 
ilçeye bağlayan yola değil, köyü komşu köylere, köy 
merkezlerine, üretim ve tüketim merkezlerine ve köy 
mahallelerini birbirine bağlayan yolları yapmaya ça
lışıyoruz. Her köydeki toprak, su ve diğer doğal 
kaynakların süratle geliştirilmesi, verimliliğin artırıl
ması, her köyde üretilen ürünlerin iyi bir şekilde 
depolanması, işlenmesi, pazarlanması, üretim girdi
lerinin zamanında, yeterli ölçüde ve ucuz olarak sağ
lanması lazımdır. Biz, 36 210 köyün içinde birkaç 
tane göstermelik köy yaratmaya değil, şehirlerimizde 
olan her kolaylığı bütün köylerimize dinamik bir 
yaklaşım içinde götürmeye çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Aşağı Seyhan, Aşağı Ceyhan, Tokat - Kazova, 

Antalya, Köprüçay ve İçel - Silifke ovalarının tarla 
içi geliştirme hizmetlerimiz için Dünya Bankasından 
ve Aşağı Gediz Ovası ile Berdan Ovası II nci kıs
mının tarla içi geliştirme hizmetleri için Avrupa Ya
tırım Bankasından alınan kredilerin uygulamaları ta
mamlanmak üzeredir. 

Çorum ve Çankırı ilçelerinin kırsal kalkınması 
için Dünya Bankasından alınan dış kredilerin uygu
lamalarını Tarım Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı ile birlikte 1976 yılından beri yü
rütmekteyiz. 

YSE. Toprak - Su ve Toprak - İskân Genel 
Müdürlüğünün bu proje dahilindeki yatırımları 1981 
yılı içinde tamamlanacaktır. 

Çorum - Çankırı Projesi, iklim ve toprak şartları 
bakımından sınırlı potansiyeli olan bir bölgede uy
gulanan ilk entegre kırsal kalkınma projemizdir. 
Başka bir deyimle bu pilot projedir. Burada aldı
ğımız sonuçlan süratle geri kalmış diğer bölgelere ak
taracağız. Geri kalmış diğer iller için de bu gibi 
entegre kırsal kalkınma projeleri hazırlayarak dış 
kredi sağlamaya çalışacağız. 

Köye giden yatırım hizmetleri arasındaki boşlu
ğu, duplikasyonları ve dağınıklığı önlemek için, 
Bakanlık olarak bu hizmetlere sahip çıkmak isti
yoruz. 

Bakanlığımıza kurulduğu yıllarda köye giden hiz
metleri koordine etmek görevi de verilmişse de iste
nen düzeyde bir koordinasyon hiç bir zaman sağla
namamıştır. 

Bildiğiniz gibi henüz bir kuruluş kanununa sahip 
olamadık. Bir taraftan bur konudaki çalışmalarımızı 
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sürdürürken, diğer taraftan köye hizmet götüren di
ğer bakanlıklarla eskisinden daha sıkı bir işbirliğine 
girmeye çalışmaktayız. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Grubumun Sözcüsü Erol Yavuz Beye te

şekkür ederim. Aslında aynı felsefenin sahibi olan 
insanların birbirinin mütemmimi, tamamlayıcısı ol
maları lazımdır. Arkadaşım, Grubumun görüşlerini 
ifade ederken, benim icraatımın bir duplikasyonunu 
ortaya koyuyordu. Teşekkür ederim kendisine. 

Suiistimaller mevzuunda bütün YSE il müdürlük
lerinde, Toprak - Su'da ve diğer ünitelerde gerekli 
tahkikatları açtırdım, neticelerinden Yüce Heyetinizi 
haberdar ederim. 

Ücret mevzuu maalesef fevkalade sıkıntılı bir 
durum, inşallah, bilhassa teknik konulardaki çalışan 
elemanların ücret durumunu hallederiz. 

Teşkilat Kanunu mevzuu üzerinde ısrarla duru
yoruz. Sayın Neş'et Akmandor Beyefendinin söy
ledikleri gibi, grup ünite çalışmaları bizim teşkilat 
kanunumuza bağlı bir iştir. İnşallah teşkilat kanu
nunu çıkarmakla bu işleri de halletmiş sayılırız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, soru
ları lütfen cevaplandırırsanız... 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİÖİT (Devamla) — Sayın Başka
nım; sorulara izin verirseniz yazılı olarak cevap vere
ceğim. 

'Ben, konuşmamı, bu suretle bitirmek istiyorum. 
'BAŞKAN — Peki efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYÜĞİT (Devamla) — Lütfetti arka
daşlarım, Bakanlığım üzerindeki görüşlerini ifade et
tiler. Bu görüşlerin ışığı altında Allah bize basiretli, iyi 
niyetle dolu ve bereketli bir çalışmayı inşallah ihsan 
eder ve biz toplumumuzun yüzüne ve bize inanan in
sanların, İtimat eden insanların yüzüne yüzakı ile ba
kabiliriz. 

Bu duygularla, Bütçenin, memlekete hayırlı olma
sını diler, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
979 Sıra Sayılı Kanun tasarısının açık oylama

sına 109 sayın üye iştirak etmiş; 104 kabul, 5 ret, 
tasarı kabul edilmiştir. 

(Sayın Doğan; son söz, buyurun efendim. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, Köy İşleri Bakanlığımızın de
ğerli mensupları; 
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KÖy İşleri Bakanlığı üzerinde son söz olarak gö
rüş ve temennilerimi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum; sözlerime başlarken hepinizi hür
metlerimle selâmlıyorum. 

Sayın senatörler; 
Hatıra gelebilir ki, çalışmaları tamamıyla teknik 

tecrübeye dayanan Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili aca
ba neler ileri sürülebilir? Bu görüş son derece haklı
dır bendeniz için. Ancak, ömrünün beşte ikisi köyde 
geçen bir kardeşiniz olarak ve ayrıca seçim zamanın
da müşahede ettiğim bazı durumları Sayın Köy İşle
ri Bakanımızın ve siz muhterem senatörlerin ıttılaını
za arz etmekte fayda görüyorum. Ancak, bu sözlerimi 
arza başlamazdan önce, bir ciheti belirtmek istiyo
rum. Bu cihet zannederim ki, hepimizi alâkadar et
mektedir. 

Bendenizin kanaatıma göre, idarecilerin en mesudu, 
en bahtiyarı kendi çalışmaları, kendi hizmetleriyle, 
kendi idaresi altında bulunan insanların mesut olma
sını sağlayan idarecidir. Diğer taraftan, idarecilerin 
en bedbahtı, durumuna en ziyiade acınacak olanı, ken
di tutum ve davranışı ile çalışmalarıyla idaresi altında
ki insanları mustarip eden idarecidir. Bu hususta he
pinizin birinci şıktan olanlardan olacağınıza kanaatim 
tamdır. 

İkinci bir cihet de, bir topluma, bir cemiyete fay
dalı hizmet yapan insan o cemiyetin, o toplumun 
efendisidir. Bendeniz bu kanaati taşımaktayım. 

Köy İşleri Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın da be
yan buyurduğu, hepinizin de bildiği gibi, köyümüzün 
çok önemli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu önemli 
ihtiyaçların başında yol meselesi gelmektedir, içme 
suları meselesi gelmektedir ve ayrıca elektrik mesele
si gelmektedir. 

Yurdumuz hakikaten son derece güzel, cennet gibi 
güzel bir ülke olduğu hepimizin malumudur, bun
dan dolayı Allahımıza şükrediyoruz. Bununla birlikte 
bazı bölgelerimizde coğrafi şartlar, iklim şartları ol
dukça serttir. Seçim bölgem olan Erzurumda bunlar
dan birisidir. 

Erzurum'da İspir'in bir köyünden, diğer köyüne 
gitmek üzere yol yapılmamıştı; (Affınıza güvenerek 
arz ediyorum) hayvan sırtında gitmem icap etti. Me
safe çok da uzun değildi; fakat öyle bir yerden geç
mek icap etti ki, Allah biliyor, bendeniz hayvan sır
tında durmakta imkân bulamadım, etrafımdaki insan
lara da bunu duyuramadım, «Müsaade ederseniz ben 
hayvandan inip biraz yürümek istiyorum» dedim. 
(Böylece mahcubiyetimi gizlemiş oldum. 
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Ne hazindir ki, bu cennet gibi güzel bulunan bu 
ülkede değerli senatörler böyle yerler vardır. 

Şimdi, böyle yerlerin var olduğu bir sırada, hepi-
m'iz el ve gönül birliği yaparak, bu gibi köylerimize 
yolun ulaşabilmesi için, hangi hükümet olursa olsun, 
hangi idare olursa olsun («İdare» den maksadım Türk 
Milletinin idaresidir) faydalı işte mutlaka yardımcı 
olmak, desteklemek, teyit etmek.. 

Muhterem senatörler; 
O köyde akşam kaldım. Ertesi gün dönerken, o 

köylü vatandaşa şunu sordum: «Nasıl, memnun mu
sunuz?.. İnşallah durumunuz iyid'ir?..» «Allaha çok 
şükrü. Allah, milletimize, Devletimize zeval vermesin. 
Bu yol işi halledilmedi. Allah milletimize birlik, dir
lik ihsan etesin de, biz bu yolsuz olmaya da rıza gös
teririz,» dedi. 

Sayın senatörler; 
Devletin bir sorumlusu, bu milletin burada bir me

sulü, bir arkadaşınız olarak, berideniz o anda emin 
olun büyük bir ıstırap hissettim. Şu yönden: Bu köy
lü ne kadar olgun, ne kadar kâmil bir insan ki, Dev
let imkân bulamamış. Doğrudur. Fırsat bulamamış, 
şu kadar yıldır yolunu yapamamış; ama buna rağmen, 
yine Devletine duacıdır, milletine duacıdır; fakat bir 
istirhamı vardır bu köylünün, sizlere arz etmek istiyo
rum. Diyor ki, «Benim sizlerden istirhamım şudur: 
Pahalılık var, doğru. Elimizden geldiği kadar çalışı
yoruz, çalışacağız. Çünkü, çalışmak da ibadettir, Al
lah'ın emri böyle; ama bizim sizlerden istirhamımız 
şu; İki mesele bizi üzmektedir. Bu iki meselemizi bizim 
büyüklerimize ulaştırırsanız memnun kalırız. «Buyu
run» dedim. «Birincisi, elhamdülillah biz Müslüma-
nız; dinimizi öğretecek ilim adamlarına ihtiyacımız 
var. Bizi irşad edecek, bize faydalı telkinlerde buluna
cak ilim adamlarının gelmesini bekliyoruz, lütfen bu
na delâlet edin. 

ikincisi, şu cennet gibi güzel olan ülkede, her ak
şam radyoyu açıp, haberleri dinlerken kalbimiz par
çalanmaktadır. Şurada filan şahıs vuruldu, filan şahıs 
yaralandı, filan kimse şehit edildi meseleleri şu köşe
mizde bizi huzursuz ediyor, mustarip ediyor, içimiz 
kan ağlıyor. Allah aşkına, el ve gönül birliği yapın da 
şu memleket içerisinde birlik, beraberliği temin edin. 
Biz köylülerin siz parlamenterlerden istediğimiz du
rum budur.» 

Sayın senatörler; 
iSayın Başkanımın müsaadesiyle bir başka köyde

ki bir ciheti de belirtmek istiyorum. 

Bir köyü ziyaret ettim. Kiöyde yaşlı bir zatın ol
duğunu, muhterem bir insan olduğunu söylediler. Zi
yaretine gittim, hâl, hatır sordum. Nurtopu gibi yaşlı 
bir ihtiyar. Hiç bir geliri de yok. Bu bizim çıkardığı
mız 65 yaşından sonrakilerin istifade edeceğinden de 
istifade edememiş. Maalesef, durumunu başkasına in
tikal ettirememiş. Ona da ayrıca üzüldüm. Çünkü, o 
çıkan Kanun fakir insanların, hiç bir geliri olmayan 
insanların ihtiyacını karşılamak için Devletin şefkat 
elinin onlara uzanmasıydı. Ne hazin ki, bir kısım kim
seler bu mevzuda, Devletin bu imkânını lâyık olanlara 
ulaştıramamışlar; ama inşallah hizmetlerinizle bu hal
ledilecektir. Sayın Başbakanın da böyle bir müjdele
ri vardır. İhtiyar şunu söyledi: «Allah'a çok şükür, 
ben çobanlık yaparak geçimimi temin ediyorum; fakat 
ben çobanlık yaptığım sırada şunu düşünüyordum: 
Bu malların sahibi bunu bana emanet etti. Sahibi bu
rada yok; ama Allah biliyor. O halde otlattığım ko
yunlar karınlarını doyurmadan, otlattığım koyunlara 
suyu jçjrmeden ben ekmek yemezdim, su da içmez
dim. Ben bu düşüncede olduğum için Allahütealâ ba
na çok imkânlar verdi.» diyor. 

Değerli senatörler; 
Bu ihtiyar okuyup yazma bilemiyor; fakat o kadar 

güzel, o kadar nezih telkinler almış ki, memleketin en 
hayırlı evlâtlarından birisidir. Düşüncesi şudur: He
lâl kazanç temin etmek, helâl kazançla geçimini sağ
lamak. 

Kıymetli senatörler; 
Bu meselelerde el ve gönül birliği yapmamız lâ

zım. 

Şimdi, Köy İşleri ve Kooperatifler muhterem Ba
kanımıza arz edeceğim cihet şudur: Aşkale'den bir 
köyümüze gidiyordum, yolda yağmur yağdı, gitme 
imkânımız olmadı motorlu vasıta ile. Sebep de şu: 
Önümüze gelen köprü yıkılmış. Sordum, «Bu köprü 
çoktan mı böyle, eskiye de benzemiyor?». «Efendim, 
bir yıl önce yapıldı; ama işte yıkıldı». 

(Kıymetli senatörler; 
Allah bu milletten razı olsun. Sizlerin de emekle

rinizle Devlet bütçe hazırlıyor, imkân hazırlıyor; yol 
yaptıracak, köprü yaptıracak; ama lütfedilmeli, Dev
letin bu imkânları bir kuruşuna kadar dahi yerine 
sarf edilmeli, yapılan iş az da olsa, temiz ve sağlam 
olarak yapılmalıdır. Bir de bu iş, yapılırken, Muhte
rem Bakanımın buna dikkat buyuracağından eminim, 
şu siyasi maksat, bu siyasi maksat değil, aziz Türk 
Milletine, Müslüman Türk Milletine Allah rızası için 
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yapılmalıdır, bu hizmeti yapanları bu millet kıyamete 
kadar şükranla, takdirle anacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, müsamaha payını da 
kullandınız efendim. 

LÛTFÎ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bağlıyorum, müsamahanız için çok teşekkür ederim. 

İki cümle sizlere arz ediyorum. 
İşin en hayırlısı faydalı olanıdır. İkinci bir cihet 

de, insan kendi alın teri, elinin emeğinden daha te
miz, daha güzel bir rızk yememiştir. Bunu hepiniz 
takdir buyurduğunuzdan eminim. Yalnız, bir sözcü ar
kadaşımız da işaret buyurdular, hakikaten işsiz sayı
sı köyümüzde çoktur, köyümüzde potansiyel vardır. 
Onlara yol gösterilirse çok iyi neticeler alınır. 

Muhterem Bakanımdan istirhamım şu: Kendi Ba
kanlıkları, Bayındırlık Bakanlığımız, Orman Bakanlı
ğımız, Tarım Bakanlığımız bir koordineli. iş yaparak, 
faydalı işlerin yapılması yolunda, «Kim iş isterse, şu 
veya bu şahıs ayırt etmeden yaptığı işe karşılık as
gari ücretten kendisine ücret verilecektir» diye, Dev
let olarak, Hükümet olarak bir İmkân hazırlamalılar, 
arzu eden vatandaş da çalışmalıdır ve ücretini de alı
nın teri kurumadan almalıdır. Çünkü, bizim millet ola
rak düşmanımız, cehalet ve tembelliktir. Bu iki ce
haleti yenmekte hepimize büyük vazifeler düşmekte
dir. İnşallah başarılı çalışmalar elde ederek, bu iki ce
haleti, bu iki hasımı yener ve memleketimizin muhtaç 
olduğu huzur ve saadeti temin etmiş oluruz. 

Sizlere ve Sayın Başkanıma teşekkürlerimi arz edi
yor, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
millet ve memleketimize hayırlı olmasını Allah'tan 
diliyorum. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1980 Mali 

Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesin'i oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101! Genel yönetim ve destek hiz
metleri 77 772 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Köy yollarının yapımı içmesu-
larının temini ve elektrik tesis
lerinin kurulması 16 695 160000 

! iBAŞKAN — Program kodu üzerinde bir önerge 
var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

'ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Eklenen : 
Daire veya kurumun adı : YSE Genel Müdürlüğü 
Program : 111 
Altıpragram : 02 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 002 
Harcama kalemi : Yüzler Onlar Birler 

7 1! 0 
Önerilen miktar : 700 000 000 
Daire veya kurumun adı : YSE Genel Müdürlüğü 
Program : 111 
Alitprogram : 02 
Ödenek türü : 2 
Faialiyet proje : 005 
Harcama kalemi : Yüzler Onlar Birler 

6 2 0 

Önerilen miktar : 300 000 000 
Daire veya kurumun adı : YSE Genel Müdürlüğü 
Program : l'll 
Altprogram : 03 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 002 
Harcama kalemi : Yüzler Onlar Birler 

7 1 0 

Önerilen miktar : 400 000 000 
Daire veya kurumun adı : YSE Genel Müdürlüğü 
Program : 111 
Altprogram : 03 
Ödenek ütürü : 2 
Faaliyet proje : 003 
Harcama kalemi : Yüzler Onlar Birler 

6 2 0 

Önerilen miktar : 100 000 000 
Düşülen : 
Daire veya kurumun adı : YSE Genel Müdürlüğü 
Program : 111 
Altprogram : 02 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 002 
Harcama kalemi : Yüzler Onlar Birler 

1 3 0 
| Önerilen miktar : 1 500 000 000 

Konya Antalya 
Muzaffer Demirtaş Remzi Yılmaz 
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İzmir Samsun 
Akın Özdemir Şaban Dem'irdağ 

Artvin 
Rasim Gezmiş 

Gerekçe : Bütçe raporu ve bütçe tasarısının ince
lenmesinde 1980 Mali Yılında YSE hizmetleriyle il
gili işlerin genel olarak ihaleli yapılması düşünüldü
ğünden mevsimlik olarak çalıştırılacak işçilere yapı
lacak ödemelerden 1 500 000 000 TL. lık tasarruf 
edilebileceği düşünüldüğünden, bu miktarın, yukarı
da tertibi belirtilen (130) harcama kaleminden düşü-
rülme'sini; 

Öte yandan 1980 yılına devir eden sari taahhütler 
ile borçların karşılanabilmesi, yılı içinde bitirilmesi 
gereken hizmetlerin zamanında tamamlanması ve tas
fiyesine gidilmemesi halinde 1981 yılında tekrar iha
lesi söz konusu olacağından ve o yılın rayiçleri uygu
lanacağından Hazineye büyük bir mali yük getirece
ği gözönüne alınarak, bütçe tertipleri yukarıda belirti
len harcama kalemlerine toplam 1 500 000 000 TL. 
nm ilave edilmesini zorunlu görmekteyiz. 

BAŞKAN — Bu önerge aynı bölüm içerisinde... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, görüşmesizdir 

bu muamele görüşmesizdir efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Soru yö

neltecektim efendini. 
BAŞKAN — Bitti efendim, neye soru yöneltecek

siniz?.. Görüşmesiz yapılır efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Anlaşılma
dı Sayın Başkan, yapılan... 

BAŞKAN — İşlem görüşmesiz yapılır efendim. 
Beni usulsüzlüğe sevk etmeyin, rica ediyorum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, yapılan işlemin ne olduğunu Yüce Senatoca an
laşılması gerekir. Bu önergeyle işçi ücretlerinden 

1 

1 milyar 500 milyon alınarak yatırımlara aktarılmak j 
isteniyor. i 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, ben söz | 
vermedim. Siz kendi kendinize konuşmayın, söz ver
medim. Görüşmesiz muamele yapılır. Ben ayrıca; 
yani başka bir sual tatbik etmeye mezun değilim. O 
bakımdan rica ediyorum, ısrar etmeyin efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ama, neye 
oy kullanacağını Senatonun bilmesi gerekmez mi efen
dim?.. 

BAŞKAN — Gerekçesini dinlediniz efendim. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

AHMET KARAYİĞİT (Afyorikarahisar) — Hükü
met takdire bırakıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet tak
dire bırakıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Gerekli düzeltme yapılacaktır. 
Bölümü, kabul edilen önerge istikametinde oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

112 Toprak - su hizmetleri 8 674 770 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 15 800000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve 
Bütçe kabul edilmiştir. 

— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe» 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 166 350000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Toprak ve iskân hizmetleri 1436 070000 
BAŞKAN — Bu program kodu üzerinde veril

miş bir önerge var, takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toprak ve fsikan işleri Genel Müdürlüğü Bütçe

sine ait 111 -02-2-007 kod numaralı «Hizmet binaları 
yapımı ve onarımı» ile 111-02-2-010 kod numaralı 
«Lojman inşaatı» projelerinin 710 harcama kalemi
nin altında ve parantez içinde yer alan, (710 harca
ma kaleminde yer alan ödenek Türkiye Cumihuriye
ti Ziraat Bankasında kurulan özel iskân fonundan 
devre'dilir) cümlesin'in kaldırılması, bu projelere tah
sis edilen ödeneklerin İskân Fonu Yönetmeliği har
cama usullerine göre harcanmasının, sakıncalı oluşu 
ne'deniyle gerekli görülmüştür. 

Arz ve teklif ederiz. 
Konya Antalya 

Muzaffer Demirtaş Remzi Yılmaz 
Samsun İzmir 

Şaban Demirdağ Akın Özdemir 
Artvin 

Ra'sim Gezmiş 

BAŞKAN — Bu önergeyle herhangi bir rakam de-
ğişlkl'iği yoktur. Sadece, bölüm içerisinde bir cümle 
değişikliği vardır. Tabii değişiklik olduğu için öner
geyi oylamaik zorundayız. 

'Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Ko
misyon katılıyor Sayın Başkan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Katılı
yoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... 
•Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle bölümü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 700 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
ve Bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Ç) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Gelirler Bütçesi 
'BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde

ki görüşmelere (başlıyoruz. 
Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Bütçe Komisyonu?.. Yerinde. 
Hükümet ve Komisyon yerini aldı. Müzakerelere 

'başlıyoruz. 
Grupları ve şahısları adına söz isteyen sayın üye

leri sırası ile takdim ediyorum. 
Sayın Mehmet Emin Alanyalı Adalet Partisi Gru

bu adına, Sayın Adnan Başer Kafaoğlu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grubu adına, Sayın Hikmet 
Savaş Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu adına, Sayın 
Selâhattin Çolakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına. 

Şahısları adına Sayın Çolakoğlu, Sayın Cantürk, 
Sayın Ege, Sayın Güven, Sayın Müezzinoğlu, Sayın 
Savaş, Sayın Kitapçı, Sayın Hatip, Sayın Çalış. 

Sayın Mehmet Emin Alanyalı, Adalet Partisi Gru
bu adına konuşmak üzere buyurunuz. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — İkinci kez onu dkumadım efendim; 
ama önerge burada. Nazarı itibara alacağım. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım 

BAŞKAN — Sayın Alanyalı yok. 
Sayın Adnan Başer Kafaoğlu, buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri, Sayın Bakan, Maliye Bakan
lığının seçkin memurları, kıymetli meslektaşlarım; 

Huzurunuzda Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler 
Grubu adına, Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi üze
rinde Grubumun görüşlerini ve temennilerini arz et
mek için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. 

Sayın Başkan; 
Bir bakanlık bütçesi veya Devletin gelir bütçesi 

inceleniricen, genellikle bütçenin bütün teknikleri 
üzerindeki görüşlerini hatiplerin Yasama Meclisleri 
kürsülerinde açıklaması gerekmektedir. Ancak, bu 
normal sürelerle gelmiş bütçeler için çok tutarlı 
bir inceleme tarzı olduğu halde, bugün önümüzde 
incelemeye sunulmuş olan 1980 yılı Bütçesinin bazı 
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özellikleri bulunduğu için klasik bir bütçe konuşma
sı yapmaktan ayrılarak, birkaç nokta üzerinde derin
lemesine fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

Neden bu bütçenin özelliği vardır? Bu bütçeyi 
getiren Hükümet, Hükümet olduğunun onuncu gü
nünde falan bütçeyi yasama meclislerine getirme du
rumunda kalmıştır. Bu sebeple bu bütçe bundan ön
ceki Hükümetle bu Hükümetin âdeta müştereken 
hazırladıkları bir bütçe niteliğindedir. Bu, bütçenin 
birinci özelliğidir. 

Bu Bütçe Komisyonda incelenirken, Hükümet çok 
büyük mali bir operasyon yapmıştır. Bu da, bu büt
çenin ikinci niteliğidir. Çünkü, önümüzde tetkikte 
bulunan bütçenin ne gelir tahminleri, ne de gider 
tahminleri bugün bütçede gördüğümüz şekli ile ger
çekleşmeyecektir. Neden? Bu bütçe hazırlanırken 
mevcut elemanlar tamamen değişmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple, bu bütçede, komisyonda tesis edilen 
matematik denge gerçekten var mıdır, yok mudur 
diye münakaşa edilmez. Çünkü, bütün Devlet gelir
lerinin şekli bu devalüasyon sonunda, bilhassa itha
lâttan alınan Devlet gelirleri tamamen miktarları de
ğişik şekilde yıl sonunda gerçekleşecektir. Bu ope
rasyonun akisleri Devlet Bütçesinin masrafları üze
rinde de görülecektir ve bu sebeple masraflar da 
bütçede limitleri çizilen seviyelerin üzerinde gerçek
leşecektir. Ancak:, bu limitleri azami ölçüde tutar
sanız hizmetlerde tasarruf sağlanabilir. Bu sebep
le bu bütçenin Yasama Meclislerinde görüşülmesin
den çok, uygulanmasında çok dikkatli davranılması 
lâzım gelen bir niteliği vardır. Ümit ediyoruz ki, ge
rek Maliye Bakanlığı, gerekse Sayın Bakan, gerekse 
Hükümet üyeleri bu dönemde yaptıkları mali operas
yonun hedefine dönük olarak bu bütçenin harcan
masında toplam talebi artıracak, tasarruflardan bü
yük bir titizlikle kaçınma durumunda olacaklardır 
ve önümüzdeki yılda arz talep dengesinin tesisinde, 
ki bu çok müşkül bir şeydir, geçtiğimiz yılda % 81 
oranında fiyatları artan bir zemin üzerinde bu ope
rasyon yapılmıştır, işte bu % 81 fiyat artış hızına bir 
set vurabilmek için arz - talep dengesinde gerek büt
çede, gerekse katma bütçelerde ve gerekse Kamu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri harcamalarında dengeyi 
temin edecek bütün tasarrufları yaparak, ille de 
arz - talep dengesine hizmet edecek şekilde bu büt
çeyi uygulamak uygulanırsa, yapılan mali operasyo
na bu bütçenin herhangi bir katkısı olmaz, üstelik 
menfi tesirleri olur. 

İkinci mühim nokta; bu bütçeden sonra gerçek
leşecek mali operasyonun bazı unsurları vardır. Bu 

unsurlar da Hükümetin vaat ettiği vergi kanunları 
tasarısının gelmesidir. Yıl içerisinde uygulanacak ver
gi kanunları niteliklerine göre bir kısmı gelir azal
tıcı, bir kısmı da gelir artırıcı mahiyette olacaktır, 
Bu sebeple bu Bütçe Kanununun uygulanmasını, 
eğer bu destekleyici vergi kanunları gelmezse, 
arz - talep dengesini tesis etme yolundaki hedefine 
ulaştırmak im'kânı yoktur. 

Öyle tahmin edilir ki, gelecek gelir kanunu tasa
rıları Hükümetin Programında vaat ettiği, en az ge
çim indirimini asgari ücret seviyesine yükseltmekten 
dolayı bütçe gelirlerinde, yani Gelir Vergisi tahsi
latında, husule gelecek, aşağı yukarı Bakanlıkta 
90 - 100 milyar lira arasında bir hesaba bağlanan 
bu kaybı telâfi edecek kaynakları da yanında getire
cektir.' Aksi takdirde dengelenmiş bir bütçenin üze
rinde yeniden 90 milyar lira diye kabul etsek bile, 
böyle bir gelir azaltıcı operasyonu yapmak Hüküme
tin ilân ettiği ekonomik politikaya ters düşer. 

Bu sebeple hiç değilse en az geçim indirimi had
lerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesinden do
layı Devlet gelirlerinde meydana gelecek azalmayı 
temin edecek hükümlerin gelmesi zaruridir 1980 yı
lının kamu sektörü arz - talep dengesini Hükümetin 
hedeflediği istikrara dönüşüm programının bir par
çası haline getirebilmek için. 

İşte, 1980 Bütçesinin başlıca özellikleri bunlar
dır. Bu özelliklere riayet edilmezse Hükümetin prog
ramladığı istikrara dönüş, yani Türkiye'deki fiyat 
artışları, enflasyon hızının artarak devam etmesine 
karşı alınan tedbirler tamamen geçersiz hale gelir 
ve bu geçersizlik dolayısıyla de ıstırabını duyduğu
muz enflasyon menfi etkilerini toplumumuz üzerin
de sürdürmekte devam eder. 

Şimdi, gere'k kamuoyunu, gerekse Türk siyaset
çilerini en çok meşgul eden Hükümetin aldığı son 
ekonomik «Önlemler Paketi» denen veyahut da bi
zim «Para operasyonu ve ekonomik önlemler» dedi
ğimiz tedbirlerin zaruret ve faydası var mıydı, yok 
muydu, niçin alındı? Bu konudaki görüşlerimizi arz 
edeyim. 

Sayın senatörler; 
Hemen hemen dünyada hiçbir ülke yoktur ki, 

fiyat artış hızı 1978*de % 60 civarında, müteakip 
yılda da % 80 civarında fiyat artışları cereyan et
sin, o ülkeyi yönetenler, Hükümetler buna karşı 
duyarsız kalsın. Bu, imkânsız bir şeydir ve bu du
yarlığı yalnız Hükümet değil, Hükümetin arkasında
ki Yasama Meclisleri de aynı sorumluluk duygusuy-
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la hissetmeleri gerekir. Çünkü, bir ülkenin ekonomi
sini yıkan, bir ülkenin bütün toplum değerlerini yı
kan başlıca ekonomik faktör enflasyondur. Türkiye' 
yi bu hızlı enflasyon süreci içerisinde tutmaya hiç 
kimsenin gönlü razı olmaz. Bu sebeple siyasi bir za
ruret olarak da, ekonomik bir zaruret olarak da 
Türkiye'de gidere'k artan enflasyonun önüne bir set 
çekmek zarureti mevcuttur. 

Aslında, Hükümetler için ne zam yapma, ne pa
raya daha düşük değer biçmek, yani devalüasyon 
dediğimiz operasyon hiç cazip olmayan tasarruflar
dır. Yani, zaruret haline gelmeden demokratik ülke
lerde hükümetler böyle yollar seçmezler. Ta ki, o 
kadar zaruri hale gelir ki, bunu yapmamak yap
maktan daha çok Hükümete, topluma ve yasama 
meslislerinin itibarına zarar verici duruma gelir, o 
zaman bu tedbirler alınır. Ama bu tedbirleri alan 
hükümetin muhakkak ki, hefhangi bir siyasi fayda
sı da yoktur. Ama Türkiye'nin geleceği için bu ted
birlerin alınması zaruri hale geldiği zaman hangi 
siyasi partinin temsilcileri hükümet olurlarsa olsun
lar, bu tedbirleri alırlar. Bu, Türkiye için böyle ol
duğu gibi, diğer bütün parlamenter demokratik dü
zenle yönetilen ülkelerde de aynıdır. 

Bu sebeple, «Buna lüzum var mıydı, yok muy
du?» münakaşası bizce faydasızdır, lüzumsuzdur. 
Bu çok zaruri bir operasyondu ve yapılacaktı ve 
nitekim de yapılmıştır. Bunu yaparken de herhangi 
bir siyasi kazanç gözetilmemiştir, yalnızca ülkenin 
zaruretleri gözetilmiştir, ülkenin çıkarları gözetilmiş
tir. Bunu yapmak durumunda olan Hükümetlerin 
acaba alabileceği tedbirlerin hepsi alınmış mıdır, 
alınmamış mıdır, konusuna titizlikle eğilmek lazım 
gelir, 

Bu operasyondan maksat nedir? 
Demiştik ki, bir ülkede bu operasyonların ya

pılmasının temel hedefi arz - talep dengesindeki bo
zukluğu düzeltmektir. Arz - talep dengesindeki bo
zukluk nasıl düzeltilir? Ya toplam talep hacmi kısı
lır, ya o toplam talep hacmine cevap verecek kadar 
arz yükseltilir; yani üretim yükseltilir. 

Şimdi, Türk Hükümeinin aldığı tedbirler içerisin
de toplam talep hacmini kısacak bütün önlemler alın
mış mıdır? Toplam talep hacmini kısacak başlıca 
tedbirler bütçedeki sübvansiyonları, yani İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle, iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin partinerlerinin verdikleri toplam ekonomik açık 
'bütçelerde sübvansiyon şeklinde konur. Bu sübvansi
yonlar genellikle bütçe gelirlerinin kısa düştüğü sü

relerde gerçekleştirilemez. Acaba, Hükümetin şimdi 
aldığı tedbirlerde bu sübvansiyonları karşılayacak; 
yani ekonominin açık verdiği noktaları tıkayacak 
önlemler alınmış mıdır? 

1980 Bütçesi incelenirken görülür ki, eğer bu ted
birler alınmasaydı, bu bütçe yılı içerisinde İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin fiyatları dolayısıyla aşağı yu
karı 250 milyar liralık bütçeden bir sübvansiyona 
ihtiyaç vardı. Bu 250 milyar liralık sübvansiyonun 
bir kısmı bütçede gözüküyordu, bir kısmı gözükmü
yordu, eski yıllar bütçelerimizde de olduğu gibi. Bu
rada nasıl karşılanacaktır? Emisyon yoluyla karşıla
nacaktı, diğer senelerde olduğu gibi. 

Emisyon yoluyla karşılamalar piyasaya yeni pa
ra sürmek olduğu için Türkiye'deki fiyat tırmanışı 
devam edecekti. Bu fiyat tırmanışını durdurmanın 
yollarından biri zam yapmaktı. Yani, İktisadi Devlet 
Teşekküllerini kaynak yaratmaya mecbur bırakmak
tı. İktisadi Devlet Teşekkülleri kendilerinin genel 
bütçeden açık finansman yoluyla sübvanse edilecek 
zararlarını, «Kendiniz kaynak bularak temin edin.» 
denmiştir. Bunu temin etmiş olan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin zamlarına karşı bugün Türkiye'de 
büyük bir infial vardır. Aslında bu infial 1980 yılı 
bittiği zaman fiyatlardaki artış gelecek sene % 120' 
ye çıkardı, bu politika böyle devam etseydi. Aynı 
infial yine duyulacaktı. Ama, bu önlemler önceden 
alınırsa, yıl sonundaki infialin dozu çok düşecektir. 
Niye? Fiyat artış hızını düşürmek için alınmıştır 
bu tedbirler. 

Bu sebeple açık finansman yapmakla önceden 
dengeli finansmana gitmek arasındaki bir tercih du-
rumundasınızdır ve bu tercih isabetle yapılmıştır, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde açık kalmamıştır. 

Genellikle bu bütçe müzakereleri başladığından 
beri çeşitli partilere mensup pek çok arkadaşım bu
rada «Sübvansiyonsuz ekonomi de olabilir, sübvan
siyonlu ekonomi de olabilir, sübvansiyonun mahiye
tine bağlıdır» şeklinde mütalaalar ileri sürdüler. 

«Türkiye'deki gelir dağılımı sübvansiyonların ya
pılmasını zaruri kılacak düzeydedir. Bu sebeple süb
vansiyonsuz pazar ekonomisine terk edilmiş bir fiyat 
düzeni içerisinde Türkiye'de bazı sosyal politikalar 
ihmal edilir.» diye buyurdular. 

Aslında bu da global görünüşündeki doğruluğu
na rağmen gerçekte doğru değildir. Neden? Fiyatla 
muayyen gelir grupları sosyal hedefle himaye edil
mezler. 

Mesela bir misalle arz edeyim: 
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Biz gübrenin kilosunu 38 kuruşa satıyoruz. Kimi ' 
sübvense ediyoruz? 

Tarım müstehsilini sübvanse ediyoruz. Tarım 
müstahsilinin içerisinde herkes sübvansiyona lâyık 
olan kişi midir, müstahsil midir? Niye? 10 bin dö
nüm ziraat yapan kişi çok büyük miktarda gübre 
kullanmaktadır, küçük çiftçi netice itibariyle çok 
cüzi miktarda gübre kullanmaktadır. Demek ki, 
ya sübvansiyonu gelir grupları arasında, gelir sınıfları 
arasında ayırım yapamadığı için, fiyat sübvansiyonu 
ile yapılan destekler ekonomik olarak doğru değil
dir. Niye? Gelir dağılımını daha da bozarlar. Yani, 
Hükümet sübvansiyonlarının sosyal hedeflerine hiz
met etmezler, tersine mevcut gelir dağılımını daha 
da bozacak etkiler yaparlar. 

Bu sebeple, sübvansiyon çok dikkatle, temkinle, 
titizlikle, bilgi ile uygulanacak bir şeydir. Yani, ki
mi sübvanse etmek istiyorsanız, onu yakalayıp onu 
sübvanse, ederseniz, sosyal adalet yönünde harcama
ları yapmış olursunuz. Onun dışında global harca
malar yapmak sosyal adaletin tesisine katiyen hizmet 
etmez, aksine sosyal adaletsizliği giderek artırır. 

Bu sebeple bütün dünya ülkeleri, pazar ekono
misine tabi ülkeler böyle fiyat desteği yoluyla süb
vansiyonları terk etmişlerdir. İllâ da sübvansiyona 
layık kişileri sübvanse etmek esastır. Bu da gelir po
litikası aracıyla yapılır. Yani, düşük gelirleri hi
maye eden, yüksek gelirlerden düşük gelirlere gelir 
transferi sağlayan politikalar ancak bir ülkede gelir 
dağılımı adaletsizliğini tashihe imkân verir. 

Bu sebeple, eğer bir ülkede alınan ekonomik ka
rarlar yalnız bu yönüyle tenkit edilirse gerçeklerden 
uzak düşer. 

Aslında «Pazar ekonomisi» deyimi de bu kürsü
de çok tenkit edilmektedir. Bu hususta pek çok 
tercih hakkımız yoktur. Bir pazar ekonomisi mi ter
cih edeceğiz, yoksa merkezi planla yönetilen bir 
ekonomi mi tercih edeceğiz? Yalnız iki tercih var
dır, bunun dışında tercih yoktur. Bu tercihler de, 
o ekonomilerin siyasi tercihlerine bağlıdır. Merkezi 
planla yönetilen ülkeler sosyalist ülkelerdir. Demok
ratik ülkelerin seçtiği ekonomik sistem pazar ekono-
misidir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Karma ekono
mi.. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUBU ADINA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU 
Devamla) — Hayır efendim. Bir dakika arz ediyo
rum. 

Şimdi, Türkiye Devleti kuruluşundan beri bu iki 
sistem arasında bir yol tercih etmiştir. Bu yol ne
dir? Planlı bir karma ekonomi düzeni tesis etmek
tir. Bu planlı karma ekonomi düzeni ne yapacaktır? 
Şunu yapacaktır: Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırım
ların, (Türkiye'nin bu az gelişmişlik niteliğinden ileri 
gelmektedir) tercihlerini muayyen noktalarda, daha 
çok Türkiye'yi geliştirecek, Türkiye'nin milli gelirini 
daha çok büyütecek hedeflere yöneltmek için karma 
ekonomi modeli tercih edilmiştir. Bu, Anayasamız
dan da açıkça anlaşılır. Firmalara müdahale ederek 
karma ekonomik düzen tatbiki diye bir şey yoktur. 
«Firmaların gücünün yetmeyeceği yatırımları Devlet 
eliyle yaparak ekonomiye destek olacağım.» anla
mında bir karma ekonomidir. Yoksa, «Firmaların 
fiyatlarını ben tespit edeceğim, faizini ben tespit ede
ceğim, ithalini ben tespit edeceğim, ihracını ben tes
pit edeceğim»» derseniz, bu vaziyette aslında pazar 
ekonomisi diye ortada bir şey kalmaz. Biz tatbikle
rimizle, gerek dış finansman zorlukları, ödemeler 
dengesi zorluklarımız dolayısıyla, gerekse iç finans
man zorluklarımız dolayısıyla devamlı şekilde Türk 
ekonomisinin karma niteliğini kaybettirip, orada pa
zar ekonomisini bozan bir yeni ekonomik düzen 
haline getiriyoruz. Bu sebeple, ille de Türk ekono
misinin karma ekonomi niteliğini kendi hedefleri is
tikametine tevcih etmek lâzımdır. Yani «Bugün 
Türkiye'de herkes her istediğini yapsın.)» demek du
rumunda. değildir Türkiye. Niçin?.. Az gelişmiş 
niteliğindendir diye söylüyoruz. Nedir bu az geliş
miş niteliği?.. 

Eğer bir ülke az gelişmiş bir ülke ise, o ülkede 
hem yatırımlar, hem diğer bütün harcamalar pazar 
ekonomisi düzeninin içerisine bırakılırsa, oradaki 
tercihler yanlış olur. 

Gelişmiş ekonomilerde paranın, ekonominin mo-
natizasyonu, yani parasallığı tamamen sağlanmış ol
duğu için, tercihlerde firmaların kârlılığı, milli eko
nominin kârlılığı seviyesinde teşekkül eder. 

Eğer bir ekonomi az çelişmiş bir ülkenin ekono
misi ise, orada bu şekilde müdahale edilmeden pa
zar ekonomisine bırakılırsa, bu tercihler yanlış ya
pılır. Neden tercihler yanlış yapılır?.. Milli eko
nomiye en çok katkı yaratacak yatırımlara, diğer 
harcamalara yönelinmez, en çok kârlı olan alana 
yönelinir. Az gelişmiş ülkelerde alan nedir?.. 
Keş kazanç sağlayan alandır. Keş kazanç sağ
layan alan nedir?.. Büfe açmaktır. Keş kazanç sağ
layan alan nedir?.. Sinema açmaktır. Çünkü, veresi
yesi yoktur. Her giren parayı bastırır girer içeri. 
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Bu sebeple, bütün kaynaklarınızı siz pazar ekono
misine bırakırsanız, bütün kaynaklarınız keş imkân, 
keş gelir sağlayan alanlarda yatar. Bu da, milli eko
nominin, milli gelirin doğru dürüst büyümesini tama
men çarpık bir hale getirir, yani ekonomi büyümez. 

Bu sebeple, Türk Anayasasını düzenleyenler, Türk 
Devletini kuranlar ve Türkiye'yi yönetenler, başından 
beri bu şekilde bir planlı karma ekonomik düzen ter
cih etmişlerdir. Bu karma ekonomik düzenin hedefi, 
ille de Türkiye'nin kaynakları iyi seçmesi, 'kaynakla
rın tevcih edileceği hedefleri iyi seçmesi anlamında
dır ve Devlet eliyle müdahale edilmeyen alanlarda 
ülkenin ihtiyacı olan yatırımlar yapılmayacaksa, bu
nu da Devlet eliyle yapmak manasındadır. Yoksa, 
bunun dışında firmaların düzenlenmesi, firmaları pa
zar Ekonomilerinin dışında planlı bir ekonomi düzeni 
içerisinde yönetmeye kalkmak anlamında değildir. 
Zaten öyle bir şey yapabilir misiniz?.. Yapamazsınız. 
Ne olur?.. Ekonomi tamamen karaborsa haline gelir 
böyle müdahalele yaparsanız. Niçin?.. Çünkü, bu ül
kelerde, yani merkezi planla yönetilen ülkelerde tüke
tim de planlanır, yalnız üretim planlanmaz. Herkesin 
ne kadar tüketeceğini devlet tespit eder. Orada denge 
öyle sağlanır. 

Bizde yalnızca üretimi planlayıp, tüketimi planla
madan siz «Karma ekonomi politikası takip ediyo
rum» diye firmalara müdahale ederseniz, firmalara 
yaptığınız müdahale her hangi bir şekilde fiyat istik
rarı sağlamaktan çok uzak olur. Siz fiyatları tespit 
ettiğiniz seviyede zannederken, onun arkasında bir 
karaborsa fiyatı ortaya çıkar ve bu karaborsa fiyatı 
da, tamamen ekonominin gelişme alanları dışına yö
nelir karaborsa fiyatından doğan gelirler de. Bu se
beple, siz kaynak israfına uğrarsınız eğer tüketimleri 
de planlamıyorsanız. Eğer tüketimi de planlarsanız. 
o tam anlamıyla bir merkezi planlama olur. O da. 
demokratik rejimler içerisinde olmaz. Onun rejimi 
başka rejimdir. 

Bu sebeple, Türkiye siyasi tercihini yapmıştır. Ana
yasasıyla yapmıştır, planlarının birinci maddesiyle 
yapmıştır. Birinci Planın birinci maddesi, «Türkiye 
demokratik düzen içerisinde planlı kalkınma yolunu 
seçmiştir.» Bunun içerisinde bütün bu anlattığım he
defler, ekonomik gayeler, hepsi gizlidir, o cümlenin 
'içerisinde gizlidir. Bu cümle ile Türkiye planlı eko
nomi yolunu ne için seçmiştir?.. Demokratik düzen 
içerisinde planlı ekonomi yolunu seçmiştir. Onu da 
pazar ekonomisi ve Devletin müdahale edeceği yer
lere arz ettiğim şekilde müdahaleler ederek pusula
daki bozulmaları tashih etme anlamındadır. 

Demokratik düzende Devletin gerek kaynak teşki
line, gerekse bu kaynakların yaratacağı yatırımları 
yöneltmekte belli başlı demokratik araç da, vergile
medir. Aslında Devletin kaynak yaratma araçları üç
tür. Bütün ekonomistler dördüncü bir araç bulama
mışlardır, üç araç vardır. Nedir bu araçlar?.. Birinci 
önlem, bizim «Devletleştirme» dediğimiz şey, «Kon-
fisikasyon» derler, konfisi'kasyondur Devletin müda
hale aracı. İkinÇisi nedir?.. Zorla çalıştırmadır. Üçün
cüsü nedir?.. Vergidir. İşte bu ilk iki araç antidemok
ratiktir. Demokratik düzenle idare edilmeyi tercih et
miş ülkelerde bunlar rejim dışıdır. Yani, kala kala 
ekonomik zorlamayı mümkün kılacaik tek aracı var
dır demokratik devletlerin, o da vergilemedir. İşte 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu düzen, 1970 se
nesinden beri ekonomiye her hangi bir yeni kanun 
getirmeden, 1970 yılının kanunlarıyla biz ille de eko
nomideki harcamalarımıza kâfi kaynak bulacağız isti
kametinde bir fikirle hareket etmişizdir, yani dengeyi 
bozmuşuzdur, kaynakları bulmadan harcamaları yap
mışızdır ve bu birikim işte 1980 senesine bizi getirmiş
tir. Bu arada iki tane operasyon yapıldığı halde, bun
lar kaynaklarını bulamadığı için başarısız olmuştur. 
Bu operasyon da kaynaklar bulunmıazsa yine başa
rısız olur, aynı süreç devam eder. İlle de bunun kay
naklarının bulunması lazım. Yani, aslında açık eko
nominin kaynağım bulmaktır bu operasyonun genel 
anlamı.; 

Bu Hükümet çok cesur adımlar atarak, gerçekten 
KİT zararlarının hepsimi orada kapatmak için büyük 
ölçüde zamlar yapmıştır. Gerçekten büyük ölçüde
dir ve bütün Türk kamuoyunda, hepimizde bir infial 
varoır, «Bu kadar da zam olmaz efendim.» diye va
tandaş isyan etmektedir; ama bir başka çaresi yok
tur. Bunu aklımıza koymamız lazım. Eğer dengeli 
bir ekonomiye dönmek istiyorsak, ille de dengenin 
unsurlarını yerine getirmeye mecburuz. Başka bir ter
cihimiz yok. 

Şimdi ikinci unsur, (Bu müzakereler aynı zaman
da Gelir Bütçemizin de müzakeresi olduğu için söy
lüyorum) Devletin ihmal ettiğini gördüğümüz şu ver
gi hedefidir. Yani, bir vergileme operasyonu da gel-
mo-yecekse, bir vergi reformu operasyonu da gelme-
yecekse bu ekonomik önlemler demeti içerisinde ve 
Yas'ama Meclisinde temsil edilen bütün siyasal güç
lerin ittifak ettiği en az geçim indirimini asigari ücret 
seviyesine yükseltme fikri de bu yıl içinde gerçekleş-
tirilecekse, (ki, bunda en küçük bir şüpheye düşmemelk 
lazımdır; çünkü bunu istemeyen siyasi parti yoktur, 
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bunu istemeyen herhangi bir grup yoktur, bunda Ya
sama Meclisinde temsil edilen bütün güçler ittifak 
haindedir, yani bu yapılacaktır, bundan kaçınmaya 
ne Hükümetin gücü yeter, ne de bizim Meclisin gü
cü yeter artık, o hale gelmiştir. Çünkü, bütün millet 
bunu beklemektedir. Herkes vaat etmiştir. Milli Se
lâmet Parttisi vaat etmiştir, Adalet Partisi vaat et
miştir, Cumhuriyet Halk Partisi vaat etmişir, Milli
yetçi Hareket Partisi vaat etmiştir, hepsi vaat etmiş
tir. Partili olmayan biz siyasetçiler de her olana, «Bu 
zaruriıdiir» demişizdir. Yani* bu bizim de vaadıkniz 
haline gelmiştir. Bu yapılacaktır. Bundan dönüş im
kânı yolktur. Bu bir emrivakidir artık Türkiye'yi yö
netenler için, yani netice itibariyle Türkiye Yaslama 
Meclisi için bir emrivakidir) bu gelecekse, bunun ma
li kaynakları* bugünkü aldığımız ekonomi politikası
nın tersine bir tedbirdir; fakat bundan kaçınmaya im
kân yoktur. Yani, ne yapacağız biz?.. Bu Bütçede der
piş esdİlmeyen yeni bir gelir azaltıcı, yanıi Gelir Ver
gisinin hâsılatını azaltıcı bir operasyon yapacağız ve 
'bu operasyonun hesabını gayet dikkatle yapıyoruz, 
«İşte bu kadar gelir kaybederiz 1980 senesinde, 1981' 
de buna şunlar da katılır bu kadar olur.» diyoruz. 

Hükümetin diğer vaat ettiği, «Gelir dağılımında 
aldalet sağlayacak vergi kanunları getireceğim.» di
yor. «Yalnızca bu en az geçim indirimini asgari üc
ret seviyesine düşüren kanun olmayacak. Bunu ben 
kendi içerisinde dengeye getirecek, gelir sağlayacak 
diğer bazı önlemleri de birlikte getireceğim.» diyor. 
Eğer o önlemleri de, bu en az geçim indirimline, as
gari ücrete verigi istisnası sağlayan tedbirle birlikte 
gelirse, ekonomiye nötr bir tesir yapacaktır. Yani, ne 
arzı azaltacak, ne talebi artıracak bir etkisi olmaya
caktır; ama o tedbirler alınmadan, yalnızca asgari ge
çim indirimini asgari ücret seviyesine çıkarırsanız, 
o takdirde bugünkü yapılan operasyon başarısız olur. 
Yani, siz yenliden ıtükiötikti sınıfına, (ki, emekçi somfîıana 
biz ıtüketüoi sınıflar dariz liklttisajtita; çünkü onlıar tasarruf 
çu sınıf değildirler; çünkü zaruret içindedirler; çün
kü aldıkları parayı pazara götürür harcarlar, bu se
beple de ismi tüketici sınıftır.) Bu tüketici sınıfa ve
receğiniz tüketme gücünü, başka sınıflardan topla
mazsınız, bu operasyona menfi öîkıi yapar. İllâ da 
başka sınıflardan aldığınızı bu sınıflara aktarmaîk, 
yani, gelir transferi yapmak lazımdır. Gelir bağışı de
ğil, gelir transferi yapmak lazımdır. İllâ da yukarı ge
lir gruplarından almadıktan sonra bu operasyonun 
anlamı kalmaz. İllâ da yukarı gelir gruplarını vergi
leyecek, üst gelir gruplarını vergileyecek ve emek gru

buna gelir transfer edecek tedbirleri de gelecek vergi 
kanunu, kendi içerisinde mündemiç olmalıdır. 

Bu vergiler neler olaJbiMr?.. 
Bizim kanaatimiz odur ki, Türkiye, yapıldığı za

man «Bir inkılap» diye adlandırılan gider vergileri 
camiasını, bugün tamamen tutarsız hale gelmiş, sa
nayilerimizi, tamamen sanayileşmemizi sapıtan ve 
büyük gücüyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin gelir
lerini bütçeye aktaran bir mahiyette olan Gider Ver
gilerimizin İstihsal Vergisi bölümüne illâ da yerine 
geçecek 'bir Katma Değer Vergisi getirmekle olabilir, 
bu katkı. Bu Katma Değer Vergisi çok zor bir ver
gidir. Dünya vergicilerinin bulduğu en ileni vergi tek
nolojisidir. Bunun uygulanmasını en gelişmiş ülkeler 
3 - 5 seneden evvel başaramamışlardır ve çoğu ülke
ler bunu ikisini kısım tatbike koymuşlardır. 

Türkiye'de bunun hamlesini yapmalı ve kısım kı
sım yürürlüğe koymak suretiyle... Yani, en zor kısım
ları vardır, perakendeciye uygulanan kısım, hizmet 
sektörüne uygulanan kısım, bu hususları ihmal ede
rek, tamamen imalatçı, ithalatçı ve toptancı diye ni
telediğimiz sınıflara dönük bir Katma Değer Vergisi... 
Tam Katma Değer Vergisi değildir, yarım Katma De
ğer Vergisidir; ama, bugünkü, hem sanayileşmede 
tersleşmeyi, hem ortaklığa doğru giden yolda güm
rük indirimlerinden uğrayan kayıplarımızı telafi edi
ci bir niteliği olan bu vergiye illa da 1980 senesi içe
risinde Yasama Meclislerine getirip, müzakere ettirip, 
hatta, bir kısım süresinde de uygulatma imkânı bu
lursa uygulatmak lazımdır; çünkü, bunun uygulanma
sı da yine teşkilatta organizasyonu icabettiren bir ver
gi sistemidir. 

iBunun dışında, yapılacak operasyon fazla yok
tur. 

Dünyanın en ünlü bir vergi uzmanı, Türk vergi 
sistemini incelemiştir. Ben bu işlerden sorumlu Dev
let memuru olduğum zaman bana verdiği raporda de
miştir ki, «Dünyada hiçbir devlet Türk Devleti ka
dar çok vergi koymamış. (Yani, «biz vergi koymuyo
ruz» falan diye kendimizi tenkit ediyoruz ya, bu ger
çek değil.) O kadar çok vergi koymuşsunuz ki, mev
cut olup da sizde mevcut olmayan hiçbir vergi yok, 
dünyada mevcut olup da. Her devlette ne gördüyse
niz almışsınız. Hepsi var sizde. Ancak, siz bu vergi
leri tahsil edemiyorsunuz. Eğer bir gün, siz etken bir 
vergi idaresi kursanız da şu koyduğunuz vergileri (Ya
ni, Meclislerin koyduğu vergiyi) bir toplasanız Türk 
ekonomisi enflasyona değil, hemen deflasyona gider. 
Allahtan ki, tahsil edemiyorsunuz yahut da «bu ka-
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dar taihsil ediyorsunuz» diye raporunun birinci cüm
lesini yazmıştır. 

Buna rağmen şunu söylemek lazımdır ki, Türk 
vergilerinin hepsi iyi değildir. Kaldırılacak vergileri 
vardır; reforma tabi tutulacak vergileri vardır; yeni
den koyacağı vergiler vardır, İşte, Katma Değer Vergi
si yeniden konacak... Bu gelişmişlik aşamasında bütün 
dünyada uygulanan yeni bir vergi sistemi ve tekno
lojisidir. Bu gelirse pek çok vergiyi kaldırmak müm
kündür. Onların hepsi de demode vergidir. Yani, bir 
Katma Değer Vergisi geldiği zaman kaldırılacak ver
gileri alt alta yazarsanız 8 - 10'u bulur. Yani, o ka
dar çok vergiyi tasfiye edip yerine bir tek vergi, dü
zenli bir vergi getirirsiniz. 

Bunun dışında yapılabilecek şey, enflasyonun etki
sini Türk vergi sisteminin üzerinden kaldırmak ola
bilir. Nedir bu enflasyonun etkisi?.. 

iBir ülkede çok ağır enflasyon cereyan ettiyse, o 
ülkedeki bütün tarifeler anlamını kaybetmiştir. Yani, 
1963 senesinde bir Damga Vergisi koyduysanız ve 
«Bir bilançoya 5 liralık damga pulu yapıştırılacak» 
dediyseniz ve 1963 senesi fiyat endeksi 100, 1979 so
nu fiyat endeksi 1 500 olmuşsa, yani, fiyatlar da 
15 misli artış olmuşsa, siz hâlâ bilançodan 5 lira 
damga pulu alıyorsanız, bu 15'te l'ine düşmüş de
mektir. Yani, 5 liranın 15'te l'ini tahsil ediyorsunuz 
demektir. Yani, maktu vergilere etkisi tamamen fiyat-
endeksiyle paraleldir bunun ve bu da, Devlet bütçe 
gelirlerini incelerseniz hemen görülür. 1970'lerde, be
nim sorumlu olduğum zamanda Devlet gelirlerinin 
% 40'ı bu maktu vergi tarifesi olan gelirlerden temin 
edilirdi. Huzurunuzdaki 1980 Bütçesindeki maktu ver. 
ıgilerin tahmini, çok detaylı hesaplar yaparak (Gelir
ler Genel Müdürlüğünde yapılmış) 30 - 32 milyar ci
varında ki, bu, Bütçenin % 5'inin altına düştüğünü 
gösteriyor. Yani, burada bu kadar büyük bir vergi 
aşındırması yapmışsınız. Bunu nasıl telafi etmişsiniz 
enflasyon içerisinde?.. Nispi vergilerin, yani, Gelir 
Vergisiyle Veraset İntikal Vergisi gibi nispi tarifeli 
vergilerin enflasyonla büyümesiyle telafi etmişsiniz. 
Bu ne demektir? Nispi vergiler, sosyal hedefleri do
layısıyla müterakki tarifelerle alınmış. Yani, vergi 
adaletini sağlayan son vergileme Gelir Vergisidir. 
Yani, oraya kadar harcamalar üzerinden alı
nan vergilerin hiçbirisinde Sosyal adalet hassası 
yoktur; hatta «Tersine müterakkilik vardır» di
ye eskiden bize okuturlardı, tersine sosyal etkisi 
vardır. Yani, aynı malı aynı kişi alırken aynı vergiyi 
öderse, zengine etkisi başkadır, fakire etkisi başka
dır. Bu sebeple, eskiden «Tersine müterakkidir» diyor-
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duk, tersine sosyal etkisi olan vergilerdir; harcama 
safhasında alınan vergiler. Bunu ne vergileri düzeltir?.. 
Gelir üzerinden alman ve harcamalar üzerinden, ge
lir teşekkül ederken harcamalar üzerinden alınan ver
gilerin de ortaya çıkarttığı, gelir bozukluğunu telafi 
edecek, düzeltecek bir Gelir Vergisi alınır sonunda, 
vergilemenin sonunda. 

Türk vergi sistemi ne olmuştur?.. 
Bu hassasını; 1963'te bir tarife koymuştur. İlk 

2 5C0 lirada 250 lira, «% 10 vergi vardır» diye. Bu 
yıllık gelirdir. Bugün Türkiye'de 2 500 liralık yıllık 
gelir düşünmek, artık imkânsız bir şeydir. ' 

Bu sebeple, tarife giderek düşük gelir sınıflarının 
aleyhine dikleşir. Yani, aslında müterakki tarife, ge
lir düzeltici tarife olduğu halde, nötr bile kalmaz. 
Yani, eğer nötr kalacak, tek nispetli bir vergi olsay
dı nötr kalırdı. Biz, «Düşük gelir gruplarının lehine 
etki yapsın» diye koyduğumuz bir şey tamamen aley
hine etki yapan bir duruma gelmiştir. Yani, gelir da
ğılımındaki bozukluğu düzelteceği yerde daha da çok 
bozar bir duruma gelmiştir. Yani, bu tarife ile Türki
ye'yi, vergi idaresini, Türkiye gelirlerini yönetmek im
kânı kalmamıştır. Neden?.. Hemen hemen bütün ge
lir grupları % 601ık bir tek nispette birleşmeye doğru 
gitmektedirler. Yani, bundan önce asgari ücret sevi
yesinde, 1963 senesinde çalışan bir işçinin vergi yükü 
0,1 ise, bugün onun vergi yükü bir bakıyorsunuz 
% 25'e falan çıkmış, % 23'e çıkmış. 

5 400 liralık asgari ücretten bugün bizim, tarife
mizin, bugünkü en az geçim indirimi ile bizim bugün 
aldığımız vergi, bekâr mükellef için % 40 - 45 oranı
nı bulmuştur. En az geçim indiriminde 5 400 lira, 
64 800 lira yıllık ediyor; 64 800 lira üzerinden bugün 
aldığımız vergi % 35 - 40 civarını bulmuş. Emekli ve 
sigorta aidatlarını da bu çalışanlar vergi gibi düşünü
yorlar. Aslında, tasarruf olduğu için vergi gibidir. Bu 
da harcamaya alınıyor; tasarrufa gidiyor. Onunla bir
likte düşünürseniz, 5 400 liralık bir işçinin eline eğer 
bekârsa 3 200 lira geçiyor; sigorta ve vergi dahil. He
men vergi hesabını yapabilirsiniz. Yani, gelirinin nere
de ise, % 50'sinden fazlasını tasarrufa ayıran bir sı
nıf haline getirmişiz. En düşük gelir grubunda çalı
şan insanlarımızı. Bu, muhakkak tashih edilmelidir. 
Bunun tashihi yalnızca en az geçim indirimi ile olmaz. 
En az geçim indirimi ile birlikte Gelir Vergisi tarife
sini de düzelten bir yöntemi izlememiz şarttır. 

Muhterem senatörler; 
Bunun dışında, vergicilikte yapacağımız başlıca 

şey, Türk Vergi İdaresinin ıslahına süratle yönelmek-
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tir. Yani, ne kadar güzel vergiler korsanız koyun, ida
remizin bugünkü düştüğü halde bunu başarıyla tahsil 
etmek, Türkiye'nin bütçe harcamalarına yöneltmek im
kânı yoktur. Neden?.. Tahsil edemiyoruz. Niye?.. Ver
gi İdaremiz etkenliğini kaybetmiş. 

Burada 8 günden beri Bütçe müzakere edildi. Aşa
ğı yukarı senatörlerin hepsi idaremizin etkinliğini 
kaybettiğinden bu kürsüde şikâyette bulundular. Bu
nun en belli başlı örneklerinden biri, Türk Vergi İda
residir. Türk Vergi İdaresi, muhakkak surette ıslah 
edilmelidir, süratle ıslah edilmelidir. 

Türk vergi memuruna, beyana dayanan Türk ver
gilerini inceleyen elemanlara ki, bu incelemesiz bir 
'beyana dayanan, gönüllü vergi sistemine dayanan, gö
nüllü ödemeye dayanan vergiciliğin temeli vergi ince
lemesine dayanır. Yani, tetkik etmeyeceğiniz beyanna
menin gerçek vergiyi ifade etmediğini daima düşüne
bilirsiniz. İlla da tetkik edileceği korkusu olmalı
dır. Bu korku, biz bu sisteme dönüştüğümüzden be
ri giderek tereddiye uğramıştır, giderek azalmıştır. 
Gençliğimizde; yani bu vergi kanunları ilk koyuldu
ğunda biz mesleğe yeni başlayan maliyecilerdik. O za
man % 3,5 civarında beyan edilen gelirlerin beyanna
melerini incelerdik. Bugün bugün bu nispet % l'e düş
müştür. Yani, o günkü etkenliğinin • " 1/3'ne düşmüş 
bir inceleme düzeni. Bu tabii kimseyi korkutmayan bir 
inceleme düzeni. Aslında % 3,5'ta korkuluktur. Yani 
inceleme nispeti arttıkça kopma nispeti de artar. 
% 100'ünü inceleyen ülke yoktur bunun; ama % 4' 
ünü, % 5'ini, % 6'sını inceleyen ülkeler vardır. Biz de 
ne yapıp yapıp bu sistemde sebat ediyorsak, herkesi 
gönüllü ödeme sistemine dönüştürmek istiyorsak hem 
incelemeyi, hem de takibatı.. Yani adam gelip beyan 
eder, vergi öder, ödemez, vergi dairesi gidip onu ta
kip etmezse beyan ettiğinin de önemi yoktur. Bugün 
çoğu hallerde, bilhassa büyük şehirlerde beyan edi
len vergilerin de ödendiğinden ben katiyen emin de
ğilim. E, ödenmezse vergi dairemiz araştıramıyor çün
kü. Yani üzerine gidemiyor. «Sen bunu ödemedin, ben 
sana gecikme zammı uyguluyorum; ama malını da 
haczediyorum, şu gün ödeyeceğim.» demesi lazım ki, 
adam sıkışıp vergisini ödesin. Ama, bunu yapamayan 
bir vergi dairesi yanlızca kim para getirip veriyorsa 
onu alan bir vergi dairesi durumundadır ve bu hali 
anlaşıldıktan sonra giderek ödeme azaldı. Yani, gelip 
benim malımı haczedecek, icap ederse işte kanunla
rın yettiği ölçüde hapis cezasıyla, hâkim kararıyla zor
layacak falan korkusu olmayan bir düzen içerisinde 
normal bir vergi tahsilatı yapmak imkânsızdır. Bu 

sebeple Sayın Maliye Bakanımızın yüksek nazarlarına 
arz ederim: Vergi dairesinin üzerine çok önemle eğil
mek, vergi koymaktan daha mühim. Çünkü vergi koy
mak daha da rencide eden bir şey. Koyduğumuz ver
gilerini almamak toplumu ayrıca rencide eden bir hu
sus oluyor. Gönüllü olarak ödeyene dönük bir vergi 
sistemi olmaz. «Ben ödediğim için cezalandırılıyo
rum. Ödemeyenden gidip almıyorsunuz.» diyor. Yani, 
iki safha!ı, hem beyan etmeyenden almıyorsunuz, hem 
de beyan ettiği halde ödeyemeyenden almıyorsunuz. 
Bu, tabii ki ödeyenleri çok rencide eder. Yani, gönül
lü ödemeyi, gönüllü beyanı yapan vatandaşlar dürüst 
vatandaşlardır. Bir Devlet ki, dürüst vatandaşları hi
maye edeceği yerde tamamen Devletine karşı dürüst 
davranmayan vatandaşlarını himaye eden bir düzene 
gelmiştir. Bu Devletin halkına inanç vermesi çok zor 
bir şeydir. Bunu muhakkak telafi etmemiz lazımdır. 
İlla da Yasama Meclisleri olarak koyduğumuz vergi
lerin tahsilatını, denetimini sağlayacak imkânları Ma
liye Bakanımıza temin etmemiz lazım, teklifleri gel
miştir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız vardır, ona göre ayar
layın. 

CUMHHRBAŞ1KANINCA S. Ü. GRUlBU ADI
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan, 

Muhterem arkadaşlarım; 

Üzerinde durulacak bir diğer konu da vergi yar-
gısıdır. Bugün Türk vergi sisteminin işlerliğini çok 
yavaşlatan bir unsur da budur. Bu, iki kademelidir. 
Birisine biz, yargı demeyiz, idare deriz. Bir takdir ko
misyonları müessesemiz vardır. Bu takdir komisyon
larında en son arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, 1,5 
milyon dosya birikmiş. Bu 1,5 milyon dosyanın altın
dan ne bu takdir komisyonları kalkabilir, ne de takdir 
ettiği matrahlardan biz 8-10 sene sonra vergi als'ak bi
le ne o verginin bir etkenliği olur. İlla da bu vergi tak
dir komisyonlarının üzerine eğilmek, vergi takdir ko
misyonlarını çok mahdut hallerde vergi takdiri yapan, 
vergi matrahı takdir eden müesseseler haline getir
mek, diğer hallerde idareyi yetkili kılmak ve bu su
rette takdir komisyonlarındaki tıkanıklığı bir defada, 
hatta bir özel usulle tasviye etmek ve bundan sonra da 
işler bir duruma getirmek lazımdır. Bu, takdir komis
yonlarındaki işleri düzelttikten sonra itiraz, temyiz 
komisyonları ve Danıştayın vergi idareleri, vergi mah
kemesi bölümündeki dosyaların üzerinde de durmak 
lazım. 
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ıBiz, bugün herhangi bir hesap uzmanının veyahut j 
maliye müfettişinin incelemesi sonucunda bir mükel
lefe 100 bin lira vergi tarh ediyoruz. Bu, 100 bin lira
lık verginin ne zaman ödendiğini sanıyorsunuz? Orta
lama 7 - 8 sene sonra ödeniyor. Bu incelemenin bir 
etkisi var mı? Neden? Takdir komisyonu, vergi itiraz 
komisyonu, temyiz komisyonu, Danıştay safhaların
dan geçen bu yargı düzeni içinde bugünkü sürati için-
de geçen bir vergi, ancak 7-8 sene sonra katileşiyor. j 
En süratli katileşse 5-6 sene içerisinde katileş'ir. Böy
le bir enflasyon düzeni olan bir ülkede bu vergiyi al
manın ne etkisi kalıyor ki? Yani, % 1 inceleme yapı
yoruz diyoruz; o incelemenin sonucunu da almıyoruz. 
Yani matrah buluyoruz; ama o matrahları da hemen 
Devlete gelir olarak dönüştürüyoruz. îşte, bunu Dev
lete gelir olarak dönüştürecek sistemin de işletilmesi 
lazım geliyor bir an önce. Bu da Türk vergi idaresi
nin yanında Türk vergi, Türk yargı düzenini yeni baş
tan organize etmekle mümkün olur. Bu da çok sürat
le ele alınması lazım gelen reformlardan biri olması 
lazım gelir. 

Sayın senatörler; 
Gerek vergi reformu, gerekse vergi idaresi refor

munun üzerinde çok zamanınızı işgal ettim. Maliye 
ıBakanlığında yapılacak düzenlemeler bundan ibaret 
değildir. 

Sürem bitmeden önce çok mühim hususa bilhassa 
değinmek istiyorum. Bu, bizim bütçe yapmamız, büt
çe yapma tarzımız. Bugün biz Yasama Meclisi ola
rak Bütçe yaptığımızı sanıyoruz. Bu bütçe falan değil, 
bundan emin olun. Neden?. 

1. Anayas'a, bütçenin özel kanununa göre hazır
lanıp, müzakere edilip tatbik edileceğine amirdir. Ben
deniz Kurucu Meclis üyesi iken bu maddenin; yani 
Anayasanın Bütçe maddesinin sözcüsü olan Sayın Tu
ran Güneş'e şu suali tevcih ettim. Dedim ki, «Bu ka
nun yeniden mi yapılacak, mevcut bir kanun mudur, 
Anayasanın burada atıfta bulunduğu kanun?» «Hayır 
bu Muhasebei Umumiye Kanunudur.» demiştir. De
mek ki, Bütçelerimiz Muhasebei Umumiye Kanununa 
uygun şekilde hazırlanacaktır; ama ne oımuştur? Büt
çe Kanununu açın bakın Muhasebei Umumiye Kanu
nunun şu maddeleri tatbik edilmez diye Bütçe Kanu
nuna hüküm koyarız. Yani, o Muhasebei Umumiye 
Kanununa tabi olacağı halde, Muhasebei Umumiye 
Kanununu kendi tabiyetine alıyor. Böyle Bütçe ol
maz, bu tamamen tersine dönmüş. Biz, ondan sonra 
burada da bu maddeleri kabul ediyoruz. Aslında Mu
hasebei Umumiye Kanunu tatbik edilmez dediğimiz 

yerde, Anayasanın bütçe maddesine ters düşüyor. 
Böyle bir düzen yok. Dünya ülkelerinin hepsi Anaya
sa ve onun atıf yaptığı kanuna göre bütçe düzenlenir. 
Müzakere edilir, denetlenir, kabul edilir, bunun usulü 
bu. Bizim usulümüz de öyle; ama biz bunu tersine 
çevirmişiz. Bu sebeple, bütçelerimizin bütçe olma ni
teliği bu yönden biraz kaybolmuş. Saniyen bir şey
den daha kaybolmuş; Yasama Meclislerinin en bü
yük yetkisi, «Bu vergileri Bütçe Kanunu ile topla» 
diyor, «Bu harcamaları da yap».. Yani Bütçe Kanu
nunun genel anlamı bu. «Sana 1980 yılında bu vergi
leri toplama yetkimi veriyorum.» Çünkü Meclisin
dir yetki.. Bunu, 1980 de topla, bir de şu masrafları 
yap: Bu masraflar kaç lira? Bu masraflar, 770 milyar 
diyoruz şimdi. Değil, harcama yetkisi verdiğimiz li
miti bilmiyoruz Yasama Meclisi olarak. Niye? Geçen 
seneki Hükümetimize 430 milyar harcama yetkisi ver
dik. Burada Ek Ödeme Kanununu görüştük mü yıl 
içinde?.. Görüşmedik. 569 milyar harcamış. Nasıl har
camış? Bütçe Kanununa hüküm koyuyoruz. Bu öde
nek 100 liradır; ama Maliye Bakanı lüzum görürse bu
nu istediği kadar harcar. Bu, Bütçe yapmak demek de
ğil. Ben, Yasama Meclisinin yetkisini Maliye Baka
nına devretmek gibi bir şey. Halbuki, Anayasamızda 
onun devredilemeyeceğine dair de hüküm var. Demek 
ki, aslında bizim yaptığımız bu şey havanda su döv
mektir. Hiç bir Hükümeti «Bu kadar harcarsın» diye 
tahdit etmiyoruz. Bugünkü Bütçenin içinde de var. 
Burada ödenek kâfi gelmezse ödenek kaydedersin; 
öyle ise ne diye ödenekleri münakaşa ediyoruz da 
oyluyoruz? Ucunu serbest bırakmışız. Böyle Bütçe dü
zeni olmaz. İllâ da bu Bütçe düzenini, Anayasanın ni
teliklerini belirttiği hale getirmek mecburiyetindeyiz. 
Yasama Meclisleri olarak bunun üstünde titizlikle eğil
memiz lazımdır. İllâ da biz Bütçeyi, «Türk ekonomi
sine hâkim olan Bütçeyle biziz» diyoruz aslında biz 
Yasama Meclisi üyesi olarak; ama hâkim değiliz. Baş
ka ülkelerin parlamentosundaki Bütçe müzakerelerini 
görseniz sıkı sıkı tutuyordur elinde parlamento. Ne 
bir kuruş kimseden vergi aldırıyordur, ne de müsaade 
ettiğinden fazla bir kuruş kimseye harcatmıyordun 
Yani, Yasama Meclislerini icat olunmasının sebebi bu
dur İngiltere'de zaten, devlet vergi alacağım deyince, 
Yasama Meclisi ortaya çıkmıştır İngiltere'de. Eğer, 
vergi almayacak, Devletin bütün masraflarını kar
şılayacak bir Devlet kursak başımızîda hemen onu 
yaparız. Yasama Meclisine falan lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Kafaoğlu, toparlayın efendim, 
[ rica edeceğim. 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkanım. 

Biz, halktan alınacak miktarları tespit eden Mec
lisiz. Biz, Hükümetin harcayacağı miktarları tespit 
eden Meclisiz. Eğer, bunları tespit edemiyorsak, biz 
Parlamento olarak görevimizi yapmıyoruz demektir. 

Sayın senatörler; 
Bu hususu böyle belirttikten sonra, beni sabırla 

dinlediğiniz için bütün hazırunu saygı ile selamlar, 
şahsım ve Grubumun saygılarını sunarım. (Alkışlar). 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — ikinci 15 dakika
nız var; onu da kullanabilirsiniz. 

BAŞKAN — Grubunuzun 15 dakika ikinci kez 
söz hakkı var. Yalnız bütün gruplar konuşmadan ikin
ci kez aynı gruba söz verilemez. Öbür gruplardan son
ra zatiâlinize söz vereceğim. 

SELÂHATTÎN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Uygulama yapıldı Başkanım, 

'BAŞKAN — Tüzüğümüz öyle diyor; Programda 
da öyle bir şey yok. 

Sayın Hikmet Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına; buyurun. 

Sayın Savaş, süreniz 30 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET SAVAŞ (Eski

şehir) — Bana da müsamaha etmezmisiniz Sayın Baş
kanım?.. 

BAŞKAN — Müsamaha payını kullanırsınız. 

CHP GRUBU ADINA HÜKMET SAVAŞ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, kıymetli üyeler; 

Bütçeler, bilindiği gibi, Devletin bir yıllık gelir 
tahminleri ile harcamalarını gösteren mali denge olup, 
ülkemiz ekonomisinin yönetiminde kullanılan önemli 
araçlardan birisidir. Maliye politikasının amacı ola
rak yüklendiği önemli işlevlerin yerine getirilmesinde 
bütçe dengelerinin, yıllık program dengelerinden tu
tarlı olması gerekmektedir. Bu yasal bir zorunluluk
tur. 91 Sayılı Yasaya göre bütçeler yıllık programla
ra uygun olarak hazırlanmak durumundadır. Çünkü 
ekonominin genel dengesi yıllık programlarla kurul
maktadır. Yıllık programlarda ait olduğu yılda milli 
gelirin ne kadarının tüketim ve ne kadarının da yatırım 
için sarfedilmesinin gerekeceği belirlenmektedir. Da
ha doğrusu bunlar için hedefler tespit edilmektedir. 
'Bütçelerde ise yerel yönetimler. Kamu iktisadi Teşeb
büsleri ve döner sermayeli kuruluşlar dışında kalan 
kamu kesiminde yukarıda belirtilen alanlarda yıllık 
programın genel direktifi çerçevesi içinde ne kadar-
lık gider yapılacağı, bunları karşılayacak gelirlerin 

cins ve miktarları gösterilir. Böylece bütçeler yıllık 
programların uygulama araçlarından bir kısmını teşkil 
emektedir. Ancak tatbikatta bütçe rakamları ile prog
ram hedefleri karşılaştırıldığında, başlangıç ödenek
leri program hedeflerine kıyasla çok küçük sapmalar
la uygun bir biçimde belirlenmesine rağmen mali yıl 
sonu ödenekleri gerek program hedeflerinin gerek 
başlangıç ödeneklerinin üzerinde bir büyüklüğe ulaş
tığı görülmektedir. 

Bütçe hazırlanışı sırasında, kıt kaynaklarla giderek 
genişleyen harcama taleplerini dengeleme en önem
li güçlük oîarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kay
nakların elverdiği ölçüler içinde kalınmak amacı ve 
önemiyle ödenekler gerçek ihtiyaçların çok altında tu
tulmakta daha sonra yıl içinde bu ödenekler program 
ve plan disiplini dışına taşan bir gelişme ile genişletil
mektedir. Bu genişletilmelerle mali yıl sonunda fiili 
harcamalar alınan ödeneklerin % 50 üstüne çıkmakta
dır. Bu durum 1980 bütçesinin gerçekleri yansıtacak 
biçimde hazırlanmadığını bize göstermektedir. 

Ekonomimizde kamu kesimi, tasarruf ve yatırım 
hacimleri yönünden ve harcama potansiyeli bakımın
dan önemli yere sahiptir. Bu durum ülkemizde büt
çeyi ekonomik politikanın en önemli araçlarından bi
ri haline getirmiştir. Kaynakları tam kullanma, tat
minkâr bir ödemeler dengesi, makul bir fiyat istikrarı, 
dengeli bir büyüme ve işsizlik miktarının asgariye in
dirme toütçe politikaları ile gerçekleştirilmeye çalışı
lan başlıca hedeflerdir. Ancak bu hedeflerin gerçekleş
tirilmesi bütçe politikası ile para politikasının koordi-
neli yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ülkemizde milli gelir artış hızının yavaşladığı, öde
meler dengesinin sağlanmasındaki güçlüklerin devam 
ettiği, arz ve talep dengesinin kurulamadığı ve enflas
yon hızının ve baskısının kesilemediği, işsizlik oranı
nın azaltılamadığı bir ortamda hazırlanan 1980 Mali 
yılı konsolide bütçe tasarısı Maliye Bakanı tarafından 
enflasyonla mücadele bütçesi olarak nitelendirilmek
tedir. 1980 Bütçesiyle üretimin arttırılması sanayi ve 
azalan kapasitenin giderilmesi, döviz ve enerji yeter
sizliğiyle durmuş olan işletmeleri çalışır hale getirme 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin açıklarının sağlam 
kaynaklara dayandırılması mümkün değildir. 

190 Mali yılının konsolide bütçe toplam ödenekle
ri 1979'un başlangıç ödenekleri i\t karşılaştırıldığında 
artış % 81,6*yı bulmaktadır. Ancak, gerçekleşeceği 
tahmin edilen 530 milyar liralık 1979 harcamaları ile 
yapılan kıyaslamaya göre Bütçenin 1980 yılı için ge-
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tirebildiği azami büyüme % 39,5 düzeyinde kalmakta
dır. 1980 Yılı Programında öngörülen % 33 düzeyin
deki enflasyon oranı dikkate alındığında, 1980 Konso
lide Bütçe ödenekleri ile getirilen büyüme sadece 
% 5 dolayında olmaktadır. 

1980 Mali Yılı Bütçesi enflasyonla mücadeleyi 
amaçladığına göre 1980 mali yılında ek ödenekler ve 
harcamalarla bütçenin genişletilmemesi gerekmekte
dir. 

Sayın senatörler, 
Konsolide bütçe içinde yatırım ve transfer ödenek

lerine nazaran daha büyük paya sahip cari hizmet 
ödeneklerinin nispi önemi 1980 Bütçesinde belirli öl
çüde artmış ve toplam ödeneklerinin yarısına yaklaş
mıştır. Bu gelişme de özellikle personel ödeneklerinde, 
maaşlardaki katsayı artışları ve ilgili olarak meydana 
gelen önemli büyümeler etkili olmuştur. 1980 Konso
lide Bütçesiyle memur maaşlarına sağlanacak katsa
yı artışı enflasyon hızı gözönüne alındığında gelir da
ğılımında ortaya çıkan adaletsizlikleri önlemeye yet
meyecektir. Bunun için asgari ücreti vergi dışında bı
rakacak vergi değişikliklerinin bir an önce yapılması 
gerekecektir. Ancak, bunun Bütçeye getireceği yük 
düşünülürse. Hazinenin gelirlerini artırıcı bir vergi 
düzenlemesi yapılmasının da kaçınılmaz olduğu anla
şılmaktadır. Toplam 1,3 milyonu aşan kamu persone
li sayısı politik amaçlarla artırılmaya devam edilirse 
Bütçenin denk hale getirilmesi ve kamu personeline 
yeterli düzeyde ücret ödenmesi olanağı elde edileme
yecektir. Bu durum ise önemli boyutlara ulaşmış olan 
enflâsyon hızının yavaşlaştırılmasını güçleştirecektir. 
Görülüyorki, 1980 Konsolide Bütçesi tüketim karak
terli bir Bütçe niteliğini taşımaktadır. Bu arada sayın 
Maliye Bakanının Bütçeyi Yüce Senatomuza sundu
ğu gün yaptıkları son konuşmada, Ecevit Hükümeti 
tarafından hazırlanan ve TBMM'ne sunulmuş olan 
vergi reform tasarısının CHP Grubu tarafından be
nimsenmemiş olduğunu ileri sürmelerini hayretle kar
şıladık. Her şeyden önce Sayın Bakanın Partimizin iç 
işleri ile bu ölçüde ilgilenmesini yadırgadığımızı be
lirtmek isteriz. Mademki merak ettiler o halde bu me
raklarını giderelim. Söz konusu vergi tasarıları CHP 
Ortak Grubu tarafından enine boyuna tartışılmış ne
ticede tümü ile onaylandığı gibi bağlayıcı karar da 
alınmıştır. Bu görüşmeler sırasında her konuda oldu
ğu gibi bu konuda da çeşitli görüşlerin ortaya konul
muş olması doğaldır. Sayın Bakanın bunu istismar et
meye kalkmasını çok yadırgadığımızı tekrar belirtmek 
isteriz. 
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'Bu konuda asıl önemli olan ve üzerinde durulması 
gereken nokta öngörülen vergi reformunun kanun ha
line getirilerek gerçekleştirilememiş olmasıdır. 

'Bunun sorumlusu da 1978 Mayıs ayından beri Mil
let Meclisi gündeminin 1 nci maddesinde yeralan bu 
tasarının görüşülmesini akıl almaz yöntemlerle önlen
miş olan dünkü muhalefet, bugünkü iktidar Partisi
dir. Vergi adaletsizliği gidermeyi ve vergi dışı kalmış 
gelir ve kazançları vergilendirmeyi ve nihayet en az ge
çim indirimini asgari ücret düzeyine çıkarmayı hedef
leyen bu kanun tasarısına kimin karşı çıkmakta oldu
ğunu Türk Milleti bilmektedir. 

Sayın senatörler, 
Kamu İktisâdı Teşebbüslerinin bütçe dengesini 

zorlayıcı zararlarını ortadan kaldırmak için son gün
lerde çok büyük miktarda zamlar yapılmıştır. Böyle 
bir fiyat politikası ekonomideki talep enflasyonu bas
kısını bir ölçüde hafifletmekle beraber Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin ürünlerinin diğer sanayi dalları için 
temel girdi niteliğinde olması dolayısıyla önemli bir 
maliye enflasyonu yaratacaktır. KİT'lerde temel so
run aşırı istihdam ve düşük kapasite ile çalışmaları 
sonucu verimliliğin arttırılamamâsldır. 1980 Mali Yı
lı Konsolide Bütçesinin enflasyonu yavaşlatma ama
cının gerçekleşmesi bütçe harcamalarının sağlıklı ge
lir kaynaklarından sağlanmasına bağlıdır. Maliye Ba
kanı yaptığı bir açıklamada yapılacak yasal düzenle
melerden sonra gelirlerde meydana gelecek artışın as
gari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla doğacak gelir 
vergisi kaybının yeterince yeteceğine işaret etmekte
dir. 

Bütün planlı dönem boyunca vergi yükü Türkiye' 
de özellikle sürekli olarak artmıştır. Bu durum Devlet 
faaliyeetlerinin yürütülebilmesi için sabit gelirlerden 
ve özel kesiminden yapılan kaynak aktarmalarının 
planlı dönemde devamlı olarak arttığını göstermek
tedir. 

1980 Mali yılı Bütçe gerekçesine göre genel bütçe 
toplam gelirlerinin 1980 yılında % 91,1'ni vergi gelir
leri, vergi gelirlerinin % 63,1'ni gelirden alınan vergi
ler, bunun da % 84,4 'ni Gelir Vergisi oluşturmakta
dır. Gelir Vergisinin % 70'ini takriben 230 milyar 
Türk Lirasını ücretliler; yani sabit gelirlilerin Ödediği 
düşünülürse ve onların bu vergi yüküne ilâveten vası
talı ve vasıtasız diğer vergilere pay ödedikleri hatır
lanırsa şahit gelirli ücretlilerin taşıdığı vergi yükünün 
ağırlığı ve bu ağırlığın 1980 yılında, bu zamlar altında 
daha da ağırlaşacağı muhakkaktır. 1980 Konsolide 
Bütçesinde ödeneklerin büyük bölümünün tüketime 
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yöneldiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 1980 Büt
çesi tüketim karakterli bir bütçe olarak belirmekte
dir. Gerçekten yatırım ödeneklerinin Bütçedeki payı 
1980'de daralmakta, cari hizmet ödenekleri ile serma
ye teşkili ve transfer ödeneklerinin nispi önemlerinin 
arttığı anlaşılmaktadır. Bunların da büyük bölümü
nün cari karakterleri ödenek türlerinden olduğu dik
kate alınırsa, 1980 Yılı Bütçesinin tüketici niteliği da
ha belirgin bir biçimde görülür. Halbuki enflasyonun 
hızını yavaşlatmayı amaçladığı söylenen bu Bütçede 
cari giderlerin son derece sınırlı tutulması ve böylece 
genel tüketim hacminin daralması gerekmektedir. 
Yatırım ödenekleri 1980 Bütçesinde belirgin şekilde 
azalmaktadır. Özellikle devam eden döviz darboğazı, 
dış ülkelerden ithal edilecek yatırım malı fiyatlarında
ki artışlar, TMF ısrarları üzerine yapılan devalüas
yon ve yüksek hızlı enflasyon göz önüne alınırsa 1980 
Bütçesinde ağırlık verilen yatırım projelerinin bü
yük ölçüde gerçekleştirilmesi kolay olmayacak, tahsis 
edilen ödenekler sembolik kalacaktır. 1980 Konsolide 
Bütçesinin 740 milyar dolayında bağlanabileceğini dü
şünürsek, yıl içinde bütçeyi sabit tutmak zor oTacak-
tir. Çünkü artan akaryakıt fiyatları, dış ülkelerden it
hal edilen ara malı ve yatırım malı fiyatlarındaki ar
tışlar, toplu sözleşmelerin getireceği yükler ve sübvan
siyon politikasının 1980 Konsolide Bütçesi başlangıç 
ödeneğinin ihtiyaçları karşılayamayacağı ve bu yıl so
nu ödeneğinin 1 trilyona yaklaşacağını söylemek ke
hânet sayılmaz. 

Bütçelerin normal gelir kaynakları arasına 
giren iç istikraz 1980 Konsolide Bütçesinde 1979 
gerçekleşme tahminine göre % 50 artışla 45 milyar 
lira olarak beklenmektedir. Ancak, iç istikrazların son 
yıllardaki gerçekleşme durumları ve ÎMF ile yapıl
makta olan anlaşmalar gereği. Merkez Bankası tarafın
dan bankalara açılan kredilere de getirilmekte olan 
sınırlamalarla düşünülürse bu miktardaki bir iç istik
razı bankalara ve halka satılarak gerçekleştirmenin 
kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Yukarıda izah et
tiğim hususlar ve muhtemel gelişmeler söz konusu Büt
çenin Mali Yılı sonunda açık vereceğini göstermekte
dir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi de sizlere 25 Ocak 1980'de açıklanan ve Hü

kümet tarafından özellikle döviz darboğazını düzelt
meye ve bir yandan sanayi kesimindeki atıl kapasite
nin harekete geçirilmesi, bir yandan da talep hacmi 
yönünden gelen etkilerin azaltılması yoluyla enflasyonu 
tedricen yavaşlatacağı söylenen «Ekonomik İstikrar 

Programı» üzerindeki düşüncelerimizi kısaca arz et
meye çalışacağım. 

Birçok alana yayılmış çeşitli yeni düzenleme ve il
keler getiren 1980 yılı ekonomik önlemler paketi, ge
nel bir değerlendirme ile, temelde piyasa makanizma-
sı kurallarına ağırlık verilerek karma ekonomi yapısın
da özel kesimin görev ve sorumluluk alanının genişle
tilmesini öngörmekte ve oldukça liberal ilkelerin belir
leneceği bir çerçeve içerisinde, dış ödeme güçlükleri, 
enflasyon ve sanayide atıl kapasite sorunlarına çözüm 
getirmeyi amaçlamaktadır. Bu da Anayasamızdaki 
karma ekonomi ilkelerine karşın, son kararlarla 
bir serbest piyasa ekonomisine geçiş denemesidir. 
Kararların ruhunda ve espirisinde bu eğilim açıkça 
görülmektedir. Temel mal tanımının değiştirilmesi, fi
yat kontrol sisteminden vazgeçilmesi koordinasyon ve 
para ve kredi kurullarının kurulması buna örnek ola
rak gösterilebilir. Hatta ve hatta son alınan bu karar
ları Türk Parasını Koruma mevzuatından vazgeçilme
sine ilişkin bir adım olarak da görmek mümkündür. 

Bütün bu önlemlerin umulan başarıyı gösterebil
mesi bakımından bazı ön koşulların gerçekleştirilmesi 
söz konusudur. Bunları dış ve iç koşullar olarak grup-
landırabiliriz. 

Dış koşullar içerisinde, alınan devalüasyon ve is
tikrar kararlarının desteklenmesi amacıyla öngörülen 
düzeyde ve olabildiğince kısa sürede dış kaynak sağ
lanması ilk şarttır. Ayrıca dış ekonomik konjonktür
deki olası gelişmelerde özellikle devalüasyon kararı
nın başarısı yönünden belirleyici bir nitelik taşımakta
dır. Alınan sta'bilizasyon kararlarının umulan sonuç
ları sağlayabilmesi için, bir bütünlük içerisinde uygu
lanması gereken ve son önlemleri destekleyici nitelikte 
görülen yurt içi politikayı da şöyle sıralayabiliriz: 

Daraltıcı veya ılımlı bir gelir politikası izlenerek 
talep hacminin denetim altın'a alınması. 

Kamu kesiminin sağlıklı finansman kaynakların
dan dayalı bir yapıya kavuşabilmesi için KİT ürünle
rine zam yapılmasının ötesinde yeni vergi düzenleme
lerine gidilmesi. 

İlk iki koşulda bağlı olarak Bütçe uygulamasında 
kararlı bir tutum izlenmesi kesinlikle bütçe açıkların
dan kaçınılması. 

Para arzının sıkı ölçülerde denetlenmesi ve emis
yon hacmindeki artışın frenlenmesi. Bunlar uygulaması 
oldukça güç; fakat zorunlu ek politikalardır. Eğer bu 
koşulları eksik uygular, sınırlı tutarsanız alman ön
lemlerin etkinliğini sağlamak çok güç olacaktır. Bu 
uygulamada zaman ögesj büyük önem taşımaktadır. 
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Türkiyenin karşı karşıya bulunduğu yapısal enflas
yon, geçtiğimiz dönemlerde de zaman zaman ülkenin 
ekonomik darboğazlarla karşılaşmasına yol açmıştır. 
Bunların açılmasında hemen her zaman son önlemle
re benzer kararlar alındığı bilinmektedir. Ancak, bu 
dönemlerde getirilen önlemler bütün koşullarıyla yeri
ne getirilmediği için, bir süre sonra ekonominin yeni
den bir dar boğaza girmesi önlenememiştir. Başka bir 
deyişle, enflasyon - devalüasyon - enflasyon, kısır dön
güsü kırılamamıştır. Ülkemizde devalüasyon ve istik
rar dönemlerinin uzun dönemli ve kalıcı etkiler yarat
masının başlıca nedenleri arasında; 

İç tasarrufların yetersiz kalışı. Hızlı ekonomik bü
yüme ve gelişmeye koşut olarak hızlı büyüyen döviz 
gereksinimine karşın; Tarım kesiminin ekonomi içe
risindeki ağırlığını koruması. Sanayi kesiminin esas 
itibariyle iç piyasaya dönük bir yapıda kurulmuş ol
masına bağlı olarak, ekonominin «Döviz kazanma gü
cü» nün sınırlı düzeylerde kalması. 

Hızlı nüfus artışının, yatırımlara yönlendirilebile
cek fonları ve dışsatıma sunulabilecek mal arzını sınır
laması gibi etmenler sayılabilir. 

Devalüasyonun genel olarak beklenen etkilerini 
göstererek başarılı olabilmesi için, Merkez Bankası 
kasalarında yeterli düzeyde döviz rezervinin bulunma
sı ön koşuldur. Devalüasyonun yapıldığı tarihteki re
zervler 610 milyon dolar dolayındadır. Bu düzeyin tek 
başına bir etkinlik göstermesi güç gözükmektedir. 
Ümit ederiz ki, vaat alındığı söylenen kredilerin bir an 
evvel memleketimize gelmesi ve gerçekleşmesini iste
memiz tabidir. 1979 yılında 4 milyar dolar dış borç 
tahmin edilmiş, 1.3 milyar dolar dış kredi kullanılmış
tır. Sağlanan ve yıl içinde kullanılmayan dış finans
man imkânı 1.5 milyar dolar dolayındadır. Ancak gü
vencesi alındığı söylenen yeni kredilerin işlerlik kazan
ması konusunda henüz kesin bir güvence bulunmadı
ğı ve bu kredilerin sağlanması durumunda bile, bizim 
için çok tehlikeli olan, belli bir zaman gecikmesinin 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu arada IMF ile 
Türkiye arasında halen yürürlükte olan Stant - by An
laşmasının düzenlemesinin süresi 1980 Haziran sonun
da dolmaktadır. Yeni starid - By Anlaşması görüşme
lerinin nasıl bir görünüm taşıdığı konusunda Hükü
metin tutumu bilinmediğinden bugünden kesin bir yar
gıya varılamamaktadır. 

Sayın senatörler: 
Dışsatım ürünlerimizin fiyatları zaman zaman dü

şürüldüğü halde çoğunlukla tarım ürünlerinden olu
şan dışsatım mallarının, gerek az gerek talep yönün

den fiyat esnekliği yeterli olmadığından dışsatımda 
belirgin bir sıçrama sağlanamamaktadır. Ayrıca de
valüasyon sonrası dönemlerde yurt içi fiyatlarda göreli 
istikrarın da, çeşitli nedenlerle pek sağlanmadığı gö
zükmektedir. Böylece yapılan son devalüasyonun da 
bugünkü koşullarda ve tutum içinde dışsatım konu
sunda beklenen faydanın gerçekleşmesi güç gözükmek
tedir. 

Diğer yandan ülkemizin bugünkü koşullarını dış
satım bakımından bazı güçlükler taşımaktadır. Nite
kim, tarım ürünü arzı esasen rekoltelerle sınırlı olup, 
balen pamuk dışında fazla bir stok yoktur. Ayrıca 
son önlemlerde destekleme fiyat istikrar fonu kurula
rak, başlıca ihraçlık tarım ürünlerinden önemli düzey
lerde kesinti yapılmasının öngörülmesi, bu ürünlerin 
dışsatımını özendirmekten kaçınıldığını göstermekte
dir. Bu noktada gözetilen başlıca öğeler dışsatım ko
nusundaki ürünlerin iç fiyatlarında birden bire hızlı 
bir artış olmasını önlemek; döviz kuru düşük tutulan 
gübre, gübre ham maddeleri, zirai ilaç ve hammadde
leri için hazinede oluşacak, sübvansiyon yükünü karşı
lamak, dış satımcı kesimlerden üretici kesime bir öl
çüde kaynak transferi yapabilme olanağı yaratmak, 
şeklinde sıralanabilir. Bu durumda, yukarıda sayılan 
diğer etmenlerde dikkate alındığında, devalüasyonun 
tarım ürünleri dış satımı üzerinde kısa dönemde be
lirgin bir artış sağlaması olası görülmemektedir. 

Sayın senatörler; 
Son önlemler paketi «İhracatı teşvik karan^ yanı 

sıra, dışsatımı özendirici nitelikte ve çok sayıda yeni 
araçlar getirmektedir. Özellikle, dışsatım konusu 
dövizlerin belirli bir bölümünün yurt dışında serbest
çe kullanılabilmesi hakkı, oldukça etkileyici bir ka
rar sayılmaktadır. Bu karar da, sanayici kuruluş
ların dışsatım karşılığı kazandıkları dövizlerin 40 bin 
dolarlık bölümünü yurt dışında tutabilmeleri öngö
rülmektedir. Bu hususta Sayın Maliye Bakanının 
Bütçeyi sunuş konuşmalarının sonunda yapılan eleş
tirilere yanıt verirken temas ettiği görüşlerin, kendi
lerini de tatmin etmediğini söyleyebiliriz. 

Böylece bu dövizlerin yurt dışında serbest kulla
nım hakkı tanınmış olmakta ve dışsatımda kambiyo 
denetimi ilkeleri önemli ölçüde gevşetilmektedir. Bu 
uygulama, sanayici dışsatımcıların, dışalım gerek
sinimlerinin kendi dövizleriyle karşılanması amacının 
öngörüldüğü izlenimini vermektedir. Ayrıca, sana
yici dışsatımcıların getirdiği dövizden kendisine ya
pılan tahsisle gerçekleştirdiği girdi dışalımlarında 
Gümrük Vergisi alınmaması; ithalat damga resminin 
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düşürülmesi, ithalât teminat oranlarının indirilmesi, 
faiz farkı ödemesinde gerek bankaların dışsatım 
kredileri açmasını özendirici, gerek dışsatımcı yö
nünden kredi maliyeti düşürücü değişiklikler yapıl
ması, sanayi ürünleri dışsatımım geliştirmek üzere 
alınan diğer başlıca önlemler arasında sayılabilir; fa
kat yine de sanayi üretiminin halen düşük düzeyler
de sürdürülmasi nedeniyle dışsatımın ani bir sıçrama 
yapması oldukça güç gözükmektedir. 

Dünya ekonomik konjonktüründeki daralma eği
limi ve batı ülkelerinde ağırlaşması olası görülen 
enflasyonist baskılar ile birçok ülkenin dış ticaret 
politikalarında son yıllarda izlenen koruyucu tutum
ların, dışsatım artışını olumsuz yönde etkiliyebileceği 
de unutulmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Döviz darboğazı çözülmeyince de yatırım ve üre

tim sorununun çözülmesi mümkün değildir. 
Halbuki sorun temelde bir üretim sorunudur. 

Bütün öteki önlemler buna yönelik olmalıdır. 
Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesinde yeni 

düzenlemelerle başlıca Orta Doğu ülkelerinin ülke
mizde yapacakları yatırımlara bazı ayrıcalıklar da ge
tirmiş bulunmaktadır. Ancak, bütün bu kolaylıklara 
karşın, kısa vadede yabancı sermaye girişinin çok 
fazla olacağı sanılmamalıdır. Çünkü, ülkede ya
bancı sermayenin aradığı anlamda bir güven orta
mının varlığı henüz tartışmalıdır. Ülkemiz maalesef 
yatırım iklimi yönünden dünyada sonuncu sıralarda 
gelmektedir. 

Turizm altyapısının yetersizliği ve bazı sosyal ne
denlerle turizm yönünden de kısa dönemde artış 
olması pek mümkün gözükmemektedir. 

Her ne kadar başlıca ürün ve mal türlerine önem
li orandaki son zamlar yoluyla talep hacmini kısmak; 
aynı zamanda da daha yüksek bir fiyat düzeyinde 
olmakla birlikte, arz ve talep dengesini yeniden sağ
lamak suretiyle enflasyonun hızını giderek yavaşlat
mak amacı güdülmekte ise de, bir yandan sosyal 
adaleti yaygınlaştırmak amacıyla talebi genişletici 
bazı uygulamalardan (vergi düzenlemeleri, asgari 
geçim indirimi gibi) pek kaçınılmaması, diğer yan
dan da çeşitli darboğazlar nedeniyle arz yetersizli
ğinin kısa dönemde giderilemeyeceği gerçeği yakın 
zamanda fiyat artışlarının (enflasyonun) denetim al
tına alınmasına fazla olanak tanımayack gibi gözük
mektedir. 

Bu arada başlıca ürün ve mal türlerine yapılan 
zamların, bu ürünleri girdi biçiminde kullanan öteki 

sektörleri de dolaylı yönden etkilediği ve böylece 
etkin bir fiyat denetiminden kaçınıldığı takdirde, 
kısa bir süre sonra tüm ekonominin son zamlar ne
deniyle yeni bir fiyat artışı dalgasıyla karşılaşması 
tehlikesi de ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, 25 Ocak devalüasyonunun dışalım 
maliyetleri yönünden bir baskı öğesi oluşturduğu ve 
dünya petrol fiyatlarındaki yeni olası artışlarla dün
ya ekonomik konjonktüründeki gelişmelerin ve poli
tik alandaki olumsuz eğilimlerin psikolojik etkileri 
altında, tüketici bekleyişlerinin ne yönde gelişebile
ceği tam anlamıyla kestiremediğinden, maliyet ar
tışlarının talep düzeyindeki gelişmelere bağlı ola
rak fiyatlara yansıtılmasının kolay olacağı tabiidir ve 
dolayısıyla 1980 yılında enflasyonu önlemenin çok 
güç olacağı savunulabilir. 

Dış kaynak geliminin henüz tam anlamıyla gü
vence altına alınmamış olması, ekonomideki âtıl 
kapasitenin bir an önce harekete geçirilmesi yönün
den başlıca kuşku kaynağını oluşturmaktadır. Buna 
ek olarak fiyat oluşumunun hemen ve tamamen piya
sa mekanizmasına bırakılmış bulunması ve böylece 
yüksek düzeylerde oluşacak fiyatların yurt içi talebi 
frenlemesi beklentisi dışında, halen başta vergi dü
zenlemeleri olmak üzere para - kredi ve gelir poli
tikalarının gelişme yönü hakkında henüz somut ka
rarlar alınmamış olması, devalüasyon sonrasında 
yurt içi talebin gelişmesi yönünden önemli belirsiz
likler taşımaktadır. 

Bu günden söylenebilecek husus, gerçekçi bir pa
ra - kredi, maliye ve gelir politikası uygulanmaması 
halinde, enflasyonu önlemek amacıyla alınmış geniş 
kapsamlı son önlemlere karşın, fiyat artışlarının öne
mini koruması kaçınılmaz gözükmektedir. 

Günün koşullarına uygun vergi reformunun, dü
zenlenmesinin henüz yapılmamış olması, vergi ada
letsizliğinin sosyal amaçlı transferlerle bir ölçüde 
ortadan kaldırılmaya çalışılmasına yol açarken, öte 
yandan önemli boyutlara ulaşan vergi kayıpları ve 
hâlâ vergilendirilemeyen bazı alanlar ile bazı ka
zançların var olması, makro ekonomik açıdan talep 
düzeyinin denetim altına alınmasını güçleştirmekte
dir. Bu durum, kamu harcamalarının sağlıklı kay
naklarla finansmanı bakımından da çok önemli bir 
engel niteliği taşımaktadır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET SAVAŞ (De

vamla) — Bitireceğim efendim. 
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ithalat Damga Vergisini % 25'ten % l'e indiril- ı 
mekle, Hükümet aldığı istikrar tedbirlerine ters dü- I 
şen bir karar almış olmaktadır. Bunu da bu arada 
söylemeden geçemedim. I 

Sayın Maliye Bakanı ile Hükümetin diğer üyele
rinin beyanları arasında açıklığa kavuşmasında fay- I 
da umduğumuz bazı çelişkiler vardır. I 

Servet beyannamesinin iade edileceği söylenirken, I 
Sayın Başbakan eskilerinin verilip yenilerinin alına- I 
cağının, Maliye Bakanı ise yenilerinin alınırken es- I 
kileriyle aralarındaki değer farkının vergilendirilece- I 
ğini söylemektedir. Bunun açıklığa kavuşması kamu I 
efkârı açısından iyi olacaktır. I 

Yine özel sektöre devredilmesi düşünülen, tekel I 
imalatları arasında bulunan sigaranın dışsatım kay- I 
dıyla yaptırılacağını Sayın Maliye Bakanı söylemek- I 
tedir; fakat Sayın Başbakan ve Sayın Tekel Bakanı I 
bunu teyit etmemektedirler. Sayın Maliye Bakanının I 
«Yalnız dışsatım için, yalnız dışsatım için» beyanları I 
acaba hâlâ geçerli midir, I 

Maliye Bakanlığın n fedakâr mensupları cari har- I 
camaların bu kadar yüksek olduğu bu Bütçeden yine I 
en az pay alan devlet memuru olmaktadırlar. I 

Bakanlık, yıllar vererek' yetiştirdiği kıymetli ele- I 
manian peyderpey kaçırmaktadır. Adeta Maliye I 
Bakanlığı özel sektöre teknik eleman yetiştiren bir I 
kurum halinde gözükmektedir. I 

Sayın senatörler; I 
Maliye Bakanlığının 1980 Bütçe Raporundaki im- I 

kânları personeline vermesini ve gerçekleştirmesini I 
istiyoruz. I 

Sayın Başkan, sayın senatörler; j 
Görüşmelerini bitirmek üzere olduğumuz 1980 I 

Yılı Devlet Konsolide Bütçesi tasarısının, yukarıda I 
izah ettiğim ve ayrıntılarını verdiğim sebeplerden I 
sonra bir değerlendirmesini yaparsak; j 

Bu Bütçe gerçekçi bir Bütçe değildir. I 
Bu Bütçe kalkınmaya dönük bir Bütçe değildir. I 
Bu Bütçe bir hizmet Bütçesi değildir. I 
Bu Bütçe enflasyonla mücadele Bütçesi değildir. I 
Bu Bütçe sosyal muhtevası zengin bir Bütçe de- I 

ğildir. I 
Bu Bütçe köye ve köylüye dönük bir Bütçe değil- I 

dir. 
Bu Bütçe altyapı yatırımlarına önem veren bir I 

Bütçe değildir. I 
Bu Bütçe geri kalmış illerimizin sorunlarına eğilen I 

bir Bütçe değildir. I 
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Bu Bütçe küçük sanat erbabına imkân götüren bir 
Bütçe değildir. 

Bu Bütçe halkımızı perişan eden, yoksulu daha 
yoksul eden, zengini daha zengin yapan bir Bütçe
dir. 

Bu Bütçe fiyatlara istediği kadar yükselebilme im
kânı veren bir Bütçedir, 

Bu Bütçe Türk halk toplumunda orta tabakayı 
fukaralığa mahkûm eden bir Bütçedir. 

Bu Bütçe kuyrukları uzatan, tencereleri boş bı
rakan, fileleri doldurmayan bir Bütçedir. 

Bu Bütçe sosyal yaşantıyı, aile birliğini perişan 
eden bir Bütçedir. 

Bütün bunların vebali ve sorumluluğu bize ger
çekçi bir bütçe sunmayan hükümetin ve dolayısıyla 
Sayın Maliye Bakanınındır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Se
natoya saygılar, sevgiler sunarım. (CHP, Cumhur
başkanınca S. Ü. ve MB Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Selâhattin Çolakoğlu devam edecekler; buyurunuz 
efendim, süreniz 15 dakikadır, 

CHP GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli sena
törler? 

Günlerdir 1980 Yılı Bütçesini görüşüyoruz. Her 
bakanlığın bütçesi görüşülürken, değerli arkadaşlar 
görüşlerini, değerli bilgi ve deneyimlerini kattılar, an
lattılar. Şimdi Gelirler Bütçesine gelmiş bulunuyoruz. 
Diğer bir yönüyle işin sonuna, özüne gelmiş bulunu
yoruz. Enflâsyonun ve zamların alabildiğine cirit at
tığı bir ortamda önlem paketleri açan Demirel Hü
kümetinin Gelirler Bütçesi üzerinde Grubum adına 
g'örüş ve izlenimlerimi anlatmaya çalışacağım. 

Bu konuya öncelikle Maliye Bakanlığının ve geç
mişteki ve günümüzdeki Hükümetin ekonomik anlayı
şında, mali politikasına değinmek ve irdelemek istiyo
rum. Önce şunu belirtmek zorundayım. Bir ülkede 
özellikle kalkınma çaibası içinde olan bir ülkede vergi 
mevzuatına 10 yıl el atılmaması korkunç denilecek ka
dar korkunç bir olgudur. Hele seçim ekonomisi yıllar 
yılı uygulanmış ve ekonomi altüst olmuşsa, böylesi 
'bir tutum bütçe için, Devlet için sağlam finans kay
nağı, harcama kaynağı olmadan vergi toplamadan işin 
başı boş bırakan enflasyona açık bir politika uygula
masıdır 

1976'da İstanbul'da yapılan bir genel vergi kont
rolünde sadece % 3 vergi yükümlüsünün kayıtları in-
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celenmiştir. O da envanter denetimi yapılmaksızın, ! 
sadece kayıtlar üzerinde. Görülmüştür ki, o zaman
ki para değeri üzerinden milyarlarca lira matrah ka
çak olarak tespit edilmiştir. 1973 yılında 8 077 mükel
lef matrah yönünden kontrol edilmiş, 3 milyar 385 
milyon liralık matrah kontrolünde 3 milyar liralık 
matrah incelemesinde 1 milyar 385 bin liralık matrah 
kaçağı tespit edilmiştir. Demek ki, 1969 - 1973, yani 
5 senede incelenebilen matrahın 1/4 oranında kaçı
rıldığı sabit olmuştur. % 3 veya % 5 civarında mat-
'rahlar'da böyle. Eğer bu oran % 10, % 15'lere çı-
kartılalbilse, görülür ki, 1/4'İük kaçak 1/3'lere vara
caktır. 1976 - 1980 için çok daha büyük boyutlara 
ulaştığı görülmüştür. 

Demek ki, ülkemizi kıvrandıran enflasyon hasta
lığının sebep ve ilacı teşhis edildiği halde, bu hastalık 
tedavi edilmemiş, buna yaklaşılmamıştır. Oysa çağı
mızda kapitalist ekonomilerde vergi politikasıyla pi
yasa denetimi önemli bir olgudur. Vergi politikasıyla 
piyasa yönlendirilir, yönetilebilir. Kapitalizmi öneren 
ve kuran bilginler çok başarılı kurallar oluşturmuş
lardır. Vergi yoluyla mali kavramlarda ekonomimizi 
yönlendirmek bilinen ve görünen bir gerçektir ki, 
uygarlığımız kapitalizmi uzak olmayan bir geçmişte 
•kesinlikle terk edecektir. I 

Bugün kapitalizmi yaşatabilen tek faktör, sosyal 
adalet kavramıdır; ama ülkemizde kapitalizmin baş 
silahşoru Demirel başkanlığındaki hükümetler, bu ken
dilerinden yana olan bilimcilerin bile bulduğu kural
ları görmezlikten gelebilecek kadar hızlı ve atılgan
dırlar. Onların hırs ve atılganlığı oy alabilmedir. Di-
ğer şeyler arkadan gelsin derler. Güncelliktir, seçim-
selliktir şimdiye kadar Demirci'm mali ve ekonomik 
politikası. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Verginin önemli fonksiyonları vardır. Öncelikle 

'bu fonksiyonları gözden geçirmek isterim. Bunlardan 
birisi fiziksel fonksiyon. Bu gerçek ve sağlam gelir 
fonksiyonu. Bunun için esas verginin genelliği ilke
sidir. Müterakki vergilendirme, özellikle vergi kaçak
çılığını azaltan, önleyen önemli kuraldır. Doğal ola
rak etkin denetimi bu kural beraberinde getirir. Biz 
hu kuralı ele almamışız ve gerçekleştirememişizdir. 

Bu kuralı saptırmak için bizdeki vergilendirme 
diliminde yüksek oran olan % 60'lık dilim oranı ile
ri sürülür. Fakat % 60'lık dilime bizde kaç mükellef, 
hangi nitelikteki mükellefler girer. Kazanç eşkiyaları, 
kıskançlık ustaları gayet akıllıca bu % 60'lığın dışına I 
kendilerini atabilirler. Aile şirketleri kurarlar. % 20'- | 

i lik Kurumlar Vergisi limanına çıkarlar. Ortaklarına 
pay dağıtımları yapmaksızın bu yolu da bırakır, onları 
vergiden kurtarır, tamamen Kurumlar Vergisinin 
% 20'lik diliminin içine girerler. 

Verginin ikinci fonksiyonu ekonomiktir. Keynes 
«Geniş anlamda ulusal ekonominin vergi yoluyla yö
netimi mümkündür.» der. Yani, özel sektörden alı
nan vergiyle kamu sektörü yatırımları öz ve sağlam 
parasal kaynağı güce kavuşturma olanağını bulabilir. 
Bu şekilde ekonomi sağlam ve tutarlı yörüngeye oturt
turulmuş olur. Gelişme hızlı ve sağlam olur. Diğer 
yönüyle vergi politikası konjonktüre! ekonomi geliş
mesini denetime ve bilinçliğe kavuşturur. Devlet böy
lece iyi bir ekonomik kontrol aracına kavuşmuş olur. 

Verginin üçüncü fonksiyonu toplumculuğudur. 
Varner verginin bu fonksiyonunu çok açık bir şekil
de tanımlamıştır. Hem verginin alınışını hem de har-
canişını, toplumu kavrayabilen ve ekonominin geliş
mesini sağlayabilen önemli işler görücüsüdür. Ne var 
ki, üzüntüyle söylemeliyim. Bizde verginin bu fonk
siyonu da işletilmemiştir. Dünyadaki kapitalist eko
nominin uygulama babası olan, «Bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler» felsefesinin kurucusu İngiltere'de 
verginin bu fonksiyonu öncelikle ve bilinçli olarak iş
letilir. 

Bizde ise, 60 yıldır uygulanan kalkınma politika
sı ile vardığımız yer bellidir. Dış ticarette verilen açık 
boyumuzu aşmış, ürettiğimiz tükettiğimizin yarısından 
az, çırpınan, kaynayan bir toplum. İflâsından söz edi
len çok güdük bir ekonomi. Bir bilim adamımızın ve 
planlama teşkilâtımızın ayrı ayrı yaptıkları ve so
nucunda birleştikleri bir araştırmaya göre, 1966'da 
Türkiye nüfusu 20'lik beş dilime ayrıldığında alttaki 
% 20'lik dilimin milli gelirin % 4,5'unu alırken, bu 
dilimin 1968'de c/c 3'ünü alır olduğu saptanmıştır. 
Bu oranı bugün vardığımız devalüasyon ve zam fur
yası ortamında düşünürsek, durumun kötülüğünün, 
ağırlığının daha açık görülebilir olduğu bellidir. Üst
teki % 20'lik dilim ise, milli gelirin 1966'da % 57'si-
ni alırken, 1968'de % 60'ını alır olmuştur. Bugüne 
göre değerlendirirsek, kuşkusuz bu dilim milli gelirin 
c/ç 70'ini rahatlıkla alır olmuştur. 

Ülkenin dengeli, hızlı, toplumsal adalete uygun 
kalkınmasını sağlamak için Devletin elinde etkin di
ğer bir araç da yıllık bütçelerdir. Fiyat politikası, 
kredi politikası, toplumsal adaleti sağlayıcı önemli 
araçlardandır. Bizde 60 yıldır uygulanan ters ve olum-

I suz sonuçlar vermiştir. Özellikle izlenilen para ve kre-

— 370 — 



C, Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 2 

di politikası zengini daha zengin, fakiri daha fakir 
yapacak bir politikadır. 

Demirel Hükümeti, Devleti de halkı da çıkarcıla
rın eline bırakarak «Bıraktım yapın, bırakın geçin» 
ekonomisiyle halkı patlama noktasına getirmektedir. 
Artık kapitalizm pehlivanı Demirel ve uyduları, Türk 
halkının bilinçlendiğini ve izlerci duruma geldiğini 
görebilmelidir. 

Gençlik; okuyan, araştıran, ülkede, dünyada ser
vet ve gelir dağılımının düzey ve biçimini izleyen top
lum ve topluluk olmuştur. Adaleti olmayan, haksız 
düzen, onda tepki doğurmuş ve doğurmakta devam 
ediyor. Emekçi halkımız sömürüldüğünün bilinç ve 
görürlüğü içine girmiştir. Üretici halkımızın alın te
rinin gaspedildiğini biliyor, görüyor. 1970'lerden ön
ce bu toplumda dindar duyarlılık mavallarıyla «Mil
li Sakarya» nutuklarıyla sömürgenleri ve sömürüyü 
saklamak olanaklıydı; ama şimdi hayır. Kapitalizm 
şampiyonları bunu böylece görmeli ve böylece bil
melidirler. 

Bir fonksiyonu ile de toplumsal adaleti sağlama 
aracı olan vergi bizde nasıl uygulanıyor, kısaca ona 
da bakalım : 

Devlet gelirinin esas unsuru ve kaynağı olan vası
talı ve vasıtasız vergiler, Maliye Bakanlığının yayın
ladığı bir araştırmaya göre bakınız nasıl bir oran 
takip ediyor. 1976*da vasıtalı verginin vasıtsız vergi
ye oranı (Bu araştırma 1976'da yapılmıştır): 19'63'te 
vasıtalı vergi % 67,3, vasıtasız vergi % 32,7. 1964'te 
aynı oran, 1965'te aynı oran, 1966'da vasıtalı vergi 
r/c 66,3'e, vasıtasız vergi % 33,7'ye ancak çıkabil
miş. 1969'da vasıtalı vergi % 64,5, vasıtasız vergi 
% 35,4, 1970'te vasıtalı vergi % 62,5'e inmiş ve va
sıtasız vergi % 37,4'e çıkabilmiş. 

1970'ten sonra vergi üzerinde hiç bir düzenleme 
ve düzeltme olmadığı için bugün de tekrarlandığı gi
bi zam ve devalüasyonlar sonucu bu aşamazlık daha 
büyük boyutlara varmıştır. 1975'te vasıtalı vergi ora
nı c/c 68*e çıkmış ve vasıtasız vergi % 32'ye gelmiş
tir. Kolay ve ucuz olan enflasyon yoluyla vergilen
dirme özellikle bu Hükümetin yaptığı zamlarla halk
tan 300 milyar lira civarında vergi alınacağını bize 
göstermektedir. Sanırım ki, bugün vasıtalı vergi % 72' 
ye yükselirken vasıtasız vergi; yani kazanıp da ver
meyen kesimin vergisi c/c 28'e inmiştir. 

İşe bir de şu açıdan bakalım : 
Bu vasıtasız verginin yüzde kaçı kimden, nasıl 

alınıyor? Gelir Vergisi denilen ve vasıtasız verginin 
asıl diliminin % 65'ini oluşturan işçi, memur bordro
sundan kesilerek alınan vergilerdir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK -

OĞLU (Devamla) — Ancak % 35'ini de özel sektör 
demlen, milli hâsıladan % 60 pay alan iş çevreleri-

! miz ödüyor. 
Sosyal adaleti sağlayıp gelir dilimleri arasında uçu

rumlar olmayan ülkelerde alınması kolay olan vasıtalı 
vergiler oranı yüksek olsa da göze batmaz, huzursuz
luk da doğurmaz. Toplum bunu kaldırabilir; ama bi
zim gibi henüz kalkınma çabası içinde bulunan, hal-
kınm büyük bir çoğunluğu vergi gibi ödentiler altında 
gelir azlığından kıvranırken, bu adaletsizliğe dayanıl
maz, toplum patlama yöntemcilerine açık olur. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Gayri safi milli hâsılaya katkı yönünden vergi 

gelirlerine kısaca bakalım : 
1970'te f/r. 15,6, 1971'de % 16,3, 1979'da ancak 

c/c 19,4 oranına bizde erişilebilmiştir. Oysa İsveç'te 
c/c 60, Norveç'te % 50, Amerika Birleşik Devlet
lerinde c/c 4i, Şili'de % 32,4, Yunanistan'da % 28, 

I Uruguay'da % 27'dir. Bu rakamlar Maliye Bakan-
I lığının yayınlarından alınmıştır. Türkiye, verginin 
I gayri safi milli hâsılaya katkısı sırasında 42 ülkenin 
I içinde 25 nci gelebilmektedir. 

I Kalkınma çabası içinde olan bir ekonomi için 
I verginin Çf 19'Iuk katkısı çok cılızdır. Enflasyon ve 
I sosyal adaletsizlik bu ülke için doğal sonuç olur. Ni-
I tekim ülkemiz bu durumdadır. Devlet yatırımları sağ-
I lam finans kaynağından yoksun kalmıştır.; Bu neden-
I le de yeni tutarlı vergi düzenlemesi en kısa sürede ele 
I alınmalıdır. 
I Özellikle vergi kaçakçılığını önleyici yasal ve yö-
I netsel düzen kurulmalıdır. Bu açıdan bilimsel uygu-
I lamalar getirilmelidir. Müterakki düzenlenmesi ye-
I niden gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir. 

I Ayrıca ülkemizde Planlama Teşkilatından kesin-
I likle ve acele olarak güncel politika elini çekmelidir. 
I Planlama Teşkilâtı kendi uzmanlık ve bağımsızlık 
I çerçevesinde rahat bırakılmalıdır. Son Demirel Hü-
I kümeti bu konuda da yıkıcı olmuş, bu kuruluşa en 
I çirkin bir yaklaşımla güncel politikaya el attırmış-
I tır, 
I BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, müsamaha payını 
I da kullanmış bulunuyorsunuz. 

I CHP GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÇOLAK-
I OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
I 1976'da Planlama Teşkilâtı, ekonominin esenliği 
I ve tutarlılığı için 20 milyar lira milli hâsılaya vergi 
I katkısını öngörmüştü. O zamanki Milliyetçi Cephe 
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Hükümeti iktidarı, bunu gerçekleştirmemiştir. O za
manki 20 milyar vergi gereksinimi, bugünkü 200 -
300 milyarlık zammı gerektiren Hükümetin gözüyle 
bakılırsa, yeni getirilecek Vergi Yasasının 200 - 300 
milyar liralık gelir toplayabilme gücünde olmalıdır. 

Sözlerimi kişisel konuşmamda tamamlayacağım, 
şimdilik saygılar sunarım Sayın Başkanım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alanyalı?.. Yok. 
Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli Birlik Grubu 

adına, buyurun.-
Süreniz 45 dakikadır. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİ
OĞLU (Tabii Üye) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Maliye bütçesi üzerinde görüşlerimizi sunarken 

grubumuzu en çok mustarip eden bir kesimin konu
suyla sözlerime başlamak istiyorum. Bu konu işsizlik
tir, istihdam konusudur. Eminim ki, bütün gruplar bu 
konuyla meşguldürler ve bu konuda mustaripdirler. 

Arkadaşlarım; 
Çok iyi bilindiği gibi Türkiye'de nüfusun sadece 

% 34'ü istihdam içindedir. Bu demektir ki, her Türk 
vatandaşının 3 kişisinden biri iş bulmaktadır, ikisi de 
ona bağımlıdır. Üç kişiden biri çalışma imkânı bul
maktadır, ikisi de ona bağımlıdır. Bu iki nispet Batı 
Avrupa seviyesinde hiç bir ülkede yoktur. Bu nispet 
% 50 ila c/c 60 arasında değişir. 

O halde, işsizliğin önemi Türkiye'de kat kat artı
yor. Hiç de işsizlik, Devlet Planlama veya Maliye is
tatistiklerinde olduğu gibi % 13-14 seviyesinde te
lakki edilmemelidir. 

Arkadaşlarım; 
Durum şöyledir. Bu bütçe ile ayrılmış olan yatı

rım ödenekleri, sonuna kadar yatırılabilirse, sadece 
1980 yılında 80 bin seviyesinde istihdam yeri yaratıl
mış olacaktır. Sadece 80 bin seviyesinde Türk vatan
daşına iş bulunmuş olacaktır. Yani, işsizlik yine, resmi 
rakamlara göre 2,4 milyon seviyesinde olacaktır. 2,4 
milyona bağımlı telakki edilen 2 kişiyi de hesaba ka
tarsanız, işsizliğin ne derecede büyük bir facia oldu
ğunu dikkatinize sunuyorum. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi bizde % 13,5 seviyesinde işsizlik var. Ortak 

Pazar ülkelerinde bu oran % 4,5, % 5, % 6'ya ka

dar gider ve % 5 seviyesindedir diye mücadele açılır. 
Halbuki orada işsizlik nasıldır? Birkaç cümle ile dik
katinize sunuyorum. Bir kere, çalışama bağımMık nis
peti, biraz evvel arz iettiğim gibi l,e 2 değildir. Bir 
çalışana iki kişi bağımlı değildir. Bir çalınana yarım 
kişi bağımlıdır veya azami bir kişi bağımlıdır. Üstelik, 
% 6 işsizlik vardır, fakat % 3'de işyerinde boşluk 
vardır. % 3 kişi işi beğenebilse derhal işe yerleşme 
olanağı vardır, iş bulmak imkânı vardır. Yani bir yerde 
net işsizlik iC/c 3 seviyesine iner. O da nasıl bir işsiz
lik? İşsizlik sigortasına tabi bir işsizlik. Çalışmayan 
insan, o % 3'ü işsiz telâkki ediyorsunuz, fakat işsizlik 
sigortasından primi alıyor. Böyle işsizliğe bir yerde 
can kurban demek lazım. Türkiye'de böyle mi? % 13 
işsizlik var resmi rakam. 2,4 milyon işsiz görünüyor. 
Mevsimlik işsizlik bir tarafa ve 2,4 milyona iki defa 
2,4 milyon insanın kaderi bağlı ve bunlar mutlak 
olarak ekonomiden nasibini alamayan insanlar. Bu 
ülkede anarşi olmaz mı? Bu ülkede sosyal adalet olur 
mu? Bu ülkede sosyal barış olur mu? 

Arkadaşlarım; 
Yeri geldikçe grubun diğer üyeleri ve ben, işsizlik 

konusunu terennüm etmeye devam ediyoruz. Görüyo
rum ki, Türkiye'de işsiz kesimin sözcüsü yoktur. İş
siz insanın sözcüsü yoktur. Hepimiz bir yerde, sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında yer bulmuş olan, şöyle ve-
la böyle iş bulmuş olan insanın sosyal güvenliğini ar
tırmak için alabildiğine çaba içindeyiz. Sosyal güven
liği sağlanmış, Devlette boş, sorumsuz., mükellefiyetsiz 
bir işyeri bulmuş, ona toplu sözleşme ile şeyle bir 
fazla ödenek sağlayalım, sununla fazla ödenek sağla
yalım, bununla fazla ödenek sağlayalım... Devletin 
bütün işi, bir geçinme imkânı bulmuş olan insanin sos
yal güvenliğini artırma çabasındadır. Ya işsizlerin, ka
deri?.. Ya işsizliğin nasibi nedir?.. Ya işsizlikten so
rumlu olan müessese hangisidir? Ben bunu Sosyal 
Güvenlik Bakanına da soruyorum. Çalışma Balkanına 
da soruyorum, özellikle şimdi Maliye Bakanımıza so
ruyorum. Maliye Bakanımız belki de şöyle bir his 
içinde olabilirler. Bu meselelerin plancısı, sorumlusu 
Devlet Planlama Teşkilatıdır veya ekonominin yufka
ndan tanzim edicisi karargâhtır; ama bugün fiili bir 
durum var. Devlet Planlama diye bir organ kalmamış
tır, etkisi kalmamıştır, katkısı kalmamıştır. Etkisi, kat
kısı olmayan müessesenin itibarı da kalamaz ve bugün 
tek elden yönetici, eskiden olduğu gibi fiilen sadece 
Maliye Bakanlığıdır. Onun için, Maliye Balkanım kar
şımda gördüğüm zaman, ilk ifade edeceğim konu, 
Türkiye'deki işsizlik konusudur. 
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Arkadaşlarım; 
Toplumun en büyük bunalımı budur, en güncel 

sorunu budur, en öncelikli sorunu Türkiye'deki istih
dam meselesidir. Bütün problemlerimizi çözerken, kaç 
bilinmeyenli olursa olsun, bence ilk öncelik işsizlerin 
payını ayırmaktır. İşsizliğin durumunu düşürmektir, 
işsizliği düşürmektir. Onun için, konuma müsaade 
ederseniz devam ediyorum. 

işsizlik ve istihdam denildiği zaman, üretim ve 
yatırıma geçmek lazımdır. Maalesef Türk ekonomisi 
son 4-5 yılda yatırım yapamaz ve üretim yapamaz bir 
hale gelmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Bir tablodan birik i rakam vermeme izninizi istir

ham ediyorum. 
Şimdi, bakınız 1975 yılında personel harcamaları 

için bir önceki yıla oranla fazla ödenen nispet c/c 12, 
1976'de,% 55, 1977'de % 6, 1978'de % 8, 1979'da % 
121 fazla ödenmiş. 

Halbuki, yatırımlar için '% 38, % 60, % 61, % 5, 
c/c 41. Bu yıllarda, tabi enflasyonu dikkate aldığınız 
zaman, Türkiye yatırımlara para ayıramaz bir hale 
gelmiştir. Çünkü, mesela 1978 yılında yatırımlara % 5 
ayırabildiğiniz zaman, fazla olarak ayırabildiğiniz za
man, çok iyi bildiğiniz gibi enflasyon % 52,8'dir, 1979' 
da % 41 ayırabildiğiniz zaman, çok iyi bildiğiniz gibi 
enflasyon % 80'dir. '% 80 nispetinde enflasyonun hâ
kim olduğu bir bütçede siz yatırım ödeneği olarak 
% 41 fazla pay ayırıyorsunuz. Bu demektir ki, bir ev
velki yıldan gerilemiş bir yatırım harcamasıyla kar
şı karşıyasınız. 

Maalesef bu seneki Bütçe de % 52 fazla ayırabil
miştir. % 52 fazlalık demek 1978'in başlangıç büt
çesine göre, yatırımları bir nispette, c/c 79'dan daha 
az olarak tahakkuk ettirmeyi öngörmek demektir. 

Arkadaşlarım; 
Sayın Kafaoğlu bir vesileyle bahsetti, ben de bah

sedeceğim. Tabii, artık bütçelerde bütçe denkliği, büt
çe denetimi diye bir mesele kalmadı. Aslında Parla
mento, en kutsal halklarından birini, birkaç meka
nizmayı işletmeyerek kullanmamaktadır. Burada tama
men bir Anayasa ihmali söz konusudur. Bu şudur. 

Anayasa ihmalinin üç tane kaynağı vardır bence, 
Bu üç kaynak; biri Personel Kanunu, ibiri kadro ka
nununun kaldırılmış olması ve biri de bütçe uygula
malarıdır. 

Arkadaşlarım; 
Balkınız bütçe uygulamaları. 1975 başlangıç bütçe

si ile kesin bütçe rakamı arasında % 37,5 fark var. 

— 373 

1976'da % 40,5 fark var. 1977'de ;% 48 fark var, 
1978'de % 71 fark var. 1979'da da •% 49 fark var, 

Arkadaşlarım; 
Başlangıç bütçesi ile kesin bütçe rakamı arasında 

fc 40, % 50, % 51 fark olan bütçelerde Yasama Or
ganı bütçe denetlemesi hakkını kullanmış telakki edi
lebilir mi? Burada mutlak olarak bu konuda Parla
mento kendi yetkisini kullanmamayı yeğlemektedir 
veya Parlamentonun, bütçe denetim yetkisi ihmal 
edilmiştir; Hükümetlerin katkısıyla, baskısıyla ihmal 
edilmiştir, Parlamentonun kendi yetkisini görmezliğe 
gelmesiyle ihmal edilmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Bu son 5 senede en küçük rakam '% 37,5'tir. Bu 

ne biçim bütçedir? Bu ne biçim maliye, para, kredi 
anlayışıdır? Böyle bütçeyi bağlayan maliye balkanla
rı kendilerini başarılı telakki edebilirler mi? Bu hak
kı kendilerinde bulabilirler mi? Çok değerli bir arka
daşım karşımda olmak üzere... % 71 farkla bağlaya
caksınız bütçeyi, ondan sonra da Maliye Bakanlığın
daki başarınızdan bahsetmiş olacaksınız. Bahsetmiş 
olacağını sanmıyorum. Olamaz çünkü arkadaşlarım; 
ama bunun sebepleri var. 

Bunun sebeplerinden biri Personel Kanunu, biri 
kadro kanunu, birisi de enflasyonist politikayı mari
fet saymaktır arkadaşlarım. 

Bakınız bu «Program Bütçe» denilen teknik, uy
gulamaya girdiği günden beri her bütçe kanununun 
herhangi bir maddesinde (Bu sene 34 ncü maddede) 
«Kadro (kanunu çıkıncaya kadar kadrolar bir senelik
tir.» 10 senedir Türkiye Devletinin kadroları bir sene
lik kanunla yürütülmektedir. Devletin Kadro Kanunu 
kalkmıştır. Devletin kadro kanunu çıkıncaya kadar 
bu böyle devam edecektir. Ne zamandan beri? 10 
seneden beri Türkiye Cumhuriyetinin kadro kanunu 
yoktur, Temelli bir kadro kanunu yoktur. Kadro ka
nunu çıkıncaya kadar, tabii sormak istiyorum, ama 
kendimi haklı da bulmuyorum, Sayın Maliye Baka
nımız ne zaman bu kadro kanunu çıkacaktır? Büt
çe demek, kadro kanunu demektir arkadaşlar,-

Bir zaman analizini yapmıştık, bir yerde Türk 
Bütçesi % 71 personel maaşı demekti o zaman. Şim
di bunu çok daha aştı, dolaylı dolaysız, % 71'i perso
nel maaşı olan bir Bütçede kadro kanunu olmazsa, 
bu Bütçe denetim görevini yapabilir mi? Bu Bütçe 
ekonomide bir kontrol aracı telakki edilebilir mi? 

Şimdi, Personel Kanunu başlıbaşına bir maceradır, 
bu bir. Maceradır ve Devlet için iç açıcı bir macera 
olmadığı da çok açıktır, Devleti batıran unsurlar-
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dan biri, kadro kanununun kalkmış olması, birisi uy
gulanan Personel Kanunu ve biri de enflasyondur, 
arz ettiğim gibi. 

Arkadaşlarım; 
Personel Kanunu 80 çeşit ödenek ortaya koy

ma imkânını vermiştir, Türk Devletine. Bütçe Kanunu 
diyemiyorum ben, özür dilerim. Bütçe genelgesi hali
ne gelmiştir Bütçe Kanunu. Kanun değil artık, bütçe 
geneligesidir. Hukuki ağırlığı, hukuki itibarı ne olur
sa olsun, balkınız lütfen Bütçe Kanununa bir genelge 
bunun kadar ayrıntılı olamaz; ama Devletin perişan
lığını, derleyip, toparlaimalk için genelge uygulanı
yor, yıllık bir genelge. 

Şimdi, Maliye Bakanlığı, Devletin ciddi bir Perso
nel Kanunu yoksa, Devletin bir kadro kanunu yoksa, 
bütçeler % 40 - 50 farkla kapanıyorsa, Maliye Ba
kanlığının başarısından, kerametinden, marifetinden, 
faziletinden bahsetmeye imkân yoktur. Tabii gayri 
şahsi olarak konuşuyorum. Beş senelik bir zaman de
rinliği içerisinde konuşuyorum. Ne Adalet Partisi 
iktidarı, ne Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı... Siz 
% 50 farkla bütçeyi bağlayacaksınız ve yaptığınız işin 
marifet olduğu hakkında bir kanaat sahibi olacaksı
nız. Sayın arkadaşlar buna imkân yok. 

Şimdi, bakınız 1975'te enflasyon % 10, 1976'da 
% 16, 1977'de % 24, 1978'de % 52, 1979'da % 70 ve 
Sayın Maliye Bakanının Bütçe nutkunda % 80 kay
dedilmiştir. Şimdi, bazı ibretamiz örnekler; Bakan ol
madan evvel enflasyon aleyhinde en güzel sözleri söy
leyeceksiniz, en güzel sözleri terennüm edeceksiniz, en 
güzel şiirleri yazacaksınız; bakan olduktan sonra 
% 40 enflasyon, % 30 enflasyon... Arkadaşlar; bu ne 
hikmettir, bu ne keramettir. Şimdi, her zaman söyle
mişimdir, her zaman duyduğumu, bildiğimi buraya 
intikal ettirmişimdir, hiç kimse, aklı başında, Batı Av
rupalı hiçbir devlet adamı enflasyonu marifet ola
rak telakki etmiyor ve uygulamıyor. Enflasyon % 4,5 
diye Ortak Pazar ülkeleri, enflasyona karşı mücadele 
açtılar, 1978 yılında. Biz de enflasyon % 24 oluyor, 
alabildiğine para basıyoruz. Alabildiğine para basıyo
ruz, o parayı da yatırımda kullansak, üretimde kul-
lansak, onu da üretim de yatırım da kullanmıyoruz; 
80 türlü ödenek için para sarfediyoruz. 

Doğru düşünelim, doğru uygulayalım diye bağla
mak istiyorum. Şimdi, bu Bütçe enflasyonla müca
dele Bütçesidir. Her bakanımızın ifade ettiği gün, sa
mimi olduğuna inanmamak için hiçbir sebep yok, söz 
budur. «Bu Bütçe, enflasyonla mücadele Bütçesidir» 
sene sonu gelir % 40, % 50, % 70, % 80, neresi enf

lasyonla mücadele bütçesi? Tabii bu Bütçenin de bu
günkü yapısıyla kaderi geçmiştekilerden farklı değil. 
Bu Bütçe müteaddit defalar ifade edilmiş olmasına 
rağmen, enflasyonla mücadele Bütçesi değil, tabi enf
lasyonu körükleme Bütçesi, ama kadirşinaslık olsun di
ye hemen ifade etmek istiyorum ki, Sayın Maliye Ba
kanının Bütçe nutkunu okuduğum zaman (Maalesef 
ben açışta bulunamadım, bir dış görev vesilesiyle) 
doğrusu beğendim. Enflasyon aleyhinde çok önemli, 
çok kesin beyanları var. Başarılı olmasını diliyorum. 
Kendisine başarılar diliyorum. Bu enflasyondan kim
senin kârı yoktur, kimsenin, ne kişisel çıkarı vardır, 
ne partisel çıkarı vardır, ne de toplumsal çıkarı var
dır. Bu enflasyon bir beladır. Bu enflasyonla müca
dele etmeye öncelik vermeliyiz, yani şu zümreye, bu 
zümreye gelir mi sağlayalım, enflasyonla mücadele 
mi edelim? Bence enflasyonla mücadele edelim. Enf
lasyonla mücadelenin gereği neyse, evvela onu yapa
lım. Zarar yok bazı kesimler, bazı zümreler mutazar
rır olmaya devam etsinler, ama enflasyonla lütfen 
mücadeleye öncelik verelim. 

Nedir bu enflasyonla mücadelenin yolu? Arka
daşlarım; Grupta da müzakere ettik, bizim kanımız 
şudur; Türkiye'de enflasyonun başlıca kaynağı, en 
ağırlıklı kaynağı, gelir dağılımının çarpıklığıdır. Gelir 
dağılımı dengesizliğidir. Tabii bu bir fonksiyondur. 
Nispi ağırlıklarla her şeyin katkısı var, fakat en bü
yük nispi ağırlığı olan unsur; gelir dağılımının alabil
diğine bozukluğudur. Bu gelir dağılımına müdahale 
etmedikçe, enflasyonu önlemenin imkânı olduğuna 
inanmıyoruz. 

Sayın Çolakoğlu ifade ettiler, bir araştırma var bu 
husus Sayın Maliye Bakanının bir nutkunda da yer 
aldı. Nüfusun % 20'lik kesimi, gelirin % 3,5'unu alı
yor, nüfusun bir başka, en zengin % 20'lik kesimi, 
gelirden % 56 alıyor. Arkadaşlar bu olmaz, olamaz. 
Olursa işte böyle olur. Bir başka araştırma vardır; 
dünya gelir dağılımı dengesizliğini tasnif etmiş sondan 
üçüncü biz varız. Sondan üçüncü, ortanın da altında, 
zayıflar arasında, biz varız. Gelir dağılımı bu kadar 
dengesiz. 

Araştırmanın sıhhatini belgelemeye imkân yok, 
içinde bulunuyoruz. Bu toplumdan ne vurgunlar vu
ruluyor, ne büyük kazançlar kazanılıyor. Hepimizin 
gözü önünde büyük şehirlerde değil sadece, orta boy 
şehirlerde de milyarder aileler doğdu. Milyarder aile
lerin doğmasının sebebinin biri enflasyon, biri de 
gelir dağılımı. Hiçbir zaman vergisini alamıyorsunuz, 
hiçbir şekilde vergi alamıyorsunuz. Alabildiğine ka-
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zanıyor, alabildiğine spekülasyon kazancı, alabildiği- ; 
ne vurgun kazancı. Milyarder aileler dolu, gözlerimi
zin önünde dolu ve uygulanan her politika Cumhuri
yet Halk Partisinin politikası dahil, bu milyarder aile
leri çoğaltmaya veya büyütmeye yardımcı oluyor. 

Arkadaşlarım; 
Mesela, bir oto kritik; biz sandık ki, grup olarak, 

Cumhuriyet Halk Partisi tabana dayalı bir partidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi geldiği zaman bilinçli bir şe
kilde enflasyonla çok kesin bir şekilde mücadele et
mesi kendi doktrini gereğidir, çünkü enflasyonun yak
tığı kimdir? Tabandır. Tabana kim dayalı? Cumhuri
yet Halk Partisi dayalı. O halde enflasyonu ekono
mik araç olarak kullanamayacak tek parti Cumhuri
yet Halk Partisi olmalıdır. Bilinçli olarak, ama en çok 
enflasyona sebep olan parti Cumhuriyet Halk Partisi 
olmuştur. Maalesef bilinçsizliğinden değil, ama çare
sizliğinden. Çareleri var mıydı, yok muydu onu zaten 
ben bilemem (Ben ekonomist değilim), ama pratik 
sonuç budur. Cumhuriyet Halk Partisinin enflasyon
la mücadele etmemiş olması çok büyük bir yanılgı
dır. 

Bunu özellikle Sayın Bakanı uyarmak için konu
şuyorum, Cumhuriyet Halk Partisini eleştirmek için 
değil. Aslında Adalet Partisi için Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarının başarısız uygulaması, önemli bir 
ders kaynağı addedilmelidir. Bu ekonomi bizimdir, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi meselesi de
ğildir. Milli ekonomi istikrara kavuşmadıkça, ne 
toplum huzur duyacaktır, ne de ülkeyi bunalımlar
dan çıkarabileceğiz. 

Bizce her şeyin başı; evvelâ ekonomik istikran 
sağlamaktır. Ekonomik istikrar bozuk oldukça, kor
karım ki, siyasi istikrarı da önleyemeyeceğiz. Onun 
için ekonomik istikrar gündemin başında olmalıdır. 
Ekonomik istikrarı sağlamanın yöntemi, çaresi, çö
zümleri neyse hep beraber ona yardımcı olmalıyız, 
ona destek olmalıyız. Artık bunun politik tercihler 
yönü bile kalmadı bir yerde. Ekonomik istikrarı sağ
lamak. 

Arkadaşlarım; 
Biraz da başka faktörlerden bahsetmeme izninizi 

diliyorum: 
Aslında ülke 1977'nin sonunda yatırım yapamaz 

'bir hale gelmişti. O gün sorun dış kaynak soru
nuydu; fakat maalesef dış kaynak sorununa 
inzimamen 1978'de, 1979'da iç kaynak sorunu da 
'bu meseleye katılarak ülke hiç yatırım yapamaz hale 
gelmiştir. 

Arkadaşlarım, 
Bilir misiniz ki, 1978 ve 1979Tda Devlet yatırım

larının gerçekleşme nispeti ortalama % 50'dir. Bu 
enflasyona rağmen, bu para zayıflamasına rağmen 
c/c 50 seviyesinde ancak yatırım yapılabilmiştir. Hani 
o senelerden beri bekleyen ve küçük katkılarla, kü
çük yardımlarla işletmeye açılması* açılabileceği sa
nılan hiç bir yatırım işletmeye açılamamıştır arkadaş
lar. 

Bilir misiniz ki arkadaşlarım, bir zamanda Et 
Balık Kurumuna veya Şeker Şirketine hayvan alımı 
için verilen paralar Maliyeye vergi olarak geri alın
mıştır. Bir taraftan Et Balık Kurumunu geliştirmek 
istiyorsunuz, tüketim ihtiyacını ucuzlatmak istiyor
sunuz veya ucuza maletmek istiyorsunuz, en doğru 
tabirle zararı biraz azaltmak istiyorsunuz; diğer ta
raftan da verdiğiniz fonu vergi olarak geri alıyorsu
nuz. 

Bilir misiniz ki arkadaşlarım, bir zamanlar KİT' 
ler icraya verilmiştir. KİT'ler icraya verilmiştir, ver
gilerini ödeyemediği için bu Devlette. Böyle Devlet 
olur mu arkadaşlar? 

Bilir misiniz ki, KİT'ler birbiriyle hesaplarını ken
di başlarına tasfiye edemezler. İlla Maliye bir hakem 
heyeti kuracak bir konsorsiyumvari bir sorumlu or
gan kuracak, ondan sonra KİT'lerin birbiriyle ala
cakları, borçlan takas edilecek de onlar faizden kur
tulacaktır. 

Bakınız, bir vesileyle arz ettim Bütçe Komisyo
nunda; gübreye zam yapılmamış olsaydı bu sene güb
reden Türk bütçesi 48 milyar lira zarar edecekti. 
48 milyar lira gübre finansmanından zarar. Bu sene 
gübre için nihai mamul ve ara mamul olarak 90O 
milyon dolar Türk ekonomisi, 900 milyon dolar dö
vize ihtiyacı var arkadaşlar. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — 550 milyon 
dolara ihtiyaç var. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Bunu Tarım Bakanı ifade ettiler ve 
zapta geçmiştir. Sayın Müezzinoğlu itiraz ediyorlar, 
ben Sayın bugünkü cari Tarım Bakanının kanaatine 
inanmama Sayın Müezzinoğlu müsaade etsinler. 

KİT'ler üzerinde bir nebze konuşmak istiyorum : 
Arkadaşlarım; 
KİT'lere yapılan zamlar ne derseniz deyin isabet

lidir. O zamlar çünkü aracı besliyordu bugüne ka
dar, maalesef aracı besliyordu. Hani Sayın Başbakan 

j bir konuşmasında bahsetmişler : «352,5 milyarlık 
KİT zararının 290 milyarını bu zamlarla karşılamak 
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imkânını bulduk.» Rakamların sağlıklı olup olmadığı 
Sayın Demirel'e ait, Sayın Müezzinoğlu itiraz edebilir
ler diye ifade ediyorum. Böylece aracı beslenen KİT 
zamları. Çünkü, KİT zamlarının fiyatını siz ne ka
dar aşağı tutarsanız tutun, üretime girerken, nihai ma
mule girerken rayiç fiyattan işlem görüyor ve bu 
kârlarla Devletin bıraktığı, almadığı bu kârlarla, bu 
fonlarla siz aracı besliyorsunuz. KİT zamları isa
betli olmuştur, fakat yeterli değildir. 

Türkiye'de en yanlış politika nedir diye sorsanız. 
Ben en yanlış politikanın istihdam politikası olduğu
nu söylerim ve söyledim. Türkiye'de en yanlış po
litika istihdam politikasıdır. Senelerden beri biz iş bul
mak kastıyla, hiçbir politikacıyı ayırmaksızın, KİT' 
lere ve Devlete adam yerleştirmekle meşgulüz. Bir 
yoruma göre bu personelin yarısı fazladır, bir yoru
ma göre de üçte biri fazladır. Böylece biz ne yapıyo
ruz? Türkiye'nin kalkınmasını köstekliyoruz. 

Türk kalkınmasını işbaşında bulunan hükümetle
rin uyguladığı politika veya politikacıların uygulama
ları Türk kalkınmasını önlemektedir. Yatırım fonları 
ortadan kalkmaktadır. Gübre sanayiinde hammadde
ye tahsis edilmesi lazım gelen para kıdem tazminatına 
gidiyor. Makine Kimya'da da böyledir ki, bu Azot 
Sanayii ve Makine Kimya KİT'lerin en iyi çalışan iki 
birimidir. Bunu bilerek söylüyorum, inanarak söylüyo
rum. Orada bile hammaddeye ve üretime sarfedil-
mesi lazım gelen paralar kıdem tazminatına ve tür
lü ödeneklere sarfedilmektedir. 

Bu zamların yapılmış olması isabetlidir, fakat ye
terli değildir arkadaşlarım. Yeri gelmişken Sayın Ma
liye Bakanına duyurmak istiyorum. İşletme Bakanlı
ğının kaldırılmış olması son derece yanlıştır. Hiç doğ
ru değildir. Türk Devlet hayatında, Türk Devlet ya
pısında İşletme Bakanlığına mutlak olarak yer var
dır, yer bulunmalıdır. Yanlış olan, yani İşletme Ba
kanlığı kuruluşundan bugüne kadar katkılı olamamış
tır belki, belki başarılı olamamıştır, bunu söyleyebi
lirsiniz; ama İşletme Bakanlığının kaldırılmasını kim
se savunamaz. Aslında kaldırılması lazım gelen ba
kanlık Gümrük Bakanlığı olması lazım gelirdi. Tekel'i 
ve Çay - Kur'u İşletme Bakanlığına bağlayıp, Güm
rük Bakanlığını Mehtap Projesinde olduğu gibi kal
dırmak lazım gelirdi. İşletmeler Bakanlığını değil. 

İşletmeler Bakanlığının kaldırılmış olması önemli 
bir yanlıştır. İşletmeler Bakanlığının fonksiyonuna ih
tiyaç vardır, bu fonksiyon görülememektedir. KİT'ler 
prodüktif olarak işletilememektedir, şevki idare edile
memektedir. Türlü meseleleri var, türlü meseleleriyle 

KİT'ler başbaşa bırakılmaktadır ve o aczin içerisin
de KİT'ler kendilerine tahsis edilen parayı yiyip bi
tirmektedirler. İşte bu Bütçeden 100 milyar ayrılmış
tır işletme açığı için, yatırımları için şimdi bir derece
de telafi edilmiştir bu meseleler. 

Arkadaşlarım, 
KİT'ler hükümetlerin önemli bir dikkat konusu 

addedilmedikçe ekonomide, kamu ekonomisinde başa
rı sağlayamazsınız. KİT'ler ekonominin zırhlı birlik
leridir. Zırhlı birlikleri iyi işletilmeyen bir cephede 
başarı kazanamazsınız. Kamu ekonomisi Türk ekono
misinin belkemiğidir. Siz kamu ekonomisine önem 
vermezseniz, kamu ekonomisini iyi işletemezsiniz. 
Bunları Sayın Adalet Partisi İktidarına tevcih etmek 
istiyorum. 

Kamu ekonomisini iyi işletemeyen bir yönetim 
ekonomide herhangi bir şekilde başarı kazanamaz. 
Nispi ağırlık ortadadır. Sıklet merkezi prensibi var
dır üç bin seneden beri. Sıklet merkezi KİT'lerdedir. 
KİT'leri iyi işletemeyen hiçbir iktidar ekonomide ba
şarı kazanamaz. KİT'leri iyi işletmenin yolu da sade
ce zam yapmak değildir. Zam yapmak zorunluydu, 
doğruydu, fakat yeterli değil. KİT'leri iyi yöneltmek 
lazım. Bu iyi yönetimde bir araç İşletmeler Bakan
lığının kurulması olabilirdi, başka araçların olabile
ceğini sanıyorum. 

KİT'leri iyi işletelim. KİT'leri kendi meseleleriyle 
başbaşa bırakıyoruz, bunu ikinci kere söylüyorum. 
Hem bağlı olduğu bakanlık bırakıyor, hem de Ha
zine bırakıyor. KİT'lerden tek istenilen şey, hükümet 
olarak KİT'lere adam yerleştirmektir. Olmaz arkadaş
lar, olmaz bunlar artık iflas etti, bunlar sokağa 
düştü. KİT'lerden siz sadece adama iş isteyeceksiniz. 
Olmaz. KİT'ler yatırımlarını finanse etmelidir. KİT' 
ler fon yaratmalıdır, bu güç vardır KİT'lerde. 

Geçen sene Halk Partisi Hükümetinin isabetli ta
sarruflarından biri KİT'lere üretim hedefi vermek 
olmuştur, bu son derece doğru bir tedbirdi, KİT'lere 
üretim hedefi vermiş olmak; fakat ne yapasınız ki, 
iç fon yok, Türk parası yok, dış para yok, KİT'ler 
adım atamıyor, siz hedef veriyorsunuz yürüyemiyor 
ki adam, ayağa kalkamıyor ki hedefe gitsin. Ayağa 
kalkmayan adama siz hedef veriyorsunuz. 

Arkadaşlarım, 
Geçenlerde bir bilanço çıktı; 1979 senesinde 3 mil

yon dolar seviyesinde bir dış kredi imkânı kullanıla
mamıştır. Neden kullanılamamıştır? İç para olmadığı 
için kullanılamamıştır. İç para karşılığı olmadığı için 
o krediler kullanılamamıştır ve köstek olmuştur. Bir 
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noktaya getirmek istiyorum. Öyle olmuştur ki, çi
mento sanayii Doğu Almanya'dan alınacak 14 mil
yon Mark krediyi, mesela, % 15 Türk parası karşılı
ğı, 1,5 milyar lira civarında bir para Merkez Banka
sına yatırılamadığı için kullanılamamıştır. Bunlar yö
netim biçimi değil arkadaşlar, bunlar hükümet etme te
lakki edilemez; ama evvela tabii KİT'lere sahip çık
mak lazım, ekonomiye sahip çıkmak lazım, bilinçli 
olmak lazım. Tabii böyle olur, herkesi başbaşa 
kendi kaderi ile bırakırsanız elbette böyle olur arka
daşlar. 

Şimdi, iç para sorunundan bir yere gelmek istiyo
rum. Gelir dağılımı meselesini satır başı ile ortaya 
koymuştum. 

Arkadaşlarım; 
Hükümetin bir çalışma içinde bulunduğunu bili

yoruz. Başarılar diliyoruz, destek vaat ediyoruz. Bu 
gelir dağılımını düzeltmek için getireceği her tedbiri 
ben ve arkadaşlarım desteklemeye hazırdır. Gelir da
ğılımını düzeltmenin sosyal hedefleri vardır, ekono
mik hedefleri vardır. Bunların her biri birbirinden da
ha mühimdir. Türk ekonomisi bugün yatırım yapa
maz, üretim yapamaz haldedir, istihdam yaratamaz 
haldedir. Bunun aksini, bu hükümlerin aksini % 1 
ihtimalle kimse savunamaz. Türk ekonomisi yatırım 
yapamıyor, Türk ekonomisi üretim yapamıyor, Türk 
ekonomisi istihdam yaratamıyor. Buna ekonomi de
mek mümkünse, bu ekonomiyi kurtaralım. Bu eko
nomiyi kurtarmak gelir dağılımına müdahale ile olur, 
nispi ağırlık bunu emreder. Aldığınız tedbirlerin hiç
biri müessir, etkili olmaya yetmez. Etkili olacak tek 
tedbir, gelir dağılımını düzeltici tedbirlerdir. Gelir 
dağılımı zaten bozuktu, esasen bozuktu. Cari büyük 
enflasyon ortamında gelir dağılımı büsbütün bozuk 
hale gelmiştir. 

Gelir dağılımını düzeltmek için birçok tedbir alın
malıdır, birçok birbirini bütünleyen tedbir alınmalı
dır. Sizin çalışmalar içinde olduğunuzu biliyoruz, 
bunları açıklarsanız, bunlar bizi sadece sevindirir. 

Aslında, Türk ekonomisi asıl şimdi kurtulmak se
viyesine gelmiştir. Kurtarılmalıdır, üretim yapamayan, 
yatırım yapamayan, enflasyonla beslenen bir ekono
miden hiçbir şey beklenemez. Hatta buna ekonomi 
de denemez. 

Arkadaşlarım; 
Devalüasyon tartışıyoruz. Devalüasyon nispeti yük

sek olmuştur denilebilir. Devalüasyon olsun mu, ol
masın mı?.. Muhalefetteki parti devalüasyonu eleşti-
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rir, iktidardaki parti uygular. Öyle bir şey ki, deva
lüasyonu en keskin şekilde eleştiren Adalet Parti
si, geldi, en büyük devalüasyonu yapmak zorunda kal
dı. Yadırgamıyorum arkadaşlar, yadırgamıyoruz. De
valüasyon, enflasyonun arka yüzüdür, para ile tura 
gibidir. Enflasyon hâkim oldukça devalüasyon ola
caktır. Devalüasyonu istemeyen insan, enflasyonla mü
cadele eder. Enflasyonla mücadelede samimi değilse
niz, devalüasyona katlanmaya mecbursunuz. Enflas
yonla ekonomi beslenemez, bu bir marifet değildir. 
Yazmıyor, hiçbir dokümanda ben enflasyon lehine 
sözler okumadım. 

Rahmetli Cemil Sait Barlas, Kurucu Mecliste 
kalkınan ülkelerde enflasyonun bir nispette doğrulu
ğunu, varlığını, zorunluluğunu savunurdu. O nispet 
nedir dediğim zaman kendisine, «% 4'tür, % 5'tir» 
derdi. Nur içinde yatsın, bugün % 70 enflasyon, % 80 
enflasyon. Buna enflasyon denilmez ki, buna anarşi 
denir, buna ekonomik anarşi denir. Buna, ekonomi
nin ve toplumun altını üstüne getirme denir. 

Onun için devalüasyonu yadırgamıyoruz. Arz et
tim, parayla tura gibi. Hatta bir yerde çok affeder
siniz söylemeye de mecbur değilim; ama bira içen 
insanın tuvalete taşınmasına benzer. Birayı içeceksi
niz, tuvalete taşınmayacaksınız, yok bunun çaresi. 
Birayı içmeyeceksiniz, içmezseniz sizin samimi oldu
ğunuza inanırım. 

Arkadaşlarım; 
KİT'ler büyük bir üretim potansiyeli vardır. Çok 

yazık bu üretim potansiyelinden faydalanamıyoruz. 
Çok yazık, çok canlı örneklerini biliyorum. Çok bü
yük üretim potansiyeli var, çok yazık. Maliyetler yük
sek. Çünkü, büyük bir atıl kapasite, üretim % 30 ile, 
% 40'ı ile ucuz maliyet olmaz ki. Herkes bir şey di
yor ona % 100'ün üstünde, fazla üretim. Fazla üre
tim yaparak maliyeti düşürüyor. E, % 30 ile maliyet 
düşmez ki. Çok büyük bir üretim potansiyeli var. Bel
ki 1979 senesinde demir ithalatı için Türk Devleti 
300 - 400 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Çok 
yazık. Şu İskenderun Demir - Çelik denilen o dev 
tesis işletilebilseydi, bunun 200 milyon dolarını ta
sarruf etmek imkânı vardı. Büyük bir üretim potan
siyeli var, siz elinizin altındaki üretim potansiyelini 
kullanamıyorsunuz. Tabii zorunlu sebepleri var, on
ları biliyorum; ama bunlar teker teker açılır. Böyle 
genel bir slogan atmakla açılmaz ki, meselelerin üze
rine eğilmekle, meseleler düzeltilebilir, sorunun üstü
ne giderek meseleler düzeltilebilir. Yoksa hiçbir şey 
olmaz işte, böyle tıkanır kalırsınız. 
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Bakınız, bilginize sunmak istiyorum. Sizler bilir
siniz. 1,5 sene İskenderun Demir - Çeliğin ikinci tesi
si 1 milyon 100 bin tonluk tesis üretime başlamak 
için enerji bekledi. Enerji geldi, kömür yok. Kömür it
hal edildi binbir zorluklarla, bu sefer cevher yetmi
yor. Cevher yetmediği için üretim düşürülmek zo
runda kaldı. Cevher nereden geliyor?.. İthal edilmiyor, 
Malatya'dan cevher geliyor, Hekimhan'dan cevher 
geliyor. Cevher yetmiyor, cevher stoku yetmiyor. Ne
den? Tren getiremiyor vagon yok, dizi yok. Vagon var, 
dizi var hattın kapasitesi yetmiyor bu sefer. Tek hat, 
kapasitesi yetmiyor. 

Arkadaşlarım; 
Bir noktaya gelmek istiyorum. Aslında, bilimsel 

manada Türkiye'nin en büyük darboğazı altyapıda
dır ve özellikle ulaştırma altyapısındadır; ama biz bu
günden görmeliyiz onu, göremiyoruz. Tıkanıncaya gö
remiyoruz ne hikmetse. Ulaştırma altyapısındaki tı
kanıklığı, enerji altyapısındaki tıkanıklık gibi somut 
hale gelmedikçe göremiyoruz. Ta, Hekimhan'dan, 
Malatya'ya demir cevheri taşınmaz hale geliyor, a de
mek ki vagon yokmuş, demek ki tren yokmuş, tren 
olsa, vagon olsa demek ki, katar sığmayacakmış. 

Arkadaşlarım; 
Böyle planlama olmaz, böyle ekonomi olmaz, böy

le başarı olmaz. Hiçbir zaman siz özel sektöre ne ka
dar dopink yaparsanız yapalım, demiri özel sektör 
üretmeyecek, İskenderun Demir - Çeliği özel sektör 
kurmayacak 'ki. alüminyum sanayiini özel sektör kur
mayacak ki, Keban Barajındaki dört türbini, Aslan-
taş Barajındaki iki türbini özel sektör kurmayacak 
ki, iç fon bulmaya mecburuz. İç fon bulmaya ve 
vaktinde yatırım yapmaya, üretimi tam kapasite ile 
çalıştırmaya mecburuz. 

O halde, gelir dağılımı ve iç para. İç paranın ma
nivelası şu enflasyon. Milyarder yetiştiren ülkede, her 
gün bir milyarder yetiştiren ülkede devlette bu milyar
lardan hissesini almalıdır ve devlette senede 80 bin 
istihdam yeri, değil, 800 bin istihdam yeri açsanız 
bile bu ülkede 15 senede ancak istihdam sorununu bir 
nispette halletmiş olacaksınız, değil 80 bin. 80 bin is
tihdam yaratan Bütçeyi, başarılı bir bütçe olarak tak
dim etmeye tabii imkân yok; ama sizin kusurunuz 
değil. Kusur meselesini de irdelemiyorum yani, irdele
miyorum, kusur meselesinde sadece sizin kusurunuz 
değil demek de doğru değil aslında. Ekonomiyi bu 
noktaya getiren geçmişteki MC hükümetlerinin mari
fetleridir doğrusu. Sadece Halk Partisi İktidarı başa
rılı olamamıştır, teslim aldığı dönemi değerlendirme

de başarılı olamamıştır, başarılı olmakta acze düş
müştür. Yoksa, bugünkü ekonominin geçirdiği buna
lımın kusuru Halk Partisinin falan da değildir doğ
rusu. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Efendim, toparlamaya çalışacağım. 

Arkadaşlarım; 
İkinci defa konuşma şansım olup olmadığını bil

miyorum. Tabii Bütçe Genel... 
BAŞKAN — İkinci defa konuşma şansınız var 

efendim 15 dakika. 

MB GRUBU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmama devam 
ediyorum. İhtiyacım olduğu takdirde ikinci defa ko
nuşma hakkını kullanmama izninizi dileyeceğim. 

Arkadaşlarım; 
Bütçe Kanunu da âdeta Devletin içinde bulundu

ğu başarısızlığın bir örneği haline geldi. Bir kelime 
ile «Bütçe genelgesi» dedim. Tabii, kanun böyle ol
maz, kanun olmaktan çıktı. Şu noktalar hepimizin her 
gün gözünüzün önündedir : 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin iki tane ka
ran var, yorumu var ve kararı var; hiçbir kanun 
Bütçe Kanunu ile değiştirilemez. Gelin görün ki, 91, 
92 maddelik Bütçe Kanununda bunun 15 tane örne
ğini bulmak çok rahattır, 15 tane örneğini bulmak 
mümkündür. Arkadaşlarım, bundan vazgeçelim. Mec
buriyet içinde olduğunuzu biliyorum; ama bugün mec
bursunuz, üç ay evvel mecbur değildiniz. 

Bakınız, buradan Toprak Reformu Müsteşarlığı
nın bir kanunu geçti, burada sadece bizim kırmızı oy
larımızla kabul edildi. Onun bir maddesinde der ki, 
«Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği filan sayılı ka
nunun filan, filan, filan maddeleri yürürlüktedir.» Bu 
Bütçe Kanununda arkadaşlarım. Bütçe Kanunu ile 
bir kanunu değiştirmiyoruz, vazetmiyoruz; kalkmış 
bir kanunu yürürlüğe koyuyoruz. Anayasa Mahke
mesinin kaldırdığı, üç sene evvel kaldırdığı ve süre 
de verdiği bir kanunu biz burada muteber addedi
yoruz. Bunlardan sakınmalıyız ve çok samimi söylü
yorum; şuradaki 91 maddelik Kanunda benim bildi
ğim 5 tane yer Anayasaya aykırıdır. Bunlardan koru
nalım. Özellikle Maliye erkanına hitap etmek istiyo
rum. Bunlar yanlış şeyler. 

Ben buraya kaydettim, söylemek de istemiyorum. 
Anayasaya aykırı maddeler. Getiriyorsunuz her sene 
bütçe ile, tabii bir ay evvel getirince Parlamento
nun da yapacağı bir şey yok; ama bunun lütfen vak-
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tiride tedbirini alın, vaktinde hükümeti uyarın. Bu
nun çaresi ne ise, kanunu değiştirmek mi, değiştir
mek; yeniden vazetmek mi? Mesela Toprak Reformu 
Müsteşarlığının iptal edilmiş kanunun yeni bir ka
nunla yürürlüğe konması lazım. Bunun başka çaresi 
yok ki. «Müsteşarlık boşta kalır.» diyorlar. Benim 
için Müsteşarlığın boşta kalması önemli değil. O fonk
siyon ne oluyor, hizmet ne oluyor? Onlar tabii hiz
metin peşinde değiller. Hizmet onların umurunda de
ğil. O Müsteşarlık bütün mükellefiyetiyle, ihtişamıyla 
devam etsin, adam yerleşsin, politika uygulasın. Top
rak reformu uygulanmış, uygulanmamış; fonksiyon 
boşlukta kalmış, onların umurunda değil. 

Bu tarz maddeler var bu Kanunda. Lütfen bun
lara sahip çıkalım ve özellikle birinci konuşmamı bi
tirirken şunu istirham ediyorum : Bilgi verilirse çok 
memnun olacağımızı şimdiden ifade etmek istiyo
rum. Artık bir operasyonun içerisine girdiniz. Bu ope
rasyonun bütün tutarlı ve kapsamlı olması lazım gel
diği anlaşılmıştır geçmiş tecrübelerden. Sizin de bu 
yolda olduğunuzu biliyorum. Bilgi vermek imkânı 
varsa, özellikle bu operasyonun gelecek kademeleri 
hakkında bilgi rica ediyorum. Bu bir. 

İkincisi; Kadro Kanunu için Hükümetinizin direk
tifi nedir? Yeni bir Kadro Kanunu çıkarılması için 
Hükümetinizin direktifi nedir? Bir hazırlık var mıdır? 

Üçüncüsü; Personel Kanunu. Bu kangren olan 
Personel Kanunu ile bu Devlet artık başarılı olamaz. 
Yeni bir Personel Kanunu uygulamaya mecburuz. 
80 türlü ödenek. 80 türlü hak olmaz. Rastgele kanun
larla personel hakları eşit olamaz, dengeli olamaz. 
Bunlar hakkında Sayın Bakanın bilgilerini rica ede
rek, hepinize saygılarımı sunuyorum. Grubumun gö
rüşlerini böylece arz etmeme izninizi diliyorum. 

Teşekkür ederim, sağolunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mehmet 

Emin Alanyalı. Adalet Partisi Grubu adına. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Grubunun 1980 Yılı Maliye Ba
kanlığı ve Gelir Bütçesi üzerinde görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce Grubum ve şahsım 
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli senatörler; 
Bütün ülkelerde olduğu gibi, memleketimizde de 

Maliye Baıkanlığının rolü ve önemi büyüktür. Bu 
önem Bütçe tasarısının hazırlanmasından başlar, tasa

rının Yüce Meclislerden geçtikten sonra, uygulanma
sında devam eder. 

Bütçe harcamalarının gerektirdiği nakit imkânla
rını sağlayan para, kredi, vergi, maliye politikasını 
tespit ve icra eden ekonomik ve sosyal politikaların 
tespit ve icrasımda önemli sorumlulukları ve rolü 
bulunan bütçe ödeneklerinin yeterli ölçüde ve zama
nında ilgili, bakanlık ve kuruluşlara aktarılmasını sağ
layan ve bu suretle bütün politikaların uygulanmasın
da ve hükümetlerin icraatında fevkalade önemli fonk
siyon icra eden Maliye Bakanlığının diğer bakanlık
lardan önde gelen bir yeri vardır. 

Bu sebeple, Maliye Bakanlığı Bütçesinde ülkenin 
ekonomi, maliye, ve sosyal politikası üzerindeki gö
rüş, tenkit ve temenniler bir kere daha genel hatlarıy
la sergilenir ve görüşmelerin ağırlığını bu konularda
ki müzakereler teşkil eder. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi konuşulurken müzake
resi yapılan bütçe yılı ve daha ileri ki yıllarla ilgili te
mennilerin yanında geçmiş dönemlerin de geniş bir 
değerlendirilmesi ve eleştirilmesine yer verilir. 

Sayın senatörler, 
Bütçe müzakereleri boyunca muhalefet kanadın

dan söz alan değerli konuşmacılar, ülkenin bugünkü 
ekonomik sıkıntılarının 1978 - 1979 uygulamalarından 
değil de daha önceki yıllardan, Adalet Partisi olarak 
bizim tek başımıza veya ortak olarak iktidar bulun
duğumuz zamanlardaki yanlış ekonomi politikaların
dan kaynaklandığını ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekonominin iyi veya kötü idare edildiğinin belli 

başlı. 6 göstergesi vardır; bu göstergeler şunlardır : 
1. Milli gelir ve dağılım, 
2. Yatırım ve tasarruflar, 
3. Para - kredi politikası (Ki. göstergesi enflas

yondur, paranın iç değeridir.) 
4. İstihdam, 
5. Dış ödemeler dengesi ve 
6. Paranın dış değenidir. 

Biz konuşmamıza bu 6 göstergenin muhtelif yıl
lardaki mukayeseleriyle, hangi politikalarla, hangi 
ökonomik sistemlerle memleketin daha iyi veya daha 
kötü idare edildiğinin tahlilini ve ayrıca zamanımız 
imkân verdiği ölçüde Gelir Bütçesiyle vergi kanunla
rımızın kısa bir eleştirisini yapmaya gayret edeceğiz. 

Muhterem senatörler; 
Türkiye, Bininci Plan döneminde % 6,7, İkinci 

Plan döneminde c/f 7, Üçüncü Plan döneminde % 6,5 
nispetinde kalkınmış bir ülkedir. Birinci Planın ön-
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gördüğü kalkınma hızı r/c 7, İkinci Planın gene % 7, 
Üçüncü Planın öngördüğü kalkınma hızı c/c 7,9'dur. 

Bu rakamlara bakaralk Türkiye'nin üç plan döne
minde başarılı bir kalkınma politikası 'izlediğini söy
lemek mümkündür ve rahatlıkla söylemek mümkün
dür. Üçüncü Plan döneminin c/c 6,5 gibi nispeten dü
şük bir kalkınma hızı ile kapanmış olmasında 1.977 
yılında gerçekleştirilen c/c 4 nispetindeki kalkınma hı
zının rolü çok büyüktür. Eğer 1977 yılında (/( 7 civa
rında bir kalkınma gerçekleştinilse idi, Üçüncü Plan 
dönemi de c/c 7'nin üstünde bir kalkınma ile bağlan
mış olurdu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafından 
hazırlanan Dördüncü Plan, c/c 8 nispetinde bir kal
kınma hızını öngörmüş olmasına rağmen, 1978 ve 
1979 yıllarında bu planın ilk iki uygulama yılında sı
rasıyla c/c 3 ve c/c ı j kalkınma hızı sağlanabilmiştir. 

Son 3 yılın sektörler bazındaki sabit faktör fiyat
larıyla gelişme hızlarına bakacak olursak, şöyle bir 
talblo ile karşılaşırız. Zira, global kalkınma hızı mü
him değildir, kalkınmanın unsurları mühimdir. Han
gi sektörlerde, ne kadar kalkınıldığını tahlil etmekle 
kalkınmanın nereden geldiğini yahut nereden sekteye 
uğradığını bulabiliriz ancak. 

1977 yılında tarım sektörü c/c 1, gerilemiştir. Sa
nayi sektörü % 12,9 gelişmiştir, hizmetler sektörü 
'C/c 5,9 gelişmiştir. 1979 yılında ise, tarım sektörü 
,c/c 2,9; sanayi sektörü 3,7, hizmetler sektörü ise, 4,1 
nispetinde gelişmiştir. 1979 yılında tarım sektörü % 1.8 
gelişirken, sanayi sektörü Çf 3, gerilemiştir, 1978 se
viyesinin f/c 3 gerisine düşmüştür. Hizmetler sektörü 
'ise, Çf 2,3 gelişmiştir. Bu tablo bize, 1977 nispetinde
ki düşük kalkınma hızının tarım sektöründeki Cf 1,2' 
lik gerilemeden ileri geldiğini açıkça göstermektedir. 

Ülkemizde tarım sektörünün, hâlâ tabiat şartları
nın tesirinden büyük ölçüde kurtarılamamış olması, 
1977 yılında sanayi sektöründe Çf 13, hizmetler sek
töründe c/c 6'ya yakın bir kalkınma hızı gerçekleşti
rilmiş olmasına rağmen, yıl ortalamasının c/c 4 gibi 
nispeten düşük bir kalkınma ile kapatılması sonucu
nu doğurmuştur. Halbuki 1978 - 1979 yıllarındaki 
kalkınma hızlarının düşüklüğü, tarım sektöründen de
ğil, özellikle sanayi sektöründen ve hizmetler sektö
ründen doğmaktadır. 

Sabit fiyatlarla, fert başına düşen gayri safi mil
li hâsıladaki gelişme hızlarına bakacak olursak, 1977' 
de % 1,4; 1978'de % 0,5 arttığını görürüz; ama 1979' 
da % 0,8 gerilediğini görürüz fert başına düşen gay
ri safi milli hâsılanın. Yani Türkiye planlı dönemin 

başından beri ilk defa fert başına düşen milli gelirde 
1979 yılında bir gerileme ile noktalamıştır 1979 yı
lını. 

Türkiye'de milli gelir dağılımının adaletli oldu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. Senelerden beri 
sürüp gelen bu adaletsizlik, bütün siyasi görüş sahip
lerinin arzusuna rağmen bir türlü iyileştMlememiş 
özellikle 1978 - 1979 yıllarında cr. 187'ye varan yük
sek enflasyon etkisiyle daha da bozulmuştur. Zira, 
yüksek enflasyondan menfi yönde en çok etkilenen
lerin, düşük gelir grubuna dahil olanlar olduğu her 
türlü ekonomik teorinin kabul ettiği bir gerçektir. 
Enflasyonun yüksek gelir gruplarına olan etkisi, ge
nellikle müspet yönde olmaktadır. 

;Bu bakımdan 2 yıllık CHP iktidarı, uyguladığı 
yanlış ekonomi ve para - kredi politikası neticesinde, 
bozuk gelir dağılımını düzeltme yoluna gidememiş; 
bilakis, daha da dengesiz, adaletsiz bir duruma getir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefet gruplarına mensup arkadaşlarımız za

man zaman, bir önceki yıl rakamlarıyla senesi rakam
larını karşılaştırmak suretiyle kalkınmanın gösterge
sini bulmanın doğru olmadığı tezini savunmaktadır
lar. Bu konuda, başka ülkelerle mukayese yapmak ge
rektiğini ileri sürmektedirler ve civarımızdaki rejimle
rin başka ülkelerin, demir, çimento, elektrik gibi yatı
rım ve ara malı, temel mal niteliğindeki üretim rakam
larını, bizim, aynı cins rakamlarıyla karşılaştırmak su
retiyle, planlı dönemde Türkiye'nin kalkınmadığı id
diasını ileri sürebilmektedirler. 

Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için, her şeyden 
önce, karşılaştırmaya konu olan iki ülkenin siyasal 
ve ekonomik rejimlerinin birbirlerine benzemesi ge
rekir. Türkiye, hürriyetçi demokratik rejimi ve kar
ma ekonomi sistemi içinde kalkınmasını sürdürmek 
kararında olan bir ülkedir. Yeryüzünde ekonomik 
şartları bize benzeyen ve hürriyetçi demokratik sistem 
içinde kalkınmasını sürdüren ikinci benzer bir ülkeyi 
bulmak hemen hemen güçtür. 

Hürriyetçi demokratik rejimle komünist rejimin 
kalkınma felsefeleri arasındaki farkı, şöyle özetle
mek mümküridür, değerli arkadaşlarım. 

Komünist rejimlerde kalkınmalarını gerçekleştir
mek için, kalkınmanın büyük yükünü belli bir neslin 
üstüne yükleme temayülü ve görüşü vardır. Derler ki, 
birkaç nesle; «siz, bu memleketin kalkınması için ça
lışın, ama nimetlerinden istifade etmeyin. Gelecek ne
siller, sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız bunlardan 
yararlanacaklardır.» 
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Halbuki, hürriyetçi demokratik rejimlerde ise, 
kalkınmanın yükünü bütün nesillere eşit ve adaletli 
olarak dağıtmayı prensip olarak kabul ettiği şeklinde 
özetleyebiliriz. Bu sebepte komünist veya dikta re
jimi ile i'dare edilen ülkeler kalkınmasını yatırım ve 
ara malları üretimi ile başlatırlar. Yatırım ve ara mal
ları üretimi belli bir seviyeye geldikten sonra tüketim 
malları üretimine geçerler. Kalkınma belli bir sevi
yeye ulaştıktan sonra tüketim malı üretimi başladığı 
için bu safhada ancak o safhaya yetişen nesiller kal
kınmanın nimetlerinden istifade etmeye başlarlar. 

•Kalkınmasını yeni başlatan komünist ülkelerle, 
kalkınmasını tüketim malı üretimi seviyesine getiren 
komünist ülkeler arasındaki, mesela Kızıl Çin, Rusya 
gibi, «komünizme ihanet ettin, etmedim» kavgasının 
altında, işte bu gelişmezlik seviyesi yatar. Halbuki, 
hürriyetçi demokrasi ile idare edilen ülkelerde, aynı 
zamanda demokrasinin tabiatından gelen bir zaru
retle insanların kalkınmaya olan en ufak katkılarının 
nimetinden de yararlanması gereği vardır. Zira, de
mokrasilerde insanlara, millete, «Hele sen çalış, ülke
nin kalkınmasına katkıda bulun da, sen hiç bir şey 
isteme, bunun nimetlerinden senin çocukların yarar
lanacak» demek suretiyle oy almak mümkün değil
dir. Demokratik sistemler oy esası üzerine kurulmuş 
sistemlerdir. 

Biraz da yatırım ve tasarruf dengesine dokunmak 
istiyorum : 

Yatırımlar 1974'de % 13,1, 1975'te 23,8, 1976'da 
13,6, 1977ye 6,9 oranında artış hızı göstermiş iken, 
1978 yılında bir önceki yıla göre %11 , 1979 yılında 
da % 9 nispetinde azalmıştır. Sayın Karavelioğlu'nun 
değindiği gibi 1979 yılında yatırımların ancak c/c 50'si 
civarında olanlar gerçekleştirilebilmiştir. Halbuki 
geçmiş senelere baktığımız zaman, % 108, % 127 
oranında gerçekleşmeler görmekteyiz. 1979 toplam 
yatırım seviyesi sabit fiyatlarla 1975'den daha aşağı
da kalmıştır. Yatırım konusuna değinmiş iken, planlı 
kalkınma döneminde Türkiye'de kamu özel kesim ya
tırım dengesinin tersine döndürme gayretine birkaç 
cümle ile değinmek istiyorum. 

Birinci plan, yatırımların % 60'ını kamuya, % 40' 
ını özel sektöre vermiş olmasına rağmen, bu plan 
döneminde gerçekleşme, f/c 52 kamu, % 48 özel sek
tör sökünde olmuştur. 

İkinci Plan Dönemi Adalet Partisi İktidarı tarafın
dan hazırlanmıştır ve gerçekçi bir hazırlıkla, tespitle 
% 52,6'sı kamu sektörüne, % 47,4'ü özel sektöre ay
rılmıştır tüm yatırımların. Gerçekleşme % 53,1'i ka
mu, % 46,9'u özel sektör suretiyle olmuştur. 

Üçüncü Plan Dönemi koalisyon hükümetleri tara
fından hazırlanan bir plandır. Kamu - özel sektör 
yatırım dengesini % 55 - % 45 olarak kurmuştur ve 
gene gerçekleşme % 52 - % 48 olarak tecelli etmiş
tir. 

Dördüncü Plan Dönemi ise, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından hazırlanmış olan Dördüncü Plan, 
bu dengeyi kamunun lehine daha da fazla saptırmak 
suretiyle % 60 kamu, % 40 özel sektör şeklinde tes
pit etmiştir. 

1978 - 1979 yılı bu planlama esprisi içinde uygu
lanan iki yıl olup, sadece bu dönemde, bu 'ilki senede 
planlamakla yerinilmemiş, para - kredi ve ekonomi 
politikasıyla her türlü tercihler kamu kesimi lehine 
kullanılmış, bu yolla özel sektör tam bir baskı al
tına alınmış, bu dönemde had safhaya yükselen kre
dilerden özel sektör yararlandırılamamış, bu krediler 
kamuya ve tüketime yönlendirilmiş, Merkez Banka
sı kamunun ve KİT'lerin finansman kuruluşu haline 
getirilmiş, özel sektörün enflasyondan kaynaklanan ek 
para ve kredi ihtiyacı karşılanmamıştır. Hatta, itha
lat 'bedellerinin zamanında Merkez Bankasınca transfer 
edilmemesinden doğan, milyarlar tutan kur farkları, 
özel sektörden bir defada talep edilmek suretiyle, bu 
sektör iyice silinmek istenmiştir.: 

Özel sektörün elindeki yatırım kapasitesinin atıl 
bırakılması pahasına, kamu yatırımlarında emanet usu
lüne, kamunun yatırım kapasitesini çok aşan ölçü
lerde ağırlılk verilmiştir ve ilki yıl içinde bu sebeple 
kamu yatırımları hem gecikmiş, hem de maliyetleri da
ha da yükselmiştir, 

Bütün bu zorlamalara rağmen, yatırımların 1978 
yılında kamu '% 51,7'sini, özel sektör % 48,3'ünü, 
1979 yılında da kamu % 53,6'sını, özel sektör gene 
% 46,4'ünü gerçekleştirmiştir,; 

Değerli senatörler; 
Biz bu gerçekleri dile getirirken, kamu yatırım

larını ihmal edip, özel sektör yatırımlarının artma
sı için bir gayretin içine gülmek gerektiğini, yani Cum
huriyet Halk Partisi İktidarlarının yaptığının tama
men tersini yapmak gerektiğini söylemek istemiyoruz; 
ama hazırlanan plan ve programların ülkenin bünyesi
ne uygun olması gerektiğini, bir taraf için geniş, öbür 
taraf için dar dikilen elbiselerin bünyelere uygun ol
duğu iddiasının doğruluğunu ortaya koyabilmek için, 
elbisesi geniş dikilen Ikesimin vücudunu pamukla tak
viye ederken, elbisesi dar dikilen özel kesimin vücu
dunu da inceltebilmek için, onu aç bırakmanın, hat
ta sıhhatini, varlığını tehlikeye düşürecek zayıflatıcı 
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ilaç vermenin, bu ülkeye fayda değil, sadece zarar 
getireceğine olan inancımızı ısrarla tekrarlamak isti
yoruz. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Planın siyasi tercihlerinin dışında, ay

rıca ilk iki yılda kümülâtif % 187'lik bir enflasyon 
karşısında, bu planın bütün rakamsal dengeleri, he
defleri ve politikaları altüst olduğundan, değiştirilme
si imutlaik bir zaruret haline gelmiştir. 

Para - kredi politikası : 
Şimdi de planlı dönemdeki para-kredi politikası

nı, bu politikanın göstergesi durumunda olan enflas
yon rakamlarına sadece (kısa bir göz atmak suretiyle 
değerlendirmeye çalışacağız. 

Adalet Partisinin iktidarda olduğu 1963-1965 yıl
larında, yıllar ortalaması olarak enflasyon % 7,65. 
Adalet Partisinin tek başına iktidarda olduğu 1966 -
1971 yıllarında, gene yıllar ortalaması olarak % 5,9. 
Koalisyon hükümetlerinin idare ettiği 1971, 1972, 
1973 yıllarının, yıllar ortalaması % 18,13. 1974 yı
lı; ki CHP'nin iktidarda olduğu yıldır, enflasyon hı
zı % 29,9. Gene Adalet Partisinin iktidarda olduğu 
1975 yılında % 10,1. 1976'da % 15,6. Üç ayrı hü
kümet tarafından idare edilen 1977 yılında enflasyon 
hızı % 24,1. Halk Partisinin iktidarda olduğu 1978 yı
lında % 52,6. 1979 yılında % 81'dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Planlı dönemin 17 yılını içine alan bu tablo, ül

kenin para-kredi politikasını Cumhuriyet Halk Parti
sinin mi, yoksa Adalet Partisinin mi daha başarılı 
yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 

Son Halk Partisi Hükümeti tarafından 1978 - 1979 
yıllarında uygulanan yanlış para-kredi politikasını, 
biraz daha ayrıntılarına inmek suretiyle bütün açıklı
ğıyla ortaya koymak, gerçeklerin anlaşılması için ya
rarlı görülmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1978 ylı başında ikti
dara geldikten sonra, 1977 yılındaki f/c 4 kalkınma hı
zına karşılık, c/( 24,1'lik oranındaki enflasyona rağ
men, 1974 yılında deneyip, iyi netice vermediğini hep 
beraber gördüğümüz ve yaşadığımız enflasyonla kal
kınma denemesini tekrarlama cesaretini göstermiş ve 
iktidarda kaldığı 22 aylik müddet içinde bu uygula
mayı ısrarla sürdürmüştür. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, yatırımlar ve tasar
ruflar, artma değil, azalma temayülü göstermesine ve 
fiilen azalmasına, enflasyon oranı baş döndürücü bir 
'hızla yükselmesine, sabit fiyatlarla fert başına düşen 
milli gelir 1974'de % 08 oranında azalmasına rağmen, 

bu 22 aylık dönemde Merkez Bankası imkânları so
nuna kadar zorlanarak kullanılmıştır. 

22 aylık dönemde para - kredi ve Merkez Bankası 
imkânlarıyla ilgili rakamlar çok verildi. Bu raikamları 
vaktinizi alamamak için tekrarlamak istemiyorum; 
ama bütün bu imkânların, Sayın Karavelioğlu'nun be
lirttiği gibi, yatırıma ve üretime dönük olarak değil, 
tüketime dönük olarak kullanıldığını özellikle belirt
mek istiyorum. 

Merikez Bankası bir emme - basma tulumba gibi. 
ekonominin regülatörü olmaktan çıkarılmış, kamunun, 
KİTlerin, yandaş kooperatiflerin finansman kurumu 
haline getirilmiştir. 

Ülkenin ekonomik gidişinden birinci derecede so
rumlu olan, sırf bu nevi uygulamalara karşı durabil
sin diye, 1970 yılında 1211 sayılı Kanunla tamamen 
müstakil bir kuruluş haline getirilen Merkez Barakası, 
22 aylık dönemde Merkez Bankacılığı hizmetlerini 
unutmuş görünerek, sadece hükümetin isteklerini ye
rine getirmeyi görev saymış ve bu 'korkunç ekonomik 
gidişe seyirci kalmış, hatta o gidişe yardımcı olmuş
tur. 

Değerli senatörler; 
Sayın Kafaoğlu ve Sayın Karavelioğlu bütçe uy

gulamaları hakkında fikirlerini belirttiler. Bu fikirlere 
aynen katılıyorum. Yalnız, bütçe uygulamalarıyla il
gili, özellikle 1978-1979 bütçeleriyle ilgili bu uygu
lamaya bir başka açıdan kısaca bakmak istiyorum. 

1978 bütçesi 266 milyar liradan, Maliye Bakanının 
kendisine verdiği yetkilerle 190 milyar artırılarak 456 
milyar liraya ulaşmış, ancak bunun hepsi değil, 346 
milyar lirası kullanılmıştır. 1979 bütçesi ise, 407 mil
yardan, Kasım sonu itibariyle, yine Maliye Bakanının 
verdiği yetkilere istinaden 645 milyara çıkarılmış, bu
nun da tamamı değil, 536 milyar lirasının ancak kul
lanılabileceği tahmin edilmektedir. 

1978'de 190 milyar liranın sadece 80 milyarı, 1979' 
da 238 milyarın sadece 130 milyarının kullanılabilmiş 
olması, insanın aklına, «Acaba yılı içinde Maliye Ba
kanı tarafından eklenen ödeneklerden bir kısmının, 
ısırf Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesindeki 
limitin üstünde bankadan avans alabilmek için mi 
eklendiği» şüphesi gelmektedir. Hele her iki senede 
110'ar milyarlık ek ödeneğe, lüzumsuz ek ödeneğe 
karşılık, 22 ay içinde 33 milyar lira Merkez Banika-
'sından kısa vadeli avans çekilip tamamının kullanıldı
ğını görünce, gerçekten bu şüphemiz belirgin hale gel
mektedir. Gerçi bütçe tekniği itibariyle ödeneklerin ku-
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ruşu kuruşuna kullanılamayacağını biliyoruz; ama bu 
'kadar fazla artırmayı manalı buluyoruz ve bu manalı 
artırm'a karşı'sında gerçekten şüpheye düşüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alanyalı, 45 dakikanızı dol
durmak mı istiyorsunuz? Süremiz dolmak üzere, karar 
almak mecburiyetindeyim. Yok, tam süremiz dolduğu 
zaman bırakayım da, üçüncü oturumda devam edeyim 
derseniz, öyle yapalım. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Yemekten sonra devam edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Öyleyse beş dakikanızı doldurun. 

AP GRUBU ADİNA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — İstihdam konusu: 

Türkiye'nin nüfusu her yıl c/c 2,5 nispetinde net 
artış göstermek suretiyle, 1 milyon artmaktadır. Bu
gün ülkemizin çalışabilir nüfusunun 2 300 000 kişisi 
işsizdir. Yurt dışında çalışmak zorunda kalan l milyon 
•işçimiz, tarım sektöründe ve kamu kuruluşlarıyla 
KİT'lerde gizli işsizlerimiz vardır. Bunlar, Türkiye'
nin gündeminde büyük problemler olarak birinci sı
rada yer almaktadır. 

1978 ve 1979 yıllarında bu probleme hal çaresi ola
bilecek en ufak bir adım atılmamıştır. Bilakis, biraz 
önce açıkladığım gibi, özel sektörün istihdam yarata
bilecek yatırımları destekleneceği yerde, kösiteklenmeye 
çalışılmış, kamuda yeni istihdam imkânları yaratıla
mamış, hammaddesizlikten, dövizsizlikten, finansman 
imkânsızlığından, daha önemli, can ve mal emniye
tiyle çalışma barışının sağlanamamasından birçok iş
yerleri kapanmak mecburiyetiyle karşı karşıya kal
mıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetli istihdam prob
lemine, kamu idarelerine ve KİT'lere gereğinden faz
la kadro alıp, bu kadrolara partizan ve militan yerleş
tirmek şeklinde yaklaşmıştır. Geçmiş 22 aylık CHP 
İktidarı döneminde 229 742''si genel ve katma bütçeli 
idarelere, 22 843'ü Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait 
olmak üzere, toplam 252 585 kadro alınmış ve bu kad
roların tamamı ehliyetsiz ve liyakatsiz kimselerce dol
durulmuştur. 

657 sayılı Kanunun açık hükmüne rağmen, birçok 
zamanlar imtihan dahi yapılmaksızın veya göstermelik 
mülakatlarla, balkanların, parlameriterlerin, parti ida
recilerinin tavsiyeleri ve kartlarıyla alınan militan me
murlarla doldurulmuştur. 

252 585 yeni kadroya alınan memurların sayısı, 
toplam Devlet kadrosu içinde oldukça önemli bir ra
kamı teşkil etmektedir. Bu rakam, 1970 yılında genel 
ve katma bütçeli idarelerdeki 531 129 adet, toplam 
Devlet memuru kadrosunun r/c 47,5'unu teşkil etmek
tedir. Genel telkin, tavsiye ve kart usulüyle kamudaki 
ve KİT'lerdeki işçilerin büyük bir miktarı çeşitli ba
hanelerle işten çıkarılmış, bunların yerine yine mili
tan, partizan işçiler yerleştirilmiştir. 

Tavsiye ve kartlarla adam alma usulü o kadar 
yaygın bir hale getirilmiştir ki, bunun simsarları türe
miştir muhterem arkadaşlarım. Birçok yerlerde ve sık 
sık yerleştirilen işin ve ücretin önemine göre oldukça 
büyük miktarlarda örgüt adına paralar alınmak sure
tiyle adamlar yerleştirildiği iddiaları ortaya atılmıştır. 

Kamu yönetimi ve KİT'lerin, bilgi, tecrübe ve ih
tisası gerektiren önemli ve stratejik mevkilerine bile 
adam yerleştirmede liyakat esası değil, hatta Cumhu
riyet Halk Partisine fikri yakınlık da değil, militanlık 
ve partizanlık ölçü olarak alınmıştır. Devletin kilit 
noktalarına yerleştirilen bu militanlar kraldan ziyade 
kralcı kesilmişler, balkanlardan, parlamenterlerden ve 
hatta parti idarecilerinden çok dalha politikanın içine 
girmişlerdir, resmi işlerine politika sokmuşlardır. 

Maliye Bakanlığı gibi bugüne kadar bürokrasisi 
fiilen politikaya karışmamış bir bakanlıkta bir ge
nel müdür, Hükümetin gideceği gün Devlet televiz
yonumdan siyasi mahiyette bir konuşma yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Alanyalı, çalışma süremiz dol
du. Binaenaleyh, burada sözünüzü bitiriniz. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Bir cümle müsaade buyurursa
nız Sayın Başkan, keseceğim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN

YALI (Devamla) — Bu gerçekten, Devlet, Maliye 
Bakanlığı ve Maliye bürokrasisi için büyük bir talih-
'sizl'ik olmuştur. İnancımız odur ki, eğer 22 aylık dö
nemde Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet ve KİT'lerin 
kadrolarını lüzumundan fazla şişirerek bu kadar mi
litan ve partizanla dolduracağına, bu militanlara açık 
iş'sizlik ücreti ödeseydi, Devlete dana az zarar vermiş 
olurdu. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saat 20.30'da toplanılmak üzere birleşime ara veri

yorum. 
Kapanma Saati : 19.31 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Enıanullah Çelebi (Tabii Üye), Kemal Cantiirk (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

II. — GORUSULEI 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11315; 
C. Senatosu: 1/649) (S. Sayısı: 949) 

Ç) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Gelir Bütçesi 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

müzakerelere devam ediyoruz. 
Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Emin Alan

yalı, konuşmanızı ikmal etmek üzere buyurun efen
dim. Birinci konuşmanızdan 15 dakikanız kalmış. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Kütahya) — Sayın Başkan; 

Konuşmamın bu bölümünde, ödemeler dengesi, 
Türk parasının dış değeri ve 24 Ocak 1980 ekonomik 
operasyonuna kısaca değinmek istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Kalkınmakta olan ülkelerin kalkınmadan vazgeç

medikleri sürece, dış ticaretlerini dengelemeleri müm
kün değildir. Nitekim, bizim dış ticaretimiz de, Bi
rinci Plan döneminde 944 milyon, İkinci Plan dö
neminde 2 milyar 65 milyon, Üçüncü Plan dönemin
de 13,5 milyar dolar, Dördüncü Plan döneminin ilk 
iki uygulama yılında da, 1979 yılı tahmin olmak 
üzere, 5 milyar dolar açıkla kapanmıştır. Bu açjklar, 
işçi dövizleri, turizm gelirleri, hizmet dövizleri, dış 
borç ve yabancı sermaye girişleriyle kapatılmaya ça
lışılmaktadır. 

1978 - 1979 yıllarının beklenenden daha az açık
la kapanmış olması, ihracatın artmasından değil, ül
kenin ihtiyacı olan ithalâtın gerçekleştirilememiş ol
masından ileri gelmektedir. Nitekim, ihracatımız 
1979 yılında, Sayın Ticaret Bakanının Bütçeleri mü-

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 19B0 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İŞLER (Devam) 

zakere edilirken ifade ettikleri gibi, değer olarak 
c/c 1, miktar olarak c/c 22 oranında düşmüştür. 

Dış ticaret açığımız 1974 yılından itibaren birden
bire büyümeye başlamıştır. Bunun sebebi, petrol 
krizidir. Bu açık giderek büyümüş ve daha da bü
yüme temayülündedir. Türk ekonomisi böyle bir 
krize hazır olmadığı bir zamanda yakalanmıştır ve 
bu kriz, ekonomiyi gerçekten zor duruma düşürmüş
tür. 

1972 - 1973 yıllarında petrole senede 200 ile 250 
milyon dolar ödeyen Türkiye, 1980 yılında 3,5 milyar 
dolar petrol faturasıyla karşı karşıya gelmek duru
mundadır. Bu durumda Türkiye, her şeyden önce 
dış ödemeler dengesini kurabilmek için, ihtiyacı olan 
ithalâtı gerçekleştirebilmek ve Türk parasının dış 
değerini koruyabilmek için, döviz girdilerini süratle 
artıracak her türlü tedbire başvurmak mecburiyetin
dedir. Döviz girdilerinin artması her şeyden önce, 
gerçekçi kur politikası uygulaması şartına bağlıdır. 
Nitekim, Cumhuriyet Halk Partisi de 1978 yılı 
Mart'ında paranın değerini c/c 30 düşürmüş; gerçek
çi politika uygulamak kastıyla; ama bu operasyonu 
destekleyecek yan tedbirleri almadığı veya alamadığı 
için, enflasyonist gidişe yol açan Merkez Bankası 
kaynaklarını alabildiğine kullanmaya devam ettiği 
için, çok kısa bir süre sonra tekrar ikili kur doğmuş 
ve 1979'un Haziran'ında bu sefer Türk parasının kıy
metini % 88 oranında düşürmek mecburiyetinde kal
mıştır. Ama, aynı hatayı, 1978 yılında işlediği aynı 
hatayı 1979 yılında da işlemiştir; hiç bir tedbir al
mamak suretiyle ve enflasyonist gidişe devam etmek 
suretiyle. 

Devalüasyonların başarısı, iç fiyatları tutmakla 
ölçülüdür, tutmakla mümkündür. İç fiyatları tuta
madığınız müddetçe, devalüasyon, çok kısa bir süre 
sonra ikinci bir devalüasyonu mutlak olarak davet 
eder, nitekim davet etmiştir. 
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1979 yılında yapılan bu operasyon neticesinde de, 
kısa sürede tekrar ikili kur doğmuş ve üçüncü bir 
operasyon zarureti ortaya çıkmıştır. Fakat bu sıra
da 14 Ekim seçimlerinin çok anlamlı sonucu kar
şısında, Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti bırak
mış, bugünkü Sayın Demirel Hükümeti iktidara gel
miştir. Bugünkü Hükümet, iktidarı devraldığında 
başlıca ekonomik problemler olarak, yokluk, işsizlik, 
sekteye uğramış yatırım hamlesi, iç ve dış değerini 
geniş çapta yitirmiş para, kilitlenmiş ve fonksiyon
larını göremez hale gelmiş bir Merkez Bankası, bü
yük açıkları olan Devlet Hazinesi, zarara batmış İk
tisadi Devlet Teşekkülleriyle karşı karşıya gelmiştir. 
Bu problemlerin süratle halledilmesi gerekiyordu. 
Gecikildiği takdirde, faturası ülke ve millet için daha 
da ağır olacaktı. 

Bu sebeple Hükümet, güvenoyu aldığının 60 ncı 
gününde siyasi düşünceleri ve parti mülahazalarını 
bir tarafa bırakarak, sırf memleketi bu ekonomik gir
daptan kurtarabilmek için kür ekonomik yönden il
mi olarak yapılması gerekeni yapmıştır. 24 Oeak'ta 
alınan bu tedbirler, mutlaka yapılması gereken eko
nomik bir operasyonu oluşturmaktadır. Bu operas
yon, döviz gelirlerinin artırılmasına yönelik 11 ted
biri, (Bunları vaktimiz olmadığı için saymak istemi
yorum), karaborsanın ve ikili fiyatın kaldırılmasıyla 
ilgili 3 tedbiri, mali itibarımızı yeniden teessüs etti
rebilmek için garantisiz borçlarla ilgili 2 alternatifli 
bir ödeme şekli getiren bir tedbiri ve petrol konu
suna daha gerçekçi yaklaşım gösteren 2 tedbiri bir
likte getirmiştir. Bu tedbirlerle de yetinmemiş Hü-

• kümet, operasyonun başarısının temelinde ekonomik 
kararların isabeti yanında, çelişkilerin önlenmesi, her
kesin çalışacağı yönü iyi bilmesi, uygulamanın ve 
neticelerinin yakından izlenmesi, aksaklıkların sürat
le giderilmesi, para - kredi konularında koordinas
yon ve yönlendirmenin çok iyi yapılması, yabancı 
sermaye girişlerinin kolaylaştırılması, formalitelerinin 
azaltılması, dağınık halde olan ve dinamiğini önemli 
ölçüde kaybeden ihracat ve yatırımların teşviklerinin 
tek elden süratle yürütülebilmesi için 4 adet tezkere 
ile Başbakanlığa bağlı Koordinasyon Kurulu ve Pa
ra - Kredi Kuruluyla, Yabancı Sermaye Dairesini ve 
Yatırım - İhracat Teşvik Dairesini kurmuştur. 

Bu tedbirlerin tamamı ile ilgili kararname ve teb
liğler, 25 Ocak 1980 tarihinde mükerrer Resmi Ga
zetede yayınlanmıştır. Yayınlanan bu tedbirler, ka
rarnameler ile getirilebilecek nitelikte olanlardır. 
Türk ekonomisinin geleceğini sağlam temellere otur-
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tabilmek için, kanunla getirilmesi gereken, getirilebi
lecek nitelikte olan daha birtakım tedbirler vardır. 
Süremizin çok az kamış olması sebebiyle, bu tedbir
lere birer birer değinmek imkânını maalesef bulamı
yoruz. 

Değerli senatörler; 
Saydığımız bütün bu tedbirler, ister gelişmiş, is

ter gelişme yolunda, isterse gelişmemiş veya az ge
lişmiş olsun, Türkiye'nin bugünkü durumu ile karşı 
karşıya gelen her ülkenin alması gereken, ekonomi 
ilminin ve aklın emrettiği tedbirlerdir. Bu tedbirlerin 
altında, Güney Amerika, Kuzey Sibirya ve Kızıl 
Sibirya ve Kızıl Çin modeli armak son derece gerek
sizdir ve bunlar bize fayda getirmez; bu tedbirlerin 
üzerinde münakaşa edecek isek, teknik bazda müna
kaşa edelim. Yoksa, politik bazda bu tedbirlerin 
üzerinde yapılan münakaşalar, katiyen bu ülkeye 
fayda getirmez. 

Sayın Başkan; 
Konuşmamın bu bölümünde memur maaşları ko

nusuna kısaca değinmek isterim. Malumuâliniz, 
Hükümet Bütçeyi getirirken katsayıyı 22 olarak tek
lif etmiştir. «Bu miktar bugünkü ekonomik durum 
karşısında memurlar için yeterli midir?» sorusunu 
sorarsanız, Adalet Partisi olarak buna «Evet» de
memiz mümkün değildir. Ancak, katsayı fonksiyo
nunu işler halden çıkmıştır. Katsayı mekanizmasını 
işlettiğimiz müddetçe, adaletsizlikleri bertaraf etmi
yoruz; bilakis adaletsizlikleri artırıyoruz. 

Altı katsayı artırmak suretiyle bir müsteşarın eli
ne geçen net miktar, 2 800 lira civarında. 1 nci de
receden bir doktorun eline geçen net miktar 10 480 
lira, 13 ncü dereceden bir memurun eline geçen net 
miktar 800 küsur liradır. Altı katsayı dahi, memu
run yarasına melhem olmamıştır, bilakis yarayı daha 
fazla kanatıcı bir mahiyet arz etmektedir. Bu nereden 
gelmektedir?.. Bu, 657 sayılı Kanunun göstergelerine, 
katsayı esasına bağlanmak suretiyle birtakım tazmi
natlar eklenmesinin bir neticesidir. Bu tazminatlar 
olduğu müddetçe, katsayıyı artırdığımız müddetçe, 
adaletsizlikleri artırmak mecburiyetindeyiz. 

Bu durumu düşünen Hükümet, bugünkü Hükü
metimiz, katsayıyla oynamak yerine, en az geçim 
indirimini süratle yürürlüğe koymak ve bunun ya
nında, esas büyük problem olarak karşımıza dikilen 
Gelir Vergisinin vergi nispetlerini, vergi kademele
rini tekrar düzeltmek problemini halletmek şeklin
de yanaşmıştır ve öyle zannediyorum ki, Sayın Ma
liye Bakanımız biraz sonra bu kürsüye çıktığında. 
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vergi ile ilgili- olarak getirecekleri tedbirleri özetlemek 
imkânını bulacaklardır ve bu tedbirler karşısında 
memurların eline ne kadar daha fazla para verme 
imkânım sağlayabileceğimizi ifade edeceklerini ümit 
ediyorum. Üç... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ortak
larınızla anlaştınız mı?.. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Ortağımız yok bizim, tek par
tiyiz, tek parti Hükümetiyiz, desteklediğiniz müddet
çe kalırız, Yüce Meclisin desteğine mazhar olduğu
muz müddetçe kalırız, Yüce Meclis desteğini çeker
se, demokrasinin icabı gideriz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Normal zaten. 
AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN

YALI (Devamla) — Gayet tabii. 
Üç katsayı daha artırma şeklinde bir önergenin 

var olduğunu duyuyoruz. Bu önerge, biraz evvel 
izah ettiğim sebeple meseleyi balletmeyecektir. Bu 

önerge, adaletsizlikleri daha da artıracaktır. Teklif 
ediyoruz, gelin bu önergeden vaz geçin, en az geçim 
indirimini ve vergi hadlerini düzenleyen kanunu sü
ratle çıkaralım ve... (CHP sıralarından, «O da var, 
o da var;» seslen) 

ABDULLAH KÖSOĞLU (Kocaeli) — 1985 te 
mi?.. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Hayır. Öyle zannediyorum ki, 
Sayın Maliye Bakanımız ifade edeceklerdir, 1 Mart
tan önce bu tasarılar Meclislere sevk edilecektir, on
dan sonrası sizlere düşmektedir. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Şimdiye kadar 
neredeydiniz?.. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — İki ay oldu, iki ay. Siz iki 
senede ne yaptınız?.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. Sa
yın Alanyalı, sürenizin dolmasına bir dakikanız kal
dı efendim, ona göre toparlarsanız memnun olurum. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Muhterem senatörler; 

Esasen Bütçenin bütünlüğünü korumak maksa
dıyla getirilen Anayasanın 94 ncü maddesinin son 
fıkrası, böyle bir oylamaya müsait değildir Sayın 
Turan Güneş'in... 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — O senin kanaa
tin... 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Sayın Turan Güneş'in Komis
yon Sözcüsü olarak Anayasa tutanaklarına geçirdiği 
ifadesini müsaadenizle aynen bilgilerinize sunmak 
istiyorum. 

«Şunu arz etmek isterim ki, kaynak göstermek
sizin gider teklifinde bulunmama kaydı koyarken, 
kaynağın takdirini teklifi verene bırakmış değiliz. 
Komisyonun da bunu kaynak olarak kabul etmesi 
iktiza edecek. Hükmün bu şekilde anlaşılması ik
tiza eder.|» diyor Sayın Turan Güneş. 

Başkanlık Divanının, bu önerge karşısında, Ana
yasanın bu maddesini gözönünde tutacağından emi
nim. 

Muhterem senatörler; 
Konuşmamın son bölümüne. Gelir Bütçesine ge

liyorum. vaktimin bitmiş olması sebebiyle bunu da 
çok kısa keseceğim, ve Sayın Başkanın müsamaha
sına sığınarak bu bölümü bitirmeye gayret edece
ğim. 

1980 mali yılı konsolide Bütçe gelirleri, (nis
pet olarak rakamlarını vermiyorum) % 53,7, Genel 
Bütçe gelirleri c/f 53,2 artmaktadır. Bir önceki yıl
lar, konsolide Bütçe ve Genel Bütçe tahsilatındaki 
5r 50 - 60 civarındaki artışları gözönünde tutarsak 
ve 24 Ocak operasyonunun 1980 yılında sağlayacağı 
ek gelir tahsilatını da ayrıca gözönünde bulundurur
sak, 1980 yılı gelir tahsilatı tahmininin gerçekçi ol
madığını iddia etmenin mümkün olmadığını görü
rüz. 

Muhterem senatörler; 
Vergi mevzuatımızın uygulanması ile ilgili temen

nilerimizi ve tenkitlerimizi satır başlarıyla belirterek 
sözlerime son vermek istiyorum. 

1. Vergi mevzuatımız, özellikle gider üzerinden 
alınan vergiler, sanayileşmeyi ve ihracatı köstekle
yici niteliktedir. Bunun mutlaka ıslah edilmesi, ya
tırım ve ihracatı teşvik eder hale getirilmesi gerekmek
tedir. 

2. Enflasyon, vergileri adaletsiz ve çarpık bir 
hale getirdiğinden; 

a) Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzenlenerek 
bu vergi tekrar müterakki vergi niteliğine kavuş
turulmalıdır, 

b) Esnafın ve zirai kazanç sahiplerinin götürü 
usulde vergilendirilme limiti, günün şartları seviye
sine yükseltilmelidir, 

c) Esnafa tanınan muafiyet sınırlar! aynı şekil
de yükseltilmelidir. 
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d) Ticari ve zirai kazanç sahiplerinin envanter 
usulüne göre defter tutma limitleri mutlak şekilde 
yükseltilmelidir, 

e) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istis
na ve muafiyet sınırları, her bir mirasçının asgari bir 
dairenin mülkiyetini muhafaza edebileceği düzeye 
getirilmelidir, 

f) Enflasyonun tahribatına uğramış maktu ver
giler ile istisna ve muafiyetlerden, özellikle sosyal 
amaçlı olanlar günün şartlarına uygun bir seviyeye 
çıkarılmalıdır. 

3, Asgari ücret vergiden istisna edilmelidir. 
4. Servet beyannameleri makul ölçüde vergilen

dirilerek değiştirilmelidir. 

BAŞKAN — Saym Alanyalı, şimdi süreniz beş 
dakika da geçti. Acaba, son bir 15 dakikalık süreniz 
var mıydı? Ben Birinci Oturumu takip edemedim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkanım. Eğer 
müsamaha buyurursanız iki dakika sürmez; bitiyor. 

BAŞKAN — Hayhay, gerçek iki dakika olarak 
size biraktım efendim. Buyurun. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — 5. Vergi Usul Kanununda ve
sika düzeni disipline edilmeli, delil anlayışı, vergi 
hukukuna uygun bir hale getirilmelidir. 

6. Türk Vergi sistemine mali ve ekonomik ha
yatına çok büyük katkıları olacağına inandığımız 
Yeminli Serbest Mali Müşavirlik ve Sermaye Piya
sası kanunları vakit geçirilmeden çıkarılmalıdır. 

7. Vergi incelemelerine, özellikle mükellefiyet 
ve vergi dışı kalmış muameleleri vergi kapsamına 
alıcı yönde önem verilmeli, vergi incelemeleri özel
likle hedef ve strateji tespiti yönünden tek elden yü
rütülmelidir. 

8. Hazinenin mülkiyetinde veya Devletin hü
küm ve tasarrufunda bulunan taşınır ve taşınmazların 
kiralanmasında ve satışında kamu yararına uygun
luk ve verimlilik prensibinden hareket edilerek, en 
yüksek geliri elde edecek tedbirler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Gerek Maliye Bakanlığı, gerek Gelir Bütçesi, sa

mimiyet, açıklık ve dürüstlük ilkelerine dayanarak 
ve memleket gerçekleri, Bakanlık ihtiyaçları gözönün-
de tutularak hazırlanmış olduğundan, Grubumuz 
her iki Bütçeye de olumlu oy kullanacaktır. 

'Bütçenin, Ülkemize, Milletimize ve Bakanlığa 'ha
yırlı olmasını temenni eder, şahsım ve Grubum adı

na hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (Cumhurbaş
kanınca S. Ü. ve AP sıralarından alkışlar.) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Alanyalı. 
CHP, Grubu adına ikinci kez söz alınmış, Sayın 

Ziya Müezzinoğlu, buyurun. 

CHP GRUBU ADİNA ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Grup adına bir konuş
mam vardı, ayrıca kişisel bir konuşmam var. İki

sini birden yapabilir miyim, yoksa ayrı ayrı mı ko
nuşacağım? 

BAŞKAN — Hayır, yalnız Grup adına olan 
konuşmanız, ikinci kez konuşmanız vardı. (AP sı
ralarından gürültüler.) 
• İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teklif 
biraz garip. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Gelecek haf
taya. 

BAŞKAN — Efendim izin verin. «Mümkün mü, 
müşterek konuşabilir miyim?|» diyor. Kendilerine 
olmayacağını ifade. ediyorum. Her halde o, bana ait 
oluyor, müsaade ederseniz. 

Sayın Müezzinoğlu, ikinci kez konuşmanızdır ki, 
ancak bir kezde konuşacaksınız 15 dakikanızı. Kişi
sel konuşmalar sıranız geldiğinde, o zaman konuşma 
imkânınız doğarsa, tabii ki görüşeceksiniz. 

CHP GRUBU ADINA ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

1980 mali yılı Bütçesini, hepinizin bildiği gibi, 
Ülkemizin büyük bir bunalımdan geçtiği bir ortam 
içinde Senatoda görüşme durumunda bulunuyoruz. 
Biz, Grup olarak öyle ummuştuk ki, Senatonun tüm 
üyeleri, ülkemizin içinde bulunduğu bu güç koşul
ları gerektiği gibi değerlendirecekler ve Bütçemizde 
bu sorunlara bir ölçüde çözüm getirme imkânı böy
lece sağlanmış olacaktır. CHP Grubu olarak biz, bu 
yapıcı anlayış içinde Bütçe Komisyonundaki görüş
melere katıldık, yine Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeleri de bu anlayış içinde başlattık ve sürdürdük. 
Ne var ki, Bütçe görüşmeleri ilerlediği zaman, bu 
görüşün, özellikle AP tarafından paylaşılmadığına 
tanık olduk. 

Değerli arkadaşlarım; 
Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözüm

lenebilmesi için, her şeyden önce bu sorunların ne
denleri ve kaynaklan üzerinde bir ortak anlayışa 
varmak gerekiyordu. Bizim görüşümüze göre, bu
rada da birçok kez açıklandığı gibi, Türkiye'nin 
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bugün bunalım içinde bulunması, geçmiş yıllarda uy
gulanan politikaların bir ürünüdür. Bu politikalar 
1970 yılları başlarına kadar gitmektedir. Bunların 
getirdiği sorunlara, petrol krizinin beraberinde getir
diği güçlüklerin eklenmesi, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu bunalımın giderek daha büyük boyutlara 
ulaşmasına neden olmuş ve böylece bir süre baskı 
altında tutulan sorunlar 1977 yılı sonlarında su üs
tüne çıkmıştır. Biz bu görüşümüzün AP'li arkadaş
larımız tarafından burada payîaşılmadığını ve bu
gün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların tümünün 
son iki yıl içindeki uygulamalara bağlanmak isten
diğini gördük. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu anlayış gerçeklere uymamaktadır. Bu anla

yışın böyle olmadığını, 1970 yıllarından, hatta 1968 
yıllarından bu yana Türk ekonomisinin yürüttüğü çiz
ginin objektif bir değerlendirmesini açıkça ortaya 
koyacak niteliktedir. 

Bu noktayı böylece Yüce Senatonun önünde bir 
kez daha vurguladıktan sonra, Maliye Bütçesiyle bir
likte, Bütçe görüşmelerinin sonuna geldiğimiz şu 
sırada, değerlendirmeler açısından önemli gördüğü
müz bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. 

Gerek Adalet Partisi Grubu adına yapılan konuş
malarda, gerekse Sayın Bakanın buradaki sunuş ko
nuşmasında ve daha sonra yapılan eleştiriler üzerine 
verdiği cevaplarda bazı konular, bizim görüşümüze gö
re gerçek yönünden saptırıldı ve böylece Bütçenin tü
mü üzerinde objektif bir değerlendirme olanağı elde 
etme durumu da kısıtlanmış oldu. Bunlardan önemli 
gördüğüm bazılarını şimdi ortaya koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlardan büyük bir bölümü kavram farkıyla 

ilgilidir. Örneğin, Sayın Bakan Hazine hakkında, öy
le anlaşılıyor ki, genellikle bilinenden başka bir an
layışa sahiptir. Çünkü, buradaki konuşmalarında iş
başına geldikleri zaman Bütçe durumunu ve Devlet 
Hazinesinin karşı karşıya bulunduğu sorunları izah 
ederken, mevcut imkânların o anda aylıkları bile öde
meye yetmeyecek durumda olduğunu söyledi ve bunu 
ayrıca bir rakamla da kanıtlamak yoluna gitti. Öyle 
anlaşılıyor ki, bu nokta, Hazine hakkında olduğun
dan farklı bir görüşe sahip olmanın bir belirtisidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zamanımızdaki Hazine, Karun'un hazineleri de

ğildir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de Hazine deyin
ce, Devletin gelirlerimin toplandığı ve aynı zamanda 
giderlerinin yenine getirildiği bir çeşit havuz hatırla* 

nır ve bundan anlaşılması gereken anlam, hiç bir şe
kilde bir para deposu değildir. Devlet, bir eliyle gelir
lerini tahsil eder, bunlar bir taraftan devletin varlık
larını oluşturur, bir taraftan da ödemelerini yapar. 
Öyle olduğuna göre, Hazinenin şu, ya da bu tarihte
ki durumunun, şu, ya da bu rakamla ifade edilmesi, 
aslında gerçek durumu yansıtacak bir yaklaşım ol
maz. Eğer Bütçeden söz ediliyorsa, bunun sonuçları 
da bildiğiniz gibi, Bütçe uygulamaları sonunda belli 
olur. O da Devletin hesaplarında yer alır. Biraz son
ra, 1977 yılından bu yana bütçelerin uygulaması na
sıl bir sonuç vermiş, onu ayrıca bilgıileninize sunaca
ğım. 

Kavram kargaşasına konu olan bir başka nokta 
da, döviz rezervleriyle ilgilidir. Biz burada yaptığımız 
konuşmalarda, CHP ağırlıklı Hükümet işbaşına gel
diği zaman Merkez Bankasının döviz durumu ne idi, 
ayrıldığı zaman döviz durumu ne idi; bunu açıklama
ya çalışmıştık:. Eldeki bilgilere göre, ki Devletin kayıt
larında, Merkez Bankasının kayıtlarındadır bu, 1977 
yılı sonunda Merkez Bankasının rezervleri toplamı 
629 milyon dolar idi. 1979 yılında CHP ağırlıklı Hü
kümet işbaşından ayrıldığı zaman ise, 932 milyon 
dolar idi. Sayın Bakan buradaki konuşmalarında 
«932 milyon dolardan, ya da ona benzer rakamlar
dan bahis ediliyor, aslında mevcut olan...» dedi ve 
bunu açıklamaya mecbur kalmış olduğu için üzüntü 
duyduğunu da ifade ederek; hem sesleriyle hem de 
tavırlarıyla, tüm mevcudun 18 milyon dolardan ibaret 
olduğunu söyledi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Merkez bankalarının döviz rezervlerinin duru

mu, dünyanın her tarafında belli normlara göre sap
tanır; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yap
tığı da budur. Bu gerçek olduğu halde, konuyu bir 
başka şekilde ele almak ve döviz rezervlerinin tümü
nü bir tarafa bırakıp, sadece efektif olarak bulunan
dan bahsetmek, sanıyorum ki gerçeklere uymamak
tadır ve bu, mahalle başındaki bir bakkala para var
lığının ne olduğunu sorduğunuz zaman, yalnız ce
bindeki parayı söylemesi, kasasındakıi parayı söyle
memesi, evindeki paradan söz etmemesi, ya da kö
şe başındaki banka şubesindeki mevcut nakdini ifa
de etmemesi anlamına gelir. 

Durumu daha açık bir biçimde ortaya koymak 
üzere, üzerinde çok durulduğu için, 1977 yılı sonun
da Merkez Bankasının döviz rezervleri durumu ne 
idi, yeni Hükümet işbaşına geldiği zaman ne idi: bu
nu ayrıntılarıyla arz etmek istiyorum. 
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1977 yılı sonunda 629 mıilyon dolar olarak hesap
lanan ve açıklanan Merkez Bankası rezervlerinin 
333 milyonu muhahirlerdaki mevcuttan, 41 milyonu 
efektiflerden, 22 milyon doları iştira olunan çekler
den, 149 milyon doları altından ve 83 milyon doları 
bankalardaki mevcutlardan oluşuyordu. Bunlar için
de efektifler; hemen ilâve etmek isterim ki, Sayın Ba
kan döviz mevcudu olarak özellikle bunu anladı ve 
bunu burada dile getirdi, aslında her türlü dış öde
mede kullanılabilecek döviz değildir, efektifler yal
nız, özellikle dış seyahatlere gidişlerde, ilgililerin bu 
talebini karşılamak için kullanılır. Bunların uluslar
arası tediyede kullanılması, yani bir ithalatın bu şe
kilde ödenebilmesi, efektiflerin yabancı bankalara 
gönderilerek Merkez Bankasının alacağına çevrilmesi 
suretiyle mümkün olabilir. 

1979 yılında; yami bizim Hükümetten ayrıldığı
mız ve yeni Hükümetin kurulmak üzere bulunduğu 
sırada, 9 . 1 1 . 1 9 7 9 tarihinde Merkez Bankası rezerv
lerinin toplamı 925 milyon dolardı ve bunun da 607 
milyonu muhabirlerdeki mevcutlardan, 54 milyon do
ları efektiflerden, 21 milyon doları iştira edilen senet
lerden, 153 milyon doları altın mevcudundan ve 90 
milyon doları da bankalardaki mevcutlardan oluşu
yordu. Bu arada, Merkez Bankasının altın mevcudu
nun bu dönemde 2 021 kilo artmış olduğunu ve eski
den olduğu gibi, bu dönemde de Merkez Bankasının 
altın mevcudunun dövize çevrilirken 1 önce = 42 do
lar üzerinden işlem yapıldığını ayrıca belirtmek iste
rim. 

Sayın Bakan ve yine Adalet Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşlar, emisyon durumuyla ilgili olarak 
bazı rakamlar verdiler, değerlendirmeler yaptılar. 
Özellikle Sayın Bakan, gerek Bütçe Komisyonunda
ki konuşmasında ve gerekse buradaki konuşmasında 
son iki yılda, tüm Cumhuriyet tarihinde basılmış ka
dar para basılmış olduğunu ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tür benzetmeler, rakamları belli amaçlar için 

zorlayarak kullanmak demektir. Eğer bu geçer yol 
ise, ben de hemen arz edeyim ki, 1975 - 1977 yılla
rında, yine o zamana kadar basılan paranın iki katı 
kadar para basılmıştır. Rakamlar ortalıkta. 1975 yı
lında emisyon mevcudu (1975 yılının sonunda) 40 
milyar 938 milyondu. 1976'da 52 milyar oldu. 1977' 
de yani iki yıl içinde 77 milyar oldu. O halde; c/c 95 
artış vardır. Buna bakarak diyebiliriz ki, 1975 yılın
dan 1977 yılına kadar olan iki yıl içinde tüm Cum
huriyet tarihinde basılan paranın iki misli basılmış

tır?.. Böyle bir durum tabii ki söz konusu değildir, 
anlamlı bir gözlem değildir. Nedenleri üzerinde dur
mak gerekir. 

Kaldı ki, 1978 yılı Kasım ayı sonunda 114 milyar 
lira olan emisyon, Aralık ayı sonunda 113 milyara 
düşmüştü. Oysa bu yıl, Kasım ayı sonunda 173 mil
yar olan emisyon, Aralık ayı sonunda 182 milyar 
Türk Lirasına yükselmiştir. Böylelikle Hükümet; Sa
yın Bakanın açıkladığı rakamların vermediği kısmı
nı arz ediyorum, bir ay içerisinde 9 milyar 800 mil
yon liralık para basmıştır. Emisyon artışı 1979 Ocak 
ayında da sürmüş ve Şubat ayı başında 188,5 milyar 
liraya tırmanmıştır. Geçen yıl Aralık ve Ocak ayların
da emisyon gerilerken, bu yıl aynı dönemde 15,5 mil
yar Türk Lirası artmıştır. Bunlar, bu şekilde parça 
parça değerlendirmeler, sanıyorum ki, her zaman 
için geçerli değerlendirme yapma imkânını ortadan 
kaldırmaktır. 

Merkez Bankası kredilerinden söz edildi; yine 
Sayın Bakan ve Adalet Partisi Grubu adına konu
şan arkadaşımız tarafından. Bunu da rakamlarla açık
lamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
1976 yılında Merkez Bankası kredilerindeki artış 

oranı % 67'dir. 1977'de bu artış r/c 71'e çıkmıştır. 
1978'de % 27'dir ve 1979 yılında % 58'dir. O hal
de, sanıyorum ki, son iki yıl içinde ya da 22 aylık dö
nemde Merkez Bankası kredilerinin olağanüstü art
tığından söz etmek, gerçeklere uymamaktadır. 1979 
yılı Kasım ayı sonunda 351 milyar lira olan Merkez 
Bankası kredlileni; bunu da ek biîıgi oîlarak arz ediyorum, 
Aralık ayı sonunda, yani yeni Hükümet işbaşına gel
dikten sonra 382 milyar liraya çıkmıştır ve yalnız bir 
aylık dönemde 30 milyar liralık artışı olmuştur. Eğer 
konulara böyle yaklaşılacak olursa, bu örneklerde 
sanıyorum ki daha başka türlü sonuçlar elde edile
bileceğini de açıklıkla ortaya koyacak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun yanında, mevduat konusuna da temas et

mek isterim. Onda da; Sayın Bakan buradaki izah
larında, artışın yeterli olmadığından söz ettiler. Ra
kamlar yine ortalıkta. 1976 yılında mevduattaki ar
tış oranı % 23'tür. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, süreniz dol
muştur, toparlamanızı rica edeceğim. 

CHP GRUBU ADINA ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Hay hay. 

1976 yılında % 23, 1977'de % 31, 1978'de % 32, 
1979 yılında c/( 40,3 Aralık ayı itibarıyla. Bu tüm 
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mevduat rakamını gösteriyor; fakat asıl önemli olan 
tasarruf mevduatındaki artışlar; 1976 yılında c/c 12, 
1977 yılında % 16, 1978 yılında % 40, 1979 yıkıda 
r/c 48. Neden?.. Çünkü, faiz artan para hacmini göz 
onunda tutarak, tasarrufları teşvik etmek için, tasar
ruf faizlerinde ona göre değişiklikler yaptık ve Tür
kiye'de ilk defa olarak vadeli tasarruf mevduatı c/c 

48 arttı. Oysa, bugünkü programda dikkatimizi çe
ken bir nokta, bugünkü ortam içinde böyle bir poli
tikayı daha ileri götürmek gerekirken, Hükümetin 
son aldığı kararlarda, mevduat faizleri üzerinde hiç 
durmadan, banka kredi faizlerini iki puan artırdığını 
gördük. Biri; yani bizim zamanımızda yapılan ön
lem, tasarrufu teşvik edecek yönde bir önlem idi; 
ikincisi de, bankaların kârlarını artıracak yönde bir 
önlemdir. 

Buna, Bütçe açığı ve gerek Sayın Bakanın, gerek öte
ki arkadaşlarımızın üzerinde çok durdukları başlan
gıç ödenekleriyle uygulamada varılan ödeneik sınırları 
ve KİT'lerin durumu hakkındaki görüşlerimizi de 
eklemek suretiyle, Yüce Senatonun bu konularda da
ha açık ve daha tutarlı bir değerlendirme yapma ola-
nağmı elde edeceğini sanıyorum. Bunu kişisel konuş
ma sıram geldiği zaman tamamlamak yoluna gidece
ğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzin oğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına ikinci kez Sayın Emin 

Alanyalı tarafından söz alınmış. 
Sayın Alanyalı, konuşacak mısınız efendim? 

MEHMET EMİN ALANYALI (Kütahya) — 
Birkaç cümle söylemek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına alınan ikin
ci sözde Sayın Müezzinoğlu, ekonominin 1970 yılı 
başlarından beri, hatta 1968'lerden beri uygulanagel-
mekte olan yanlış politikalar yüzünden bugünkü du
ruma geldiğini iddia etmek suretiyle, hiç bir rakam 
hiç bir değerlendirme yapmaksızın iddia etmek sure
tiyle, sanki iki yıl içinde kendileri ekonomiyi çok 
iyi idare ettikleri intihamı yaratmaya çalıştılar. Bu
rada cevap vermeyi dahi gereksiz görüyorum. Eko
nomi ortadadır, hatta rakamlara bakmadan ortada
dır. Geliri en düşük olan halik kesiminden, geliri en 

yüksek olan kişilere kadar herkes, ekonominin son 
iki yıldaki sıkıntısını bizzat yaşamaktadır. 

Rakamları daha önce verdiğim içdn tekrar etmek 
istemiyorum. Ancak, 1977 yılının ekonomik yönden 
iyi neticesiyle bağlanmadığını birinai konuşmamda 
kısaca belirtmeye çalıştım. Bu, bir gerçektir. Bu ger
çeğin karşısında, Cumhuriyet Halk Partisinin ikti
dar olduktan sonra yapması lazım gelen bir şey var
dı: 1978 yılını bir derlenme, toparlanma yılı olarak 
kabul etmesi, kalkınma hızını tekrar gözden geçirme
si, ekonomi - politikasını, para - kredi politikasını bu 
anlayış üzerine kurması icap ederdi Bunu yapmadı, 
«c/c 8 kalkınma hızını temin edeceğim» iddiasıyla 
Merkez Bankası kaynaklarına yaslanmak suretiyle, 
enflasyonist bir kalkınma modelinin içine girdi. 1978' 
de bunun neticesini almadığını gördü, 1979'da bu gi
dişten de dönmedi, tekrar aynı hatada ısrarlı oldu. 
Bunun günahını, vebalini ve birinci derecede sorum
luluğunu Sayın Müezzinoğlu taşımaktadır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1977 yılına bı
rakalım o günahı. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Ve burada bu konuda 1978 - 79 
senesi üzerinde konuşamayacak tek kişi varsa bu Se-
toda, Sayın Müezzinoğlu'dur. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Bravo, bra
vo. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1976 - 77'ye bı
rakalım Merkez Bankasının işlediği o günahı. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Rakamlar verdiler, kavram kar
gaşasından bahsettiler, döviz rezervlerinden bahset
tiler ve döviz rezervlerinden bahsederken, 1978'in 
başında bizden 600 küsur milyon dolarlık döviz re
zervi devraldıklarını söylediler; ama iktidar olduk
ları gün ne dediler hatırlıyor musunuz?.. «İflas etmiş 
70 sente muhtaç Hazine» diye bağırdılar. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Semin Baş
bakanın dedi. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Başbakanımız öyle demedi; sap
tırdınız. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Uyuyorsun, 
uyuyorsun-

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Saptırdınız; onu da izah ederim. 
Memur olduğum için çok iyi biliyorum konuları. 
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BAŞKAN — Sayın Alanyalı, ben sustururum 
efendim, siz Genel Kurula hitap edin. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Emisyonla ilgili rakamlar ver
diler; 1975'te emisyonun 40 milyar lira, 1976'da 52 
milyar lira olduğunu ifade ettiler. 1977'de 77 milya-
ra çıktığını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
25 milyarın 10 milyarı bir aylık Cumhuriyet Halk 

Partisi Hükümeti tarafından çıkarılmıştır ve Sayın 
Besim Üstünel, kendi partisiine bağlı belediyelere pa
ra aktarabilmek için bürokrasiyle kavga, yarış hali
ne girmiştir; bu 10 milyarı bir ay içinde aktarabilmek 
için. Ben o zaman orada memurdum, hakikatleri ol
duğu gibi biliyorum. Eğer burada rakamları saptır
madan bahsedecek isek, bunu en alâsını Sayın Mü-
ezzinoğlu yapabilmektedir. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Yıl
larca ambargo uygulanan belediyelere yapmıştır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU ( Kayseri) — Hangi ra
kamları saptırdım acaba, söyler misiniz? 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — İşte bu rakamı, Sayın Müezzin-
oğlu, bunun günahı Halk Partisıinindir. Bunu rahat
lıkla ifade etmeniz icap eder. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya çevirmeyin 
lütfen Saym Alanyalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Müdahale edi
yorlar ama. 

BAŞKAN — Oraya da söylüyorum efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Tasarruf mevduatları konusuna 
da değindikten sonra Sayın Başkan, müsaadenizle 
ineceğim. 

BAŞKAN — Yalnız lütfen tahrik etmeden Sayın 
Alanyalı ve isimlere bastırarak söylemeyin efendim. 
Sakıin sakin Maliye Bütçesini konuşuyoruz. Ben de 
görevimi biraz rahat yapabileyim. Bize yardımcı olun, 
rica edeceğim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. Bu şe
kilde müdahaleler olduğu için bu şekilde konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Ben müdahale ederim, merak etme
yin, susturacağım efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN ALAN
YALI (Devamla) — Gördünüz ki, birinci konuşma
mın tonu böyle değildi. 
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1978'de tasarruf mevduatının .% 40'a 1979'da % 
48'e çıktığını ifade etmek suretiyle, Saym Müezzin-
oğlu burada 1978'de ve 1979'da bütün milletin gönül
lü tasarrufa itildiğini ve tasarrufların arıttığını ifade 
etmek istediler. Bu konuda hiç bir şey söylemeye ge
rek yok sayın senatörler; bunu hepimiz yaşıyoruz^ 
Evinde bir buzdolabını kâfi görmeyip, 5 sene sonra 
evlenecek kızım için deyip ikinci buzdolabının alın
dığı bir devirde, rakam oyunlarına dayanarak tasar
rufların arttığı iddia edilirse, buraida hiç bir şey 
söylememek gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Neresi ra
kam oluyor bunun?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alanyalı. 
Milli Birlik Grubu adına Kâmil Karavelioğlu?... 

Yoklar, 
Gruplar adına konuşmalar tamamljaınmışitır. Şahıs

lar adına konuşmacıları okuyorum: Sayın Sedâbaittin 
Çöîakoğlu, Sayın Kemal Ganıtürk, Sayın İskender Ce
nap Ege, Sayın Hasan Güven, Sayın Ziya Müezzin-
oğlu, Sayın Hikmet Savaş, Sayın Temel Kitapçı, Sa
yın Remzi Hatip, Sayın Orhan Çalış. 

Buyurun Sayın Çolakoğlu. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkanım; 

İlk konuşmamda vergi politikasını biraz irdele
miştim, şimdi burada, uygulanan para - kredi politi
kasına değinmek istiyorum. 

Ülkemizde 1972 yılında 72 milyar liralık kredi 
hacmi vardı. Bu, 1976'da 254 milyar liraya yükseldi. 
Demek ki, 3,5 kat artmıştı; ama Türkiye aynı oranda 
5 yılda gelişmiş miydi?.. Demek ki. piyasada alım ve 
harcama gücü böylesine arttırılmış, buna karşılık, 
mal ve üretme artırılmıştı. Bunun doğal sonucu, 
para şişkinliği, yani hızlı enflasyon olmuştur. 

Sayın Demirel ve ekibi, bugünkü içinde bulundu
ğumuz bunalımın, iki aylık kendi Hükümetimin uygu
lamasından çıkmadığını söylüyor. Doğru; ama lüt
fen Demirel ve ekibinin düşüncesinin daha önceki 
uygulamalarına bakılmalıdır. 

Nitekim, bugün de., aynı. zihniyet sürdürülmekte 
ve yürütülmektedir. Şimdi, ekonomik-önlem paketin
den çıkanlara bakarsak, bu açıklıkla görülüyorr.Hal
kın, tuzundan bezine, yağından tüp,gazına kadaK.% 
300 ilâ % 400 zam getireceksin, stokçuyu ve malla
rı alıp satana bu oranda varlık katacaksın ve^aynı 
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oranda para belli şişkin ellerde toplanacak, sonra da 
enflasyonu önlüyorum diye, halkın cebindeki para-
run değerini devalüasyonlarla, yarıya indireceksin.. 
«Başardım» deyip, bumun başaırısanım ödüllünü döviz 
olarak alma gereksinmesi için seyahatlere çıkacaksın, 
dış gezilere çıkacaksın. Oysa bunun, yukarıda söyle
diğim mali yöntemlerle ilacı vardı ve para - kredi ilacı 
da bunlardan biridir. 

Şimdi, bu dönemin milli hâsılaya katkı durumu
na kısaca bakalım. 682 bin vergi mükellefinin % 91,5'i 
ayda 840 lira katkıda bulunuyor. ,% 81 'i 280 lira kat
kıda bulunuyor. % 57,5'i 240 lira katkıda bulunuyor. 
% 33'ü 63 lira katkıda bulunuyor. Buna karşın, me
mur ve işçiye bakalım; yani emekçi kesimin katkısı
na bakalım. Bu kesim, aylık maaşının % 20'siyle 
c/c 55'ini vergi olarak milli hâsılaya katıyor. Örne
ğin; 4 ncü derecede bir memurun aylık geliri, yan 
ödemeler dışında, 5 220 liradır. Yıllık ortalama geliri 
62 bin lira; bu memur ayda 1 346 lira vergi ödü
yor. Ortalama olarak tüccar ve sanayici ise, ayda 
871 lira vergi ödüyor. Bir de memurun ve tüccarın, 
ya da sanayicinin yaşamına bakın, bir de işçinin, me
murun yaşamına bakın... 

Diğer bir açıdan, Gelir Vergisinin 19'74'te % 63,4' 
ünü, 1975'te % 63,2'sini, 1976'da % 66,1'ini işçi ve 
memur ödemiştir. Serbest meslek sahipleri 1974'te 
c/c 32,4'ünü, 1975'te % 33,3'ünü ödemişlerdir. 

1 nci derecedeki memur 1974'te 30 105 lira, 1975' 
te 35 088 lira vergi ödemede bulunmuştur. Buna kar
şın, 1974'te serbest meslek erbabı 292 lira, 1975'te 
312 lira vergi ödemiştir. Kim, Allah'ın hangi kulu «Bu 
düzen iyidir, adildir, bu düzen değişmesin.» diyebilir?.. 

Bir de işe Vergi Yasası yönünden, müterakkilik 
açısından bakalım. 

Bugün, yüksek dereceli ve orta dereceli memur, 
ya da işçi c/c. 40'lık, ya da </c 50'lik vergi dilimine 
girmektedir. Oysa, milyondan milyarlar kazanarak 
Ç'c 60'lık diliminde kalanlar sabit ve artımı sıfırdır. 
Aylık 2 500 lira alanlarda vergi yükü olarak artış 
Çc 62, 40 bin lira alanlarda artış % 59, 300 bin lira 
alanlarda % 25, 1 milyonla milyar kazananlardaysa, 
artı*; sıfırdır. 

Demek ki vergi sistemimiz, gelir artışını vergilen
dirmeyen, bu vergilendirme oranı yüzünden kazananın 
vergiyi az verdiği, kazanmayanın vergiyi çok verdiği 
bir düzen getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Enflasyonun digpr bir kaynağı da, Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin içinde bulunduğu yöntem bozukluğu-
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dur. Kamu İktisadi Teşebbüslerini geliştirmek, koru
mak, büyütmek zorundayız. Ülke ekonomisi için en 
önemli kaynaktır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, bir de
fa öncelikle özel teşebbüs endüstriyel ve ticari alt
yapıyı kurmayı düşünmez ve kendisine konu olarak 
almaz; ama üretimi için de aynı yaklaşımdadır. Son
ra, ülkenin de piyasasında yetenekli, bilgili işgücü bu 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından yetiştirilir ve 
üretilir. 

Ne var ki, özellikle kapitalist ekonominin Türki
ye'mizde baş silahşoru Sayın Demirel ve onun lider
liğindeki ekip serbest piyasa oluşumu, liberalizm an
layışı ile bu Devlet kuruluşlarını güdük ve felç ha
line getirme teşebbüsündedir. 

Karma ekonomiyi ilke olarak seçen ve sosyal ada
let Devleti yapısını Anayasa ilkesi olarak benimsemiş 
bulunan ulusumuzun, Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
küçümsemesini sanırım hiç bir politikacı aklından 
geçirmez. Yine sanırım, enflasyonda Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin katkısını öngörmek mümkün değil; 
ancak yönetim ve politika hataları bu kurumlara yük
lenmemelidir. 15 yılda 190 milyar lirayı aşan yatı
rım, bu kuruluşlarımızla gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Planda bu kuruluşlarımıza 
% 38,8 katma değer görevi verilmişti. Bu görev 
c/c lCO'e yakın bir oranda gerçekleştirilmiştir. İkin
ci Beş Yıllık Planda c/c 41,8'lik katma değer görevi 
bu kuruluşlarımıza verilmişti. Üçüncü Beş Yıllık 
Planda </c 50 oranında katma değer görevi bu kuru
luşlarımıza verilmişti. Bu görevler Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde gerçekleştirilebilmiştir. Bu kadar büyük 
katma değerler katan kuruluşlarımızın önemi açık
tır. 

Buna karşın, özel teşebbüsün artık değer olarak 
kattığı Kurumlar Vergisine bakalım : 

1976'da cari fiyatlarla 6,3 milyar lira katmış özel 
sektör, 1977'de 8,1 milyar, 1978'de 11,5 milyar lira 
Kurumlar Vergisi olarak artık değer katkısında bu
lunmuştur. İlk bakışta artım yükselmiş gibi görünü
yor. Oysa bu katkı; dikkat ettiğimiz takdirde, Kamu 
Teşebbüslerinin artık değer katkısmı oran olarak ver
dim, şimdi bunu da sabit fiyat üzerinden değerlendi
rirsek durum daha açık görülür. 

Cari fiyatlarla artış % 26 - 38 dolaylarındadır, 
Şimdi bunu sabit fiyatlara çevirelim. 1975 fiyatlarını 
esas alırsak, 1975 fiyatları 100 olsun, 1976'da fiyat 
endeksi 138, 1977'de 204, 1978'de 322 olduğuna gö
re, gene] fiyat endeksiyle Kurumlar Vergisini böldü
ğümüzde, 1976'da 4 milyar 450 milyon lira Kurum-
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lar Vergisi geliri milli hâsılaya katılmıştır. 1977'd.e 
3 milyar 980 milyon lira katılmıştır. Bu sa'bit fiyat
larla bulunan sonuç açıklıkla gösteriyor ki, katkı ge
rilemektedir. 1978'de yine sabit fiyatlarla 3 milyar 
550 milyon katkıda bulunulmuş; gerileme devam edi
yor. 1979'da bunun 3 milyar 500 milyon olduğunu 
görürüz ki, gerileme devam etmektedir. 

Özel sektör kendi varlıklarını fiyat artışı olayıyla, 
kat üzerine kat koyarken, şimdi Demirel Hükümeti
nin zam politikasının kime, nasıl yaradığını sergilemiş 
oluyorum sanırım. 

Enflasyona savaş değil, Demirel'in yaptığı, aksine 
özel servet artırımı savaşıdır. Zamlar bir yönden 
halkı kemirirken, diğer yönden enflasyon ve özel te
şebbüsü şişmanlatıyor, büyütüyor, ülke geriliyor, za
yıflıyor. 

Sayın Başkanım, sözlerimi uzatmamak için burada 
sözümü bitirmek istiyorum. Gelirler Bütçesini Hükü
metin yaklaşımı açısından huzurunuzda kısaca irdele
meye çalıştım. Bu bütçe, halkı da, Devleti de unutup, 
kâr ve çıkar çevrelerinin yararına düzenlenmiştir ve 
böyle bir politikanın belgesidir. Bunu reddetmek gö
revdir, görevimizdir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) », 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Colakoğlu. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, iktidar grubundan 2 kişi var, nerede bunlar?.. 
Müzakereler devam ediyor, nerede bunlar?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu pek ilgili bir konu de
ğil Divan için, arzu edenler dinler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz de bu
rada 1 kişi kalıyordunuz Sayın Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Siz ikti
dar grubusunuz Sayın Ege, Bütçe sizin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütçe bi-
zimse, siz neden katkıda bulunmaya çalışıp da katsa
yıyı 25'e çıkarmak için önerge veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kemal Cantürk. buyurun. 
KEMAL CANTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Maliye ve Gelirler Bütçesi üzerinde konuşmak üze

re söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selam
larım, 

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığının fonksiyonla
rı, aldığı kararlar, yaptığı işler, genellikle Türk eko
nomik hayatının altyapısını teşkil eder. Binaenaleyh, 
normal şartlarda Maliye Bakanlığımızın bu aldığı ka
rarların ve yaptığı görevlerin ne şekilde yürütüldüğü 
üzerinde fikirlerimizi belirtmek ve alınması gereken 

tedbirler varsa, yapacağımız öneriler varsa, bunları 
belirtmemiz gerekir. Fakat bugün Türkiye'nin eko
nomik hayatı bakımından çok önem taşıyan bir du
rumu vardır. O da, enflasyon felaketiyle karşı karşıya 
bulunması durumudur. 

Bu itibarla, bendeniz bu konu üzerinde duraca
ğım ve bununla ilgili olarak düşüncelerimi sunmaya 
gayret sarf edeceğim. 

Bilindiği gibi enflasyon, aslında fiyatların anor
mal derecede artmasıdır. Fiyatların anormal derece
de artmasının nedeni, arz - talep dengesinin bozulma
sıdır. Arz - talep dengesinin bozulmasında, arzın 
azalması bir faktördür, talebin çoğalması diğer bir 
faktördür. Binaenaleyh, enflasyonla mücadelede ya
pılacak şey, arzı artırmaya gayret sarfetmek ve aynı 
zamanda talebi kısmak için gerekenleri yapmaktır. 

Bu itibarla, şu anda bu konuyla ilgili olarak Hü
kümetimizin almış olduğu kararlar, bu arz ettiğim 
hususlar çerçevesi içerisinde ele alındığında, durum 
nedir, onu görmek yerinde olur. 

Konuya girmeden evvel şunu arz edeyim ki, için
de bulunduğumuz şartlarda bu arz - talep dengesinin 
bozuk olduğunun nedeni, büyük bir pay olarak dö
viz noksanlığına bağlıdır. Bu döviz noksanlığına bağlı 
oluşu, benim kanaatime göre, Türk ekonomisinin ge
lişme yolunda olmasının sonucudur ve gelişme yolun
da olduğu ve gelişme safhasına tam olarak varama
dığı için, ortaya çıkan fevkalâde durumlar karşısında, 
bu fevkalâde durumları karşılayamamasidır. Meselâ, 
büyük bir petrol fiyatı artışı olmuştur. Buna bağlı 
olarak diğer mamul fiyatları artmıştır. Bunun Türk 
ekonomisine getirdiği yük, 1972'ye nazaran 4,5 mil
yar doların üstünde olmuştur. 

Binaenaleyh, bugün eğer böyle bir kriz olmasay
dı, her şey normal bulunsaydı, bizim 4,5 milyar do
lar daha az dövize ihtiyacımız olacaktı ve bu ihtiya
cımızı karşılamaktaki müşkülâtımız dolayısıylödir ki, 
biz şu anda büyük bir döviz sıkıntısı çekmekteyiz Ve 
bunun sonucu olarak da arz noksanlığıyle karşı karşı-
yayız. Binaenaleyh, arz noksanlığının şu anda en bü
yük nedeni, bizim irademiz dışında olan olaylardır. 

Talep bakımından duruma gelince, talebin yüksek
liği hususundaki duruma gelince; burada sorumlu 
olan biziz. «Biziz» derken, tüm toplumuz. Çünkü, 
Türk ulusunun demokratik düzen içerisinde yaşama
sında en büyük rolü olan Parlamentomuz, belli za
manlarda siyasi rekabetlerin yarattığı ortam içerisin
de, ülke çıkarlarına uyan kararların tümünün alınma
sında bazı gecikmeler yaratmış bulunmaktadır. Meselâ, 
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gerekli olduğu halde bazı kanunlar çıkmamıştır. Yine 
gerekli olduğu halde, Hükümetlerce bazı kararlar alın
mamıştır. Bunların kökeninde yatan siyasi rekabet
lerdir, bunların kökeninde yatan, doğrudan doğruya 
siyasi kazanç, kısa vadede siyasi kazanç teminidir. 

Oysa, bütün bunlar uzun vadede, hem ulusumu
za zarar vermektedir, hem de aynı zamanda bizzat o 
kararları geç alan partilere zarar vermektedir. Bina
enaleyh, demokrasi yolunda istenilen düzeye tam ola
rak erişmememizin sonucu olarak, öyle zannediyo
rum ki, bu iç politika endişeleriyle hareket edilme
sinin sonucu, birçok eksik tedbirlerle karşı karşıya 
kalmışızdır. Birçok tedbirler de, tam olarak alınma
ması dolayısıyla etkilerini göstermemiştir. Bunun ne
ticesinde, işte toplam talebin aşırı bir nispette yük
selmesi durumu ortaya çıkmıştır. 

Mesela, uygun bir fiyat ve ücret politikası tespit 
edilip uygulanmamıştır . Uygun fiyat politikası der
ken, destekleme fiyatlarını hemen misal olarak gös
terebilirim. Sırf belli bir memnuniyet yaratmak ama
cıyla, destekleme fiyatları zaman zaman yüksek tutul
muş, bunun sonucu olarak emisyona müncer olan 
durumlara meydan verilmiştir. 

Diğer taraftan, vergi kanunlarının, hakikaten Türk 
toplumunun muhtaç olduğu vergi kanunlarının çık
ması gerektiği halde, bunlar çıkmamıştır. Bütün bun
ların sonucu olarak, talebi artıran unsurlar ortaya 
çıkmıştır. Çünkü, bütçeler denk olamamıştır. Bütçe
lerin denk olamaması demek, neticede Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat etmek demektir. Bunun 
manası, karşılıksız para basılmıştır. Bunun manası, 
emisyon, dolayısıyla para arzı yüksek seviyelere var
mıştır. Sonunda, şu andaki fiyat artışını yaratan ta
lep yükselmesi meydana gelmiştir. 

Eğer bütün bunlar olmasaydı, öyle zannediyorum 
ki, planda ve programlarda yazılı olan bu arz ettiğim 
hususlara müspet ve menfi yönden değinmiş olan ted
birlere riayet edilmiş olsaydı, bu şekilde ortaya çık
mış olan kötü durumlar, yani talep fazlalığı dolayı
sıyla ortaya çıkmış kötü durumlar meydana gelmezdi. 

Binaenaleyh, talep artması konusunda kusuru ken
dimizde aramamız lâzımdır ve bunun düzeltilmesi 
için elbirliğiyle hareket etmemiz lazım gelir. 

Bugün, bu arz ettiğim enflasyon nedenleri muva
cehesinde, enflasyonla mücadele etmek üzere, Hü
kümet birtakım kararlar almıştır. Bu kararların büyük 
bir kısmı, doğrudan doğruya talebi kesmeye matuf
tur, azaltmaya matuftur. Bir grup tedbirler de arzı 
çoğaltmaya, yani döviz bulmaya müteveccihtir. 
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BAŞKAN — Sayın Cantürk, süreniz bir dakika 
geçti, toparlayınız lütfen. 

KEMAL CANTÜRK (Devamla) — Toparlaya
yım Sayın Başkan. 

Binaenaleyh, şu arada alınan tedbirlerin başarıya 
ulaşması için, bir yandan arzı artıracak dış kredile
rin bulunmasında büyük bir gayret sarf edilmesi ve 
bir yandan da bunun sağlanması için tutarlı bir poli
tika izlenmesi gerekir. Şimdiye kadar alınan tedbir
lerin böyle bir politika izleneceği izlenimi verdiğini 
de söylemeden geçemeyeceğim. 

Diğer taraftan, yapılacak işlerden bir tanesi de, 
vergi ile ilgili olarak gereken düzenlemelerin bir an 
evvel yapılmasına çalışılmasıdır. Yalnız, sözlerimi bi
tirmeden evvel, içinde bulunduğumuz çok kötü du
rumdan kurtulmak için bazı hususları ifade etmek is
tiyorum. Onlar da özet olarak şunlardır : 

Evvela, bilmek gerekir ki, ulusumuz, giderek artan 
enflasyon ejderiyle savaşmaktadır. Bu savaş, ekono
mik karakterde görünür, fakat gerçekte tüm toplu
mumuzun kaderi söz konusudur. İçinde bulunduğumuz 
şartlarda büyük ulusumuzun fertleri olarak müşte
rek düşmana karşı elbirliğiyle, tek vücut olarak mü
cadele etmemiz gerekir. Böyle yaptığımız takdirde, 
yenemeyeceğimiz hiç bir güçlük ve zorluğun ortada 
kalmayacağına inanmaktayım. 

Bunun yolu, görüşleri ne olursa olsun, bütün par
tilerimizin ekonomik asgari müştereklerde birleşmesi 
ve hiç olmazsa, enflasyondan kurtulma belirtilerinin 
görülmesine kadar, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda 
elbirliği ve gönülbirliği içerisinde bulunmalarıdır. 

Böyle hareket edilmez, siyasi çalkantıların gide
rek çoğaldığı bir ortamda Türk ekonomisinin daha 
fazla dayanabileceğini zannedersek, öyle sanıyorum 
ki, telâfisi mümkün olmayan bir yanılgıya düşeriz. 
Bütün temennim, böyle bir durumla karşı karşıya gel-
mememizdir. 

inanıyorum ki, yüce ulusumuz ve onun temsil
cileri olan tüm parlamenterlerimiz aklıselim ışığının 
aydınlattığı yolu seçecek ve içinde bulunduğumuz 
çok vahim durumdan kurtulmamız kabil olacaktır, 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cantürk. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurunuz efendim. 
İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kemal Caritürk'ün ifade ettiği bir noktayı, 

burada ben de takdirle ve gerekirse teşvikle karşıla
mak istiyorum ve dikkat ediyorum ki, bu seneki büt-
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çe müzakerelerinde siyasi olmayan grupların konuş
malarında Cumhuriyet Senatosuna hakikaten ışık tu
tan, yol gösteren, bize gerçeği her zaman acı ve tatlı 
yönleriyle çekinmeden ifade eden bir tarz takip edil
mektedir. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. 
Bütçe müzakerelerinin devam ettiği sürece, siyasi par
tilerin dışındaki senatörlerin konuşmaları, dikkatle 
tetkik edilecek ve incelenecek odlursa. bu söylediği
min doğruluğu ortaya çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepimiz tekrarlıyoruz, bazı şeylerin tekrarında 

fayda var. Aynı gemi içinde bulunan insanlarız, aynı 
kaderin yolcularıyız, onun için; bu gemi eğer bir arı
zaya uğrarsa, bunun sıkıntısını, bunun neticesini, sade
ce iktidarda bulunan parti çekmeyecektir. Bunu cüm-
leten hepimiz, hatta Türk Milleti çekecektir. 

Türkiye'de 14 Ekimde bir seçim yapılmış, bu se
çimin neticesinde iktidarda bulunan Hükümet; ki, o 
(Hükümetin Başbakanı daha önceleri, «Bir alternatif 
yok bizden gayri» diyecek kadar, kendilerinin devam 
etmesi ve Hükümet olması gerektiğini ifade ettiği 
halde, 14 Ekim seçimlerinden sonra hiç kimsenin ika
zına ihtiyaç bırakmadan, istifa etmiştir ve istifa etti
ği süreden, Sayın Ecevit bu tedbirle ilgili Hükümet 
kararlarına kadar, hakikaten dengeli, ölçülü bir mu
halefet lideri olarak devam etmiştir; ama Hükümetin 
son aldığı tedbir kararları karşısında. Sayın Ecevit ve 
Ana Muhalefet Partisinin sözcüleri, bu tedbirlerin ne
reye varacağı, ne olacağı henüz genel bir tartışmaya 
tabi tutulmadan, çok ileri sözler söylemek suretiyle, 
mevcut Hükümeti çok zamansız tenkite başlamışlar
dır. Bu âdeta, olmamış meyveyi dalından koparmak 
arzusu gibi gerçekle kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sistem, başka memleketlere özentiyle, âdeta Tür

kiye'nin mevcut rejimi, mevcut ekonomik düzeni baş
ka yönlere kaydırılmak isteniyormuş gibi, çok ileri ve 
mübalağalı ifadeler, yavaş yavaş meyvelerini verme
ye başlamıştır; fakat bu meyveler çok acıdır. Haki
katen gözlerimizin önünde cereyan eden sahneler kar
şısında hâlâ arkadaşlarımız «Efendim falan zaman siz 
bize şöyle söylemiştiniz muhterem arkadaşlarım, bir 
hatırlasanıza, biz falan zaman şöyle söyledik.» di
yorlar. Eğer bu haksızsa, bu hakikaten yersizse, sa
bırlı olun muhterem arkadaşlarım, tarih kimin haklı, 
kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır ve bugün, 
dün biz, farz edelim Adalet Partisi olarak muhalefet
te hırçın bir politika takip ettik ise, öyle kabul edi
yorsanız ve bunun memleket için zararlı olduğunu bi

liyorsanız, bunda direnmenin ve bu yolu takip etme
nin faydalı olmayacağını bile bile; «Sen yaptın, ben 
de sana yapayım.» şeklindeki davranış bizi nereye gö
türecek muhterem arkadaşlarım?.. 

Bakınız, bu Hükümetin içinde... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Politika yapıyo
ruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; politika yaparken, politikayı sade
ce memleketin nefine olursa yapalım müsaade edin. 
Bugün yapılan politika, Türkiye'ye fayda değil, za
rar getirir duruma gelmiştir. Bugün Türkiye'de âdeta 
iç harp başlatılmıştır. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sayenizde. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Eğer 
bu iç harp bizim sayemizde başlatıldıysa ve bunu böy
le kabul ediyorsanız, siz bugünkü mevcut Hükümeti 
düşürmezseniz en büyük ihaneti işliyorsunuz. Bu mem
lekette iç harbi başlatan bir iktidarı ayakta tutmak, 
en azından ona iştirak etmek olur. Gücünüz vardır, 
bugünkü Hükümeti derhal düşürürsünüz, gelirsiniz 
memleketi kurtarırsınız. Bunun dışındaki laflar, ku
sura bakmayın, arzu ettiğiniz için söylüyorum, laf 
ebeliği olur; öteye geçmez. 

Bu. yalnız Adalet Partisini veyahut onun Genel 
Başkanını utandıracak mesele değil, bakın adam ne 
diyor; «Halil Tunç, Ecevit ve Demirel, isteseler de 
istemeseler de mücadele sürdürülecektir.» O yetmi
yor, ne diyor; «Ya kesin hesaplaşmaya gideriz, ya 
da yok oluruz.» Bunu söyleyen insanlar, sendika ba
şında bulunan kişiler. 

Şimdi bakınız, Parlamento olarak, cümle iktidar
lar olarak yaptığımız hatayı söyleyeceğim, Anayasa
nın 46 ncı maddesi sendikalarla ilgili. Yeni kanunla
ra lüzum yok, Anayasada her şey var, ama biz bu 
Anayasayı tatbik etmemekte direniyoruz. Bakınız, sen
dika kurma hakkında var, parti kurmada 57 nci mad
dede var, dernek kurmada 29 ncu maddede aynı iba
re var. Ne o ibare bakınız; Sendika kurulur, fakat 
«Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın 
korunması maksadıyla sınırlar koyabilir.» diyor ve 
koymalıdır. 

Şimdi, bugün gayet açık söylüyorum, DİS'K'in 
yürütmek istediği, Türkiye'de normal bir sendikanın 
davranışı mıdır, değil midir?.. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sayenizde, 
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu, «Be
nim sayemde, senin sayende» şeklinde lâflarla geçiş-
tirilemez. Ben dinleyemedim, zabıtları da tetkik 
edemedim, vaktim olmadı; Sayın Halil Tunç'un bu
rada gayet güzel bir konuşma yaptığını ifade ediyor
lar. 

Yine, diğer sendikaların başkanları ve ilgilileri çe
şitli bakımdan bu yapılan direnişlerin katiyen tasvip 
ve tasdik edilemeyeceğini bugün bütün gazetelerde ye
gân yegân beyan ediyorlar ve memlekette milli bir
lik ve beraberliğin esas olması ve hiç bir kuruluş ta
rafından; ne sendikalar, ne partiler tarafından Türk 
Devletinin bütünlüğü ilkesine aykırı hareket edeme
mesi Anayasayla bağlanmış olduğu halde, adam kal
kıyor, pankart asıyor, «Türk askerini arkadan vur, 
Rus askerine selam dur» diye yazabiliyor. (CHP sı
ralarından «Kim yazmış?» sesleri) Siz daha çok şey
leri yeni öğreneceksiniz. 

Bunun Tariş'teki direnmeyle ilgisi ne?.. Bunun... 
BE3ÎM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Size yararı yok 

bu icatların. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
bir şey söyleyeceğim, kıracağım. Hiç size yakışmıyor, 
sizler bize yol göstereceksiniz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
iEge, Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşun lüt
fen. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Evet. 
Maliye Bakanlığı Bütçesi beyefendi, Maliye Bakanlığı 
Bütçesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale etme
yin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) - — Ve ev 
ev dolaşılıp, bağımsız Türk Devleti için mücadelenin 
Tariş'teki direnişle ilgisi ne?.. 

Şimdi, bu sene toplusözleşme senesi; yani 1980. 
Haklı olarak bütün işçi kuruluşları toplusözleşmeye 
gidecekler, bu Hükümet toplusözleşme için masaya 
oturmak mecburiyetinde. 

BAŞKAN — Sayın Ege. süreniz dolmuştur. To
parlarsanız memnun olurum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu sene, 
katsayının şuradan şuraya artırıldığı ve daha da artı
rılmak isteğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da bu 
bütçeye yüklenecek. En az geçim indirimi de (Sayın 
Bakan burada izah edeceklerini beyan ediyorlar) gel
diği takdirde ne olacak?.. 

'Sayın Cantürk'ün söylediği çok doğru bir şey var; 
bugüne kadar Türkiye'de ekonomik bir düzeye, eko-

— 396 
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nomik bir düzlüğe çıkamadık ise, yapmış olduğumuz 
bütçelerin gerçekçi bütçe olması yolunda gayret gös
termememizden doğmuştur. Cümle hükümetler, büt
çeleri denk kapatmak gibi bir endişeyi kendilerinde 
duymamış ve taşımamışlardır ve bir gerçeği cümle-
ten inkâr etmişiz; iktidara geldiğimizde acısını duy
muşuz, muhalefete geçtiğimizde unutmuşuz. 

1970'te 250 milyon dolar ödediğimiz petrol, bugün 
karşımıza 3,5 milyar dolarla çıkıyor. Bu, ne şu parti
nin, ne bu partinin değil, dünyadaki petrol krizinin 
bizi getirdiği bir nokta. 

1974'te bir ambargoyla karşılaşmışız, bunun ağır
lığı altında kalmışız. Ve çeşitli noktalarda istihdam 
politikası takip etmemekten dolayı; sen gelmişsin, se
nin adamın diye yerleştirmişsin, ben gelmişim benim 
adamım diye yerleştirmeye kalkmışım, bundan doğan 
bir cari harcama; memur maaşı, işçi ücretleri bütçeyi 
altüst etmiştir. Bugünkü bağlanan; ki, sonra neler ila
ve edileceği şimdiden meçhul olan bütçede dahi ca
ri harcama 350 milyar dolayında, yatırımlar ise 170 
milyar dolayındadır. İşte. Türkiye bütçesinin gerçek 
yüzü budur. 

Türkiye'de hâlâ işyerleri tahrip edilir, hâlâ Devle
te ait. şahısa ait, özel teşebbüse ait; kime ait olursa 
olsun, üretici olan kuruluşlar şu veya bu şekilde tah
rip edilirse, üretim yükselmezse, bu Devlet batar muh
terem arkadaşlar ve bu Devlet batarsa da, senin yü
zünden battı, benim yüzümden battı, meselesini son
ra konuşuruz, 27 Mayıs oldu, ertesi günü ben cadde
lerde. «Ben demiştim» diyen çok arkadaşa rastladım; 
ama 27 Mayıs olmuştu muhterem arkadaşlar. Onun 
için, mesele elimizdeyken, mesele bizlerin elindeyken 
birlik ve beraberlik içinde bunu halletmek mecburi
yetindeyiz ve bunu da yapacak güce sahibiz. Bırakın 
bu karşılıklı kaprisleri ve çekişmeleri. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hasan Güven?.. Yoklar. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu, buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

1980 Mali Yılı Bütçesini gereği gibi değerlendir
mek üzere, bazı ekonomik ve mali göstergeler hak
kında verdiğim bilgileri, bütçe açığı konusunda bazı 
açıklamalarla tamamlamak istiyorum. 

Sayın Bakan, burada verdiği izahatta, 1979 Mali 
Yılı Bütçesinin, eğer böyle giderse 40 milyar liralık 
bir açıkla kapanacağından söz etti. 
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Önce şunu söylemek isterim ki, son yıllar, Türki
ye'de bütçe açıklarının önemli bir ölçüde kontrol al
tına alındığı yıllar olmuştur. 1977 Mali Yılı Bütçesinin 
açığı 39 milyar 600 milyon lira idi değerli arkadaşla
rım. Bu açık miktarı, 1978'de 20 milyar 394 milyon 
liraya indi. 1979 bütçesinde, bizim Hükümetimizin 
işten ayrıldığı sırada hesaplanan açık miktarı 5 mil
yar lira idi. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda yaptığı görüş
mede yıl sonunda bu açığıîi 25 - 30 milyar lira do
layında olacağını bildiriyordu; bütçe gerekçesinde yıl 
sonu itibariyle tahmin edilen açık miktarı ise, 25 mil
yar liradır. Bu defa öyle görülüyor ki, Sayın Ba
kan, 1977 yılına ait bütçe açık rekorunu âdeta kır
mak anlayışı içinde 1979 bütçesinin uygulamasını sür
dürmektedir. Bu. ta'bii onun bileceği bir husus; fa
kat bütçe açıklarının beraberinde neler getirdiği de he
pimizin bildiği bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Göstergeler hakkındaki bu zorunlu açıklamalardan 

sonra, şimdi, bir değerlendirme ile sözlerimi tamam
lamak istiyorum. 

Ekonomimiz, dün olduğu gibi, bugün da ciddi iki 
sorunla karşı karşıyadır. Bunlardan biri enflasyon, 
ikincisi de kısaca döviz darboğazı diye adlandırdı
ğımız sorundur. Bu konuda iktidar partisi ile aynı gö
rüşü paylaşıyoruz. Yalnız, bu sorunları çözmek için 
yaklaşımlar ve oluşturulacak politikalar konusunda 
aramızda görüş ayrılığı olduğu da ortaya çıkmıştır. 

1978 - 1979 yıllarında döviz darboğazını aşma ko
nusunda önemli ça'balar harcanılmıştır ve küçümsen
meyecek sonuçlar elde edilmiştir. Rakamlarla bunu 
açıklamak isterim. 

1977 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı 4 milyar 
43 milyon dolardı. 1978'de bu miktar 2 milyar 3'11 
milyon dolara inmiştir ve 1979'da tahmin edilen açık 
miktarı ise 2,5 milyar dolayındadır. Aynı dönemde 
işçi gelirlerinde önemli artış kaydedilmiştir. 1'977'de 
gelen işçi dövizleri toplamı 982 milyon dolardı. 1979' 
da 1 milyar 700 milyon dolara çıkmıştır. 

Turizm gelirlerinde de gelişme olmuştur. 1977 tu
rizm bilançosu, eski 63 milyon dolardı. 1978'de bu ar
tı 145, 1979'da, burada da ifade edildiği gibi, artı 
200 milyon dolar olmuştur. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, son iki yıl içinde 
Türkiye'de döviz darboğazını aşmak için, döviz ge
lirlerini artırmak konusunda önemli çabalar harcan
mış ve biraz önce de arz ettiğim gibi, küçümsenme
yecek sonuçlar elde edilmiştir. 

I Buna ek olarak, 5 milyar 609 milyon dolarlık va
desi gelmiş ve kısa sürede vadesi gelmek üzere oları 
borcun ertelendiğini bunlar için 8, ya da 9 yılı buları 

I bir ödeme planının hazırlanmış olduğunu Yüce Sena
to zaten bilmektedir. 

Borç ertelemeleri ve yeni kaynak olarak 1978 yı
lında 3 milyar 736 milyon dolar, 1979 yılında 6 mil
yar 814 milyon dolar üzere, son iki yıl içinde 10,5 
milyar dolarlık dış kaynak sağlanmıştır. Bu mikta
rın kullanılmayan 1 milyar 246 milyon dolarlık kısmı 

I da, yeni Hükümete, kullanılmak üzere anlaşmaları ya-
I pılmış ve hazırlanmış olarak, devredilmiştir. 

Enflasyona gelince değerli arkadaşlarım: Bu alan
da karşı karşıya bulunduğumuz durum, döviz dafbo-

I gazı alanında olduğu kadar olumlu değildir. Bir ta-
I raftan artan petrol fiyatları nedeniyle sanayi girdi-
I lerini karşılamakta ortaya çıkan güçlükler ve onun 
I yanında, vergi reformunun gerçekleştirilememesi ne

deniyle 1978 ve 1979 yıllarında Türkiye'de fiyatlar 
artmaya devam etmiştir ve enflasyonun hızını kesmek 

I mümkün olmamıştır. 

I Bu noktada şunu eklemek isterim ki, Hükümetçe 
I geçen ayın sonlarında aynı amaçla uygulamaya ko-
I nulan önlemler, bu alanlarda beklenecek sonuçları ve-
I rebilecek nitelikte değildir. Türkiye'nin, her şeyden 
I önce bugünkü ortam içinde, yani bunalımın en yük-
J sek noktaya ulaştığı bir sıra'da, sert bir biçimde pi-
I yasa koşullarına yönelmesini çok tehlikeli bir dene

yim olarak görüyorum. Adalet Partisi, kendi prog-
I ramının gereği olarak bunu düşünebilir ve uygulama 
I yoluna gidebilirdi. Kanımızca, zamanı çok isabetsiz 
1 olarak seçilmiştir. Türkiye'de üretimin düştüğü, üre-
I timin artırılmasından çok, sürdürebilmesinin ciddi bir 
I sorun olarak karşımızda bulunduğu sırada serbest pi-
I yasa koşullarının, yani arz ve talep kurallarının ken-
I diliğinden işleyerek bu ekonomiyi bir dengeye ulaştı-
I raibileceğini sanmak, çok yanlış ve aynı zamanda ge-
I reğinden fazla iyimser bir davranış olmaktadır. 
I Bunun gibi, KİT'ler hakkında zamlarla birlikte 
I getirilen yeni politikayı da benimsemediğimizi ekle-
I mek isterim. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I KİT'lerin zararlarından ve açıklarından şikâyet 
I edildi, bunun beraberinde getirdiği sakıncalar üzerin

de duruldu. Bir yönüyle bunun gerçeği yansıttığına 
I kuşku yoktur. Yalnız hemen eklemek gerekir ki, 
I KİT'lerin tümünü zararlı kuruluşlar olarak kaibul 

edip, bunlara Merkez Bankasının kapısını kapamaya 
[ kalkışmak, ekonomik bakımdan olduğu kadar, sosyal 
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'bakımdan da bir çözüm değildir. Bilindiği gibi, Mer
kez Bankası bir anlamda KİT'lerin bankası olarak gö
rev yapmaktadır. Banka sistemi içinde oluşan 400 
milyar liralık krediden KİT'lerin yararlanmadığını he
pimiz biliyoruz. Bu nedenledir ki Merkez Bankası, 
KİT'lerin finansman kuruluşu olarak görev almak 
'durumunda kalmıştır. Önemli olan, KİT'lerin Mer
kez Bankasından sağladığı kredilerin zamanında ge
ri dönmesini sağlamaktır. Bu da, sadece bir zam me
selesi değildir, her şeyden önce verimli yönetim ve 
işletme sorunudur ve nihayet temel mal ve hizmetler 
konusunda yapılacak bir ayrım ve bunlardan doğu-
şacak zararların bütçeye aktarılması ve sağlıklı kay
naklardan karşılanması suretiyle bir çözüm getirmesi 
de mümkün olan bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özetlemek gerekirse; bugün bulunduğumuz koşul

lar içerisinde önemli olan, (Eğer olaylara gerçekçi 
olarak bakacak olursak) ekonomimizin daha kötüye 
gidişini önlemektir. Bunu tekrar ve tekrar altını 
çizerek, vurgulayarak arz etmek isterim. Bu bütçe 
ile ya da buununla birlikte oluşturulacak program
larla, yatırımların azlığından, ya da getirilecek hiz
metlerin azlığından, ya da çokluğundan söz etmek, 
bugünün gerçeklerine uygun düşmemektedir. Bugün
kü ortamın ilk gereği, Türk ekonomisinin daha kö
tüye gidişini önlemektir. Ne var ki, Hükümetçe ha
zırlanan son program ve onun uygulama araçlarından 
'biri olan 1980 Mali Yılı Bütçesi, bunu sağlayabilecek 
durumda değildir. Türkiye'nin, bugünkü koşullar altın
da ekonomik alanda daha kötüye gitmesini önlemek 
için, her şeyden önce petrol sorununa bir çözüm ge
tirilmesi gerekmektedir. Arkadaşlarımızın da ifade 
ettiği gibi, bu yıl içinde 3 milyar doları aşan bir öde-
*fVb söz konusudur. Eldeki mevcutlar ve ileriye dö
nük gerçekçi tahminler, Türkiye'nin bunu gerçekleş
tirebilmesinin kuşkulu olduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. Nitekim, Sayın Bakan da burada bu konu
nun önemine işaret ederek. Hükümet Programında 
olduğu gibi, petrol üretiminin artırılması için her türlü 
çatanın harcanmasının kararlaştırıldığından söz et
miştir. 

^Biliyoruz ki, 1965 yılında ilk Hükümet; yani Sayın 
Demirel'in ilk Hükümeti işbaşına geldiği zaman, da-
tıa o zamandan bu konuya bir anlamda parmak ba
sılmıştı ve o Hükümet Programında Türkiye'nin çok 
kısa bir zamanda hampetrol, işlenmiş petrol ve petrol 
ürünleri ihraç eden bir ülke durumuna getirileceğin
den söz ediliyordu. O zaman yıl 1965'ti ve Türkiye 

o yıllarda kendi tüketiminin % 40'mı kendi üretimi 
ile karşılıyordu. Aradan 15 yıl geçti, bunun büyük 
bir bölümü AP hükümetleri dönemidir. Ne oldu de
ğerli arkadaşlarım?.. O tarihten bu güne Türkiye'de 
petrol üretimi artmadı. 1977 yılında AP Hükümeti, 
daha doğrusu Koalisyon Hükümeti işbaşından ayrıl
dığı sırada, Türkiye'nin petrol üretimi 2 milyon 700 
bin tona düşmüştü ve Türkiye tükettiği petrolün 
% 80'ini dışardan getirmek zorunda kalmıştı. 

Petrol fiyatlarındaki artış, giderek döviz darboğa
zının başlıca nedeni olmuştur. Bugün de karşı karşı
ya bulunduğumuz en ciddi sorun, her şeyden önce 
bu engelin aşılması ile ilgilidir ve elimizdeki veriler, 
ne yazık ki bunun aşılabileceği konusunda bize iyimser 
tahminlerde bulunmak imkânı vermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci konu; dün olduğu gibi, bugün de bir vergi 

reformu yapılmasıyla ilgilidir. Hükümetimiz zama
nında tüm çabalara rağmen, o zamanki muhalefetin 
engellemesi nedeniyle bu reformun gerçekleştirileme
diğini hepimiz biliyoruz. Vergi reformu, gelir dağı
lımı ile ilgili yönüyle, enflasyonu kontrol altına al
ma yönüyle, bugün de Türkiye'nin gündeminde yer 
alan en önemli ve en öncelikli konulardan biridir. 
Hükümetin bu konularda bazı çalışmalar yaptığını 
biliyoruz; sonuçları ortaya konulmadı. Şimdiden söy
leyeceğimiz şudur ki. gerçekten kapsamlı ve anlamlı 
bir vergi reformu yapılmadığı takdirde, KİT'lere ya
pılan zamlar ve devalüasyonun oluşturduğu zamlar 
ve nihayet bütün bunların birlikte oluşturacağı zin
cirleme zamlar nedeniyle Türkiye'de 1980 yılı, enf
lasyonun en hızlı tırmanma yılı olmaya namzettir. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu; süreniz dolmuş
tur, toparlamanızı rica ediyorum. 

ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, zaten sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyordum. 

Bu suretle. 1980 yılı bütçesinin başlıca konuları 
üzerinde, genel değerlendirme açısından önemli gör
düğüm noktaları Yüce Senatonun bilgisi ve takdirine 
sunmuş bulunuyorum. 

Senatoyu arkadaşlarımı saygıyla selamlar, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ülkemize ve Maliye Bakanlığı
nın değerli mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ÖHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğ
lu, 

Sayın Hikmet Savaş, buyurun. 
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HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Saatlerden beri üzerinde görüşmesini yaptığımız 
Maliye Ba'kanlığı 1980 Bütçesi üzerinde büiüün arka
daşlarımız değerli eleştirilerde bulundular. Ben, bun
lara ilave olarak, Bütçenin içinde kalarak bazı ufak 
noktalardaki görüşümü arz etmek istiyorum. 

Birincisi; bu Bütçenin tatbikatını ellerine verece
ğimiz ve Hazine gelirlerini tamamlayacak vergi daire
lerinin durumundan bahsetmek istiyorum. 

Vergi dairelerimiz perişan haldedir. Doğru dü
rüst birkaç vilayetin dışında, vergi daireleri güzel ba-
rınaklı binalardan mahrumdurlar ve aynı zamanda ver
gi dairesi personellerinin kullandıkları malzemeler de, 
hiç buralara yakışmayacak durumdadır. Bunların ye
nilenmesi ve iyi bir binaya bunların kavuşturulması, 
arşivlerinin iyi olması lazımdır. 

Vergi dairelerinde çalışan ve Maliye Bakanlığının 
diğer teşkilatlarında çalışan memurların geçim kaynak
ları da, diğer dairelere nazaran kısırdır; yan ödeme
lerden, vesairelerden istifade edemiyorlar. Bunların 
da nazarı dikkate alınması faydalı olur (kanısındayım. 
Ve 'bütün bunların neticesinde de, birinci konuşmamda 
da söylediğim gibi, büyük müşkülatlarla bulunup, 
yetiştirilen elemanlar, özel sektör tarafından tatmin 
edilerek alınmakta, Maliyenin ihtiyacı olduğu ve ken
dilerinden istifade edeceği elemanlar da kaçmaktadır. 
Bunların önlenmesi mutlaka şarttır. 

Bir de; köylü alacaklarının, çiftçi alacaklarının 
geç ödenmesi büyük şikayet mevzuudur. Bugün, ge
rek tütün, gerek çay, gerek pancar üreticisinin Dev
letten olan; Maliye Balkanının geçenlerde verdiği ra
kamlara göre yedi ila dokuz milyar lirayı tutan; he
le bu devalüasyondan sonra artan yüksek fiyatlar üze
rine alım gücünü büyük ölçüde kaybeden çiftçimizin 
bu alacaklarının bir an evvel ödenmesi çok iyi olur 
kanısındayız. Bir de, bu devalüasyondan dolayı fiyat 
artışlarından (kaybettikleri alım gücünün yanında, bir 
prim verme imkânları da aranırsa, her halde çiftçimiz 
memnun olacaktır. Çünkü, Kasım ayında, Aralık ayın
da pancar 120-125 (kuruştan verilmiş bugüne kadar 
bunun parası alınmamış, bugünkü devalüasyon şart
larının altında para % 50 kıymet kaybetmiştir, 40 
kuruştan köylümüz parasını alacaktır. Bunun dana faz
la uzatılmadan ödenmesi lazımdır. 

Sayın senatörler; 
Bir de bu asgari geçim ücretinin, en az geçim 

'indirimi seviyesine çıkarılması mevzuunda büyük bir 
gayret sarf edilmesi, bunun bir an evvel gerçekleş

tirilmesi şart olmuştur, Herhalde, Adalet Partisi sözcü
lerinin müjdeli olarak bahsettikleri bu haberi, Mali
ye Bakanının 'biraz sonra yapacağı konuşmalarda 
kendi ağzından Hükümet adına duymak bizi memnun 
edecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Konuşmamı, bir noktada nazarı dikkatinizi çeke

rek bitirmek istiyorum. O da; yapılan bütün eleştiri
lerin sonunda Adalet Partili arkadaşlarımız, bu iş
lerin bütün sorumluluğunu, döndürüp, dolaştırıp 
bizim Hükümetlerimize ve Cumhuriyet Halk Partisi
ne yüklemekte, kendilerine yardımcı olmadığımız ka
nısı ile bize biraz da sert ve hakkımız oftnayan keli
melerle hitap etmektedirler. Bu, biraz fazla şekilde bi
zim iyi niyetimizi istismar gibi geliyor. Kendilerinin 27 
senenin büyük bir bölümünde İktidarda olduklarını, 
ekonominin bugün içinden çıkılmaz duruma gelişine 
kendilerinin sebep olduklarını unutuyor gibi geliyor
lar; biraz temkinli konuşmaları kendilerine fayda sağ
lar. 

Hürmetler sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 
Sayın üyeler, şahısları adına beş sayın üye konuş

muş ve söz sırası Sayın Balkana gelmiştir. Son söz 
Sayın Temel Kitapçı'nın olacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, siz kürsüye gelinceye kadar ben bir 

soruyu tutanağa geçirttirmek için okutuyorum; evvel
ce zatıâlinize göndermiştim.; 

Buyurun okuyun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın-
I dan, Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmesi sı-
I rasında kürsüden yanıtlanmasını rica ederim. 
I Saygılarımla. 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

I Soru : Son para eporasyonunda, devalüasyon ora-
I nının serbest piyasadaki fiyatların çok üstünde tutul-
I masının nedenini; yeni ekonomik sistemin mimarı 
I Özal, «Tahtakaleyi ydk etmek için devalüasyon oranı 
I serbest piyasa fiyatlarının üstünde tutulmuştur» şek-
I linde açıklamıştır, 

I Oysa, devalüasyondan bu yana kısa sürede, Ta'h-
I takale merkez bankası piyasasında; resmi fiyatını 
I 40 liraya çıkardığımız mark'ın 50 liranın üzerinde; 
I yine resmi fiyatın 70 liraya çıkardığımız doların 75 
I liranın üzerinde alınıp, satılır hale geldiği herkesin, 
I belki sizin de bildiğiniz acı bir gerçektir. 
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Devalüasyondan beklediğiniz sonuçların doğmama
sı ve amaçlarınızın kısa sürede iflas etmiş olması kar
şısında ne düşünüyorsunuz?... 

Bu gidişin ekonomide yarattığı çöküntü olasılığına 
karşın ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?... 

BAŞKAN — İkinci bir soru var efendim, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye 

Bakanı tarafından yanıtlanmasının sağlanmasını diler, 
saygılar sunanım. 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Güvenilir kaynaklar tarafından, Türkiye'ye her yıl 
100-110 ton kadar kaçak altın girdiği belirtilmekte
dir. Geçmiş Hükümet döneminde satışı disiplin altına 
alınan altının, Darphanede basımı da durdurulmuş 
bulunuyordu. Şimdi, Darphanenin yeniden altın bası
mına başladığı açıklanmıştır. 

Soru : 1. Darphanede basılan altınlar Türkiye' 
ye yasal yollardan giren altınlar mıdır, yoksa kaçak 
olarak yurda giren ve Darphaneden geçerek yasala
şan altınlar mıdır? 

Soru : 2. Kaçak altınlar ise, Darphanede ba
sım sürdürütlecek midir? 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakanım, bu saatten 
sonra başlıyor konuşma süreniz. Buyurun.; 
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İlik konuşan Sayın Adnan Başer Kafaoğlu, mali 
bir operasyonun yapıldığından bahsederek, alman eko
nomik istikrar tedbirlerinin yerinde olduğunu ve bun
ların devam etmesi gerektiğini, bu operasyonun ver
gi kanunlarıyla tamıamlanması, lüzumu üzerinde dur
dular ve bu vergi yasaları ile asgari ücretin vergi dı
şı bırakılmasından meydana gelecek 90 ila 100 mil
yar liralık bir gelir kaybım kendi içerisinde sağlaya
cak hir tasarının hazırlanmasının gerekliliği üzerinde 
durdular ve istikrar için vergi tasarısının getirilme
sinin gereğini işaretlediler. Sayın Başer Kafaoğlu ile 
aynı kanaati paylaşıyorum; Hükümetimiz de paylaşı
yor. Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grubumu
zun değerli üyelerini temsilen yapılan bu görüşme, 
gerçekten ülkenin ve ülke ekonomisinin içinde bulun
duğu birtakım gerçekleri yansıtması bakımından, he
pimizin istifadeyle dinlediğimiz bir konuşma oldu. 

Toplam talep hacmini kısacak tedbirlerin alınıp 
alınmadığını ve bu tedbirlerin Vergi Yasasıyla bir
likte tamamlanacağı noktası üzerinde duran Saym 
Kafaoğlu, «Bu ekonomik tedbirler alınmasa idi, bu
günkü infial, sene sonunda yapılacaktı.» demek sure
tiyle, aldığımız tedbirlerin isabeti üzerinde de durdular. 
Bu noktada Sayın Kafaoğlu'ndan, kısa da olsa bir sü
re ayrı düşünmek zorunda olduğumu ifade etmek is
tiyorum. Tedbirler alınmasa idi, infial sene sonuna 
kalmayacaktı, infial edecek zaman bulamayacaktık, 
infial edecek ortam bulamayacaktık. Ekonomi bu 
tedbirler alınmadığı takdirde, ikinci ayı, üçüncü ayı 
nasıl çıkaracağı bilinmez bir hale gelecekti. 

Bu arada Sayın Kafaoğlu, pazar ekonomisinin çok 
tenkitlere uğradığından; biraz önce Sayın Müezzinoğ-
lu da «Pazar ekonomisinin koşullarına uyulama-
yacağından» bahsetti. Özellikle bu ortamda pazar 
ekonomisinin koşullarına u yıllamayacağından bahsetti 
ve Sayın Kafaoğlu da «Başka tercihimiz de yoktur.» 
dedi. Evet saym senatörler, başka tercihimiz de yok
tur. Türkiye, Anayasası ile siyasal tercihini yapmıştır. 
Türkiye, yaşayış biçimi ile kaderini bağladığı Anaya
sası ile siyasal yönde Batı demokrasileriyle aynı kamp
ta olduğunu kabul etmiştir ve Anayasası ile demokra
tik düzen içerisinde yaşamayı kabul etmiştir.; Siyasal 
yönden tercihinizi demokratik ülkeler ile birlikte ve 
onlarla beraber olduğumuzu belirterek yapacaksınız 
ve siyasal tercihinizden soyutlanması imkânı olma
yan ekonomik ve sosyal yaşantınız için bir başka 
tercih düşüneceksiniz.. Bunun imkânı yoktur sayın 
senatörler. Siyasal tercihinizi yaptığınız kampta, eko
nomik ve sosyal tercihinizi yapmak zorundasınız. Bu, 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değer
li üyeleri; 

Maliye Bakanlığı iie Gelir Bütçesi üzerinde de
ğerli grup sözcüleri senatörler ve kişisel görüşlerini 
belirten değerli senatörlerimiz, Bütçemizin daha mü
kemmel bir şekilde çıkması için, kendi inançları, 
görüşleri doğrultusunda fikirlerini belirttiler, partile
rinin gruplarının görüşlerini sundular, Esasen, daha 
önce Bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 
da, arkadaşlarımız bunlara yakın görüşlerini sunmuş
lardı ve o anda Bütçenin tümü üzerinde verdiğimiz 
cevaplarda da, arkadaşlarımızın görüşlerini cevaplama
ya gayret etmiş idik. 

Değerli üyeler; 
Bugün tekrar, Bütçenin tümüne de dönerek. Ma

liye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi üzerindeki görüşlerini 
ileri sürenken, gene bu görüşlerini belirttiler. Hepsi
ne şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlarımızın bu de
ğerli görüşlerinden Bakanlığımız olarak yararlanacağız 
ve arkadaşlarımızın değerli görüşleri için, tenkitleri 
için tekrar tekrar teşekkür ediyorum, . 
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her şeyden önce bir Anayasa emridir. Anayasada, 
41 nci maddesinde, kalkınmanın demokratik yollarla 
gerçekleştirileceği ve 129 ncu maddesinde 'de, kalkın
manın demokratik yollarla gerçekleştirileceğinin plana 
bağlanmasının, amir hüküm haline getirilişi, ülke
mizin tercihimi yaptığı demokratik düzende, ekonomi
sini de aynı boyutlarda görmesi, aynı ufukta görmesi 
gereğini açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. Bir 
taraftan siyasal yönden demokrasiyi seçeceksiniz, de
mokratik düzeni seçeceksiniz, öbür taraftan onun dı
şında 'bir başka rejim arama sevdası içerisinde ola
caksınız... Değerli arkadaşlarım; bunun ilimde de ye
ri yok, politikada da yeri yok... 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Siz arıyorsunuz 
siz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu karar
lar demokratik düzen içinde de var mı Sayın Bakan?.. 

ADNAN KARAKÜÇÛK (Kahramanmaraş) — 
Hayrola! 

NURHAN ARTBMİZ (İzmir) — Bu karar de
mokratik düzen içinde değil mi Sayın Bakan?,..: 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, biraz sonra verdiğim cevaplarda bunu 
arkadaşlarımız görecekler. Rahatça dinlemek lütfunu 
esirgemezseniz bendenizden Sayın Bakkalbaşı ve de
ğerli senatörler, göreceksiniz. 

Ö. NAİM TAŞAN (Tunceli) — «Bu Anayasa ile 
bu memleket idare edilmez.» diyenler sizlersiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Şimdi başka tercihimiz de yok. Karma ekonomik 
düzen; karma ekonomik düzenden sapma da yok. Kar
ma ekonomik düzenden 'biz sapmıyoruz. Karma 
ekonomik düzenden, 'bizden önce gelen Hükümet sap
tı ve karma ekonomik düzenden Hükümetin saptığı
nı, biraz önce o Hükümetin Maliye Bakanı olarak, 
«Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası KİT'lerin Ban
kasıdır.» diyen Müezzinoğlu kanıtladı bunu burada. 

Değerli senatörler; 
Karma ekonomi, kamu kesimi için emredicidir, 

özel kesim için yol göstericidir, emredici değil. 
Sayın Kafaoğlu ve diğer sayın senatörler, grup 

sözcüleri Vergi tasarısının hazırlanması, bu ekono
mik tedbirlerin bütünleşmesi, tamamlanması için ye
ni vergilerin getirilmesi noktası üzerinde durdular. 
Halik Partisinin sayın Grup Sözcüleri, Müezzinoğlu, 
Sayın Çolak oğlu, Sayın Savaş da belirttiler; biraz 
sonra arkadaşlarımızın konuşmalarını cevaplandınma- j 
ya gayret ederken onlara da ayrıca değineceğim. Ama J 

burada Sayın Kafaoğlu'nun ve diğer arkadaşlarımızın 
'bu konuda sordukları soruları cevaplandırmaya çalı
şıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biraz önce de belirttiğim gibi, üzerinde büyük öl

çülere varan boyutlarda durulan yeni vergi tasarısı 
hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum. Bu konuda 
geniş açıklamialanmı yarınki konuşmamda yapacağım. 
Bugün Yüce Senatoya özet olarak 'bilgi sunmakla ye
tineceğim. 

Hükümet Programımız ile Türk toplumuna söz 
vermiş olduğumuz vergi tasarısı çalışmalarımız sona 
ermiş bulunmaktadır. Bu vergi tasarısını yarın Baş
bakanlığa sunacağız. Bu konuda Yüce Parlamentomu
zun değerli üyelerine kısaca bilgiler sunmak istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Hepimizin bildiği gibi, Hükümetimiz geçen 'iki yıl

lık dönemde bozulan bütün dengeleri yeniden kurmak 
zorunda kalmıştır. Bütçe harcamalarının sağlıklı fi
nansman kaymaklarına kavuşturulması, bu tedbirler 
arasında önemli 'bir yer işgal etmektedir. Bugün eko
nominin sorunları, on yıl önceye göre çok büyüdüğü 
halde, vergi kanunlarında hâlâ değişiklik yapılama-
mamış ve en son Vergi Kanunu, benim de Hükümet
te bulunduğum 1970 yılında çıkarılabilmiştir. 

Geçtiğimiz iki yılın ağır oranlı enflasyonu Türk 
vergi sisteminde yer alan vergileri de çok olumsuz 
etkilemiştir. Enflasyon, maktu oranlı vergileri, mak
tu istisna, muafiyet ve indirimleri anlamsız bir hale 
getirmiştir. Yine enflasyon, müterakki tarifeleri dahi 
bozmuş, bazı vergileri etkisiz hale getirmiştir. Bu 
nedenlerle değerli üyeler, vergi yasalarında reform 
niteliğinde 'bazı değişiklikler yaptık ve bunlarla top
lumumuzun, ücretlerin, yatırımcı ve ihracatçının ih
tiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. 

Gelir Vergisinde, geçim indirimini asgari ücret 
düzeyinin üzerine çıkarıyoruz. Asgari ücret düzeyi de
ğil, onun üzerine çıkarıyoruz. Bu Gelir Vergisinin 
tarifelerini düzeltiyoruz. 

Vergi oranlarını yüzde 75'e kadar yükseltiyoruz. 
Sosyal mahiyetteki istisna ve muafiyetlerin sınırları
nı artırıyoruz. Örnek olarak ifade etmek istersem; telif 
ikazançlan istisnası, gayrimenkul ve menlkul sermaye 
iratları istisnası, zirai kazançlar istisnası, Veraset ve 
İntikal Vergisindeki 40 bin liralık istisnalar yükseltil
mektedir. 

Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenmek
tedir. Emlak vergisi için bu yıl yeni bir beyanname 
alınması cihetine gidilmektedir.; 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 3 

Servet beyannameleri değiştirilmektedir. Bu be
yannamelerin değiştirilmesi sırasında bir vergi alın
maktadır. 

Serbest mali müşavirlik müessesesi getirilmekte
dir. 

Vergi sistemimize ilk defa endeksleme metodu 
getirilmektedir. Endeksleme metodu ile Eşel - Mobil 
sistemini getiriyoruz sayın üyeler. 

Vergi kanunlarının ve gelirlerinin enflasyon tah
ribatından korunmasına çalışılmaktadır. 

Gelir vergisinde gerçek indirimin hudutları geniş
letilmektedir. 

Takdir ve İtiraz Komisyonlarında; Sayın Savaş*ın 
da belirttikleri gibi. bekleyen binlerce dosyalarla il
gi!) âcil ve âdil çözümler getirilmektedir. 

Bina İnşaat Vergisi belediyelere bırakılmaktadır^ 
Ayrıca. Emlak Vergisi, ruhsat harcı, temizleme 

ve aydınlatma resmi, ilan ve reklam resmi yeniden 
düzenlenmektedir. 

Anahatlarını kısaca belirtmeye çalıştığım bu de
ğişiklikler ile Yüce Senatomuzun değerli üyeleri. Hü
kümetimizce alman son ekonomik kararların bir de
vamı, bir tamamlayıcısını da Yüce Meclislere sun
mak üzereyiz. 

Alman son kararların ekonomimiz için istenen so
nuçları sağlaması, bu değişikliklerin kısa sürede ka
nunlaşmasıyla yakından ilgilidir Vergi sistemimizin 
daha âdil, daha basit ve verimli bir mahiyet kazan
ması ve daha önemlisi, dar ve sabit gelirliler üzerin
deki ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi, ancak bu yol 
ile mümkün olabiilr. Bu nedenle. Yüce Senatomuzun 
değerli üyelerinin bu konuya önem ve ilgi gösterme
lerini, bu yoldaki çabalarımızda bizlere yardımcı 
olmalarını bir defa daha kendilerinden rica ediyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler: 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Hikmet 

Savaş. Bütçenin küçüklüğünden bahsetti; Sayın Bak-
kalbaşı Bütçenin büyüklüğünden bahsetmişti konuşma
sında. O konulara da ayrıca geleceğim. İki Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü arasında bir mübayenet 
var. Biriniz küçük diyorsunuz, biriniz büyük. Han
ginize inanacağız?... Galiba Sayın Müezzinoğluna 
inanacağız. Onun sözlerine sırası geldiği zaman ce
vabımı da sunacağım. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Onun ta
sarısını tekrar getirdiğiniz gibi. 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Gene Sayın Savaş, «1 milyon 300 bini aşan kamu 

personeli politik amaçlarla artırılırsa...» diye söze baş
ladılar bir yerde. Sayın Karavelioğlu'nun gerek Bütçe 
Karma Komisyonunda, gerek burada yaptıkları ve 
çok büyük kısmına 'katıldığım konuşmasında değine
cektim bu hususa. Sayın Savaş hiç üzülmesinler, ken
dilerinin ne kadar iyi niyetle bu uyarıyı yaptıklarını 
biliyorum, kabul ediyorum; fakat Sayın Savaş'a bir 
hususu hatırlatmama izninizi rica ediyorum sayın sena
törler. 

31.12.1977 ile 1.11.1979 tarihleri arasında sadece 
Genel Bütçede 152 266 adet memur alınmıştır. Evet... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — #- 2 - % 
3 sınırlaması var... 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Tabii... (AP sıralarından «Tdkrar et, bir daha tek
rar et» sesleri.) 

Tabii herhalde Sayın Savaş bunu bilmiyordu. Bil
seydi, böyle hareket edin demezdi. Üç aya yaklaşık 
AP Hükümetinde biz memur alınmasını hâlâ yasak
ladık. Farkımızı görünüz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 1977'de 
kaç tane alınmış Sayın Bakan?,.. (AP sıralarından 
«Bırak 1977'yi» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et
meyin. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın İleri, oturduğunuz yerden hep sataşıyor
sunuz; ne yapayım, cevap mı vereyim, söyleyin?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden de rica edece
ğim. Ben oraya müdahale edeceğim. Lütfen... 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Yani sayın senatörler... 

BAŞKAN — Lütfen ayırmayın efendim, ayırarak 
konuşmayın, ben müdahale eder sustururum onla
rı. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Kimi ayırıyorum efendim?... 

BAŞKAN — Şahıs ayırarak konuşmayın efen
dim. yapmayın. 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Hayır efendim, onlar ayırıyorlar, bana sataşıyor
lar. 

BAŞKAN — Bakın, benimle de tartışma yapı
yorsunuz, yapmayın Sayın Bakanım. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, 21 aylık İktidarınız zamanında sadece 
Genel Bütçeye 152 266 memur alacaksınız, ondan 
sonra buraya geleceksiniz, kamu personelini politik 
amaçlarla artırmayın diyeceksiniz... 
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MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Kaç 
kişi emekli olmuş Sayın Bakan?..; 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ve bakınız muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tisi tek başına iktidarda iken, 1971 senesinde sadece 
225 bin memur vardı kamu personeli olarak. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Yanlış Sa
yın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Yanlış değil, 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — KİT'ler 
dahil mi? 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
Hayır, değil, KİT'ler dahil değil. 

1971'de 225 bin memur; sadece 21 ayda 152 bin 
yeni memur alınıyor ve ondan sonra buraya gelini
yor, «Sakın ha, politik amaçlarla memur almayın.» 
diyor... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — 1971'le 1978 
mukayese edilir mü Sayın Bakan?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Cevap vereyim efendim, ne yapayım yani?...; 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin 
Sayın Bakana, çok rica edeceğim. Beni başka şeye 
zorlamayın, 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Sayın Başkan.... 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hiç değilse 1976 

yılını örnek ver. (CHP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler, lütfen siz

den de gelmesin. Bana yardımcı olun. Lütfen gürül
tü yapmayın efendim, müdahale etmeyin. Mecbur 
olurum başka türlü hareket etmeye. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Müda
hale değil, aydınlatma. 

BAŞKAN — Evet Sayın İleri, lütfen, size çok 
dikkat ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sağolun efendim, teşekkür ederim efendim. 

Efendim, Sayın Savaş, Bütçe ödeneklerinin yıl 
içinde ödenek artışlarıyla % 50 büyüme gösterdiğini, 
fbu durumun 1980 mali yılı !bütçesi için de geçerli ol
duğunu, bu bütçenin gerçekleri yansıtacak biçimde 
hazırlanmadığını ifade ettiler. 

1980 mali yılı bütçesi, gerçekçi bir bütçedir de
ğerli üyeler. Milli Bütçe ve 1980 Programıyla den
gesi kurulmuş ve buna göre hazırlanmıştır. Ödenek
lerin dağıtımında ve büyüklüklerinin tespitinde de 

gerçekçi davranılmıştır. Son yıllarda bildiğiniz gibi, 
bütçe ödenekleri ve harcamalar arasında dengeler alt
üst olmuştur. Bu durumda, enflasyonun en tabii bir 
sonucu ve enflasyon hızının arttığı 1978 ve 1979 yıl
larında ödenekler ve harcamalar dengeleri hiç bir şe
kil ve surette kurulamamıştır. 

Değerli Savaş arkadaşııma hatırlatmak istiyorum; 
kendi iktidarları zamanında, 1978 yılında başlangıç 
ödenekleri 266 milyar lira idi. Yıl içinde ödenek bü
yümesi 456 milyar liraya çıkıyor. Harcamalar 346 
milyar liraya varıyor. 1979 mali yılında da aynı doğ
rultuda gelişmeler izlenmektedir. Oysa iki, daha ön
ceki yıllarda ödenek - harcama dengesi kurulmuş ve 
bütçeler çok az açıklarla kapatılmıştır. 

Burada önemli gördüğüm bir diğer hususu da be
lirtmekte yarar görüyorum sayın üyeler. Bütçeyi yap
mak bir sanattır; ama onu uygulamalk da bir sanat 
haline gelmiştir. Bütçe uygulamalarıyla enflasyon 
ve deflasyonla mücadele mümkün olabilmekte, işsiz
lik azaltilabilmekte, milli gelir artırılabilmeikte, gelir 
dağılımında denge sağlanabilmektedir. Biz, 1980 yılı 
bütçesini bu anlayış içerisinde hazırladık. Yıl içeri
sindeki uygulamalara da bu anlayış içerisinde devam 
edeceğiz, 

Sayın Savaş, 1980 bütçesinde yatırım ödeneklerinin 
belirgin bir şekilde azaldığından, fiyat artışları ne
deniyle de sembolik bir seviyede kalacağından söz 
etmektedir. Talbii bu da gerçekleri yansıtmıyor, di
ğerlerinde olduğu gibi sayın senatörler. 

1979 bütçesinde 104 milyar lira olan yatırım 
ödenekleri, 1980 bütçesinde 168,6 milyar liraya çıkarıl
mıştır. Yatırımlarda 1978'e göre 1979'daki artış % 
54 civannda'dır. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sabit fiyatlarla 
ne kadar?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Fiyatlardaki artışın % 80'e vardığı gözönünde tu
tulursa, asıl 1979 yatırım ödeneklerinin sembolik se
viyede kaldığı görülmektedir. Kaldı 'ki, bu yatırım 
ödeneklerinin çok büyük kısmı kullanılamamıştır. 

1980 Bütçesindeki yatırımlarda artış % 62'dir. 
Enflasyon hızını 'bugünkü seviyesinin altına indir
mek, politikamızın anahedefidir. Bunun altına indi
receğiz. Bu bakımdan, yatırım ödeneklerinin sembo
lik kalması gibi bir durum varit olamayacaktır. 

Sayın arkadaşlarım Savaş'ın, «İMF'nin ısrarı üze
rine yapılan devalüasyon» şeklindeki ifadelerini de 
yadırgadım. Bunun böyle olmadığını, bana değil, Sa
yın Müezzinoğlu'na sorsaydınız, o size gerçeği söy
lerdi.; 
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ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Ben de ol
masam ne yapacaksınız Sayın Balkan?... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Değerli senatörler; 

Bu sözleri bırakalım. İMF istedi yaptınız, şu yap
tınız, bu yaptınız... ÎMF'yle Stand-by anlaşmasını siz 
düzenlediniz, ben değil. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Biz düzen
ledik, evet. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yani o 
soruyu sormayalım mı? 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sorun, ama cevabını da alın. 

BAŞKAN — Aman Sayın Bakan, bu yolu açma
yalım. Sayın İleri, lütfen. 

Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın senatörler; 

Ekonomi belirli tedbirlerin alınmasını gerektiriyor
sa, ne yapmamız lazımdır?... Elimizi kolumuzu bağ
layıp beklememiz mi gerekirdi?^. Memleketin prob
lemlerine seyirci mi kalacaktık?.;. Aldığımız tedbir
ler. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz
lardan çıkarmak için alınması gereken tedbirlerdi. Bu 
tedbirleri biz getirmedik. Bu tedbirleri bizden önceki 
uygulanan politikalar getirdi. Siz masraf yaptınız, fa
turasını biz ödedik. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu Bütçe
yi bile siz getirdiniz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Bu ülke, hepimizin ülkesi, bu ekonomi hepimizin 
sağlığa çıkarması için gayret göstereceğimiz ekono
mi. Birlikte ve gayretlerimizle bu ülke ayakta kalabi
lecektir. Türk Devletinin herhangi bir yabancı ülke, 
ya da dış finans kuruluşlarına bağımlı olabileceğini 
düşünebilmek, onların emirleriyle hareket ediyor şek
linde gösterebilmek, hatta bundan söz etmek, son 
derece hatalı ve haksız bir tutumdur ve burada Ma
liye Bakanınız olarak bendeniz, gelmiş geçmiş bü
tün Cumhuriyet Hükümetlerini bu gibi iddialardan 
tenzih ediyorum. 

Şimdi Sayın Savaş ve ondan sonra konuşan de
ğerli senatörler. Halk Partili üyeler, «Efendim biz 
çıkaracaktık bu vergi tasarısını, kanunlaştıracaktık, 
siz mani oldunuz...» 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Doğru, 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Doğru değil. Efendim, Belediye Gelirleri Yasasını 
çıkardınız. Onu çıkarmaya gücünüz yetiyordu da, 

diğerini neden çıkarmadınız?... Hem onu daha Mec
lise bile getirmediniz. (AP sıralarından «Bravo Sayın 
Bakan» sesleri.) 

Meclise gelmede de mi engelleme olur?,.. Hadi 
Mecliste engelleme oluyor, Meclise gelmeden de mi 
engelleme oluyor?... 

ZİYA MÜEZZLNOĞLU (Kayseri) — Engelleme
lerinizi nasıl unutursunuz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, çok rica ediyo
rum. Lütfen efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Mecliste Sa
yın Bakan, 78'in başından beri gündemde. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim ne yapayım? Konuşmamı mı yapayım. 
Sayın Müezzinoğlu'na cevap mı yetiştireyim; anlaya
mıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı yapın Sayın Ba
kan. Lütfen. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın Baş
kan, bu tatlı bir diyalogdur. 

BAŞKAN — Sayın İleri, kabul edemiyorum bunu 
efendim. 

Sayın Müezzinoğlu, zamanla siz de bu kürsüdey
diniz. Müşkülâtı lütfen siz yaratmayın. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan soru sordu, cevap veriyoruz efendim. 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Değerli senatörler; 

Sayın sözcünün son ekonomik tedbirlere ait ba
şarılı bir sonuç alınmasında öne sürdüğü politikalar 
aslında Hükümetimizin benimsediği ve çok yakından 
takip edeceğimizi yüce huzurlarınızda da belirttiğim 
politikalardır. Bunlar arasında, özellikle talep hacmi
nin daraltılması için sağlıklı finansman kaynaklarıyla, 
kamu harcamalarının karşılanması, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri finansman açıklarına son verilmesi, bütçe 
açıklarından kaçınılması esas politikamız olup. para 
arzı ve emisyon artışının frenlenmesi, baştan beri inan
dığımız bir politika olarak uygulanacaktır; ama, Sa
yın Savaş, bunları bana söyleyeceğinize, benden ön
ceki Sayın Balkana söyleseydiniz de. para arzını o bo
yutlara, emisyonu bu boyutlara, enflasyon, hızını şu 
boyutlara çıkarmasaydı olmaz mıydı?.,.. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ben bunları uygulayacağımızı, Bütçeyi takdim 
konuşmamdan itibaren ifade ettim. Bana katıl
dınız, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan son
raki getireceğimiz yasalarda da, bu kanunun . uy
gulamalarında Meclise başvurmak zorunda kalaca-
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ğımiz yasalarda da Halk Partisi Gurulbunun çok 
değerli katkılarını alacağımın teminatı olarak ka
bul ediyor, teşekkür ediyorum. 

iA. METİN TAŞ (Aydın) — Bu kadar iyimser
lik fazla. 

(MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Aldığımız tedbirlerin başarıya ulaşmasında 
diğer Önemli bir faktörü de, uygulamada gerekli 
koordinasyonun sağlanması olarak görmekteyiz. Bu 
manada yeni ihdas edilen Para - Kredi Kuruluna 
önemli görevler düşmektedir. Sayın Gruip sözcüsü
nün İddia ettiği gibi, bu kurul, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilâtımızı 
dövre dışında bırakmamakta, aksine Devlet Plan
lama Teşkilatı ile Türkiye Cumlhuriyet Merkez 
'Bankasına yeni aktif, etkin roller vermektedir. 

Sayın Sözcü, Türk ekonomisinin içinde bulun
duğu enflasyonu st baskılardan süratle kurtulmasını 
ve bunun için alınan tedbirlerin başarılı şekilde uy
gulamaya konulmasının gereğine değinerek, iç ta
sarrufları artırmayı ve vergi tedbirlerinin gecik
meden alınmasını vurgulamaktadır. Kendileriyle 
tamamen aynı kanaatteyim. Anlaşılıyor ki, biraz 
önce de ifade ettim, Cumlhuriyet Halk Partisinin 
•değerli Grubu da bu vergi konusunda bizi destekle
yecektir. Teşekkür ediyorum . 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu ko
nuda aramızda büyük fark var. Sizin yaptığınız 
gibi olmaz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Piyasa ekonomisine adım atmak amacıyla, 
temel mal tanımının değiştirilmesi ve fiyat kontrol 
sisteminden vazgeçilmesi, para ve kredi kurulları
nın kurulması yoluna gidildiği ileri sürülmüştür. 
Temel mal tarifinin değiştirilmesi ve fiyat kontrol 
sisteminden vazgeçilmesi, para ve kredi kurulları
nın kurulması konularını dile getirerek, bunu piya
sa ekonomisinden geçişin adımı olarak nitelemek, 
alınan ekonomik tedbirlerin değerlendirilmesinde 
hatalı olmak demektir, hata ya'pmak demektir. Gö
rüyorum ki, bu hatalara devam edilmektedir. 

İlk konuşmalarımda da belirtmeye çalıştığım 
gibi, fiyat ayarlamaları ile yani yaptığımız zamlar
la amacımız, karaborsa fiyatlarını ortadan kaldır
mak, vergiye dönüşmeyen kârları vergilendirmek, 
haksiz kazançları önlemek, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin açıklarını kapatmak, Kamu İktisadi Te
şebbüslerindeki maliyet - fiyat ilişkisine kârlılık an
layışını hâkim kılmak, onları basiretli bir tüccar 

gibi hareket etmesini sağlamaktır. Bu hedefleri ar
kadaşlarımızın gözden kaçırmaları demek, bunu bu 
şekilde nitelendirmek, bunları bilerek veya bilmeye
rek görmek istememeleri demktir; 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
ıBakan, Mark 51 lira bulgun. 

'BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, ne lüzumu var; 
şu anda alışverişinde misiniz? 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Biraz sonra onun cevabını vereceğim. 

>Bu nedenle, alınan tedbirler, ekonominin gereği
ni yerine getirmek için alınmıştır. Sayın Kâmil Ka-
ravelioğlu da bunu belirttiler, teşekkür ediyorum 
kendilerine. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği 
mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının, ekonominin 
gerektirdiği kurallar içerisinde tespit edilmesini sağ
lamak için bu tedbirler getirilmiştir. 

'Burada ne yapmamız gerektiği ifade edilmedi. 
Ne tedbir getirmemiz, gerektiği, ne tedbir getireceği
miz gerektiği ifade edilmedi. Onlar ifade edilseydi, 
o konuda da görüşlerimizi söylemek mümkün ola
bilirdi değerli üyeler. 

Efendim, Sayın Savaş konuşmalarının son bö
lümünde, 198Q Bütçesinin gerçekçiliği, kalkınmaya 
dönüklüğü, enflasyonla mücadele niteliği, sosyal 
muhtevasının zenginliği, köy ve köylüye dönüklü
ğü gibi, özellikleri üzerinde de durdular. Kendile
riyle tartışmaya girmek istemiyorum. Huzurunuz
da daha önce yaptığım Bütçe takdim konuşmasın
da, 1978, 1979 Bütçelerini, 198Q Bütçe rakamlarını 
karşılaştırarak, ifade etmiş, bir analize tabi tutmuş 
ve yukarıdaki özellikler açısınden Hükümetimizin 
öncelik ve ağırlıklarını matematiksel olarak açık
lamıştım. Değerli arkadaşımın yeniden ve gerçek 
dışı bu tür iddialarla ortaya çıkmasını, hele hele 
«<Bu Bütçe zengini daha zengin, fakiri daha fakir, 
yapar.» iddialarını, yani 22 ayda bunların yapıldığı 
gibi iddiaları, çok eskimiş, bayatlamış iddiaları 
bu kürsüye getirmesini de yadırgadığımı ve bunlar
dan hâlâ ne yarar beklendiğini anlamadığımı ifa
de etmek istiyorum, değerli üyeler. 

Eiferıdim, yine Saym Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü Sayın Selâihafctin Çolakoğlu, bizim Hükü
metımizin almış olduğu ekonomik tedbirlere «Bı
raktım yaipın, bıraktım geçin» dedi. Sayın Çolak^ 
oğlu niçin bunları söyledi, onu anlamak mümkün 
değil. 

Sayın Çolakoğlu değerli üyeler, artık bu sözler 
18 nci asırda kaldı. Bunların 20 ne i asırda hiç, ama 
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'hiç niteliği yok, hiç anlamı yok. Artık bugün çağı
mızda, ne sizin dediğin'iz «Laisser faire, laisser pas-
se» var, ne de bunu uygulayan bir ekonomi var. 

Değerli üyeler; 
120 noi yüzyılın son çeyreğini yaşıyoruz. Son 

çeyreğimizde ideolojiler değişti, doktrinler değişti., 
Çağımızda liberalizm sosyalleşti, sosyalizm liberal--
leşti ve hâlâ siz ve bu ortamda 18 nci aşırın bu 
zihniyetini, bu ilkokul talebelerinin bildiği «(Bırakı
nız yapsınlar, bırakınız geçsinler» sözünü Yüce 
Parlamentonun bu kıüifsülsıiiine getirip, «fŞiz böyle 
yapıyorsunuz» demenin anlamı yoktur. 

Yine böyle, «Emekçi halkımız sfmürüiüyor, sö
mürücüler, vurgucular..» gibi sözleri modası geç
miş sözlerdir. Bu sözlerin kimseye yararı olmadı 
sayın üyeler ve bundan sonra da olmayacaktır. 

(Sayın Çolakioğlu, vasıtalı - vasıtasız vergiler üze
rinde kıyaslama yaptılar. Şunu da ifade ediyorum; 
çağımızda vasıtalı ve vasıtasız yengiler arasında 
ekonomik olarak yeni görüşler var. Artık o «Vası
talı vergiler daha zararlıdır, vasıtasızlar daha az za
rarlıdır, onun yükseği şu olması lazımdır» gûbi gö
rüşler dahi, bugün bu söylediğim ortamda önemi
ni, anlamını yitirdi. Kaldı ki, rakam yanlışlığı yap
mışsınız; sırf Senato zabıtlarının düzeltilmesi için 
ifade ediyorum. Vasıtalı - vasıtasız vergiler konu-. 
sunda Sayın Çolakoğlu «'Vasıtalı vergiler 1975'te 
% 68'e çıktığını, vasıtasız vergilerin c/c 32'ye gerile
diğini» ifade etti. Maliye Bakanlığımızın 1977 - 78 
Bütçe Gelirler Yıllığına baıksaydınız, söylediğinizin 
doğru olmadığım görecektirtiz. Vasıtasız vergilerin 
1975'te 44 milyar ve % 47 oranında; 68 değil, Va
sıtalı vergilerin ise 5Q milyar, % 32 değil, % 53 
oranında olduğunu görecektiniz. 

Sayın üyeler; 
Vasıtasız vergiler 1963'te % 33 idi, 1970'de 

38'e çıktı, 1974'te 46'ya, 1977'de 53'e, 1978'de 57 
düzeyine erişmiştir. Bu oran 1979'da % 59 olacak
tır. 1980 Bütçe tasarısında da % 63 .gibi yüksek 
bir oranda Vasıtasız vergi öngörülmüştür. Demek 
oluyor ki, değerli üyeler, bu konuda da Bütçe, 
Sayın Çolakoğlu'nun mantığına göre olumlu geliş
me göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım;; 
Sayın Karavelioğlu, Bütçe Karma Komisyo

nunda da yaptığı konuşmanın bir diğer örneğini 
sundular. Konuşmalarının büyük bir bölümüne ka
tılıyorum ve gerçekten Sayın KaraveMoğru'nun de
dikleri gibi, bugün enflasyonun ve ekonominin 

bu hale gelmesinin nedenleri arasında, Devlet Me
murları Yasası vardır, kadro kanunlarının bu be
lirtilen durumu vardır ve bütçe harcamaları vardır. 

iSayın üyeler; 
(Gerçekten işsizliğin % 13 - 14 nispetlerinden 

daha büyük olduğu, 1980| Bütçesiyle ancak 80ı bin 
kişiye iş sağlanabileceği, bumun ise çok az olduğu, 
Devletin bu konuya ciddiyetle eğilmesi gerektiğini 
belirtti Sayın Karavelioğlu, Türkiye'de bugün çalı
şan nüfusun •% 13^ oranında, 2 milyon 40)0 bin 
kişi gerçekten işsiz durumdadır. Biz, işsizliğin öne-* 
mini ve yarattığı sorunları çok iyi biliyoruz ve 
bunu bütün konuşjmaIarı<mızda dile getirdik, ifade 
ettik.. Çalışan insanların mutlu, iş bulamayanların 
kötümlser, karamsar ve olumsuz kişiler olmanın bi
linci içerisine girdiklerini belirttik konuşmalarımız
da, 

Türkiye'de çalışmak isteyen herkese Devletin iş 
bulması, Devletin görevidir. En büyük sosyal ada
letsizlik, işsizliktir. İşte biz, işsizliği yenmek için ül
kenin bir an önce kalkınması; kalkınmanın da yatı
rım. ile, kalkınmanın da sanayileşmek ile mümkün 
olabileceğinin bilinci içerisinde hareket ettik, Ada
let Partisi Hükümeti ve Hükümetleri olarak. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sürenizin dolma
sına 3 dakika var. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — 30 dakikanın değil mi efendim?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam

la) — Benim de sürem var tabii; yani bir 30'dan 
sonra 15, ikinci konuşmamda bir 15 daha. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sürenizin dolması
na 3 dakika var. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — 3Q dakikanın. Ondan sonra, 15 dakika hak
kım yok mu? 

BAŞKAN — Yok efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Nasıl olmaz efendim; yani Gruplara tanıdı
ğınız hakkı elbette bendenize de tanıyacaksınız. 

IBAŞKAN — 45 dakika süreniz efendim.: 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Evet efendim, bendenize de tanıyacaksınız, 

İBAŞKAN — Çok affedersiniz. Ben mi yan
lış not aldım, ll 'de süreniz bitiyor efendim, lO'u 
15 geçe başladınız efendim. Bir yanlışlık mı yap
tım, affedersiniz? 
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Yani efendim, muhterem gruplarımıza bir 30 da
kika, bir ikinci 15 dakika, son konuşma 15 dakika 
verdiniz. 

BAŞKAN — Size yok efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, gruplara olan Hükümete olmaz olur mu 
ef eridi m?.. 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurul böyle kabul etti, 
iböyle uyguluyoruz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Bütçenin tümünde lütfetti Sayın Başkanımız efen
dim. 

BAŞKAN — Böyle uyguluyoruz. Hayır bu ko
nuşmanız kadar size ben daha rahat ifade imkânı ve
ririm; fakat Genel Kurulumuzun kararı Sayın Ba
kanım. İkinci kez konuşma hakkı Sayın Bakanlara 
verilmedi. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, gruplara lütfettiğiniz bu hakkı her halde 
bendenize de tanıyacaksınız Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsamaha hakkı
nız bakidir; fakat bir yasal hak olma'dı, tüzüksel bir 
hak olmasın Sayın Bakanım, buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, Sayın Karavelioğlu, enflasyon üzerinde 
önemle, ısrarla durdular. Aynen katılıyorum. 

Sayın üyeler; 
Hafızam beni yanıltmıyorsa 1973 veya 1974 yıl

larında Fransız Milli Meclisinde yapılan bir oturum-
'da, o yıllarda Fransa'da toptan eşya fiyatlarının c/c 8 
ila 9 oranında artması sonucunda, Fransa Cumhur
başkanı Pompidou'nun yaptığı bir konuşma var. Pom-
pidou bu konuşmasıyla, «Fransa'da fiyatlar görül
memiş boyutlara varmıştır ve bu Fransa için, Fran
sız ekonomisi için büyük tehlike arz etmektedir. Harp 
kadar, veba afeti kadar tehlikeli olan bu enflasyon 
illetiyle bütün Meclis olarak, bütün Fransız milleti 
olarak uğraşmak zorundayız.» demişlerdi. Bizim ül
kemizde enflasyonun boyutları c/c 52'yi, % 80'i bu
luyor ve hükümet edenlerden bir se's çıkmıyor. Ta-
ibii Sayın Karavelioğlu bu konuda haklılar ve enflas
yonun ve Türk ekonomisinin ötesinde Türle halkı 
için, Türle milleti için, toplumun değer yargılarını 
yıkan ve toplumun en büyük hastalığı halinde müta
laa etmemiz lazım geldiği üzeriride bütün Senatonun 
durması gerektiğine inanıyorum. 

Muhterem üyeler; 
Sayın Müezzinoğlu, iki konuşmalarında da, «Bü

yük bir .bunalımdan geçtiğimiz bir ortamda bütçe 
geçiyor. Yapıcı anlayış içindeyiz, bu görüşü AP pay
laşmadı» buyurdular. «Geçmiş yıllarda uygulanan po
litikaların ürünüdür 1978 ve 1979'da olan» dediler. 
Bunun tartışmasına girmek istemiyorum ve bütün 
konuşmalarımda bütün siyasal partilerimizden, bü
tün üyelerimizden yardım istedim. Bunu bir milli me
sele olarak ele almak zorunluluğumuz üzerinde dur
dum. Nereden kaynaklanıyorsa kaynaklansın, bu 
önemli değildir. Ortada bugün bir olay var, bir vakıa 
var, gelin bunun üzerine eğilin Sayın Müezzinoğlu, 
sayın üyeler. 

Sayın Başkanım. 
Sayın Müezzinoğlu, benim konuşmalarımı bura

da değerlendirdiler. Bir kavram farkıyla ilgilidir, ra
kamlarla ilgili değildir konuşmalarımız. Hatta bir 
'bakkalın cebindeki paradan da bahsettiler. Tabii, iki 
defa Maliye Bakanlığı yapmış değerli bir maliyeci
nin, bakkalın cebindeki para ile Hazinedeki parayı 
karıştırmasının ne anlama geldiğini anlamak müm
kün değildir. Ayrıca onun üzerinde durmuyorum; ama 
üzerinde duracağım konuları belirtiyorum Sayın Baş
kanım. 

Efendim, diyorlar ki, «Hazinede anlayış farkımız 
var kavramlarda...» Neymiş kavram? «Efendim, Ha
zine gelir - giderleri toplarmış ve oradan para olur
muş veya olmazmış, o başka şeymiş...» Ben ne dedim? 
Ben aksini söylemedim ki... Ben, Hazinede para yok 
dedim. Ne demek bu sayın üyeler? Yok dedim, na
kit para olarak... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞT (Konya) — «Döviz 
yok» dediniz. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ona geleceğim, ona geleceğim. 

Bunun kavram kargaşası neresinde? Kavram far
kı neresinde bunun? Amaç paradır. Hazinede nakit 
durumudur. Ben Hazinenin nakit durumu son kulla
nım raddesine gelmiş diyorum. Aksini söyleyebiliyor 
musunuz? Hayır, söyleyemiyor'suîiuz. 

Gelelim ikinciye : «Efendim, döviz rezervleri...» 
Yine kavram farkı varmış aramızda. Neymiş kavram 
farkı? Biz 632 milyon dolarlık döviz rezervi bırak
mışız. Sayın Alanyalı değindiler ve burada Sayın 
Müezzinoğlu'nun ağzından bugüne kadar yapılan 
«Tamtakır Hazine, Merkez Bankası işlemiyor, Mer
kez Bankası iflas etmiştir, Merkez Bankasında hiç 
para yoktur...» gibi sözler demek ki, doğru değilmiş. 
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Dernek ki, doğru değilmiş bunlar. 632 milyon dolar
lık döviz rezervi varmış. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, hir zaman söylenen rakamlar bunlar, rica ede
rim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ya bundan önceki söyledikleriniz nerede? Ben ne 
dedim size? Ben bunun aksini ifade etmedim ki. Büt
çe gerekçemizde var, ekonomik raporumuzda var, 
diğer raporlarımızda var. Ben ne dedim? 18 milyon 
dolarlık efektif vardı deddm. Yanlış mı söylüyorum? 
Aksini söyleyebiliyor musunuz Sayın Müezzinoğlu? 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 900 mil
yon doları siz devraldınız mı? 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, efektif döviz değildir... 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— «Efendim, efektiften bahsetmek gerçeklere sığ
maz.» diyor. Ne gerçeklere sığar? Sen 932 milyon 
dolarla petrol alabiliyor musun? Gübre alabiliyor 
musun? İlaç alabiliyor musun? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şu konuşma şekliniz, 
garçckten sual - cevap oluyor efendim ve söyleyeyim 
size 5 dakika geçti süreniz. Sorulara vereceğiniz ce
vaplar da bu sürenin içerisindedir. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, Saym Müezzinoğlu diyor ki, «Emis
yon...» Neymiş emisyon? «1977 yılında 77 milyon
muş, bu 183 milyona çıkmış, Cumhuriyet tarihinde 
basılan tüm paralardan dalha fazla para basılmış den-
mezmiş. .» Neden? Bal gi!bi denir. Basmışsınız da on
dan dedik 'bunu... 

Şimdi mantığa geliyorum muhterem üyeler : 
Efendim, 1973 Kasımında 173 milyarmış. E, bu 

Eylülde 184 idi. Kasımda 173 imiş, Aralıkta 182 ol
muş, Ocakta da 188'e çıkmış. İşte burada Sayın Mü-
ezzinoğ'u'nu yakaladık. Burada Sayın Müezzinoğlu' 
nun m; ası hâkimdir. Bu, yanlış bütçe uygulamaları
nın sonucudur. Hepiniz bütçeden alıyorsunuz. 1979' 
un Kasım ayında 173 milyar lira olan emisyon, Ara
lıkta 9 milyar artar da 182'ye çıkarsa hangi ayın mas
raflarının yansımasıdır bu? Hangi bütçe uygulaması
nın sonucudur bu? Ben o zaman Hükümette değil
dim. Öyle bir bütçe uygulayacaksınız, uyguladığınız 
bütçe Aralık'a yansıyacak, diyeceksiniz ki, «Sen 1977' 
deki 77 milyarın 183 milyara çıkmasına bakma, se
nin zamanında da 173 milyar 182 milyara çıktı, demek 
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ki artabiliyor...» diyeceksiniz. Bu surî mantık muhte
rem arkadaşlarım. 

Şimdi efendim, aynı şey kredilerde de varmış. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ocakta 
kaça çıkmış, ocakta? 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Şimdi, Sayın Müezzinoğlu bunu gayet iyi bilirler. 
Kümülâtif rakamlar; sonunda bu çıkıyor ortaya. Uy
guladığınız politika, uyguladığınız bütçe politikası, 
uyguladığınız kredi politikası bu hale getirmiş. Kredi
lerle de en son hadde varmış Merkez Bankasının 
kredisi ve diyor ki, «Efendim, bu ayda da kredi art
tı...» E, bu artan kredi uyguladığınız kredi politika
sının yanlışlığından ileri geliyor. Bunun başka yolu 
yok. 

Şimdi, tasarruf mevduatında da söylüyor. Tabii, 
bu bir itiraftır. Sayın Müezzinoğlu, gerçekten en mü
kemmel itirafını yaptılar ve bundan sonra da bir mü
kemmel itiraf daha yaptılar, dediler ki, «Merkez Ban
kası KİT'lerin bankasıdır» E, şimdi, Maliye Bakanı 
olarak, Türk ekonomisini bir bütün olarak ele almak 
mecburiyetinde bulunan, karma ekonomik düzenin 
gereğinin bu olduğu bir ortamda ve bütün ekonomi
nin bankası olmak durumunda bulunan bir bankaya 
siz, «KİT'lerin bankası» derseniz, işte enflasyonun 
boyutlarını üç haneli rakamlara doğru koşturursunuz. 
İşte enflasyon hızı 81'e çıkar. Bunun anlamı yoktur. 

İşte başımıza gelen, ekonominin bu darboğaza gir
mesi, işte enflasyonun bu boyutlara ulaşmasının ne
deni, Merkez Bankasını KİT'lerin bankası yapışınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, 10 dakika da fazla 
konuştunuz. Her halde müsamaha hududu da aşıldı, 
siz de yorulmayasınız, lütfen efendim. Cevap Vere
ceğiniz sorular vardı. Vermeyebilirsiniz de; ama ne
ticeyi almak isteriz Sayın Bakanım. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Emredersiniz. Yani keseyim mi Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Hayır sorular da var
dı, cevap verecek miydiniz diye kestim efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulumuz karar vermediği 
için benim yetkimi aşar efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın Başkanım, yazılı cevap vermeyeceğim, söz
lü burada vereceğim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederim. 
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ef eridim, Sayın Senatör İleri'nin belirttikleri gibi, 
ekonomik tedbirler yalnız başına devalüasyon kara
rı değildir. Bu tedbirler bir bütün olarak ele alınmış 
bulunmaktadır; sadece bir Amerikan dolarının 70 
Türk Lirasına çıkarılışı değil... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ben öy
le bir şey sormadım. 

BAŞKAN — Sayın İleri sualinize cevap verilecek 
efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Var, sorunuzda var. Sorunuzda olmasa söyler 
miyim Sayın İleri? 

Sayın üydler; 
Bu tedbirlerin amacı kısa ve orta vadede yükse

len, yanlış politikalar sonucu yükseltilen enflasyon 
'hızının azaltılması, döviz gelirlerinin artırılması, mev
cut fabrikaların tam kapasiteyle çalışır hale getiril
mesi, süratle ihracata yönelinmesi, karaborsa, yokluk 
ve kuyrukların süratle giderilmesi ve nihayet Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının işlerlik kazanması-
dır. Bu bakımdan Sayın İleri'nin ekonomik istikrar 
tedbirlerini yalnız başına devalüasyon karan olarak 
ete almış olması kanaatımca yanlıştır. 

25.1.1980 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasında bekleyen transferlerden kur fark
larını yatıranların dövizleriyle, yeni açılan akreditif
lerin transferleri muntazaman ve beklemeden yapıl
maktadır. Bu transferlerin devamı halinde (ki, buna 
devam edilecektir) Tahtakale'!de döviz alım - satımı
nın yapılacağını sanmıyorum. Sanmıyorum değil ken
dim gittim Tah'takale'yi gördüm. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Bugün 
mark 51 lira. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Evet Ta'htakale'ye gittim, gördüm, Mark 51 lira 
da değil. İstediğiniz bahse girerim isteyen kişiyle. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 500 mark, 
25 500 liraya bugün satıldı... 

ATA BODUR (Ordu) — Sen mi aldın?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
—•• Mümkün değil ve inşallah ben haklı çıkayım. Mer
kez Bankasında transferler yapıldıktan sonra Sevgili 
Doktor, mark 51 liraya çikar mı?.. Hangi akıl man
tık söyler bunu?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Bugün 
gözümle gördüm. (AP sıralarından gürültüler) 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Olur mu, mümkün mü?.. Merkez Bankası 40 lira 
verirken, 51 lira olur mu?.. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — İnşallah 
değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım siz cevap vermeyi
niz. 

Sayın Köseoğlu lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın Başkanım, altın meselesiyle ilgili soruya ge
çiyorum. 

Darphane ve Damga Matbaasında bugüne kadar 
basılan meşkûk altınlarla, ziynet altınları 20 milyon 
adedi, tonaj olarak da 150 tonu geçmiştir. Bugüne ka-
darki uygulama, altını getirenlerin belli basım ücreti 
ödemeleri kaydıyla, altınların basımı yapılmak sure
tiyle sürdürülmüş ve Cumhuriyet döneminde bu uy
gulama değiştirilmemiştir. Eskiden beri süregelen 
esaslara göre... 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Başkan, şu
rada oturan memur devamlı parlamenterlere müda 
hale ediyor. 

'BAŞKAN — Bir dakika hangisi efendim?. 
BEYTİ ARDA (Kırklareli) — İşte orada. (AP sı

ralarından «O senatör» sesleri) 
'BAŞKAN — Aman efendim.. Sayın Arda siz ye 

rinize oturun, ben gereğini yapacağım. 
Buyurun Sayın Baikan. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — O da 
memurlar arasında oturmasın. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Eskiden beri süregelen esaslara göre, Darphane al
tın bası>mı devam edecektir. Değişen bir şey yoktur, 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; (Karşılıklı konuş
malar) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, Sayın Bakanın 
konuşmasını rahat dinleyelim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Bendenizi dinlemek lütuf ve nezaketi gösteren sa
yın Senatomuzun değerli üyelerine teşekkürlerimi Hü
kümet adına şükranlarımı sunar, bütçe için 10 güniden 
bu yana katlandıkları gayretlere, çalışmalara, yaptık
ları değerli katkılardan ötürü teşekkürlerimi tekrarlı
yor ve hepinize sayglar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Temel Kitapçı... Yok. 
Sayın Remzi Hatip... Buyurun. 
Son konuşmadır sayın üyeler. (Karşılıklı konuşma

lar) Sayın üyeler, hatibin konuşması anlaşılmıyor, lüt
fen efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler, Sayın Maliye Bakanımız ve 
Bakanlığın güzide mensupları; 

10 dakikalık bir konuşma içerisinde bazı başlıkla
rıyla sayın Bakanımızın 3 Şubat günü burada yapmış 
oldukları... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Amma yap
tın Beyti Bey, karıştırdı... (Gülüşmeler, karşılıklı ko
nuşmalar) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ederim. 
Sayın Salihoğlu bize en çok yardımcı olmanız ge

rekenlerden birisiniz, rica ederim. 
Sayın Arda sizden de bundan fazla bir şey arlık 

olmasın. 
»Buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamia) — 25 sayılı 
Kararla kurulan Destekleme Fiyat İstikrar Fonunun 
gayesi mademki tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üre
ticinin fiyat hareketlerinden korunması ve bunun gibi 
tedbirleri getirmektedir. O halde fiyatı artırılan tarım 
girdilerinin baş maddesi olan gübre için bu fondan da 
yararlanılarak, bahar gübrelemesi konusunda çiftçiye 
üreticiye ihtiyacı olan gübre, faizsiz kredi şeklinde 
verilmelidir. 

Tıpkı anlaşmalı çiftçilerle yapılan muamelede 
olduğu gibi faizsiz kredi ile kendilerine tohum, ilaç, 
gübre ve buna benzer hususların verilip, iyi neticele
rin alındığı gibi, müstahsilin gübreyi satın alamayaca
ğı kadar pahalandığı bir dönemde, gübre kullanımının 
c/c 50'den aşağıya düşmesi tehlikesi bulunduğu bir 
zamanda, mazallah rekoltenin de düşmesine sebep 
olabilecek bir hadiseyi önlemek için ithal edilmiş, 
imal edilmiş; fakat ambarlarda bekleyip çiftçinin ala
mayacağı gübrenin kendisine intikali için bir hal tarzı 
bulunmalıdır. 

Sayın Bakanımız burada 3 Şubat günü; «Proje 
kredilerinden, dış finansman kaynaiklarından 3.2 mil
yar lira bakiye gelecek hafta kullanılacaktır.» demiş
lerdi. Ben bu vesileyle şunu hatırlatmak isterim: 1970 
devalüasyonundan sonra da tüm aşamalarından geçe
rek yürürlüğe girmiş proje kredilerinden kullanılma

yanları dış kredi müesseseleri tarafından 1970 deva
lüasyonundan sonra işçi dövizleri bizim rezervlerimizi 
artırınca kullandırılmamıştır. 

Şimdi, kâfi miktar döviz rezervi teşekkül etti. 
Türlkiye'nin döviz limiti şu kadardır, binaenaleyh, bun
dan sonra sizin ihtiyacınız yoktur, denilebilir. Hal 
böyle olunca bize büyük bir ikaz mahiyetinde olan bu 
hatırayı nakletmek istiyorum. 

Yabancı sarmeye konusunda zengin ve petrol sa
hibi olan İslâm ülkelerinden sermaye celbetmek, on
lara özel kolaylıklar tanımak ve devlet garantileri ver
mek suretiyle bu kaynağı hardkete geçirmekte yarar 
var. O ülkelerin bekledikleri de devlet garantisidir. 
Sadece bu komşu yabancı sermayenin istediği budur. 
Başka bir şey istememektedirler. 

Batı veya Doğu kaynaklı yabancı sermayeler arka
sında ister istemez sahibi bulundukları memleketin, 
kapitalist süper devletlerin siyasi baskılarını da geti
receklerdir; ama İslam ülkelerinden gelecek sermaye
nin ardından süper güçler bulunmayacak, dost, kom
şu, kardeş ülke devletleri bulunacaktır. 

«Yabancı sermaye tatbikatında İslâm Kalkınma 
Bahkasıyla Arap ve Ortadoğu ülkelerine özel imkân
lar tanınmıştır.» diyor sayın Bakanımız. Bunu hali ha
yır olarak telakki etmek istiyorum. 

Kredi mevzuunda 2 milyar esnafın ve sanatkârın 
450 bininin krediden istifade ettiği ve işte bu limiti 
artırabilmek için. Halk Bankasına 1,5 milyar lira 
ilave ödenek konulmasını memnuniyetle kaydediyor
lar. 

Türkiye'de 400 milyar lira kredi kullanıldığına gö
re (ki, bu bankaların kendi öZkaynaiklarıyla 600 milyarı 
bulacaktır.) bunun sadece ' r 5"nin. 20 milyar liranın 
esnaf ve sanatkârlar tarafından kullanılması, diğer 
cc 95'inin başka sahalara aktarılmış olması düşündü
rücü bir husustur. Binaenaleyh, 2 milyonluk esnaf ve 
sanatkârın tamamının kredi kullandırılabilmesi için, 
hiç olmazsa bugünkü limitler dahilinde bu sahaya 100 
milyarlık bir kısmın ayrılmasında zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başlıklarıyla temas etmek imkânı dahi bulamaya

cağım bütçe mevzuunda bazı hususlara temas ederek 
sözümü tamamlamak istiyorum. 

Sayın Başbakanımız, alınan son tedbirlerin de
mokrasiyi yaşatmak için alınan tedbirler olduğundan 
ve zaruri muameleler olduğundan bahsediyorlar; ama, 
şu suali sormak gerekiyor: 
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Önemli olan sadece demokrasiyi yaşatabilmek mi
dir? Yoksa, demokrasi aziz milletimiz için bir huzur 
ve refah, saadet ilacı olduğuna inanıldığına göre, hal
kın boğulmadan yaşayabilmesi için de alınacak tedbir
ler ne ise. onların d'a geciktirilmeden alınması mı de
mektir?.. 

Devletin, işletmeciliğini yaptığı KİT'leri kurtara
bilmek için, zamlar ilan ediliyor; ama bu zamların al
tında ezilen aziz milletimiz oluyor, iş, sadece ilan et
tiğiniz devalüasyon ve Devlete yaptırdığınız zamlarla 
kalsa, bu mümkün değil. Vatandaşın elini uzattığı her 
şey ateş pahası olmuştur. Memur, işçi, esnaf artık evi
ne yumurta, et götüremez olmuş; emekliler bakkala 
olan borcunu ödeyemez duruma düşmüştür. O halde, 
vatandaşlarımızın % 95'i ölçüsürideki fertlerine he
men yansıyan bu sıkıntıyı derhal önlemek gerekir. 
Bu, «Devlet Baba» nın vazifesidir. «Bu malları kim 
kullanıyorsa, KİT'lerin zararını da o ödesin» denin
ce, işte bu r'/c 95'i teşkil eden büyük kitle sahipsiz kal
maktadır. 

O h'alde, bu milyonlarca fakir fukara, dar gelirli, 
işçi, memur, köylü, esnaf ve en mühimi işsizlerin 
mativolduğu manasındaki bu zamların arkasından mil
letin asaletine, fedakâr manevi yapısına gölge düşür
memek istiyorsak, «Rüşvet alıp yürümesin diyorsak, 
anarşi, huzursuzluk, hırsızlık, ideolojik soygun ve 
adam öldürmelerine vatandaşlar karışmasınlar istiyor
sak, vergi kaçakçılığı artmasın istiyorsak, genel a'hlâk 
ve aile korunsun istiyorsak, karaborsa, yalan, dolan 
başlamasın istiyorsak, acele getireceğimiz ek tedbirler
le dar gelirli işçi, esnaf, köylü ve emekli ezilmek
ten kurtarılmalıdır. 

Eşel - mobil, senelerdir Milli Selamet Partisinin di
linde tüy biterek anlatmaya çalıştığı bir husus; fakat 
bugün burada diie getirilmedi. 

İktidarın, Adalet Partisinin bunu daha yeni gün
deme alması sebebiyle belki uzun vadede gerçekleşe
bilir. Bunu beklemeye kitlelerin tahammülü yoktur 
bugün. O halde, acilen ve muvakkaten alınacak ted
birlere iktidar kanadının «Hayır» dememesi lâzım
dır. 

Asgari ücretin vergi dışında bırakılması konusu, 
hazırlanan vergi demetinin, vergi kanunlarında deği
şiklik yapacak tasarının içinde ne zaman çıkacağı bu
rada garanti edilemez. Bu çıkıncaya kadar, öyleyse ge
lin şu teklifleri elbirliği ile destekleyelim. Asgari üc
retin vergiden muaf tutulması halinde fazla tahsil 
edilmiş olacak verginin tazminat olarak ücretliye ve 
mükellefe geri ödenmesini temin edelim. Ayrıca, işçi 
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ve memur, tüm sigortalı, emekli, dul yetim tabakası 
için de vergi tazminatı olarak bir miktar para öden
mesinde bu büyük kesimi ferahlatıcı bir zaruret vardır. 
Hak ve nasafet kaidelerine en uygun hareket bu tarzda 
olacaktır. 

(Muhterem arkadaşlar; 
'Katsayı uygulaması 1970'de başladı. O zamanki 

toptan eşya fiyatlarının endeksini, katsayı rakamı olan 
7 olarak kabul edecek olursak, Sayın Bakanın 1979 
senesinde c/r 70'den 80'e vardığını söyledikleri toptan 
eşya fiyatları endeksi artışı sebebiyle 1970'de geçim 
endeksine baz olarak 7 rakamı alındığı anda bugün, 
1979'un sonunda hayat pahalılığı % 60 - 70 civarında 
olacağına göre, bu 7 rakamını karşılayacak rakam 48 
ilâ 50 olmaktadır. Yani, baz 7'den 10 sene zarfında 
48'e, 50'ye yükselmiştir. Öyleyse, yaşadığımız şu gün
lerin hayat şartlarına ayak uydurabilmek için katsayı
nın bu seviyeye çekilmesi hakkaniyet icabı olacaktır. 
Gerilere gitmeyelim. Hiç değilse bir Devlet memuru
nun 1 Mart 1979'da eline geçen para ile satın alabile
ceği şeyleri bugün de alabilmesi için, eline geçen sene 
aldığına iştirak gücü bakımından denk bir para al
masını ve bu imkânın kendisine sağlanmasını temin 
edelim. 

16 katsayı uygulandığı zaman hayat pahalılığı ge
çinme endeksine göre yeniden 48'e çıkan bazla muka
yese edilince memurun eline geçen, bu 10 senelik za
man zarfında 16/48, 1/3'dür; yani, 10 senede memu
run eline geçen para o 1/3 nispetinde değer kaybetmiş
tir. Bu acı bir gerçektir. Şayet katsayı, Hükümetin ge
tirdiği teklif veçhile 22 bile olsa, demek ki, iştira gü
cü 1/3 nispetinden daha aşağı düşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Binaenaleyh, en az geçen yılki imkânlar böylece 

memurun eline geçsin istediğimizi burada ifade ediyo
ruz. 

1979 Bütçesinde katsayı 16 olarak çıkarılırken, 
«2.2 olsun» diye Milli Selamet Partisi olarak konuş
tuk, teklif ettik, kabul edilmedi; ama, birkaç ay son
ra katsayı artışının hayat pahalılığını takip edeme
diği görüldü. O seneye göre memura yapılan muhte
lif ilâvelerle âdeta katsayı 22 olsaydı eline geçecek 
miktar tutulmaya çalışıldı. 

Şimdi, konjonktür katsayıyı 48'e doğru çekiyor; 
ama 25 olsun diye zorluyor. Hesapları sizlere zaman 
aldıracağı için burada arz etmiyorum. Bunu şimdiden 
gelin yapın. Yoksa, ileride mecburen yapılacak olan 
operasyonlarla bu işin dejenere olması ihtimali var
dır. 
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'Biz, bu konuyu bir parti mevzuu olarak görmüyo
ruz. Yüce Parlamento dar gelirliler üzerindeki bu zul
mü ortadan kaldırmalıdır, diye rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bitiri
yorum Muhterem Başkanım. 

'BAŞKAN — Oldu efendim. Geçti de onun için 
efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bütçede 
•€/c 2 civarında yapılacak bir fedakârlıkla bu iş yapı
lacaktır. Bu fedakârlık yapılır; ama, karşılığında dar 
gelirliler hayat pahalılığından, devalüasyondan kendi 
suçu olmadan uğradığı bu zulümden kurtarılmış olur. 
Memur da insandır arkadaşlar. Devletin yükünü çek
mektedir. En azından insan haklarına yaraşır bir sevi
yede bunun hayatını idame ettirmesini temin de Dev
letin vazifesidir. 

Hepinizi hürmetle selamlar, Bütçenin hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Sayın üyeler; 
il980 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

lCjli Genel Yönetim ve Destek hiz-
Ih'izımetleri 1 718 277 00 
(BİAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İli; Devlet Bütçesinin Düzenlen
mesi, Uygulanması ve Dene
timi 277 672 OOlO, 
IBÎAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil< 
mistir. 

1L2 Vergi Politikasının Hazırlan
ması, Yürütülmesi ve Devlet 
Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, 
Taitisil ve Takibi, 6 606 471 000ı 
iBtAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 

Bölüm Lira 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Devlet Harcama ve Devlet 
'Muhasebesi Hizmetlerinin Yü
rütülmesi il 613 062 000, 
«BfAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edik 
mistir, 

114 Devlet Mallarının Satmalın -
ması Yönetimi ve Elden Çıka
rılmasına İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 1 985 08H 000 
'BİAŞKAN — Bölümü oylarını
zda sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir, 

115 Hazine Politikası ve Genel 
Ekonomi Politikasının Maliye
ye İlişkin Yönlerinin Hazırlan
ması ve Yürütülmesi 327 242 000 
lÖAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler., 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve Muhakemat Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 287 696 000; 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

910 Kurumlara Katılma Payları 
ve Sermaye Teşkilleri 38 100i 000ı 000ı 
BİAŞKAN — Bölümü oylarını- «* 
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

92Q İktisadi Transferler ve Yar
dımlar 71 2CjO| 0011 0Cp{ 
IFJAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

93Q Mali Transferler 128 231 545 0$0 
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Bölüm Lira 

İ0AŞRAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-î 
mistir, 

94Q Sosyal Transferler 28 C54 60$ 0.C0-
BİAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kafbul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir, 

95q IBorç Ödemeler 72 930, löl OOÖj 
(BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler., 
Kaibul etmeyenler... Kafbul edil
miştir. 

11980i Yılı Maliye Bakanlığı Bütçe Kanun tasarısı
nın tümünü oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu 
olsun Sayın Bakan. 

Sayın Üyeler; 

Bütçe Kanun tasarısının görüşülmeye 'başlandığı 
günden bu yana Bütçe Kanununun 1 nci maddesinin 
eki (A) cetvelinin görüşmesi tamamlanmıştır; tüm ba
kanlıklar ve bağlı kuruluşların bu suretle görüşmeleri 
tamtamlanmıştır. Bu 1 nci madde Gider Bütçesi ola
rak. Şimdi 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum efendim. 

1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir Ve Denge 

Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (756 687 182 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önergeler var, oku
tuyorum efendim. 

'{'Bu önenge 31 nci madde ile ilgili olarak verdiği
miz önergeyle 'bağlantılıdır.) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Bütçe Kanununun 1 nci maddesine aşağıdaki met

nin fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
^«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakanlı

ğı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet program

larında yer alan ödeneklerin tamamı hariç), Genel ve 
Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden ,% 2 kesilerek 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 tertibine 
eklenmiştir.» 

Bingöl Diyarbakır 
'Mehmet Bilgin Sabahattin Savcı 

Siirt Konya 
İdris Arıkan Ahmet Remzi Hatip 

Erzurum Muş 
Lütfi Doğan İsmail Arslan 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Önergenin Gerekçesi : 
Bütçe Kanununun 1 nci maddesine aşağıdaki met

nin fıkra olarak eklenmesi hakkında madde metniy
le 'birlikte gerekçedir. 

Önergedeki madde metni aynen şöyledir : 
«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakan

lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet prog
ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç), Ge
nel ve Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki 
(A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden c/c 2 kesi
lerek, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-03-301 ter
tibine eklenmiştir.» 

Bu önergemizle, sayılan kuruluşlar dışındaki dai
reler bütçesinden, bir diğer ifadeyle (A) işaretli cet
veldeki ödeneklerden r/( 2 kesilerek Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin 930-09-3-301 tertibine eklenmesi teklif edil
miştir. Bu teklifimiz, Bütçe Kanununun 31 nci mad
desine 25 katsayı önergemize aktarma teşkil etmek
tedir. Bir diğer ifadeyle, Bütçe Kanununun 930-09-3-
301 tertibinden 31 nci maddeye aktarma önergesidir. 
İşbu gerekçe (Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince 
gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı) bir önerge 
telakki edilmemesi için aktarmaya esas olduğunu be-
yan etmekten ibarettir. Yani, bu önergemiz, 31 nci 
maddeye ilişkin önergeyle birlikte mütalaa edilmesi 
amacını taşımaktadır. 31 nci madde ile önergemiz dev 
bu önerge ile murtabıttır. 

Kamu hizmetini yürüten kamu personeli Türkiye* 
deki enflasyon canavarı tarafından güç durumlara 
düşürülmüştür. Adalet Partisi İktidara gelmeden ön* 
ce geçen yıllar 21 katsayıyı önermiş ve getirdiği Büt* 
çe Kanunu ile 22 katsayıyı uygun bulmuştur. Ancak, 
bu katsayı Meclislerde müzakere edildiği sırada, bir 
gece ansızın ?/c 50'ye yakın devalüasyon yapılması, 
arkasından da en yüksek Hükümet yetkilileri büyük 
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boy zam açıklamaları ve uygulamaları vukübulmuş-
tur. Bu kadar ekonomideki zelzeleden sonra sabit ge
lirli kamu personeline en az 42 katsayısı uygulanma
sı gerekirken, Bütçe dengesini bozmamak, ve en faz
la net 15 milyar liralık bir külfet getirecek 3 katsayı 
artışı teklifinde zaruret hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeler ve gerekçeleri uzun olduğu için okuyan 

Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bir önerge var, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Yasası

nın 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygıyla öneririz, 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet prog
ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç), Ge
nel ve Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki 
(A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden r/c 2 kesile
rek Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 tertibi
ne eklenmiştir.» 

Konya Trabzon 
Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Güven 

İstanbul Manisa 
Aysel Baykal M. Tevfik Elmasyazar 

Eskişehir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hikmet Savaş Hüsamettin Çelebi 

Aydın İstanbul 
Sadettin Demirayak Mehmet Emin Sungur 

K ahramanmaraş Af yonkarahisar 
Rıza Akgün Mustafa Çelik 

Konya Bolu 
Mukbil Abay Neş'et Akmandor 

Tabii Üye 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN Bu önergenin gerekçesini okutuyo

rum 
Gerekçe : 
Bu önergemizde sayılan kuruluşlar dışındaki dai

reler bütçelerinde yer alan ödeneklerden c/'c 2 kesinti 
yapılarak bunun Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-
3-301 tertibine eklenmesi önerilmektedir. Böylece, 
görüşülmekte olan Bütçe Yasasının ileriki maddele
rinde yapılacak değişiklikle memur aylıklarına uygu
lanan katsayının artırılması için gerekli mali kaynak 
sağlanması amaçlanmaktadır. Hükümetin yaptığı son 

devalüasyon ve bunun neden olduğu zincirleme zam
larla sabit gelirliler için yaşam koşulları dayanılmaz 
bir hale gelmiş olup, böyle bir düzenleme ile bu ki
şilerin durumu bir ölçüde i yileş ti rile bilecek ti r. 

Öte yandan, ilgili maddeler görüşülüf'ken verilecek 
bir önergenin Anayasamızın 94 ncü maddesi uyarın
ca «Gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı» nitelik
te sayılmaması için, önceki yıllarda da örneği görül
düğü üzere 1 nci maddede böyle bir değişiklik yapıl
ması gerek görülmüştür. Bu önergemizin katsayı ar
tışı ile ilgili önergemizle birlikte düşünülmesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var okutu
yorum efendim. Bu da aynı madde üzerindedir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Yasası

nın 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygı ile öneririz. 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet prog
ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Genel 
ve Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden Çf 5 kesilerek 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 tertibine 
eklenmiştir. 

Konya İstanbul 
Erdoğan Bakkalbaşı Aysel Baykal 

Trabzon Manisa 
Hasan Güven M. Tevfik Elmasyazar 

İstanbul Eskişehir 
Mehmet Emin Sungur Hikmet Savaş 

Aydın İzmir 
Sadettin Demirayak Nurhan Artemiz 
Kahramanmaraş Konya 

Rıza Akgün Mukbil Abay 
Bolu Kayseri 

Neş'et Akmandor Ziya Müezzinoğlu 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Gerekçe : 
Bu önergemizde sayılan kuruluşlar dışındaki dai

reler bütçelerinde yer alan ödeneklerden °/c 5 kesinti 
yapılarak, bunun Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-
3-301 tertibine eklenmesi önerilmektedir. Böylece, gö
rüşülmekte olan Bütçe Yasasının ileriki maddelerinde 
yapılacak değişiklikle, memur ve işçilerin özel vergi 
indirimin yükseltilerek hesaplanacak bir tazminatın 
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ödendbilmesi için gerekli mali kaynak sağlanması 
amaçlanmaktadır. Hükümetin yaptığı san devalüas
yon ve bunun neden olduğu zincirleme zamlarla, sa-
'bit gelirliler için yaşama koşulları dayanılmaz bir ha
le gelmiş olup, böyle bir düzenleme ile kişilerin du
rumu bir ölçüde iyileştirilebilecektir. 

Öte yandan, ilgili maddeler görüşülürken verile
cek bir önergenin Anayasamızın 94 ncü maddesi uya
rınca «Gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı» ni
telikte sayılmaması için önceki yıllarda da örneği gö
rüldüğü üzere, 1 nci maddede böyle bir değişiklik 
yapılması gerekli görülmüştür. Dolayısıyla, bu öner
gemizin memur ve ücretlilere özel indirim hesaplan
ması yolu ile bir tazminat ödenmesi yolunda verilen 
önergemiz ile birlikte düşünülmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Üçüncü bir önerge var okutuyorum 
efendim. Aynı mahiyette'dir efendim. 

«Bu önerge müstakil olarak Bütçe Kanununa ek
lenmesi istenen 27 ve 28 nci maddelerle ilgili olarak 
verdiğimiz önerge ile bağlantılıdır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'Bütçe Kanununun 1 nci maddesine aşağıdaki met

nin fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bingöl Diyarbakır 
Mehmet Bilgin Sabahattin Savcı 

Siirt Konya 
İdris Arıkan Ahmet Remzi Hatip 

Erzurum Muş 
Lütfi Doğan İsmail Arslan 

İstanbul 
Ali Oğuz 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet prog
ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Genel 
ve Katma Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden Çf 5 kesilerek, 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 tertibine 
eklenmiştir. 

Önergenin gerekçesi : 
Bu önergemiz müstakil olarak teklif edilen 27 

ve 28 nci madde önergelerimizle bağlantılıdır. Bu 
müstakil önergeler için kaynak teşkil eden bir aktar
ma önergesidir. 

"BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dört önerge okuttum, şimdi Yüce Genel Kurulun 

ıttılaına arz ettim. Bu dört önergeden iki tanesi kat
sayıyla ilgili, iki tanesi de vergi indirimiyle ilgilidir. 

Katsayı ile ilgili olan iki önerge mahiyet itibariyle-
aynıdır, dinlediniz. Bu önergelerin sahiplerini de okut
tum. Bu iki önerge sahibi, gruplar olarak, arkadaşlar 
ve senatörler olarak birleşme imkânınız mevcuttur. 

Şimdi ilk önce okunan önerge Mehmet Bilgin ve 
arkadaşlarına, ikinci okunan önerge Erdoğan Bakkal-
başı ve arkadaşlarına ait. 

Şimdi, Sayın Mehmet Bilgin ve arkadaşları tara
fından verilen önergeye, Sayın Bakkalbaşı ve arkadaş
ları tarafından verilen önerge sahipleri katılıyorlar 
mı?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, böylece önerge tekleşmiş oldu. Tek 

önerge üzerinde işlem yapacağız. O önerge de,> (Ge
rekçesiyle beraber her iki önergenin) Sayın Mehmet 
Bilgin ve arkadaşlarına ait olan önergedir. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Tekrar okun
sun efendim. 

BAŞKAN — Okundu efendim; çok uzun. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Hükümet olarak ben söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun da Sayın Bakanım 
size şimdi geleceğim efendim. 

Komisyon katılıyor mu efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Bu önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 

Milletvekili) — Müsaade ederseniz arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Gayet tabii, buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Buradan mı arz edeyim, oradan mı?.. 

BAŞKAN — Oradan olur Sayın Bakanım, teamü
lümüz öyle genellikle. (AP sıralarından «Kürsüden, 
kürsüden» sesleri) 

Lütfen efendim, farketmez efendim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Duymuyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Çok görüşüldü bu konular beyefen

di, farketmez, rica edeyim. 
Buyurun efendim, 
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Yüce Senatomuzun değerli Başkanı, 
değerli üyeler; 

Değerli üyelerin vermiş oldukları bu önergeler 
Anayasamıza aykırıdır. Anayasamıza aykırıdır, zira 
Anayasamızın 94 ncü maddesi, bütçelerde belli gelir
leri eksiltici, gider artırıcı tekliflerin Genel Kurullar
da yapılamayacağını amirdir. Bu konu, bu yüce kür
süde çok tartışıldı. Burada Kurucu Meclisin zabıtları 
okundu, tartışıldı. Kurucu Mecliste Cumhuriyet Halk 
Partili sayın üyeler, aralarında Sayın Melen, Sayın 
Çelikbaş, eski Senato Başkanımız Sayın A'talay, Sa
yın Güneş; «Hiçbir şekil ve surette üyeler genel ku
rullarda bütçe gelirlerini eksilten, giderlerini artıran 
önerge veremezler...» ve bunlar zapta geçmiş. 

Milli Birlik Grubunun değerli üyeleri; yapılan büt
çelerin bütünlüğü bozulmasın, Genel Kurullarda büt
çe kuşa çevrilmesin ve bütçe denkliği bozulmasın, gi
bi mülahazalarla Anayasanın 94 ncü maddenin son 
bölümünü okuduğum şekle getirmişler ve hatta bu
rada, önergelerde belirtildiği gibi sayın üyeler; «Ge
nel kurullarda masraf artırıcı önergeler verildiğinde, 
gösterilen kaynağın geçerliliğinin Komisyonca benim
senmesi şarttır.» denmiş. Bunu diyen de Sayın Gü
neş. Yani bu önergenin burada oylanabilmesi dahi 
Sayın Başkanım, eğer Sayın Güneş'e itibar ediyorsa
nız, eğer 94 ncü maddenin son fıkrasındaki amir hük
müne karşı çıkmakta arkadaşlarımız ısrar ediyorlar
sa, Kurucu Meclis zabıtlarından yararlanmak istiyor
sanız, okuduğum zapta göre bunu Komisyona sorar
sınız. «Gösterilen kaynak (Şimdi kaynağa da gele
ceğim) geçerli midir, geçerli değil midir?..» diye Ko
misyonun benimsemesi, benimsediği takdirde oylan
ması gerekir; bu mantığa göre. 

Sayın Başkanım; 
Gelelim bu kaynağa. Bu kaynakta benimsenecek 

bir kaynak değildir. Yani Bütçeden c/c 5 kesiyorsu
nuz. Neden?.. Yatırımlardan kesiyorsunuz. Bu öner
gede imzası bulunan sayın üyeler bu kürsüye çıkıyor, 
«Yatırımlar azdır, bu yatırımları daha fazlalaştırma-
nız gerekir, işsizliği azaltmak için, yeni istihdam im
kânları açmak için» diyor. Başta Milli Birlik Grubu 
adına konuşan arkadaşımız, Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjan Grubu adına konuşan arkadaşımız, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız ve 
biraz önce de en son konuşmayı yapan Sayın Hatip 
arkadaşımız; işsizliğin artması, istihdamın artırılması, 
yatırımların çoğaltılması noktası üzerinde duruyor
lar ve ondan sonra da geliyorlar önerge veriyorlar, ya
tırımlardan c/c 5 kesiliyor... 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım... 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 

— Bu, bütçenin denkliğini de bozar, bütçenin bütün
lüğünü de bozar. Bu bakımdan da aykırı. 

Sayın 'Başkanım; 
!Bu önergeyi oylayamazsınız da. Zira bu önerge 

ile Maliye Bakanlığı Bütçesine dönüş vardır. Maliye 
Bakanlığının Bütçesini biraz önce kabul ettiniz. Ma
liye Bakanlığının Bütçesinin 920 nci faslına atıf ya
pan bir önerge kabul edildiği takdirde, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin tekriri müzakeresi demek anlamı
na gelir. Maliye Bakanlığı Bütçesini tekriri müzake
reye gitmeden onda bir ödenek kabulünün mümkün 
olmadığını eski bir parlamenter olarak Sayın Başkan 
bilirler. Bu bakımdan da oylanamaz bu önerge Sayın 
Başkanım. 

Kaldı ki sayın üyeler, şimdi katsayıyı 22'den 25'e 
çıkarmak istiyorsunuz. Katsayının 22'den 25'e çık
masının 15 nci derecede bir memur için getireceği 
fayda sadece 370 liradır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Doğru 
efendim doğru. 

MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ama sayın üyeler, birinci dereceden, birinci dere
cenin dördüncü kademesinden, hele onun 400, 500, 
600, 700, 8C0, 900 ödeneği varsa, çok büyük boyut
lara ulaşacaktır onun aldığı rakam ve bu 25'e çık
tığı zaman sayın üyeler, Ankara Hastanesindeki bir 
hastabakıcı veya bir hemşire Ankara Valisinden, Ge
nelkurmay Başkanından daha fazla para alacaktır. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — O da 
doğru. 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Biz, biraz önce size sunduğumuz yasa ile sayın 
üyeler... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Onun 
akibeti meçhul... 

MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) 
—• Akibeti meçhul değil. Söz verdiniz çıkaracağız 
diye. Biraz önce söz verdiniz, şimdi akıbeti meçhul 
diyorsunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Karşı
lıklı konuşma Sayın Bakan. (AP sıralarından gürül
tüler.) 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen katılmayın efen
dim. Lütfen yapmayın. 
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CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkanım, 
dinlesinler. Kendilerinin akıbeti meçhule gidiyor, bu
nu iyi bilsinler, akıbetlerinin nereye gittiğini bilmi
yorlar. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Sayın üyeler; 

Bizim getireceğimiz tasarı, getirdiğimiz tasarı 15 
nci derecenin birinci kademesindeki Devlet memuru
na ayda 2 835 liralık yeni iştira gücü getirmektedir. 

Siz 2 835 liralık iştira gücünü bir köşeye bıraka
caksınız, burada 370 lira için Anayasaya aykırı, İç
tüzüğünüze de aykırı, alınan ekonomik tedbirlere de 
aykırı, Bütçenin bütünlüğüne de aykırı önerge vere
ceksiniz... Kime yaranılacak muhterem üyeler?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yani 
zengin memurlara... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım... 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Fazla mı gö

rüyorsun?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Evet yararlanacak yüksek dereceli memurdur. Ya
rarlanacak bizleriz sayın üyeler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hududunu bulalım 
efendim bu konuşmanın. Lütfen efendim. Bağlaya
lım bir yerde lütfen. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Bulacağım efendim. 

BAŞKAN — Nihayet yerinizden «evet» veya «ha
yır» deme durumundasınız. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Aman efendim... 

BAŞKAN — Ama açtık, imkân verdik efendim. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Ve sayın üyeler, en küçük devlet memuruna 370 
liralık bir gelir sağlayan bu önerge ile ve hele yük
sek kademelere çıktığında, yüksek kademelerin maaş
larla birlikte ödeneklerine de dokunan ölçüde alın
dığı takdirde, bunun hesahını veremeyecek noktalar
da olduğumuz bir ortamda Cumhuriyet Senatosunun 
yüce üyeleri, geliniz, Anayasaya aykırı, Bütçenin bü
tünlüğüne aykırı, Tüzüğünüze aykırı, sosyal adalete 
aykırı, biraz önce bu kürsüde söylediklerinize aykırı 
hu önergenizi geri alınız. 

Siz de Sayın Başkanım;-Anayasaya aykırı, İçtü
züğe aykırı bu önergeyi mevkii muameleye koyma
yınız. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 
• A. METİN TAŞ (Aydın) — Parlamenterler ne 
olacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sağolun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, gö

rüşülmesi tamamen aykırı. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Atalay, önergenizi aldım. Genelde Sayın 

Bakan bir konuşma yaparken, sizin de o tür bunu 
Anayasaya aykırı olarak savunduğunuzu belirttiler. 
Siz konuşmadığınızı ifade ediyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söyledikleri şekilde 
değil. (AP sıralarından «Ayağa kalk ta konuş» ses
leri) 

BAŞKAN — Siz söylemediğinizi ifade ediyorsu
nuz, tutanaklara da geçirttiriyorum. Ama bu büyük 
önerge üzerinde söz isteme haliniz varsa ayrıca dü-v 

sünelim. Yoksa, söylemediğiniz eski zabıtlarda var, 
şimdi de ifade ediyorsunuz söylemediğinizi. Sanırım 
ki, tatmin olmuşsunuzdur. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (AP sıralarından 

gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar.) 
Müsaade buyurun. Verdim efendim müsaa'de bu

yurun. (AP sıralarından «Niye söz vereceksiniz?» ses
leri) Verdim efendim. 

Efendim şöyle diyor; «Sataşma var» diyor. Oku
yayım efendim... (AP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar ve «Kime sataşma?» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim. (AP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

Efendim gürültüyle olmaz müsaade buyurun. An
latayım efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen oturun efendim. 
Siz lütfen oturun Sayın Bakan. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Niye oturacak?.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Ben, Sayın Sırrı Atalay'ın bir şey söyle
diğini söylemedim. 

BAŞKAN — Değil efendim, müsaade buyurun 
efendim. Sizin değil efendim. (AP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

Sizin değil efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Söz söyleyecek... 
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MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Efendim benim söylemediğim bir söz o. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim; okuyorum 
efendim, dediğini okuyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz benimle kavga eder 
gibi konuşmayın ve sizden rica edeceğim, üslup içe
risinde bir noktaya gelelim efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Söylemedim böyle bir şey efendim. 

BAŞKAN — Lütfen buyurun efendim. Şu anda 
size söz vermedim; oturun efendim. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Efendim benim söylemediğim bir söz 
üzerine hatibi kürsüye çıkarmayın. 

'BAŞKAN — Size söz vermedim... 
'Bakın efendim okuyorum önergeyi. (AP sırala

rından gürültüler) 
«Sayın Bakan konuşmamda benim Anayasa...» 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bila'kis kendisi söyledi... 

'BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, ne isti
yorsunuz?.. Ne istediğinizi anlamıyorum. (AP sırala
rından gürültüler.) 

Okuyorum efendim müsaade buyurun. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

otursunlar ondan sonra. 
BAŞKAN — Hayır efendim müsaade buyurun 

okuyorum. Ben çağırdım efendim kürsüye okuyorum. 
«Maliye Bakanı konuşmasında, benim Anayasa 

görüşmeleri sırasında Anayasaya aykırılığı görüşünü 
savunduğumu ileri sürdüler...» 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hayır. 
BAŞKAN — Dediler, tutanaklarda var. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Söylemedim öyle bir şey efendim. 

BAŞKAN — Dediler efendim, ben biliyorum ve 
bu nedenle söz istiyorum dediler, ben de söz verdim. 

Buyurun Sayın Atalay. (AP sıralarından gürül
tüler) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
bilakis aksini söylediler. 

BAŞKAN — Bırakın efendim, yapmayın. Bu, kı
sa bir şeydir. 

Çok kısa olarak rica edeceğini Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Konuşmam bir daki

kayı bile almayacak. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Lütfederseniz, bir 

dakikalık konuşmayı bana çok görmeyin. 
Çok değerli arkadaşım Sayın Maliye Bakanı, Ku

rucu Meclis görüşmeleri sırasında, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin hangi anlamda anlaşıldığını ve görüşme
lerin hangi ölçülerde yapıldığını ifade ederken, 94 ncü 
madde gereğince gelir azaltıcı, gider çoğaltıcı hiçbir 
önergenin verilmeyeceğinin esas olduğunu belirttiler 
ve bunu savunanlar ve bu görüşten yana olanlar içe
risinden isimler saydılar ve bu isimler içinde beni de 
gösterdiler. 

Ben birçok kez bu kürsüde bir hususu söylemi
şimdir. Fikirlerime evladım gibi daima sahip çıkarım. 
Şayet Sayın Sezgin'in dediği gibi, Kurucu Meclis sı
rasında ben bu görüşü savunmuş olsaydım, şimdi 
kendisinden yana olur ve Grubumun kararına rağmen 
bunu savunur ve bu istikamette oy verirdim. (AP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Lütfedin. 
Benim temel görüşüm odur ki, Yasama Organla

rının yetkileri ve onların ülkenin çeşitli sorunlarında 
tek ve son karar mercii olmaları görüşüdür. Komis
yonlarda her şey biter ve komisyonlarda alınan ka
rarlar Genel Kurulu bağlar hukuk görüşüne de ben 
yatkın değilim ve Kurucu Mecliste de bu görüşe sa
hip idim. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Demokrasiyi 
sen tberhat ettin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kurucu Mecliste 
94 ncü maddeye uygun olarak Genel Kurullar en 
ufak bir şekilde gelir kısıcı, gider artırıcı davranışlar
da bulunmaz görüşü lehinde, herhangi bir görüş de
ğil kelime dahi ifade etmiş değilimdir. Aslında, Ku
rucu Meclisteki anatema ve felsefe şu idi : 

1950 - 1960 arasında bütçe görüşmeleri sırasında 
bütçeler gerçekten anlaşılmaz şekle gelirdi. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bir dakika de
mişti Sayın Başkan. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Mevzuyla alakası 
kalmadı. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — On dakika 
oldu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütçelerde bütün
lüğü sağlayabilmek için, Hükümetin getirmiş olduğu 
'bütçeyi az yaralı çıkarma görüşüne gidilmiş idi; ama 
gelirini göstermek ve bu göstermede inandırıcı ol
mak kaydıyla Genel Kurulun kaynağını açıkça ifade 
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etmek üzere tasarrufta bulunabilme yetkisi kısıtlan
mış değildir. Bu sebeple verilen önergeler... (AP sı
ralarından «Önerge üzerinde konuşamaz» sesleri) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde konuşamaz. 

'BAŞKAN — Efendim, bitiriyor, müsaade buyu
run. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika... 
BAŞKAN — Lütfen toparlar mısınız efendim... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasa aykırı

lığı göstermez. Şunun için ifade ediyorum. Eğer öner
geler... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Önerge üzerinde 
'konuşamaz Sayın Başkan. (AP sıralarından gürültü
ler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasa aykırı
lığı niteliğinde olsaydı, şimdi konuşmamı istemeyen 
arkadaşlar gibi ben de sıralara vurur, Anayasaya ay
kırıdır derdim. 

AHMET METİN TAŞ (Aydın) — Allah için. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bilsinler ki, Ana
yasa aykırılığı söz konusu olduğu sırada, en az ken
dileri kadar da ben sahip çıkmasını bilmişimdir ve 
'Başkanlık ettiğim sırada, önerge Anayasaya aykırı
dır der, Başkanlığı bile terk etmesini bilirim; ama Ana
yasaya aykırı olmayan bir önerge verilince... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
önerge hakkında konuşamaz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O önergeyi Ana
yasaya aykırıdır demelerine rağmen de savunmasını 
'bilirim. Şimdi bu önerge Anayasaya aykırı olmadığı 
için, savunanlarla beraiberim ve savunmasını biliyo
rum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

HASAN GÜVEiN .(Trabzon) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak söz istiyorsu
nuz... (AP sıralarından «Veremezsiniz Sayın Başkan» 
sesleri) 

ERDOĞAN ADALI (tstaribul) — Yok Beyefen
di o. 

BAŞKAN — Beyefendiler, bu önergelerde altı 
üyeye konuşma hakkı vardır, onar dakikadır. Kafbul 
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ettiğiniz kararda tescil edilmiştir. Lütfen efendim, mad
delerin önergeleridir 'bunlar. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Her halde sa

yın üyeler unuttular, ben hafızalarını tazelemek için 
şu maddeyi okuyayım ve devam edelim efendim. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Görüşme aça-

caksanız, onu açarsınız, biter, ondan sonra Komisyo
na söz 'verirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle değil. Biz Ko
misyonun ve Hükümetin görüşünü alırız. Bu arada 
söz istenirse yazarız ve devam ederiz, altı üyeye... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
ben konuşmamdan vazgeçmiş değilim. 

BAŞKAN — Efendim, 'bekleyin, siz konuşmuyor
sunuz. 

Buyurun Sayın Mehmet Bilgin. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Dikkat edin efendim, yorgun saat
teyiz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Mehmet Bil-
gin'e söz verdim. 

Buyurun Sayın Bilgin. 
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GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Olur mu öyle 
şey?.. 

BAŞKAN — Öyledir efendim, öyledir. 
MEHMET 'BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Önerge sahibi 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, isimlerinizi yazıyo
ruz. 

«Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri üzerindeki 
değişiklik önergelerinin, sözü geçen (Kanunun 3 ncü 
maddesine geçilinceye kadar verilmesine ve değişik 
önergesi verilen maddeler üzerinde görüşme açılarak 
her madde üzerinde ancak altı üyeye söz verilmesine, 
bu konuşma sürelerinin de onar dakika ile sınırlan
dırılmasına, üzerinde önerge verilmeyen maddelerin 
okunup oylanmasına...» üzerinde gidiyoruz efendim. 

Buyurun Sayın Güven. (CHP sıralarından «Vaz
geçti» sesleri) 

Sayın Hasan Güven konuşmuyorlar. 
Buyurun Sayın Mehmet Bilgin. 
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MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu çatı altında bulunan hiçbir kimse Anayasaya 
aykırı bir önerge vermez ve böyle bir itham da ge
rekmez. (OHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Verdi
ğiniz önerge Anayasaya aykırı. 

BAŞKAN — Ne yapalım, böyle devam ediyoruz 
bu gece efendim. 

Buyurun Sayın Bilgin. 
MEHMET BİLGİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

Bu hiçbir zaman gider artırıcı... 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bu Umumi Heyette almış olduğunuz karar, Anayasa 
Mahkemesinde dahi bozulabiliyor. (CHP sıraların
dan «Sen sus» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bilgin. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) -r- Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu önerge ne gider artırıcı, ne gelir, azaltıcı bir 
önerge değildir. Sadece bir aktarma önergesi gibidir 
ve bu 1977'de de aynı şekilde verilmiş, katsayı 12'ye 
çıkartılmıştır. 

Sonra bu vesileyle Sayın Başkan şunu bilhassa 
belirtmek isterim ki buraya gelen hükümetler dai
ma birbirlerine hücum etmekte, bir nevi, siz yapa-
madinz, biz yapamadık yahut siz yapmadınız, biz 
yapmadık deyip duruyorlar. Buraya gelen ve şu kür
süye çıkan bakanlar ve hükümeti devralanlara hiç
bir zaman, hiçbir senatör gidip de, aman etmeyin, 
'eylemeyin, bu memleket, battı, gelin şu hükümeti ku
run diye yalvarılmadı, yalvarmadik. Hükümeti dev
ralan, ben bu memleketi daha iyi idare edeceğim 
diye iddia ediyor ve bunu alıyor. Şu halde, çaresini 
de bulmak mecburiyetindedir. 

Bilhassa bugün iktidarda bulunan Hükümet, kar
ma ekonomiyi kabul etmiş durumdadır ve diyor ki, 
ben her türlü imkânlar dan istifade ederim. O.halde, ak
siyonlar çıkartsın. Bu 20 nci Asrın son çeyreğinde, 
«Halkçı Kapitalizm» diye bir ekonomik görüş var
dır. Bu görüşe uyarak pekala elindeki imkânları 
% 51 'i Hükümetin elinde bulundurmak suretiyle 
c/c 49'unu halka açabilir ve bu suretle sermaye te
rakümü yapabilir ve gereken yatırımları da yapa
bilir. 

Saygılar sunarım. (CHP ve grup kuramayan üye
ler sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 
NACİ GACİROĞLU (Erzurum) — 68 bin liranın 

müdafaasını mı yapıyoruz burada? Hazinede ne var, 
neyi dağıtıyoruz? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkanım, sayın arkadaşlar, 

Bir değişiklik önergesi takdim ettik. Bu önergenin 
Anayasaya aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, bu 
yapılan ameliye ile" 1980 yılı Bütçe Kanunu 1 nci mad
desinin ifada ettiği rakamlardan % 2 nispetinde bir ek
siltme yapıyor ve bunu Maliiye Bakanlığı bütçesindeki 
ait olduğu kaleme aktarmak suretinde bir değişiklik tek
lif ediyoruz. Binaenaleyh, bu gider artırıcı veya gelir 
eksiltici bir muamele değildi. Bunun üzerinde mü
nakaşa mevzuu olmamak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada 12 nci derecede bir memurun aldığı üc

retten söz edildi. 12 nci derecede bir memur bugün 
net olarak 6 732 lira almaktadır. Hayat pahalılığı 
1979 yılı boyunca c/c 60 nispetinde arttığı, hatta 
(Her konuşmada sene sonu rakamları alındığı için 
olacak) c/c 70'e, 80'e vardığı ifade edilirken, böyle 
bir maaşın hayat pahalılığı sebdbiyle 11 bin lira ci
varına gelmesi lazımdır. 16 katsayıya göre bugün 
6 732 lira alıyor, yan ödemeleriyle beraber. Bunu 
eğer 22 katsayı yaptığımızda 9 256 lira alacaktır. Bu
nu 25 yaparsak 10 770 lira alacaktır ki, işte 11 bin 
lira civarında bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun makul bir rakam olduğu kanaatiyla bu

radan geçmesini istiyoruz. 

Ben katsayı konusunda iki kelime daha söylemek 
isterim. Bu aktarma sebebiyle Maliye Bakanlığı büt
çesine verilecektir. Zaten biz 4 ncü maddede de gö
receğiz, Maliye Bakanlığı bizim verdiğimiz bu ra
kamlara rağmen bütçede birtakım kısıtlamalar yap
ma yetkisini almaktadır. Demek ki, verilen rakamlar 
zaten Maliye Bakanlığının emrinde ve tatbikatta 
onun msiyatifi altında yürümektedir. Hal böyle 
olunca, bir kalemden diğerine % 2 nispetinde bir 
eksiltme yaparak Maliye Bakanlığına intikal ettir
menin makul olmaması için bir sebep yoktur. 

Katsayı 1970'de konulmuştur. 1974'te 8'e çıka
rılmıştır. Bu sırada Adalet PaMsi hükümette değil
dir. 1975'te geçici bir hükümet vardır, 9'a çıkart
mıştır. 1977'de Adalet Partisiyle ortak bulunmakta
yız. Yine katsayının artması konusunda Adalet Par-

— 420 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 3 

tisi itiraz etmiştir; fakait itirazına rağmen 12'ye çı
kartılmıştır Büyük Millet Meclisince. 1978'de 14'e 
çıkartılmıştMY Adalet Partisi iktidarda yoktur. 1979' 
da 16*ya çılkantılmıştur, iktidarda yoktur. 1980'de, 
yukarıda Bütçe Komisyonunda ifade ettiler, bu 
Cumhuriyet Halk Partisiinlin getirdiği bir sütprizdir. 
Onun için medbur öldük, bu şekilde getirdik. Bina
enaleyh, yine burada da Adalet Partsinin rolü yok. 

Şimdi, 22 'katsayıyı yapanken 16 katsayıdan 6 ila
ve edimdktedir. 6 ilave edildiği zaman hemşirelerin 
maaşları Cumhurbaşkanının maaşını geçmiyor. Üç 
daha ilave ettiğiniz zaman nasıl geçiyor, bunu an
lamak zor muhterem arkadaşlar? 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekilli) — Onda da geçiyor. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Binaena
leyh, burada hissi olmayalım. Memurun elinden tu
talım. Bugün devalüasyon memurun haberi olmadan 
yapılmıştır. Zamlar memurun muvafakati olmadan ya
pılmıştır. Sabahleyin bakkala uğradığı zaman yapaca
ğı alışverişte yumurta fiyatından her türlü malzeme
ye kadar onun muvafakati olmadan arttığına göre, 
sizin ilave edeceğiniz miktarları getirmek üzere vaadet-
tiğiniz tedbirler gelinceye kadar onun beklemeye ta
hammülü olmadığı izahtan varestedir. 

ıBir an evvel bu sıkıntıdan kurtarılması için hissi 
değil, tamamen kitleyi düşündürücü bir tutum içeri
sine girmemiz gerektiğini ifade eder, hürmetlerimi 
sunarım. (CHP ve grup kuramayan üyeler sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, önerge üzerindeki görüşmeler, baş

kaca söz isteyen olmadığına göre tamamlanmıştır. 
Ancak, önergenin açık oyla yapılmasını isteyen bir 

başka önerge var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sunulan önergelerin açık oyla (Kabul, red, çekin-

ser) kelimlerinden birinin söylenmesi suretiyle oylama 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

Bolu 
Orhan Çalış 

Yozgat 
Ünal Alhoğlu 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Manisa 
Erol Yavuz 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

Bilecik 
Mehmet Erdem 
Kahramanmaraş 

Adnan Karaküçük 

Rize 
Şükrü 'Meto 

Artvin 
Rasim Gezmiş 

Van 
Fevzi Kartal 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Amasya 
Nevzat Şener 

Nevşehir 
Ragip Üner 

Ankara 
Yiğit Köker 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Balıkesir 
Cemal Örgen 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

BAŞKAN — Mehmet Kılıç?. Burda, 
Naci Gacıroğlu?.. Burda, 
Orhan Çalış?.. Burda, -
Mehmet Erdem?. Burda, 
Ünal Alhoğlu?. Burada. 
Adnan Karaküçük?.. Burada. 
Ö. Naci Bozkurt?.. Burada, 
Şükrü Meto?.. Burada, 
Erol Yavuz?. Burada, 
Rasim Gezmiş?.. Burada, 
Fevzi Kartal?.. Burada, 
Yiğit Köker?.. Burada, 
Şeref Kayalar?.. Burada, 
M. Şükrü Çavdaroğlu?.. Burada, 
Nevzat Şener?.. Burada, 
Cemal Örgen?.. Burada, 
Ragip Üner?.. Burada, 
İbrahim Kirazoğlu?.. Burada. 

10 üyeyi geçti. Bu itibarla açık oylamaya gidile
cektir. 

Oylama işlemine hangi sayın üyeden başlanacağı
na dair ad çekiyorum.. Erdoğan Adalı (İstanbul). 

Okunan önerge biliniz tahtındadır; birleşmiştir. O 
önergeyi, ısrarla üzerinde konuşulup tartışması yapı
lan önergeyi oyluyorum efendim. 

(İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'dan başlanmak su
retiyle oylar toplandı). 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sözü geçen önergenin açık oylamasına 166 sayın 

üye katılmış; 91 kabul, 75 ret oyu verilmek suretiyle 
önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi, diğer önergeyi bir kere daha okutacağım, 
hatırlarınızda olsun diye. 

Sayın üyeler, 
Bu maddenin müzakeresine başlarken, iki tertip 

önerge olduğunu ifade etmiştim. Birisi katsayı ile ilgi
li, biraz evvel oylayıp kabul buyurduğunuz. Bir tane
si de Gelir Vergisi kazanç özel indirimiyle ilgili öner
ge idi. Şimdi bu ikinci önergenin müzakeresine sıra 
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geldi, burada da iki önerge mevcut ve aynı mahiyet
te önergeler. 

Birisi, Sayın Mehmet Bilgin ve arkadaşları tarafın
dan verilen önerge, diğeri de Sayın Erdoğan Bakkalba-
şı ve arkadaşları tarafından verilen önergedir. Bu öner
geler de aynı mahiyette olduğuna göre, Sayın Erdo
ğan Bakkalbaşı ve arkadaşları tarafından verilen öner
geye, Sayın Bilgin ve arkadaşları katılıyorlar mı efen
dim?. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Katılıyoruz 
efendim. 

ıBAŞKAN — Sayın Hatip, anlatabildim mi efen
dim? Gerekçeli bir önerge, aynı mahiyette de, üstü 
aynı, Gerekçesi varmış katılmanızı talep ediyorlar. Siz 
bu tarafa katılıyor musunuz efendim? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
iBu suretle, Sayın Erdoğan Bakkalbaşı ve arkadaş

ları tarafından verilen önergeye, Sayın Bilgin ve arka
daşları katılmışlar ve katıldıkları önergeyi şimdi oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan. 1980 Mali Yılı Bütçe Yasası

nın 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygıyla öneririz. 

Konya Trabzon 
Erdoğan Bakkalbaşı Hasan Güven 

Aydın Eskişehir 
Sadettin Demirayak Hikmet Savaş 

İstanbul Manisa 
Aysel Baykal M. Tevfik Elrnasyazar 

İstanbul İzmir 
M. Emin Sungur Nurhan Artemiz 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakanlı
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet programla
rında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Genel ve 
Katma bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) işa
retli cetvelde mevcut ödeneklerden % 5 kesilerek, Ma
liye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 teftihine ek
lenmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu önergenin de açık oya sunulmasına dair bir di

ğer önerge var »okutuyorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum, çok kısa bir 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi önerge üzerinde? 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Önceki 

önerge üzerinde. 
BAŞKAN — Efendim, affedersiniz, esasen oyla

maya geçmedim, önerge var da onu okutuyordum. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASK AN VE

KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben evvelâ soruyorum, ka
tılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) 

Milletvekili) —Katılmadığımı ifade etmek için söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, oradan, 
bulunduğunuz yerden ifade ediniz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Sayın Başkan, ben de söz istedim, vermedi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, size sordum «Katılmıyo
ruz» dediniz, başkaca söz hakkınız olmuyor Sayın Ka-
raağaçlıoğiu. Siz usulü bilen bir arkadaşsınız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Sayın Başkan, dikkat ederseniz, zapta da 
geçti, söz istiyorum dedim, siz sonra, ısrarla, «Katılı
yor musunuz, katılmıyor musunuz?» dediniz efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, size de söz verece
ğim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 

Milletvekili) — Sayın Başkanım; 
Cumhuriyet Halk Partili sayın üyeler ile Milli Se

lamet Partili sayın üyeler, müştereken verdikleri öner
ge ile Bütçeden % 2 kesilerek, Milli Savunma Ba
kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı Bütçelerinden ve borçlar hariç olmak 
üzere geri kalan bütçe ödeneklerinden % 2 kesilerek 
(AP sıralarından c/c 5 sesleri) bununla asgari ücretin 
vergi dışı bırakılmasını istemişlerdir. 

Sayın Başkanım; 
Arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partili ve Mil

li Selamet Partili üyelerin birleştirdiğiniz önergelerin
de.. 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Kontenjan da 
Var. 

MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Yok efendim, onlar yok. Birleşirdiğiniz önergele
rinde bunlardan sonra geri kalan kısım 11 milyar lira 
eder. Arkadaşlara soruyorum; 11 milyar lirayla 90 mil
yar liralık asgari ücreti vergi dışına çıkaran yasayı na
sıl gerçekleştirebilecekler?.. Önce onu anlatsınlar; bu 
bir. 

İkincisi: 
Sayın Başkanım; 
Parlamentoda sayısal çoğunluklara bakarak ve 

bunlara önem vererek, birtakım siyasal kararlar alır
sanız, bu kararlar, bugün sayısal çoğunlukta olanlar, 
yarın iktidar oldukları zaman, onları etkiler. Bu de
mektir ki, Senatoda, Parlamentoda birtakım gruplar 
birleşerek sayısal çoğunluk sağlayacaklar, bu sayısal 
çoğunlukla kanunları, yasaları, Anayasayı bir köşeye 
bırakacaklar ve Gelir Vergisi yasasındaki değişikliği 
Bütçe yasasına koyacaklar.. Cumhuriyet Halk Parti
li milletvekilleri, senatörleri değil miydi ki; geçen se
ne Bütçe Kanununa konan birtakım maddelerin Büt
çe kanunuyla çözülemeyeceğini söyleyerek Anayasa 
Mahkemesine müracaat eden Cumhuriyet Halk Par
tili Sayın üyeler değil miydi?.. 

Geçen sene, Bütçe Kanununa başka kanunlarla il
gili maddeleri koyamazsınız, hele yeni kanun yapacak 
şekle ifrağ edemezsiniz deyip, Anayasa Mahkemesine 
müracaat edeceksiniz, bu yıl Senatoda, Meclislerde 
birleştiğiniz takdirde meydana gelen sayısal çoğunlu
ğunuzla Anayasaya karşı kanunlara karşı duracaksı
nız.. Bu olmaz. Bu ikincisi Sayın Başkanım. 

Ve ondan sonra zatıâliniz Başkan olarak ve öner
geyi imzalayan sayın üyeler, Yüce Parlamentomuzun 
değerli üyeleri olarak, «Bir aktarma yaptık» diyecek
siniz ve biraz önce Bütçedeki 265 milyar lirayı bulan 
personel ödeneklerinden de % 5 kesmek üzere yine 
personel ödeneklerine koyacaksınız; bu da başka bir 
mantık ve şimdi de yine bütün yatırımlardan Bütçenin 
denkliğini, bütünlüğünü bozması bir tarafa, Gelir Ver
gisi gibi fevkalade teknik, fevkalade önemli, fevkalâde 
kendi içerisinde tutarlı olması gereken bir kanunu, hiç 
bir tartışmaya meydan bırakmaksızın, Bütçe kanunu
na getirivereceğiniz bir maddeyle, Gelir Vergisindeki 
bu değişikliği kabul edeceksiniz.. Bu Anayasayla da 
bağdaşmaz, Yasalarla da bağdaşmaz. Gelir Vergisi 
Yasasıyla da bağdaşmaz ve kanun yapma ödevi Ana
yasa ile verilen Yüce Meclislere de yaraşmaz Sayın 
Başkanım. 
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Şimdi, 11 milyar lira bulabiliyorsunuz, yatırımları 
kesiyorsunuz, köy okullarına verilecek ödenekten ke
siyorsunuz, köy yolları yapımının ödeneğinden kesi
yorsunuz, barajlardan, fabrikalardan kesiyorsunuz ve 
ondan sonra alıyorsunuz bunu, 11 milyar liralık bir 
kaynak bulabiliyorsunuz ve ondan sonra da diyorsu
nuz ki, «Al 11 milyar lira, Yasayı değiştirdim, bunu 
değiştirdim. Bütçeye hüküm koydum. Ben yaptım 
olur..» Bu olmaz Sayın Başkanım ve özellikle biz, bi
raz önce de ifade ettiğim gibi, Yüce Senatonun de
ğerli üyelerinden rica ediyorum; bu işi sayısal çoğun
luğa bağlamasınlar. Her zaman sayısal çoğunluk bir 
anlam ifade etmez. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Demokrasinin gere
ğidir sayısal çoğunluktur. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Sayısal çoğun
luk sizde.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devam
la) — Onu Sayın Genel Başkanınıza söyleseydiniz ma
dem, şimdi söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
Sayın Öztürk, lütfen müdahale etmeyin efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) 
— Efendim, biraz önce kürsüde ifade ettim. Dedim 
ki Bakanlar Kuruluna sevk ettik ve bu hafta içerisin
de Yüce Meclise de sunacağız ve hepiniz kabul ettiniz; 
«Biz bu tasarının çıkması için size yardımcı olacağız.» 
dediniz. Hazır böyle bir tasarı varken, bu tasarıyı bal
talamak mı istiyorsunuz?.. Bu tasarıyı çıkarmak is
temiyor musunuz ki, böyle sümmetedarik yasalara, 
Anayasaya aykırı şekilde Bütçe Kanununa bir madde 
getirerek, geçen sene «Anayasaya aykırıdır» diye Ana
yasa Mahkemesine müracaat ettiğiniz şekli, eğer sa
kim ise, tekrar getiriyorsunuz? Bu Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubuna da yaraşmaz, MiSP'li değerli arkadaş
larımıza da yaraşmaz ve kanun yapma görevi Anaya
sayla bize verilen parlamenterlere de yaraşmaz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Müzakeresini yaptığımız önergeyle ilgili görüşle
rimi arz ederken, şu hususu dikkat nazarınıza sunmak 
istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok, hepimiz politika yapıyoruz. Ancak 

bu politikayı yaparken, bugün Türkiye'nin ekonomik 
şartlan içerisinde ezilmiş bulunan kamu görevlilerini 
kurtarayım derken, onların sırtından sadece politik 
kazanç sağlamak amacıyla, onları yine sıkıntılarına 
mahkûm etmek gibi bir davranışın içerisine giriyoruz. 

Bundan evvel kabul ettiğiniz önerge de olduğu gi
bi, bu önergede de şayet yanlış bir adım atılacak olur
sa, kamu personeli yine yıllardan beri enflasyonun, 
ekonominin tahribatı altında ezilirken, yine ezilmeye 
devam edecektir. 

Sayın Bakan izah ettiler, 370 lira alacak 15 nci de
receden bir memur. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — 15 nci 
derece yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Gerekçesini anlatıyorum, oraya geleceğim; sebep, ne
tice, münasebetleri içerisinde, dinleyin. 

Bu önergeyi de kabul ederseniz, bundan evvel ka
bul ettiğiniz önerge gibi kamu personeline en büyük 
kötülüğü yapmış olacaksınız. Kamu personeli sizin 
önergenizle katsayı 25'e çıkınca 370 lira kazanmıştır. 
Halbuki Hükümetin getireceği tasarılarla ve asgari ge
çim indirimini çıkaracak sağlık kaynaklardan temin 
edilecek bir hukuki önlemle 2 700 lira civarında bir 
kazanç sağlayacaktır. 

Yıllardan ber Türkiye'de sosyal adaletin tecelli et
mediğini ve gelir grupları arasındaki gelir adaletsizli
ğinden şikâyet ettiğimizi ve cemiyeti bir patlamaya ka
dar, ahlak buhranına kadar götürecek neticelerinden 
bu kürsüden bahsedenler, bugün kanuni yollardan asga
ri geçim indirimiyle, sosyal gelirdeki adaletsizliklerin 
bir kısmını tashih etme imkânına matuf olan hukuki 
çıkışları ve hukuki sağlıklı kaynakları bir yana bıraka
rak, palyetif tedbirlerle, sadece ve sadece kapı eşiğin
de, Bütçenin henüz buraya geldiği sırada, diyeceksi
niz ki, «Biz falana asgari geçim indirimini Bütçeye 
koymak suretiyle çıkardık..» Millet bunu yutmaz. 

Sonra ikinci bir nokta. Anayasanın 94 ncü madde
si gider artırıcı, gelir azaltıcı nitelikteki, hukuki bir im
kânı bırakmamıştır. Ancak Bütçenin denkliği içerisin
de, kaynaklarının geçerliliği makul olduğu ve Bütçe 
Komisyonu tarafından kabul edildiği takdirde bütçe 
denkliğini bozmadan bir hukuki imkân tanımıştır. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi, 90 milyar liraya varan ve geçim indirimi 

yasası çıkmadan Bütçede bu önergeyle yapılacak olan 

herhangi bir kabulde % 2 miktarının, Sayın Bakanın 
söylediği gibi, karşılamadığını matematik olarak ifa
de etmek istiyorum. 

236 ilâ 240 milyarlık personel giderleri var. Bu
nun yanında 200 milyar liraya varan Milli Savunma, 
Jandarma Genel Kumutanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait olan bütçe tutarları var. Hepsinin tutarı 
440 milyar. 770 milyarlık bir Bütçeden 440 milyarını 
çıkardığınız takdirde geriye 330 milyar kalır. Bunun.. 

BAŞKAN — - Sayın Karaağaçlıoğlu, bilesiniz ki, 
bütçe konuşmalarında tüm konuşmacılar sınırlıdır. 
Aman efendim, bu kadar hudutsuz gidemezsiniz. Gi
demezsiniz efendim.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, matematik olarak bunun kaynağının ge
çersizliğini açıklıyorum. 

BAŞPKAN — Başka şey efendim, o başka şey; 
fakat bu konuda Genel Kurulumuzun kararı var ve 
bağlayacağız efendim konuşmanızı. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Önergede % 2.. Arz edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayacağız. Daha uzama
sın. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım; ama müsaade ederseniz. 

90 milyarlık kaynağı Bütçede geçerli olarak gös
termeye mecburuz. Karşılığı olmayan.. 

BAŞKAN — Beyefendi, şu konuşmanız bile fazla. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bir meselede bütçe denkliği olmaz. Bütçeyi delersi
niz. 

BAŞKAN — İnanın ki, bu müsamahayı başka baş-
kanvekilinden bulamazdınız. Lütfen bağlayın bir 
yerde. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. Bağlıyorum. (AP sıralarından 
«Bağla, bağla artık» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; 
% 2 ile bunu halletmenin mümkün olmadığı aşi

kâr, 11 milyar lira tutuyor. 11 milyar lira ile 90 mil
yar liralık bütçe gelirini karşılayamazsınız, denkliğini 
sağlayamazsınız. Ekonomik istikrara ihtiyacı olan bir 
memlekette bu önergenin kabul edilmesi mümkün de
ğildir. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
<AP sıralarından «Bağla Bağla» sesleri). 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bu itibarla önergeye Krjfnisyon olarak katılmadığı
mızı ifade etmek istiyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Siz, aleyhinde miydi efendim, lehinde mi?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Lehin
de. 

BAŞKAN — Lehinde. Buyurun. 
Kimler istiyor efendim?.. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Aleyhinde. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aleyhinde Sa

yın Başkan. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Lehinde. 
ERDOĞAN ADALI (îstaribul) — Sayın Başkan, 

yazdınız mı söz istemiştim.. Aleyhinde. 
BAŞKAN — Yazdım efendim. İsminizi yazdım. 

Siz aleyhindesiniz efendim. Önce lehinde, sonra aley
hinde. Daha evvel de istemişlerdi. 

Buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Vermiş olduğumuz ve Bütçe Yasa tasarısının 1 nci 
maddesi üzerindeki önergemizde neler istediğimizi, 
onunla bağlantılı olan ve Bütçe Yasa tasarısının 27 
nci maddesine vereceğimiz önergenin içeriğini bilme
dikten sonra, bu kargaşalık, bu yanlış anlaşmalar el
bette olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, 27 nci maddeye vereceğimiz önergede biz, 

sadece genel ve katma bütçeli idarelerle döner serma
yeli kuruluşlardan ve belediye ve özel idarelerden üc
ret veya aylık alanlara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun değişik 131 nci maddesi uyarınca uygulan
makta olan en az geçim indirimi ve özel indirim mik
tarlarına göre hesaplanacak vergi ile 2 çocuklu, evli 
bir mükellef esas alınarak ve en az geçim indirimi ve 
özel indirim miktarları toplamı, asgari ücret düzeyin
de kabul edilmek koşulu ile hesaplanacak vergi arasın
daki farkı tazminat olarak mükelleflere vermeyi ön
görüyoruz. Böyle olunca, Değerli Bakanımın, Komis
yon Başkanının söylediği gibi bu aradaki farkın ia
desinden doğacak vergi geliri yahut Bütçeye yük, söy
ledikleri gibi 90 milyar lira değildir. 

Bu itibarla, «11 milyar lira ile 90 milyar liralık 
iş göreceksiniz» tabiri, beni mazur görsünler yanlış 
olmuştur. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Doğrusunu söyle. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Öte 

yandan, önergemizi iyi dinlemedikleri için Sayın Ba
kan da burada bir yanılgıya düştüler. 

Biz, ikinci önergemizde % 2'değil % 5 kesilmesi
ni istedik. Bu da, Bütçenin içinden 24 - 25 milyar bir 
kaynağı ayırmak demektir. Kabul edersiniz, etmezsi
niz, ayrı; ama gerçekleri söylüyorum. 

Böyle olunca, bize teknik adamların verdiği bil
giye göre, bu tazminat olarak geri verilen miktarların 
toplamı 20-24 milyar lira arasındadır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Erciş yanlış bilgi 
vermiş size. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Doğ
rusunu siz getirirsiniz efendim. Doğrusunu siz geti
rirsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu abesle 
iştigaldir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Efen
dim, durumun biri bu. 

İkincisi.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, konuşmaları dinleyemiyoruz müdahaleler
den, dolayı.. 

BAŞKAN — Evet, biliyorum ben de Sayın Kö-
ker'i. Evet. 

Buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Burada biraz evvelki önerge oylanırken bazı arka
daşlarımız Parlamentoyu da haksız suçlayarak, «25 
katsayıyı kabul ederseniz maaşlarınıza zam yapacak
sınız» gibi... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 6 bin lira artıyor 
Sayın Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Efen
dim, 16'dan 22'ye çıkarken artmıyor da, 22'den 25'e 
çıkınca mı artıyor?.. 6 Katsayı b'irden getirirken dü-
şünseydi Hükümet bunu. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 22'den 25'e çıkartır
ken 6 bin lira artıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, sizin Genel Ku
rula hitap edin efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Onun için.. 
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MALİYE BAKANİ İSMET SEZGİN (Aydın) 
Düşündük Sayın Bakkalbaşı. 

'BAŞKAN — Ama, Sayın Bakan müdahale etme
yin efendim. 

Genel Kurula hitap edin efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Bu 

22 katsayı görülmemiş zamlardan ve görülmemiş de
valüasyondan evvel geldi. Onun için, vatandaşımız 
bugün inim inim inliyor. 

Bir buzdolabı 42 bin lira, bir kilo ıspanak 55 lira, 
bir kilo soğan 40 lira. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) 
Gel 5 liraya alayım sana.. Ben her pazar gidiyorum 
Küçükesat pazarına. 

BAŞKAN — Aman Sayın Bakan, aman efendim.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Aman 
bir fazla al, parasını hemen teslim edeceğim. Hemen 
vereceğim Sayın Bakan, parasını şimdi peşin verece
ğim. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Aman Sayın Bakan, pek yakışıklı ol
muyor. Rica edeyim. Olmuyor efendim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ispanağı 
bırakın da, tahtakale'deki döviz piyasasını tahkik edin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; _ 

Şimdi, özellikle Adalet Partili arkadaşlarımdan.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Parla

menter maaşları hariç. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — «Par

lamenter maaşlarını artırıyorsunuz; ama fakir fukara
ya, dar ve sabit gelirliye bir şey vermiyorsunuz» diyen
lere hatırlatmak istiyorum. Katsayıların.. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Par
lamenterler 80 bin lira alıyor. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Doğ
ru. 

Katsayıların düşük gelir gruplarına, küçük derece
lere uzun boylu bir şey sağlamadığı doğrudur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Doğruy-' 
sa o zaman?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Sayın 
Bakanın söylediği gibi, 300 - 400 getireceği de doğru
dur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Parla
menterlere 10 bin lira, 15 bin lira ya.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Eğer 
asgari ücreti vergi dışı bırakırsanız, işte o zaman dar 

gelirlilere getireceği daha fazladır, yüksek gelir grup
larına getireceği daha azdır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O halde 1 
nci önergeyi niye kabul ettiniz?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yaşa
sın parlamenterlik.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Şimdi, 
değerli arkadaşlarım, bunu size somut örnekleriyle 
vereceğim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kay
mak kaymak. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Biz 
bunları yaparken.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız Sayın Bakkal
başı?.. Lütfen. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla).— Bir ör
nek gösterip ineceğim Sayın Başkanım. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Abesle iş
tigal ediyorsunuz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 10 bin, 
15 bin.. Zavallı fakir memur. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; 

Bakın, size bir şey söyleyeceğim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Zaval

lı fakir memur. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Evet. 
Efendim, biz fakir memuru koruyoruz. Bakın, 

şimdi, 15 nci derecenin 1 nci kademesini söylüyo
rum. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Nerede 15?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — 25 ol
ması.. Müsaade eder misiniz efendim?. 

'Katsayının 25 olması ve asgari ücretin vergi dışı 
bırakılmaması halinde, 15 nci derecedeki bir memu
run vereceği vergi ayda 2 302 liradır. Asgari ücretin 
vergi dışı bırakılması halinde, 15 nci derecedeki bir 
memurun vereceği vergi 231 lira olacaktır. 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Ne 231'i?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Böyle 
bir mükellefin vergi kazancı da ayda 2 071 lira ola
caktır. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Biz de 
onu geliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, lütfen bağlayın 
efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ama 
seninki ne oluyor Sayın Bakkalbaşı?.. 

— 426 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 3 

ERDOĞAN BAiK'KALBAŞI (Devamla) - Bu 
itibarla.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katsa
yıyla seninki ne oluyor, söyle?. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; 

22 katsayıyı getirirken düşünseydiniz bunları. 
iBAŞKAN — Sayın Demir Yüce, Sayın Demir Yü

ce, pek iyi olmuyor. Müsaade buyurun bitsin efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Zam
ları yaparken düşünseydiniz bunları. Dar ve sabit ge
lirlileri kimin koruduğu şimdi anlaşılıyor. Eğer, ger
çekten fakir fukarayı korumak istiyorsanız bu öner
gemize rey verirsiniz. Ondan sonra gelecek 27 nci mad
dedeki önergemize de rey verirsiniz. (AP sıralarından 
gürültüler). 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞ/KAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Salihoğlu?. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Vazgeçtim. 
ıBAŞiKAN — Vazgeçtiniz. Peki efendim. 
Sayın Doğan Kitaplı, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Kitaplı. 
Bu saatten sonra biraz yardımcı olursanız mem

nun olurum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

9 ncu senedir Parlamentonun içindeyim. Çeşitli 
mesuliyetler deruhte ettim. Gerek Mecliste, gerek bu
rada birçok müzakereleri takip ettim. Ben böyle aca
yip bir teklif görmedim. 

Birincisi, Anayasaya aykırılığını söylediler, söyle
miyorum. 

İkincisi, Bütçe ile kanunu karıştırdık şimdi de. 
İkisinin prosedürü değişik. Kanun Mecliste başlar, 
burada biter. Bütçe burada başlar, Mecliste biter. 
Şimdi biz tersine aldık buraya ekliyoruz. Yana, bırak 
Anayasaya uygun olmayan şeklini, bir de yolunu de
ğiştirdik işin. 

Eğer biz ve siz, Gelir Vergisi Kanunlarında deği
şiklik yapacaksak, bunun yolu var. yolunu da Anaya
sa göstermiş Teklifi Meclise yapacaksınız. Tasarıyı 
Meclise götüreceksiniz. Meclisten buraya gelecek. Şim
di siz, «Burada Meclise gidecek.» diyorsunuz. Hak
kımız var mı onların selahİyetini gasp etmeye?. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu Büt
çe Kanunu, yanlış. 

İBAŞKAN — Lütfen Sayın İleri. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Sayın İleri; za-
tıâliniz o kadar çok şey biliyorsunuz ki; her halde.. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Hayır, 
siz de çok biliyorsunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Yani, size ben 
nasıl cevap vereceğim, hangi mevzuda cevap verece
ğim, bilemiyorum. Zaten kimse de bilemiyor ya. 

ABDULLAH EMRE İLEDİ (Niğde) — Siz de bi
lemiyorsunuz bu arada. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

'Bir Hükümeti beğenmeyebilirsiniz. Bir Hükümeti 
zorlayabilirsiniz. Bunun belli yolları vardır, belli kai
deleri vardır. Çıkarsınız, beğenmediğinizi birlikte be
yan edersiniz, Hükümet gider. Bu Hükümet zorla otur
muyor ya. İlle de getirdiği tedbirleri dejenere edip, 
onu muvaffakiyetsiz hale düşürmenin yollarını böyle 
aramayalım. Aslında getirilen tedbirlerin muvaffak 
olmaması hiç kimseye bir şey getirmez. Bir cebinden 
alacak, bir cebine koyacaksınız, öbür cebinden iki mis
lini alacaksınız. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Cebinde bir 
şey kalmadı zaten beyefendi. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Şimdi, beğen-
seniz, beğenmeseniz, bir Hükümetin Maliye Bakanı 
Senato huzurunda bu Kanunun çok yakında Meclislere 
sevk edileceğini beyan etti. Yani, bir 10 gün daha, 2 
gün daha, 5 gün daha bekleyemez misiniz?.. İlle de 
bunu buraya ekleyeceksiniz. Neyle ekleyeceksiniz, 
menşei ne bunun, nasıl vereceksiniz bu tazminatı?.. 
Hatta nasıl verecek Maliye Vekili bu tazminatı ko
yarsanız?. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Kanun 
gelince nasıl verecek?.. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Beyler!.. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Kanun gelince geliri de içinde getiri
yor. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Değerli üye
ler; Anayasa.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bu Ka
nunu getirirken kaynağını nereden bulacaksınız?.. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Anayasa usul
leri koymuş. Neyin nerede başlayacağını, neyin nere
de biteceğini tespit etmiş. Gelin zorlamayın. Bu zor
lama kimseye bir şey kazandırmaz. Türkiye'ye hiç bir 
şey kazandırmaz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Önce konuyu doğru ortaya koyalım. Bu önergeye 

Anayasaya aykırılık iddiasında bulunanlar oldu kj, 
bu önergemiz daha önce Bütçe Karma Komisyonunda 
da verildi ve orada Sayın Nurettin Ok usulüne göre 
oya sundu, sonuç itibariyle reddedildi. Öncelikle Ana
yasaya aykırılık diye bir yönü yok, önce bunu bir an
layalım. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın 
Milletvekili) — Orası Komisyon Hasan'cığım. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, izah 
edeyim. Ben dinledim rahatlıkla. 

Şimdi konu şudur: 
Sayın arkadaşlar; 
Bir şeyi yanlış ortaya koyuyoruz. Biz.. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Usul tartışması mı 
oluyor, önerge üzerinde mi duruluyor Sayın Başkan?. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Biz Gelir Vergi
si Kanununun 131 nci maddesinde değişiklik istemiyo
ruz, böyle bir şey yok. 131 nci maddeye göre, tarh, 
tahakkuk, tahsil yapılacak; hiç ilgisi yoktur. Yalnız 
istenen şey şudur: 

131 nci maddede asgari geçim indirimi vardır, bir 
de asgari ücret düzeyi vardır. Bugünkü Hükümet, bü
tün siyasi partiler, asgari ücretin vergi dışında bırakıl
masında ittifak halindedirler, yalnız yasası gelmemiş
tir. İşte bu ikisi arasındaki farkın tazminat olarak 
ödenmesi mevzubahistir. Onun için maddede bir de
ğişiklik yok. 

Gelelim önemli olan öbür tarafına. Devalüasyon 
yapılmadan önce bu Hükümet uygun görmüş, 22 kat
sayıyı getirmişti o şartlara göre. Devalüasyonla bir
likte özellikle Hükümetçe alınan kararlarla % 500'e 
kadar varan birçok mallarda pahalılık, diğer mallarda 
bir hayli fiyat artışı ve bunun sonucu olarak da işçi, 
memur kesimi de alabildiğine gelir darlığı ve sıkıntı 
içerisine itilmiştir. Bu yeni durumu bir ölçüde lehle
rine çevirebilmek için yeni bir durum doğması nede
niyle bu teklif getirilmiştir. 

İkincisi; bir şey daha yanlış söyleniyor. Özellikle 
Adalet Partili arkadaşlarım dikkat etsin. Bilhassa hak
severliğini her zaman takdir ettiğim Sayın Demir Yü
ce de beni dinlesin. Şimdi iki teklif var; 

1. Katsayı 22'den 25'e çıkacak. 
2. Asgari geçim indiriminin farkı tazminat ola

rak verilecek. 

Ben size söylüyorum, katsayının 22'den 25'e çık
ması halinde, Sayın Bakan da söylediler burada, 15 
nci derecede artış 230 lira civarındadır. Birinci dere
cedeki artış da 1 000 liradan fazla değildir. 

MALİYE BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) 
Milletvekili) — Fazla, fazla. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Ama, Parlamen
terler, yüksek yargı organları mensupları, Tam Gün 
Yasasına tabi olanlar, yüksek dereceli memurlar 5 000 
ile 7 000 lira arasında fark alacaktır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Niye çı
kardınız öyleyse?.. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — İşte ona geliyo
rum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Niye çı
kardınız öyleyse?.. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bir dakika Sayın 
hemşerim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Halbuki bu tek
lif. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Bu teklif kabul 

edildiği takdirde, asgari geçim indiriminin karşılığı taz
minat verilmesi halinde, 15 nci derecedeki memur 
2 071 lira alacaktır. Birinci derecedeki 3 000 lira 
alacaktır. Önemli olan, büyük memur kesimlerini 
koruyacak olan.. 

BAŞKAN — Sayın Güven, bunlar biliniyor efen
dim. Zaten önergelerde de var. 
' HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, bunlar 
anlaşılacak ki, ona göre rey verilsin. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İki önerge 
arasında tenakuz var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — O halde, eğer ye
ni kitlelere bu parlamento sıkıntılarını dikkate alarak 
yardımcı olacaksa bu önergeye iltifat edecektir. Çün
kü, 1 milyon 400 bin memurdan 1 milyon 350 bini 
bu değişiklik sonucu bir miktarda nemalanacak, fay
dalanacak, aksine diğerinden 50 bin kişi faydalanma 
durumuna girecek. 

Gelelim miktarına. 80-90 milyarlık kaynak, tüm 
memur ve çalışanlar için mevzubahistir. Burada ise 
sadece kamuda çalışan memur ve işçi mevzubahistir. 
Özel sektörüdekiler tabiatıyla bu Yasanın kapsamına 
girmediği için kaynak 30 milyar civarındadır. % 5 ke
sintidir, r f 5 de 30 milyarı karşılar. 



C. Senatosu B : 30 11 . 2 . 1980 O : 3 

Bu bakımdan Anayasaya, usule aykırı denen bu 
teklifin bu şekilde bilinmesini, buna göre herkesin 
elini vicdanına koyarak rey vermesini saygılarımla di
lerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Şaban Demirdağ?.. Yoklar. 
Sayın Erdoğan Adalı, buyurun efendim, son söz 

sizin. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Gerçekten bugün bu Bütçenin sonunda fevkalâde 

üzücü, üzücü olduğu kadar da dikkat çekici bir mü
zakere ve oylamanın içerisine girdik. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bu önergelerin Anayasaya aykırı olduğu konusu 

uzun uzun huzurunuzda görüşüldü. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bunun teferruatına tekrar girmek istemiyorum. 

Yalnız, Anayasanın 94 ncü maddesi tetkik buyuru-
lursa, Anayasamız Hükümete bütçesi üzerinde tasar
ruf hakkını geniş şekilde tanımış. Maddenin bütün 
fıkraları, birbirini tamamlayan bütün fıkraları, Büt
çe Karma Komisyonunda iktidar partisine ekseriyet 
vermesi, Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyetinden 
bütçe çıktıktan sonra tekrar Karma Komisyona git
mesi, ondan sonra Meclise verilmesi, devamlı olarak 
Bütçe Komisyonunda ekseriyette olan İktidar Parti
sinin Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki tasarrufunu 
ve insiyatifini korumaya matuf olmuştur. 

Son fıkrasında, arkadaşlarımın ve Sayın Bakanı
mızın uzun uzun anlattığı gibi, gelir azaltıcı ve gi
der artırıcı teklif yapılmaması fıkrası ile bu 94 ncü 
maddede Anayasanın getirmiş olduğu prensip perçin
lenmiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kumcu Mecliste bulunan arkadaşlar hatırlar. Ben

deniz zabıtlardan okudum. Bu bütün dünyada kabul 
edilen, Fransa'da, ingiltere'de uzun yıllardan beri 
tatbikatını bulan, hükümetlere bütçe üzerinde tasar
ruf imkânı vermek ve hükümetleri meclislerde, bil
hassa çift meclislerde, böyle biraz evvel müzakere 
ettiğimiz gibi ve şimdi de üzerinde konuştuğumuz 
önergelere muhatap bırakmamak için aynı şekilde 
bizim maddemize muvazi, hatta daha rijit maddeler 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunları bir tarafa bırakıyorum. Gerçekten bu mü

zakerelerin calib-i dikkat bir noktası vardır. Bunu 
da, lakırdıyı iğmeden, büğmeden açık açık ifade ede
ceğim. 

i Kıymetli arkadaşlarım; 
Şu iki önergenin oylanması Cumhuriyet Senato

sunun siyasi kombinezonunu yeniden düşünmeye bi
zi mecbur etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üç - dört ay evvel yeni bir seçimden çıktık. Bu 

i seçimlerde vatandaş, seçmen Adalet Partisine tevec-
| cüh etti. Siyasi partilerimiz bir tek fazla senatör çı-
ı karmak için kıyasıya dağı, taşı dolaşıp vatandaşı ik-
! na etmeye, vatandaşa kendilerini sevdirmeye çalıştı-
| 1ar. Bu sıkı mücadeleden çıktık, vatandaş Adalet Par

tisine teveccüh etti. 

Böyle olduğu içindir ki, Sayın Ecevit dahi, geçen 
j gün Başbakanlık Bütçesinde söylediğim gibi, Hükü

metten istifa etti, o seçimlerden evvel, «Yıkılmayız, 
bozulmayız, dimdik ayaktayız» lakırdılarına rağmen 
istlifa etmdk mecburiyetinde kaldı ve istifa etmelk'lo 
de kalmadı, «Hükümetti Adalet Partisi kurmalıdır.» 

' dedi. 
İ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bu, önerge ile 
I mi alâkalı?.. 

I ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Önergeyle 
J alâkalı beyefendi. 

j BAŞKAN — Neden alâkalıdır Sayın Adalı, lüt-
i fen açıklar mısınız efendim?.. 

i ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Ben sizin... 
j BAŞKAN — Lütfen efendim, yapmayın aman, 

Beş dakikalık zâti süreniz kalmış, bunu da dağıtır-
j sak... 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — «Neden» di-
I ye sual sordunuz, cevabını verdirmiyorsunuz beye

fendi. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

I ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Ben sizin id-
j rakinizin, «Neden» olduğunu anlayacağınızı tahmin 

ediyordum; anlamadınız... 
BAŞKAN — Yani şu cevap olmadı. O «İdraki

niz»; değil. Konuşmanız yanlış yola girdi o zaman. 
j Lütfen sadede girin efendim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — İzah edeyim 
efendim, izah edeyim. 

Burada oylamada Senatomuzun siyasi partiler dı
şındaki seçimsiz gelen birtakım gruplarının ağırlığıy
la önergeler kabul edildi veya reddedildi... (CHP, 
MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından, 

I sıra kapaklarına vurmalar). 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İlgisi yok şim
di, ilgisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, ne yapıyorsunuz efen
dim?.. Sayın Adalı ne yapıyorsunuz, olur mu efen
dim?.. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — İzah ediyorum 
beyefendi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Olmaz efendim, lütfen sadede gelin 
efendim. Yapmayın efendim, hakkınız yok, süreniz 
doldu beyefendi. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Yalan mı söy
lüyorum?.. 

BAŞKAN — Süreniz de doldu efendim, lütfen, 
bağlayın efendim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Bu bakımdan Senatomuz siyasi kombinezonunu 
düşünmeye vesile verdiği için bir taraftan bu öner
genin oylanmasının faydası vardır, bunu zabıtlara 
geçirtmek istiyorum. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederiz. 
Efendim bu madde... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, müzakereler tamam

landı efendim. 
Açık oylama yönünden bir önerge var, okutuyo

rum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ilgilendiren 
önergenin isim okunmak suretiyle açık oya sunulma
sını öneririz. 

Konya Manisa 
Erdoğan Bakkalbaşı M. Fahri Dayı 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Muğla 
Fevzi Özer 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Zonguldak 
Behiç Son bay 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

Trabzon 
Hasan Güven 

Urfa 
Abdülgani Demirkol 

Sakarya 
Hasan Fehmi Güneş 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden; 
Sayın Bakkalbaşı?.. Burada. 
Sayın Dayı?.. Burada. 
Sayın Artemiz?.. Burada. 
Sayın Akgün?.. Burada. 
Sayın Özer?.. Yok. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Tekabbül ettiniz. 
Sayın İleri?.. Burada. 
Sayın Savaş?.. Burada. 
Sayın Güven?.. Burada. 
Sayın Seydibeyoğlu?.. Burada. 
Sayın Demirkol?.. Burada. 
Sayın Sonbay?.. Burada. 
Sayın Güneş?.. Burada. 
Sayın Demirayak?.. Burada. 
Evet efendim, kâfi miktarda imza ve teklif sahi

bi vardır. Bu önerge de açık oya sunulacak. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, bi
zim de aynı şekilde bir önergemiz var; ret, kabul, 
çekinser şeklindedir. Çünkü demin vermiş olduğu
muz açık oylama önergesi, bütün bu önergenin ta
mamını kapsıyor. 

BAŞKAN — Hayhay efendim; yani siz de açık 
oylama istiyorsunuz? 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Önergemizde var 
efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Önergemizde zaten 
var efendim. Bu vermiş olduğumuz açık oylama 
önergesi bütün bunları kapsayacak şekilde. 

BAŞKAN — Biraz evvelki açık oylama talep 
eden önerge de bunu kapsamaktadır, duyururum 
efendim. 

Sayın üyeler, hafızalarınızı tazelemek için öner
genin metin kısmını bir kere daha okutuyorum efen
dim. 

ATA BODUR (Ordu) — Herkes anladı. 
BAŞKAN — Kısadır, çok 'kısa, unutulmasın 

efendim. 
Buyurun okuyun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1980 Mali Yılı Bütçe Yasası

nın 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygı ile öneririz. 

«Ayrıca (Devlet borçları, Milli Savunma Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet prog-
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ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Ge
nel ve Katma bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki 
(A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden % 5 kesi
lerek Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 ter
tibine eklenmiştir.»| 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

İstanbul 
Aysel Baykal 

istanbul 
M. Emin Sungur 

M. 

Trabzon 
Hasan Güven 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Manisa 
Tevfik Elmasyazar 

İzmir 
Nurhan Aıtemiz 

BAŞKAN — Şimdi, oylamaya hangi sayın üye
den başlanacağına dair kura çekiyorum... Besim Üs
tün el. 

Oylama işlemine İstanbul Üyesi Sayın Besim Üs-
tünel'den başlanacaktır. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(İstanbul Üyesi Besim Üstünel'den başlanarak, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'ye ka
dar oylar toplandı) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Adalı'nın tahrikine rağmen ret. 

BAŞKAN — Ret. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Böyle oy kullanma 
var mı Sayın Başkanım?.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başka
nım sataşma var. (AP sıralarından gürültüler). 

Ne demek tahrik etti? Benim konuşmama ambar
go mu koyacak?. «Kabul» desen ne olacak;, «Ret» 
desen ne olacak?.. 

(Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelikten itibaren 
oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler, okunan ikinci öner

genin açık oylaması sonuçlarını okuyorum : 

Açık oylamaya 156 sayın üye katılmış; 61 kabul, 
95 ret verilmek: suretiyle önerge reddedilmiştir. 

Bu suretle, okunan birindi maddeyi kabul edilen 
ilk önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul eitmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 
Gelir Bütçesi : 
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere (706 687 182 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelir Bütçesine bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum efendim. 

MaSiye Bakanlığı Bütçesi 

B — CETVELİ 
Gelirin. 

türü Lira 

1 Vergi gelirleri 636 253 338 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 49 423 441C0O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve fonlar 21010 403 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan bağlı (B) işaret1! cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bugünlük programımız burada bit
miştir. 

1 2 . 2 . 1980 Sah günü, yani bugün saat 10.00'da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanına Saati i 0)1.35 
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IIL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet I 
Ünaldı'nm, T. Emlâk Kredi Bankası Eski İdare Mec- I 
Usi Üyesi Ahmet Kadıoğlu'na dair soru önergesi ve 
imar ve İskan Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı. I 
(7/1186) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın İmar -. İskân Bakanı I 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerini saygı ile rica ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı I 

1. T. Emlak Kredi Bankası eski idare meclisi 
üyesi Ahmet Kadıoğlu'nun görev süresi ne zaman ve 
hangi tarihte bitmiş ve hangi tarihte görevini terk et
miştir. 

2. Görevinin bitiş tarihi ile ayrıldığı tarih ara
sında maaş almış mıd>r? Almış ise fazladan aldığı ma
aşları iade etmiş midir? 

3. Ayrıldığı tarihte boşaltması gereken Banka ı 
lojmanını boşaltmış mıdır? Boşaltmamış ise görevi
nin bittiği tarihten bu yana lojman kirasının emsal 
rayiç üzerinden kendisinden tahsilli gerekmektedir. I 
Tahsil edilmiş midir?. 

4. Görevli bir idare meclisi üyesine bir lojman 
tahsis edilmesi gerekirken bu zata tahsis edilmiş olan 
ikinci lojmanın emsal rayiç kira bedellinin tahsilli ge
rekir. 14 yıldan beri bu kira bedeli kendisinden tah
sil edilmiş midir? Edilmemiş ise ne gibi bir işleme ta
bi tutulmuştur? 

5. Bu zata hâlâ bankada görev verileceği söy
lenti halinde dolaşmaktadır. Kendisine görev verile
cek midir? | 

TC 
İmar ve İskân Bakanlığı 8 . 2 . 1980 
Bakanlık Baş Müşavirliği 

Dosya : C 01-97 
Sayı : 248 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 1.) 2 . 1 . 1980 gün 06.212.00769-02721 ve 
7/1186 sayılı yazınız. 

2.) 17 . 1 . 1980 gün 06.212.00769-02721 ve 
7/1186 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı'nın, T. Emlak Kredi Bankası Eski İdare Mecllisü 

I Üyesi Ahmet Kadıoğlu'na dair yazılı sorusuna veri-
I lan cevaplar 3 örnek olarak ilişikte sunüfinmışıtur. 

Bilgileniniz© arz edenim. 
I Turgut Toker 
I İmar ve İskân Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Meh-
I met Ünaldı'nın İmar ve İskân Bakanı tarafından ce

vaplandırılması istenilen sorunlarının cevaplarıdır. 
1. T. Emlak Kredi Bankası Eski İdare Meclisi 

Üyesi Ahmet Kadıoğlu'nun görev süresi 1 6 . 5 . 1979 
I tarihinde bitmiş ve kendisi 31.7.1979 tarihinde Ban

kadaki görevinden ayrılmıştır. 
2, Görev süresinin bittiği 16 . 5 . 1979 tarihi ile 

görevinden ayrıldığı 31.7.1979 tarihleri arasında ay
lıklarını almış olup, herhangi bir iadede bulunmamış
tır. İaide işljamıi için evveûa kendirline geneklli ikaz ya
pılacak, ikazla sonuç alınmazsa gerekli yasal yollara 

I başvurulacaktır. 

I 3. T. Emlak Kredi Bankası Personel konutları 
I ve Misafirhaneleri Yönetmeliği uyarınca; Bankadaki 

görevinden ayrılan personelin (2) ay içinde oturdu
ğu lojmanı boşaltması gerekir. Bu yönetmeliğe göre 

i Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kadıoğlu'nun en-
geç oturduğu lojmanı 30.9.1979 tarihinde boşaltması 
gerekir idi. 

Ahmet Nuri Kadıoğlun'dan, T. Emlak Kredi Ban
kası Genel Müdürlüğünün 2.8.1979 tarih ve 4356 sa
yılı; 29.11.1979 tarih ve 6823 sayılı yazılarıyla işga
lindeki lojmanın boşajjtıfcnası istenilmiştir. Adı geçen 
Bankaya gönderdiği 31.7.1979, 11.9.1979, 30.11.1979 
tarihli cevabi yazılarında; sahibi bulunduğu ve halen 
kirada olan dairesinin kiracı, tarafından tahliye edil
dikten ve gereken boya, badana işleri tamamlandık
tan sonra oturmakta bulunduğu lojmanı boşaltacağı
nı bildirmiştir. 

Kendisine en son olarak T. Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğünce 11.1.1980 tarih ve 126 sayılı ya
zı ile; 20.1.1980 tarihine kadar lojmanı tahliye etme
si büidirıi'lrrtiş olup adı geçen halen lojmanı boşaîltirna-
mıştır. 

Lojman kirası, Kadıoğlu'nun boşaltması gereken 
tarihten itibaren rayiç kira bedeli üzerinden kendisin
den tahsil edilmemiştir. Rayiç kira bedelinin tahsil 

j edilmesine tevessül edilecektir. 
4. Adı geçerin oturmakta olduğu iki lojman da-

I iresinin her ikisi için de T. Emlâk Kredi Bankası 
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Personel Konutları ve Misafirhaneleri Yönetmeliği 
uyarınca tespit edilen bedel tahsil edilmiş bulunmak
tadır. 

İkinci daire için ayrıca rayiç kira bedeli üzerinden 
kira tahsil edilmemiştir. Edilmesine tevessül edlccek
tir. 

5. ıBakaınlliiğMrıızca, Ahımrett Kadıoğlu'na yenli bir 
görev verilmesi düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Turgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

^ j r n ^ 

— 433 — 



C Senatosu B : 36 11 . 2 . 1980 O : 3 

1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 979) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğ] 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökep 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
A. Metin Taş 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 1 

Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmayanlar : 

Açılk üyelikler : 

019 
04 

5 

— 
75 

— 

(Kabul Edenler) 

| BALIKESİR 
1 Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
1 Cemal Örgen 

İ. Sitkı Yırcah 
j BİNGÖL 
f Mehmet Bilgin 
j BİTLİS 
i Mehmet Sedat Özcan 
f BOLU 
\ Orhan Ataullah Çalış 
1 BURDUR 

Faik Kmbaşh 

j BURSA 
1 Şeref Kayalar 
| Barlas Küıntay 
| ÇANAKKALE 

İ Refet Sezgin 

| ÇANKIRI 
i Gürhan Titrek 
[ ÇORUM 
| Safa Yalçuk 
j DENİZLİ 
1 Baha Akşit 

| DİYARBAKIR 
| Sabahattin Savcı 

u ! ELAZIĞ 
İ M. Cahit Dalokay 
j ERZİNCAN 
1 Orhan Özen 

1 ERZURUM 
i Sdlahattin Demiz 
i Lûtfi Doğan 
I Naoi Gacıroğlu 
! ESKİŞEHİR 
i Ömer Ucuzal 
İl 

GAZİANTEP 
Mehmet Kıhç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

) İÇEL 
; Talip Özdolay 

İSTANBUL 1 İ Ü l i l l ^ L I U İ - / 

Erdoğan Adalı 
° 

• M. Sıtkı Sadıik Baltum 
Orhan Cemal Fersoy 

; Ali Oğuz 

; Ahmet Vefa Poyraz 
Emim Uyansoy 

i İZMİR 
* Mehmet Münir Daldal 

Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 

[ Süleyman Tuncel 

\ KAHRAMANMARAŞ 
; Av naıı Karaküçük 
\ KARS 
5 

\ Halim Dursunoğhı 
l KASTAMONU 
\ Ali Münif İslâmoğlu 
İ KAYSERİ 
l İbrahim Kirazoğlu 
, Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Aîımet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
MeJhmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
İsmet Muıhanremoğlu 

MUĞLA 
1 Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
i İsmail Ardan 
| NEVŞEHİR 
j Ragıp Üner 

NİĞDE 
! Ergun Özkan 

ORDU 
i Ata Bodur 
| RİZE 
j Şükrü Meto 

SAKARYA 
l Osman Salîhoğlu 

SAMSUN 
i Celal Arslan 

Şaban Dernirdağ 
Doğan Kitaplı 

STVAS 
j Tahsin Türkay 
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TEKİRDAĞ j 
Orhan Öztrak I 

TOKAT 
Osman Çetin I 

TRABZON 
A. İhsan Birkıcioğ-lu 
Ahmet Cemil Kara 

AFYONKARAHİSAR ! 

Mustafa Çelik 

TABİİ ÜYELER i 
Refet Aksoyoğlu i 
Suphi Gürsoytrak î 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 1 

ADANA ; 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıübrahimoğlu 
Mehmet Üııaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (İ.) 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafcttin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

URFA f 
Hasan Ora! j 

VAN 1 
Fevzi Kartal j 

YOZGAT] 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bana | 

ZONGULDAK î 
Ahmet Demir Yüce ! 

CUMHURBAŞKANINCA l 
SEÇİLEN ÜYE _ \ 

\ 
Zeyyat Baykara j 
Kemal Cantürk 

(Reddedenler) 

İSTANBUL j 
Aysel Baysal | 
Mehmet Emin Sungur j 

MARDİN 

Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan îl-dan (İ.A.) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
j Ali Cüceoğlu 

HATAY 
1 

Mahmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Ralhmii Erdem (Bşk.V.) 

i Besim Üstüne! 
İZMİR 

Nurhan Artemiz 
| Şeref Bakşık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu | 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğiu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

i Erdoğan Bakkalbaşı 
MALATYA 

Süleyman Efe 
MANİSA 

! Mustafa Fahri Dayı 
Meiımet Tevfik Elmas-

| yazar 
: Erol Yavuz 

MUĞLA 
' Fevzi Özer 
i 
j NİĞDE 
j Abdullah Emre İleri 
| SAKARYA 
I 

j Hasan Fehmi Güneş 
| ORDU 

İdris Giirsoy 
\ Orhan Vuirall 

Adnan Başar Kafaoğlu 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİİRT 
İdris Arıkaıı 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğul 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylian . 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Na'im Taşan 

URFA 
Abdullgani Demdrkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

ZONGULDAK 
1 Mehmet Ali Pestiîci 

Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mühsıin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hiîmd Fırat 
Sadâ Irmak 
H. Nail Kübah 
Nertrniin Abadan Un'at 
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1980 Yıh Devlet Üretn 

TABİİ ÜYELER i 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 1 
Vehibi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu | 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuîer 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Remzfi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR. 
Mithat Şüikriü Çavdaroğjlu 
Cemal orgcu* 
f. Sıtkı Yırcalı 

ıe Çiftlikleni Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısınla Verilen Oyların 
Sonucu (S. Sayısı : 977) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler ; 15Q 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

93 
57 

— 
34 

— 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin j 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Öze an j 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kınbaşh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKİRİ 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özem 

ERZURUM 
Sdlahattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naoi Gajcıroghı 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduhalulk Özdimç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlim Uyatnsoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursuinoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğiu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
İsmet Moharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
A*a Bodur 

(Kâibul Edilmiştir.) 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Saîıhoğlu 

SAMSUN 
Cemal Aralan 
Şaban DeoıirdaJ 
Doğan Kitaptü 

SIVAS 
Tahsin Tiirfcay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allı oğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reüso-ğlu 
N. Kemal Şentürfk 
Metin Tdker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten-
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(Reddedenler) 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
ŞeShip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
jj Mehmet Sönmez 

f 'CEL 

i ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
a 
\ Aysel Baykal 
İ 

jj Rahmi Erdem 
l Mahmet Emin Sungur 
s Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHR \MANMAR AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
| Abdullah Köseoğlu 

I KONYA 

Mukbil Abay 
f Erdoğan Bakkalbaşı 
3 MALATYA 
l Süleyman Efe 
j MANİSA 
f Mustafa Fahri Dayı 
İt 

I Mehmet ievfik Elmas-
İ yazar 
j MARDİN 
I Cemil Çeçan 

I MUĞLA 
jj Fevzi Özer 

j NİĞDE 
i Abdullah Emre İleri 

j ORDU 
| İdris Gürsoy 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (İ.) 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk.V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil (B.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Orhan Cemal Fersoy (B.) 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmöğlu (B.) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

MANİSA 
Erol Yavuz; 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner (İ.) 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Metini Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduigani Demirkol 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 

ORDU 
Orhan Vural 

SİİRT 
İdris Arılkan 

TRABZON 
A. İhsan Birinciöğlu (B.) 

UŞAK 
Ahmet Taıhtaikıiıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irrmaîk 
Adnan Başer Kaıfaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Nermin Abadan Unat 

»©«« 
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Genel ve Katma Bütçeye Giren Dairelerin Bütçelerin deki (A) işaretli Cetvelde Mevcut Ödeneklerden % 2 
Kesilerek Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930 - 09 - 3 - 301 Tertibine Eklenmesine Dalir Önergeye Vertllen 

Oyların Sonucu 
(Kabul Edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuîer 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 166 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyeli'kler : 

91 
75 

— 
18 
— 

(Kabul Edenler) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
i Aysel Bayfcal 

Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 
Mehmet Em'in Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

i Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

| KARS 
Sırrı Atalay t 

! Halis Soylu 
KASTAMONU 

! Mehmet Seydibeyoğfu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail Arşları 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Giirsoy 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
İdris Amkan 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyuın Öztürk 
Muhittin Tayian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Metin Somıuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
Abduliganıi Denüirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsün Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürik 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Safa Reisoğlu 
H. Kemal Şentıürk 
Metin Tdker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nemmin Abadan Unat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHISAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Nevzat Şeraer 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Remızû Yılmaz 

ARTVİN 
Rasirn Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgeın 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özoan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Fai'k Kırbaşhı 

TABİİ ÜYELER 

Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küıntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Sölahattin Deniz 
Naci Gacuroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduhalulk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
M. Sıtkı Saidik Baffcuım 
Orhan Cemal Fersoy 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

1 Adnan Karaküçük 
| KARS 
r Halim Dursunoğiu 

KASTAMONU 
1 Ali Münif İslâmoğlu 
j KAYSERİ 
İ İbrahim Kirazoğlu 
S KOCAELİ 
İ Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
t 

t Osman Nuri Canpolat 
l Muzaffer Demirtaş 
| KÜTAHYA 
l Mehmet Emin Alanyalı 
• Fevzi Bugün 
j MALATYA 
i Hamdi Özer 
s MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BURSA 
| İ. Sabri Çağlayangil 
| (Başkan) 

Şebip Karamullaoğlu 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharınem Bantını 

MARDİN 
İsmet Muiharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergün Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Cemal Aralan 
Şaban Demıi'rdağ 
Doğan Kitapih 

TOKAT 
Osmian Çötin 

TRABZON 
- A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cemil Kara 
URFA 

Hasan Oral 
VAN 

Fevzi Kartal 
YOZGAT 

Ünal AUıoğlu 
Senvet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SİVAS 
Tahsin Tiirkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
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Asgarî Ücretin Vergi Dışı Bırakıbniasıyla İlgili Önergeye Verilen Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Ekrem Acuner 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

TABİİ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 

Suphi Gürsoytrak 

Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 156 
Kafbul edenler : 61 

Reddedenler : 95 
Çefcinserler : —• 

Oya katılmayanlar : 28 

Açıik üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 
M. Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Ataîay 
Halis Soylu 

| KASTAMONU 
| Mehmet Seydibeyoğlu 
\ KAYSERİ 
I Ziya Müezzinoğlu 
I KIRKLARELİ 
I Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil A bay 
Erdoğan Bakkaîbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

| MALATYA 
I Süleyman Efe 
| MANİSA 
l Mustafa Fahri Dayı 
j Mehmet Tevfik Elmas-
| yazar 

! MARDİN 
l Cemil Çeçan 
| MUĞLA 
| Fevzi Özer 
\ MUŞ 
İ İsmail Arslan 
| NİĞDE 
l Abdullah Emre İleri 

[Reddedenler] 

Kâmil Karavelioğlu 

Sami Küçük 

Selâhattin Özgür 

Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karaiyiğit 

ORDU 
İdris Gürsoy 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Flayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Deımirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kaker 
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ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şülkrü Çavdsaropu 
Cemal Örgen 
I. Sıtkı Yırcah 

BtLECİK 
Mehmet Erdem 

BÎTLÎS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faiîk KırbaşI* 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küıntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selahattin Deniz 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduihaluik Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA . 
Mustafa Güjcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
'M. Sıtkı Sadik Batum 

[ Orhan Cemal Fersoy 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emün Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
j Osman Nuri Canpolat 
I Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Mehmet Emim Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Broil Yavuz 

MARDİN 
ismet Monhartremoğlu 

MUOLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NÎĞDE 
Ergud Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RlZE 
Şüikrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demirdağ 
Doğan Kitapla 

TOKAT 
Osman Çötkı 

TRABZON 
Ahmet ihsan BMnoioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğm 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

I Zeyyat Baykara 
i 
I Kemal Canıtürk* 
i 
• Hüsamettin Çelebi 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentütfk 
Metlin Toker 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

StVAS 
Muhittin Tayian 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 

TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(Oya 

AĞRI 
Kasım Külfretvi 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

Katılmayanlar) 

Şebip Karamullaoğlu 

DİYARBAKIR 
Selahattin Cizrelioğlu 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

\>&<t 

— 441 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

11 , 2 . 1980 Pazartesi 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 2. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 3. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345: C. Senatosu : 1/679) (S. 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

ı>e<ı 



Toplantı Yılı : 19 S . SaVISI : 9 9 5 

CUMHURİYET SENATOSU 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4-5 .2 .1980 Tarihli 29 ve 30 
ncu Birleşimlerinde Görüşülen Başbakanlık Bütçesinin Oylanmasıyla 
İlgili İtiraz Üzerine Verilen Başkanlık Divanı Karar lar ı ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonu Raporları. (3 /1830) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

4 Şubat 1980 günlü Birleşimi yöneten Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Sayın Cengiznan Yorulmaz, 
Başbakanlık 1980 Mali Yılı Bütçesinin reddedildiğini alan etmiştir. Aynı gün saat 20.30'daki oturumu yöne
ten Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Sayın Rahmi Erdem, bir evvelki oturumdaki oylama ile ilgili itira
zı reddederek Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin müzakeresine geçileceğini bildirmiştir. Bu ara AP'li ba
zı üyelerin yoklama istemeleri üzerine çoğunluk olmadığından birleşim 5 Şubat 1980 gününe bırakılmıştır. 

5 Şubat 1980 günlü oturumu yöneten Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Sayın Mehmet Ünafcü, bir gün 
evvelki tüzük uygulamasının hatalı olduğu, önce Başbakanlık Bütçesinin tümünün oylanmasında Bütçenin 
kabul edildiği, vaki itirazın usulüne uygun olmamasına rağmen yediden oylama yapıldığı ve ikinci oylamada 
Başbakanlık Bütçesinin maddelerine geçilmesinin reddedildiği, bu ikinci oylamanın tüzüğe aykırı olduğu ve 
geçersiz bulunduğunu belirterek Başbakanlık Bütçesinin maddelere geçilmesinin kabul edilmiş sayılmasının 
gerektiğini bildirerek bu yolda işlem yapmıştır. 

Bu durum Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunu yöneten Sayın Başkanvekillerinin, İçtüzük hükümlerini 
kendi değerlendirme ve anlayışlarına göre derişik biçimde uyguladıklarının ve tüzük uygulamasından do
ğan bir anlaşmazlığın var olduğunun açık kanıtıdır. Bir sonraki oturum veya birleşimi yöneten Başkanveki-
linin bâr evvelki oturum veya birleşimde alınan bir kararı veya tüzük uygulaması yanlış yapılmıştır, daha ön
ceki birleşimi yöneten Başkanın ilan ettiği şu sonuç geçersizdir; diye kendiliğinden tüzük uygulamasındaki 
anlaşmazlığı kendi anlayış ve değerlendirmesine göre gideremez. Uygulamada böyle bir yolun açılması son 
derece sakıncalıdır. 

Örneğin : 

5 Şubat 1980 Salı günıkü Birleşimde, Toprak ve Tarım Müsteşarlığına ait Bütçenin açık oylamasında ye
ter sayı olmadığı, yani İçtüzüğün 52 nci maddesine göre müzakereleri devam için yeter çoğunluğun olmadığı 
Birleşimi yöneten Başkan tarafından açık oylama sonucunda saptanmış ve fakat, durum Birleşim sonunda 
ilam edilmiştir. Oysa ki, Genel Kurulda İçtüzüğün 108 nci maddesinin 6 ncı bendi uyarınca açık oylama ile 
çoğunluğun olmadığı saptandığı bu Bütçeden sonra daha üç bütçe müzakere edilmiştir. Eğer yukarıdaki uy
gulamayı yani, 5 Şubat 1980 günlü Birleş i m deki Genel Kurula Başkanlık eden Sayın Ünaldı'nm uygulama
sını örnek alırsak bugünkü Bkleşrmİ yöneten Sayın Başkan da diyebilir ki, dünkü birleşimde şu bütçede 
İçtüzük gereği yapılan açık oylama sonucu çoğunluğun bulunmadığı saptanmış ve ilan edilmiştir. Çoğun
luğun olmadığı saptanan bütçeden sonra daha üç bütçenin müzakeresine devam edilmiştir. İçtüzüğümüzün 
52 nci maddesinin açık hükmüne göre çoğunluk olmadan görüşmelere başlanamaz. O halde açık oylama ile 
çoğunluğun olmadığı saptanan bütçeden sonra görüşülen bütçelerin müzakeresi İçtüzüğe aykırı olmuştur, bu 
nedenle yoklukla maluldür. Bu bütçeleri müzakere edilmemiş kabul ediyorum dese, İçtüzük uygulamasında 
bir anlaşmazlığın daha ortaya çıkmış olduğunu müşahade ederiz. 

İçtüzüğümüzün 180 nci maddesine göre İçtüzük uygulamasından doğan anlaşmazlıkların hallinde ta
kip edilecek yol şudur : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı konunun müzakere edilip bir rapora bağlanması için C. Senatosu 
Artayasa ve Adalet Komisyonuna havale eder, bu Komisyonun raporu Genel Kurulda müzakere edilerek 
sorun bir sonuca bağlanır. 

İçtüzüğün yanlış uygulandığı nedeni ile İçtüzüğün 180 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasını ta
lep ederiz. 

6 . 2 . 1980 
CHP C. Senatosu CHP C. Senatosu 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Erdoğan Bakkalbaşı Orhan Vural 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK DİVANI KARARI 

Karar No. : 8 
Karar Tarihi : 6 Şubat 1980; 

Toplantı No. : 8 
Cumhuriyelt Senatosu Başkanlık Divanı tüm üyelerinin katılması ile 6 . 2 . 1980 Çarşamba günü saat 12.00' 

de toplanarak, Cumhuriyet Senatosu CHP Grup Baş'canvekilleri Sayın Erdoğan Bakkal başı ile Sayın Orhan 
Vural'm 6 . 2 . 1980 tarihli önergelerini görüşmüş ve 

ıBir Başkanvekilinin b'ir oturum ya da birleşimde yaptığı bir tasarrufun sonraki oturum ya da birleşimi 
yönıeteıa Başkanjveklilinee itoen'diliğinden düzeltilip düze'tilemiyeeıeğıinin, bundan sonra bu gibi olaylarda nasıl 
hareket edileceğinin tespiti için konunun gelecekle ilgili ve çok önemli olması da dikkate alınarak, başvuru ya
zısının bu düşüncelerle 'Anayasa ve Adalet Kormlsyonuna havale edilmesine, Komisyonun konuyu öncelik ve 
[İvedilikle görüjşjmıesiniin Başkanlıkça istenmesine, havale kararı ile 'birlikte 4,5,6, Şubat 1980 ttari'Mi konuya iliş
iktin Genel Kurul tutanakları ile Başkanlık Divanı tutan akıllarının Koırfeyona verilmesine; Başkanlık Divanınca 
alınan bu kararın ilk IhMeş&mde Genel Kurulun fcvigvsine sunulmasına oybirliği ile 

Karar verilmiştin, 
(Başkan Başıkanvekili Başkanvekili 

İhsan Sabrı Çağlayangil Mehmet Ünaldı Cengizhan Yorulmaz. 

Divan Üyesi Divan Üyesi Divan Üyesi 
Mehmet Bilgin Kemal C ant ürk Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi Divan Üyesi İdare Amiri 
Mustafa Çelik Mehmet Erdem Mehmet Kılıç 

İdare Amiri 
Suphi Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterlik 
Bölüm Amirliği 

Sayı : 04.086.00412 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu CHP Grup Başkanvekilleri Sayn Erdoğan Bakkalbaşı ile Sayın Orhan Vural'ın 
• 6 . 2 . . 1980 tarihli önergelerine ilişkin Başkandık Divanının 6 . 2 . 1980 gün ve 8 numaralı kararının bir örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Konunun, Karar kapsamına göre bir an önce rapora bağlanmasını önemle rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Başkanvekili 
Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Hüsamettin Çelebi 

İdare Amiri 
Hasan fidan 

6 . 2 . 1980 

C. Senatosu (S. Sayısı : 995) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 04.086.00412 
Karar No. : 17 

7 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 6 Şubat 1980 tarih ve 8 sayılı kararıyla, «©ir başkan vekilinin 
bir oturum ya da Ibirleşimde yaptığı bir tasarrufun, sonraki oturum ya da 'birleşimi yöneten başkanvekilince 
kendiliğinden düzeltilip düzeltilemeyeceğine» ilişkin olarak öncelik ve ivedilikle görüş istemesi üzerine, 7 Şu
bat 1980 tarihli toplantısında konuyu (CHP Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekİllerinin 6 Şubat 1980 ta
rihli itiraz dilekçelerini ve dosyada mevcut diğer belgeleri) inceleyen Komisyonumuz aşağıdaki sonuca 
varmıştır : 

1. Bir başkanvekilinin ıbir oturum veya birleşimde yaptığı tasarruf, İçtüzüğün uygulanmasında hata edil
diği iddiası bulunsa dahi, sonraki oturum veya birleşimi yöneten başkanvekili tarafından kendiliğinden dü
zeltilip, değiştirilemez. Aynı yetkilerle sahip bulunan başkanvtkillerinin birbirlerinin tasarruflarını, kendli de
ğerlendi rmelerini esas alarak düzeltmeleri ve değiştirmeleri hukuki açıdan mümkün değildir. 

2. İçtüzüğün uygulamasından doğacak görüş farklarının (anlaşmazlıkların) nasıl giderileceği İçtüzüğün 
180 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir başkanvekilinin İçtüzüğü yanlış uyguladığı iddia
sının, Anayasa ve Adalet Komisyonunun görüşü alınarak, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda çözüme 
bağlanması gerekir. 

3. Komisyonumuz, konuyu Başkanlık Divanının kararında yer alan istekle sınırlı olarak incelemiştir. 
Komisyonumuz, kendisine intikal etmiş ibir itiraz mevcut olmadığı için, söz konusu olayda Başbakanlık 

Bütçesinin maddelerine geçilmesine ilişkin olarak Başkanlıkça yapılan oylama işleminin İçtüzüğe uygun olup 
olmadığı konusundaki görüşleri tartışmamış ve değerlendirmemiştir. 

İşbu Raporumuz, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 180 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Prof. Dr. Safa Reis oğlu 

Kâtip 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Kütahya 
Fevzi Ergun 

Samsun 
Celâl Arslan 

Başkanvekili 
İstanbul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
(Muhalifini. 

Sadık Botum 

Manisa 
Fahri Dayı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

Muğla 
Fevzi Özer 

Tabu Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda »bulunamadı, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 995) 



MUHALEFET ŞERHİ 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 180 nci maddesi gereğince. Anayasa ve Adalet Komisyonunun, somut 

olayların halli amacına yönelik rapor hazırlayabilirle yetkisi mevcuttur. 
Anayasa Komisyonu somut ve belirli anlaşmazlıkların dışında, objektif hukuk kuralı yaratma niteliğinde 

görüş bildirme yetkisi mevcut değildir. 
Bu yönden, Komisyonumuza havale edilen husus İçtüzüğün uygulanmasından doğan mevzu ve kapsamı 

belirtilmiş bir anlaşmazlığın çözümü hususuna ilişkin değildir. 
İçtüzüğün uygulanmasından doğmuş somut bir anlaşmazlıktan kaynaklanmayan mücerret görüşler Anayasa 

ve Adalet Komisyonundan sorulamaz. 
Anayasa Komisyonu da İçtüzüğün uygulanmasından doğmuş anlaşmazlıkların tüm ayrıntılarıyla Ko

misyona havale edildiği takdirde görüşmek ve bir karara varmak mümkün olabilir. 
Başkanlık Divanının gündemi ve müzakere zabıtla: nidan açıkça anlaşılacağı gibi olaylardan soyutlana

rak, Komisyonumuzdan istenen görüş, belirli bir İçtüzük anlaşmazlığının çözümü amacına yönelik bir istemi 
içermemektedir. 

Başkanlık Divanı kararı ile bu karara ek Başkanlık Divanı Oturum zabıtlarından da Anayasa Komisyo
nundan, İçtüzüğün uygulanmasından doğan hangi anlaşmazlık hakkında görüş istendiği belirgin değildir. 

Zabıtlardan çıkarılabildiği kadarıyla anlaşmazlık iki boyutludur. 
a) Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 1980 tarih ve 16833 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 978-65 Esas 

ve 979-27 sayılı Kararında da (oylama neticesi açık ve îjjçik bir anlatımla vurgulandıktan ve netice açıklan
dıktan) görüşülen Başbakanlık Bütçesinde olduğu gibi (Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edildiği anda 
İçtüzüğün 79 ncu maddesi uyarınca yasalaşmış ve Ya Lam a Meclislerinin irade alanı dışına çıkmış bulunmak
tadır. Bir tasarı veya teklif metninin kesinleşmesinden sonra o metin ile ilgili olaraik Yasama Meclislerince 
yapılmış olan işlemleri fazladan yapılan işlemler olarak nitelendirmek gerekir. Burada söz konusu olan açık 
oylamanın fazladan yapılmış bir işlem niteliğini taşıdığında ve kesinleşen yasa metninin bundan etkilenmediğin
de) kuşku bulunmadığına göre bu karara da aykırı bir uygulama ile Başbakanlık Bütçesinin tekrar oylanma-
sındaki anlaşmazlık hakkında mı görüş istendiği; 

b) Ya da Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararı doğrultusunda bir sonraki gün ilk birleşimde yapı
lan işlemler için mi görüş istendiği; 

c) Ya da bütün bu fazların dışında bu olaylardan soyutlanarak İçtüzüğün 180 nci maddesinin dışına çı
kılarak soyut bir husus için mi görüş istendiği belirgin değildir. 

Komisyonda müzakere konusu edildiği gibi (Bir başkanvskilinin yaptığı bir işlemi, başka bir başkanveksili-
nin iptal edip edemiyeceği) içerikli bir görüş bildirimi Anayasa ve Adalet Komisyonundan istenemez. Anaya
sa Komisyonundan olaylardan soyutlanmış objektif bir hukuk kuralı yaratırcasına görüşüp bir husus hakkın
da karar vermesi mümkün değildir. 

NETİCE : Ayrıntıları ile belirtildiği gibi Anayasa Komisyonunun yetkisi İçtüzüğün 180 nci maddesinde 
belirtildiği gibi İçtüzüğün uygulanmasından doğacak •anlaşmazlıklar hakkında görüşünün bildirilmesi ile sı
nırlıdır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonundan görüş istenmesi ve aynı Komisyonun görüş bildirebilmesı için : 
a) Ortada somut bir anlaşmazlığın mevcut olması, 
b) Anlaşmazlığın İçtüzüğün uygulanmasından kaynaklanmış olması lazımdır. 
Bu hususları muhtevi olmayan görüş istemleri Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilemeyeceği 

gibi, Anayasa ve Adalet Komisyonu da somut olaylardan soyutlanmış görüş istemlerini müzakere edip karar 
veremez. 

Komisyonun kararı İçtüzüğün 180 nci maddesinde belirtilen (Bu Tüzüğün uygulanmasından doğacak an-
laşmazhklar, gerekli raporu hazırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunmak üzere, Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havale edilir) ilkesine aykırı olduğundan muhalif olduğumu beyan ederim. 7 Şubat 1980. 

İstanbul Senatörü 
Anayasa >ve Adalet. 
Komisyonu Üyesi 

Sadık Baîum 

C. Senatosu (S. Sayısı : 995) 
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CUMHURİYET SENATOSU 
BAŞKANLIK DÎVANI KARARI 

Karar No. : 9 
Karar tarihi : 8 Şubat 1980 
Toplantı No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Divan Üyesi Sayın Emanullah Çelebi dışında, tüm üyelerinin ka
tılmasıyla 8.2.1980 Cuma günü saat 12.00'de toplanmış ve Başkanlık Divammn 6.2.1980 tarihli ve 8 numaralı 
kararı gereği, Anayasa - Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenen 7.2.1980 gün ve 17 karar numaralı 
raporu görüşerek; 

Anayasa - Adalet Komisyonu raporunda, ihtilâfın bir bölümü olan «Bir Başkanvekilinin bir oturum ya 
da birleşimde yaptığı tasarrufun, sonraki oturum ya da birleşimi yöneten Başkanvekilince kendiliğinden düzeltilip, 
düzeltilemeyeceği» konusunun karara bağlanmış ise de ihtilâfın ikinci bölümü olan Başbakanlık Bütçesinin durumu 
hakkında, kendilerine intikal etmiş bir itiraz mevcut olmadığı için, söz konusu olayda Başbakanlık Bütçesinin 
maddelerine geçilmesine ilişkin olarak Bask an vekillerince yapılan oylama işlemlerinin ve ortaya çıkan vaziyete 
göre Başbakanlık Bütçesinin hukuki durumunun içtüzüğe uygun olup olmadığı konusundaki görüşlerin tar
tışılmamış ve değerlendirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda Başbakanlık Bütçesine ilişkin olmak 
üzere Başkanvekilleri Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın Rahmi Erdem ve Sayın Mehmet Ünaldı tarafından 
değişik birleşim ve oturumlarda yapılan İçtüzük uygulamalarının tümü ile incelenmesi ve ihtilafın kül halin
de çözümü ile bahse konu bütçenin akıbetinin ne olduğu hususunda Komisyon görüşünün öncelik ve ivedilikle 
alınmasına, 4, 5, 6 Şubat 1980 tarihli Genel Kurul tutanakları ile 6 - 8 Şubat 1980 tarihli Başkanlık Divam 
tutanaklarının Komisyona verilmesine ve neticenin biri kte Genel Kurula sunulmasına oybirliği ile, 

Karar vermiştir. 

Başkan Başkanvetkili Başjkanvekili BaşjkanvekiÜ 
İhsan Sabri Çağlayangil Mehmet Ünaldı Cengizhan Yorulmaz Rahmi Erdem 

Divan Üyesi Divan Üyesi Divan Üyesi Divan Üyesi 
Mehmet Bilgi Kemal Cantürk Emanullah Çelebi Hüsamettin Çelebi 

Bulunmadı 

Divan Üyesi Divan Üyesi idare Amlirii İdare Âmıiıfi 
Mustafa Çelik Mehmet Erdem Mehmet Kılıç Hasan îldan 

îdare Amiri 
Suphi Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterlik 3.2.. 1980 
Bölüm Amirliği 

Sayı : 04.086.00414 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

ligi : 6.2.1980 gün ve 04.086.00412 sayılı yazımız. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 7.2.1980 gün ve 17 sayılı raporuna ilişkin Başkanlık Divam Ka

rarının bir örneği ilişikte sunulmuştur. 
Karar kapsamına göre gerekli raporun tanzimi ile biran önce Başkanlığa iletilmesini önemle rica ederim. 
Saygdanmla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C, Senatosu (S. Sayısı : 995) 
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Anayasa ve Adalet Komsiyonıı Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 10.2.1980 

Esas No. : 04.086.00414 
Karar No. : 18 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanl/ğına 

Komisyonumuzun Yüce Başkanlığınıza sunulmuş bulunan 7 Şubat 1980 tarih ve 17 sayılı Raporu üzerine, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanının 8 Şubat 1970 tarih ve 9 No. lu kararıyla «... Başkanvekilleri Sayın 
Cengizhan Yorulmaz, Sayın Rahmi Erdem ve Sayın Mehmet Ünaidı tarafından değişik birleşim ve oturumlar
da yapılan İçtüzük uygulamalarının tümü ile incelenmesi ve ihtilafın kül halinde çözümü ile bahse konu büt
çenin akıbetimin ne olduğu hususunda» Komisyonumuzdan görüş istenmiştir. 10 Şubat 1980 tarihinde topla
nan Komisyonumuz, anlaşmazlığa ilişkin tutanakları ve dosyada mevcut belgeleri inceleyerek aşağıdaki sonuca 
varmıştır : 

1. 7 Şubat 1980 tarihli sözü geçen raporumuzda belirtildiği üzere, «Bir Başkanvekilinin bir oturum veya 
birleşimde yaptığı bir tasarruf, İçtüzüğün uygulanmasın da hata edildiği iddiası bulunsa dahi, sonraki oturum ve
ya birleşimi yöneten BaşkanveJkili tarafından kendiliğinden düzeltilip, değiştirilemez.» Bu nedenle, Sayın Cen
gizhan Yorulmaz tarafından, Başbakanli'k bütçesine ilişkin olarak 4 Şubat 1980 tarihli 29 ncu Birleşimin ikinci 
oturumunda yapılan işlemi, daha sonraki 5 Şubat 1980 tarihli 30 ncu Birleşimin birinci oturumunda kendi hu
kuki değerlendirmelerini esas alarak değiştiren Sayın Mehmet Unaldı'nın tasarrufu, Anayasa Mahkemesinin 
ifadesiyle «Fazladan yapılan işlem» niteliğindedir, hukuki bir sonuç veya etkiye sahip değildir. 

2. 4 Şubat 1980 tarihli 29 ncu Birleşimin üçüncü oturumunda, söz konusu anlaşmalığa ilişkin olarak, ken
diliğinden herhangi bir işlem yapmayı kabul etmeyen Sayın Rahmi Erdem'in tutumu, Komisyonumuzun adı ge
çen 7 Şubat 1980 tarihli Raporunun 1 ve 2 nci maddebrinde ifade edilen hukuki prensiplere uygundur. 

3. 4 Şubat 1980 tarihli 29 ncu Birleşimin ikinci oturumunda, Sayın Cengizhan Yorulmaz'ın Başbakanlık 
bütçesini oylarken, önce «Bölümlere geçilmesinin kabul edildiğini», daha sonra bir sayın senatörün «Oyların 
sayılmasını» istemesi üzerine, tekrar oylama yapıp «Bölümlere geçilmesinin kabul edilmediğini» bildirmesinin 
İçtüzüğe uygun olup olmadığı ve doğurduğu hukuki sonuçlar, Komisyonumuzda farklı hukuki değerlendirme
lere yol açmıştır. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu iradesinin bir duraksamaya yol açmayacak şekilde belirlenmesinin 
taşıdığı önemi ve bir anlaşmazlık halinde kesin karar verme yetkisinin Anayasa Mahkemesine ait olduğunu 
ve bu nedenle Başbakanlık bütçesinin hukuki âkibeti üzerinde değişik değerlendirmelere imkân bırakrimama-
sındafci yararı dikkate alarak, Başbakanlık bütçesinin yeniden oylanmasını (bu olayın özelliğinden doğan, bu 
olayla sınırlı bir uygulama olmak üzere) uygun bulmuştur. 

İşbu Raporumuz, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 180 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kuruluna sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
C. Bşk. S. Ü. İstanbul Aydın 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu Ali Oğuz Sadettin D emir ay ak 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip AmaSya Ankara 
Eskişehir Nevzat Şener Turhan KapanJı 

Muhalifim Toplantıda bulunamadı. 
Hikmet Savaş 

C. Senatosu (S, Sayısı : 995) 



Bursa 
Şeref Kayalar 

Kütahya 
Fevzi Ergun 

Samsun 
Celâl Aslan 
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İstanbul 
Sadık Batum 

Manisa 
Fahri Dayı 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Kahramanmaraş 
Rıza A kg ün 

Muğla 
Fevzi Özer 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

C. Senatosu (S, Sayısı : 995) 




