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1. — GEÇEN TIT 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Avrupa ' 
Konseyi Genel Kurul toplantısından dönerken 
Yunanistan'da Yunan Başbakanı ile yaptığı 
şahsi görüşmeleri hakkında gündem dışı demeç
te bulundu. 

15 Şubat 1968 Perşembe gününden itibaren 
1968 malî yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
başlanılması ve görüşmelerin her gün saat 
10,00 -13,00 ve 14,30 -17,30 arasında yapılması, 
günlük program 19 30 da bitirilmediği takdirde 
gece toplantı yapılarak o günkü programın bi
tirilmesi hususlarına dair Başkanlıkça hazırla
nan program ile, 

Parti grupları temsilcilerinin, Bütçenin tü
mü üzerindeki görüşmeler ile bitimindeki grup
lar sözcülerine verilecek son konuşmalar ha
riç gruplar sözcülerinin yazılı ve sözlü konuş
malarının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi dışın
da kalan bütçeler için 20 dakika ve Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi konuşmalarının 30 daki
ka ile sınırlandırılmasını ve gruplar adına 
ikinci defa yapılacak konuşmalarla şahıslar 
adına yapılacak konuşmaların da 10 ar dakika 
ile tahdidine dair önergesi kabul olundu. j 

Vazife ile Amerika'ya giden Adalet Baka- I 
nı Hasan Dinçer'e Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Pat
rikhane ve Ruhban okulunun kapatılması ve 
Patrik'in smırdışı edilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi, 
okunan ilgili komisyon başkanlığı tezkeresi ve 
yapılan görüşmelerden sonra reddedildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm Ana
yasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan 
bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanuna dair 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi, okunan ilgili komisyon başkanlığı tezke- | 

ı» mm 

ANAK ÖZETİ 

resi ve yapılan görüşmelerden sonra kabul olun
du. 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, Maliye 
Bakanlığı mensuplarına malî görev tazminatı 
verilmesi hakkındaki ve 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin, Hazinece siyasi partilere yapılan para 
yardımının seçim yoluyla grup teşkil eden bü
tün partilere teşmiline dair kanun tekliflerinin 
gündeme alınması hakkındaki önergeleri, oku
nan ilgili komisyon başkanlığı tezkereleri ve ya
pılan görüşmelerden sonra, reddedildi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 2 Ha
ziran 1968 de yapılacak seçimde yeniden seç
men kütüğü yapılması hakkındaki kanun tekli
finin (1/100) sayılı kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine da
ir önergesi de reddolundu. 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu ve 
arkadaşlarının, daha evvel haklarında öncelik 
karan alınmış ve bu birleşimde alınacak kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine geçilmesi
ne dair önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul olundu. 

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arka
daşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin maddeleri onaylandı ve tümü açık oya su
nularak, kabul edildi. 

15 . 2 . 1968 Perşembe günü saat 10,00 da 
bütçe görüşmeleri için toplanılmak üzere Birle
şime saat 21,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Âttf Şohoğlu Fuat Avcı 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

* • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 10.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli. 
KATİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Kırkbirinci Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak. Sayın üyelerin acele etmelerini ve ka
bul düğmelerine basmalarını rica ederim. Yok
lama işlemi devam ediyor. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı

yorum. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1045) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1968 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısı, Bütçe Karma 
Komisyonunda zamanı içinde görüşülerek ta
mamlanmış ve Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmiştir. Cumhuriyet Senatosu da, Anayasada 
muayyen olan müddet içinde Bütçe kanunu ta
sarısını görüşerek tamamlamıştır. Bugünden 
itibaren, önceki birleşimde aldığınız çalışma 
programına uygun şekilde 1968 malî yılı Büt
çe kanunu tasarısını görüşmiye başlıyoruz. 

1968 yılı bütçe kanunu tasarısının memle
ketimiz ve m'.lletimiz için hayırlı vo başarılı 
olması temennisiyle müzakereleri açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada program
da bir değişiklik teklif i vardır : 

Sayın Ahmet Topaloğlu, Pazartesi günü 
Askerî Şûra toplantısı olması sebebiyle Millî 

1) 635 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. Bütçe ile ilgili Cumhuriyet Senatosunun 
10İ5 sayüı basma/yazısı Yüce Senatonun 21 ncü 
Birleşimine bağlıdır. 

Savunma Bakanlığı bütçesinin Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesiyle yer değiştirmesi hususunu 
teklif eden bir önerge vermiştir. Bu önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 - 22 Şubat 1968 tarihleri arasında yapı

lacak Askerî Şûra toplantılarına devamlı ola-
i'alc işt'rakim gerektiğinden, 19 Şubat 1968 ta
rihinde konuşulması plânlanan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçe müz.ıTıeresinin, muvafakati alı
nan ve 24 Şubat 1968 Cumartesi günü saat 
10,00 da müzakeresi yapılacak olan Ulaştırma 
Bakanlığı bütçe görüşmeleriyle yer değiştiril
mesine müsaadelerini arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Adana 

Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Program buna göre tashih edilecektir. 

Şimdi sö3 Sayın Maliye Bakanının. Buyu
run Sayın Bakan. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; 1988 yılı genel ve katma 
Bütçe taşanları Karma Bütçe Komisyonunun, 
mütaakıben Yüce Senatonun yapıcı ve vukuflu 
incelemeleriyle daha mükemmel bir hale gelerek, 
Yüksek Heyetinizin tetkiklerine sunulmuş bu
lunmaktadır, 
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Tasvibinize mazîıar olduğa t: Mirde ka
nunlaşarak 1 Ma:t 1003 tarihinden itiba
ren. yürürlüğe girecek elan bu tasarılar, 

İkinci Beş Yıllık Kalkmma Hânımızın gaye 
ve hedeflerine ve 1CG3 y:lı programına uygun 
olarak'hazırlanmıştır. 

Zamanımızda bütçelerin, millet tcnusilcilorin-
ce hükümetleri denetleme vasıtalrn cim ak gibi 
siyasi fonksiyonlan yanı sıra, iktisadi bir prog
ramın malî ifadeli oldukları ölçüde ekonomik 
fonksiyonları ve millî gelirin yeniden dağıb mi
ni bir ölçüde saklamak suretiyle de sosyal fonk
siyonlan vardır. Bu fonksiyonları mn tabiî bir 
neticesi olarak çok defa yekdiğeriyle çelişen za
ruretleri bağdaştırmak zorunlu bulunmakla be
raber büfelerin imkân nisbetinde iktisadilik 
kriterlerine riayet edilerek hazırlanması, unun 
vadeli ahenkli Tir iktisadi gelişmenin temel nar-
tıdır. Kaynaklanmısm önemli kısmını Kallrn-
ma Plânına hasrederken bu kıstaslara gerekli 
önemi vermeye âzami gayret gösterilmiştir. 

Milletlerarası iktisadi alanda on yıldan beri 
meydana gelmiş olan ve Dünya ticari mübadele
lerinin durmadan genişlemesi, ekonomik belge-
lerin kurulması ve uluslararası mrîî ilişkilerin 
daha sıln hale gclmcoi çekl'ndo tezahür orlon ge
lişmeler neticesinde, sanayi ekonomilerinin kar
şılıklı bağımlılıklarının gittikçe artması, mem
leket ekonomisini incelerim aynı saıraıda mil
letlerarası ortacım da gözden uzak tutulmaması-
m gerektirir. Bu sebeple, açıklamak rımda, ge
çen yıllarda olduğu giM, evvelâ milletlerarası 
gelinmelere ve Türîdye'nin dış ekonomik müna
sebetlerine kısasa temas etmeyi fcy'alı gördek
teyim. B'tnn takiVn çeşitli sekt-rl-^c rlvhil 
belli başlı faaliyet kollan bakımından Türk eko
nomisinin 19GP> ve 1067 y T bn ier^do kry'W.ti-
ği gelişmeler ile para ve kredi durunu, fiyat
lar, dış ticnret, ödemeler dengesi gibi konular 
(hakkında bilgi vermeye çalışacağım, son ola
rak da huzuranuza getirilen bütçe teflonları 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Geride bıraktığımız 1067 ylı T ir Hitiin ola
rak Dünya ekonomisi inin genellikle bir yavaş -
lama yık olmuştur. Bir iki istisna ile bu y l̂ 
içinde olverfdi clmıyau Hr konjonktür irinde 
bulunan bn/d'ca sanayi ülkrleri hem^n hemen 
aym problemlerle karşılaşmışlardır. Bu mem
leketlerin yetkili mercileri bir yandan 1063 yı-

15 . 2 . 1963 0 : 1 

I lmda alınmış olan istikrar tedbirlerinin deflâs-
yonist etkilerini önlemek ve iktisadi faaliyete 
yeniden canlılık verme tedbirlerine tevessül et
mek isterken bir yandan da ekonomilerinde 
meydana gelecek hızlanmanın, güçlükle sürdü
rülen fiyat dengesini bozacak alınlıklara yol 
aşmamasına gayret göstermişlerdir. Bu duranı, 
kaynaklarının tam kullanma seviyesine yaklaş
mış bulunan Amerika Birleşik Devletlerinde bil
hassa kendisini göstcrmelrtedir. 

1067 yılı zarfında sanayici memleketlerde 
toplam iç talepte meydana gelen büyük gerile
meler, gayrisâfi millî hâsıla artış oranlarında 
büyük düşmelere se'ebolmuştur. Yapüan ilk 
hesaplar, sanayici ülkeler içinde ekonomileri 

I a.ğır basen Amerika Birleşik Devletleri 'ila Fede
ral Almanya'da 1067 yılı içinde gayrjsâfi millî 

I hâsıla nisbetlerinde önemli gerilemeler olduğu
nu. göstermektedir. Gerçekten Birledik Ameri
ka'da gayrisâfi millî hâsıla artış nispeti 10C6 yı-
bnda % 5 4 iken 1067 yılında % 2.5 a düşmüş 
Federal Almanya'da 20 yddan beri ilk defa ola
rak gayrisâfi mili hâsılada artış yerine eksil
me olmuş ve 1066 yılında srğlanmış olan % 26 
o:\anmdaki artış yerine 1067 yıbnda yünle bir 
nispetinde lıâs?la key^ı husule gelmiştir, (%-t). 
İngiltere ekonomisi ise, çok mütevazı olan 1066 
hâs-la ar'-ıs oramnı 1067 ydmda zorlukla ikime 
a^ireMlnrtir. Toplam talep içinde ösel istih
lâk ve bilhassa sermaye teşkili oranındaki bü
yük rz"lna, millî hâsıla artısı nis^e'lerindeki 
T,r. düşmelerin. başlıca faktörleridir. Tonları ta
lepteki gerüenıeye muvazi olarak 1037 yılında 
bu memleke'lerde istihdam aknmda meydana 
gelen gevşeme issiz sayısının diğer yıllara kıya-
S-V-» önemli ölcıVc artmasına yel penistir, özel
likle Federal Almanya ve İngiltere'de bu tema-
ylıl. bârh bir hal almıştır. Buna muvazi olarak 
ücret rrtıslan 1033 yılma nasaran daha dar si
nirler içinde kalmıştır. Tondan o"va fiyatlcnn-
de, isllrrar müşahado edilirken tüke+im mallan 
fiyatlarındaki artışlar genellikle 1063 yılma kı-
yasen mutedil olmuştur. Bu rknda lrQT yjlm-
dn,n önceki temayülün aksine olarak ücret - fi
yat ar'rîa'n deha çok şiddetini Amerika Birle
şik Devletlerinde hissettjr^ekte'lir. Bu bal 
cnfTnyoniat basîalann bu ülkede devam ettiği-

I ni gösterir. 
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Sanayi ülkelerinin başlıcalannda meydana 
{•'elan ekonomik yavaşlama ticari nıüdahablo-
lorindo de nispî azalmalara yol açmıştır. Bu 
durumdan kendi aralamadaki ticaretten ziyade 
anamaddo üreticisi ülkelerin ihracatı müteessir 
olmuş; diğer taraftan meşkûr maddelerin fiyat
larında 1983 yılma nazaran gerilemeler meyda
na gelmiştir. 

Moneter alanda geçen yıl, milletlerarası li
kiditeler ve altının yanı sıra bunlar?n başlıca 
kaynağı olan rezerv paralarını ilgilendiren 
önemli gelinmeler vuku bulmuştur. Dört yıl
dan beri süregelen müzakere ve çalışmalar mil
letlerarası likiditeler mevzuunda müşahhas ilk 
adımın atılmasına imkân vermiş ve milletlerara
sı kredi kolaylıklar:mn genişletilmesi suretiyle 
munzam likiditeler yaratılma*», prensibolarak 
kabule nıarfıar olmuştur. Ancak malî, iktisadi 
ve askerî alanlarda geniş dış taahhütleri bulu
nan rezerv paralarına sahip memleketlerin yıl
lar "aı. beri temadi odegelon ödemeler dengesi 
aşıkları sanayi ülkeleri arasında moneter alan
da mevcut işbirliğinin sarsılmasına ve milletler
arası ödemeler sisteminin işleyH hakkında bâ
rı tereddütlerin belirmesine yol açmıştır. Bu 
hal r/crlinin devalüasyonuna ve temci rezerv 
dövizi olan dolar üzerinde, büyük ölçüde rltrn 
cpeküRsy'VTP. "eklinde tezahür öden baskılara 
müncer olmuştur. 

Ecr,"T7 paralanna sahip ülkeler durumlarını 
ıslaha çalışırken tilhaasa dış horeamalarını çe-
ritll yollardan azaltmaya gayret g "stermekte-
•t'irlor. Bu sahada en köklü tedbirbro taşvu-
ran memleket ingiltere olmuştur. Amerika Bir
leşik Devletleri ise, yatırım, yardım ve fertlerin 
yaptıkları dış harcamalar seklinde yabancı ül
kelere vaki dolar cilasını tahdide tevessül edece
ğini ilân ederken doDrı müdafaa zımnmda al
tın spekülâsyonuna set çekmek maksadiyle do 
lânn % 25 oranındaki memleket içi altın karşı
lığını kaldırmıştır. Dışarıdan vukubulacak do
lar karıhğı abın taleplerini kolaylıkla karşıla
mak imkânının böylece ortaya çıkması bu kıy
metli maden üzerindo cereyan eden spekülâs
yonun hızından kaybetmesine ve doların duru
munun sağlamlaşmasına yel açmış görünmekte
dir. 

Doğu bloku ile Batılı memleketler arasında
ki ekonomik ilişkiler geçen yıl zarfında yeni ge

lişmeler göstermiştir. Doğu - Avrupa ülkelerin
de üretiri ve ticaretle ilgili plânların daha es
nek hale getirilmesi için girişilen reform hare
ketleri bu memleketlerin dış âlemle olan müba
delelerine hız verecek t ir nitelikte görünmekte
dir. 

Milletlerarası bütünleşme hareketlerinin en 
önemlisi olan Avrupa Ekonomik Topluluğunda 
nen bir yıllık faaliyet başarılı ve verimli olmuş
tur. Altı üye memleket bütünleşme hareketi ile 
ilgili mi'â';cliı sahalara ait politikalarını muvaf
fakiyetle yürütülüş ve özellikle vergi siyasetle
rini ve tekniğini ahenkleştirme, müşterek zirai 
politikayı uygulama, ilmî ve teknoloji sahasın
da müşterek bir tutumun esaslarını tesbit etme 
soranları üzerine eğilmişlerdir. İktisaden Altı
lar seviyesinde gelişmiş bulunan bazı Avrupa 
memleketlerinin iltihakları suretiyle topluluğun 
genişletilmesi meselesine gelince üyeler, İngil
tere'nin Pazara tam üye olarak kabulünün, ikti-
r.adi dııranırnun ıslahını gerektirdiği hususun
da mutabık kalmakla beraber tu hususun ger
çekleşmesinin, katılma müzakerelerine takad
düm o dip etmemesi konusunda fikir birliğine va
ramamışlardır. 

Dört yıldan beri GATT Teşkilâtını işgal 
odca başlıca soran olan Kenndy Tarife İndirimi 
Müzakereleri 1CC7 yılı içinde sonuçlanmıştır. 
Diğer taraftan halen Yeni Delhi'de 132 mem
leketin iştiroM üc toplantılanna dovam eden 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma İkinci 
Konferansında (UNCTAD), az gelişmiş ülkeler 
için hayatî önem taşıyan, rüçhanlı tarifeler, ana-
madde fiyatlarının istikran, kalkınmanın fi
nansmanı ve yardımlar, gelişme halindeki ülke
ler arasında mübadelelerin artınlması ve bu ül
kelerin iktisadi entegrasyonu git i konular üze
rindo çalışmalar ve müzakereler cereyan etmek
tedir. 

Milletlerarası tcşcldıüllerb münasebetlerimi
ze gelince, son bir y;l içinde" Avrupa Ekono
mik. Topluluğu ile mevcut ilişkilerimiz yeni in
kişaflar göstermiştir. Ortaklik anlaşmasının 
yürütülmesiyle görevli organlar, bu süre içinde 
faaliyetlerini muntazam devam ettirmişlerdir. 
Anlaşma çerçevesinde dört ihraç maddemizi ta
nınan rüçhanlar dışında son bir yıl içinde diğer 
bâz1, ürünlerim: ^ de topluluk pazarlarında sü
rüm kolaylıklan sağlanmıştır. 
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Kenndy Tarife İndirimi Müzakerelerine ka
tılmış olan memleketimiz, bu müzakerelerin hi
tama ermesi neticesinde bâzı ihraç mallarımız 
için tarife indirimleri elde etmiştir. Bunlara 
dair bilgiler gerekçede yer almıştır. 

Kalkınma için bölgesel işbirliği çerçevesinde 
yapılmakta olan çalışmalara son bir yıl içinde 
de devam edilmiş ve çeşitli faaliyet sahaları ile 
ilgili olarak kurulmuş bulunan teknik komiteler 
bu çalışmaları yürütmüşlerdir. 

Konsorsiyum çerçevesi içerisindeki ilişkileri
miz üzerinde ileride dış borçlarımıza temas eder
ken gerekli maruzatta bulunacağım. 

İki taraflı dış ekonomik münasebetlerimizde 
ise son bir yıl içinde meydana gelen gelişmeler 
meyanında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği ile akdolunan malî portesi 2O0 milyon do
larlık anlaşma memleket ekonomisinin gelişmesi 
bakımından özel bir önem taşır. Bu anlatma 
çerçevesinde bugüne kadar Seydişehir Alümin 
yum Fabrikası, Asit Sülfirik Fabrikası Artvin 
Lif Levha Fabrikası ve İzmir Rafinerisi olmak 
üzere dört tesis ile ilgili sözleşmeler imzalan
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Dünya ekonomisi ve Türkiye'nin dış ekono

mik ilişkileri hakkında Bütçe gerekçesinde da
ha geniş bilgiler mevcudolduğu cihetle, bu konu
ya ait açıklamalarıma burada son vermek ve 
Türk ekonomisinin, çeşitli sektör ve konularda 
1966 ve 1967 yıllarında kaydettiği gelişmeler 
üzerinde durmak istiyorum. 

Millî gelir : 
1966 yılında Türk ekonomisi, 1964 ve 1965 

yıllarına nazaran oldukça süratli bir inkişaf 
kaydetmiş ve 1965 yılında, bu yıl fiyatları ile 
73 milyar 209 milyon lira olan gayrisâfi millî 
hâsıla 1966 yılında % 10,1 oranında bir artış 
göstermek suretiyle plân hedefini aşmış ve böy
lece 80 milyar 604 milyon liraya yükselmiştir. 

1967 yılma gelince : Devlet İstatistik Ensti
tüsünce tesbit ve 1968 yılı programında neşro
lunan tahmin tabloları yine 1965 yılı fiyatları 
itibariyle 1967 yılı gayrisâfi millî hâsılasının 85 
milyar 896 milyon liraya, yıllık artış oranının 
da bir yıl öncesine kıyasla % 6,6 ya ulaşacağını 
göstermektedir. 

Bilindiği üzere, Türk ekonomisi, esas itiba
riyle tarımsal bir bünyeye istinadetmekte ve 
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Türkiye faal nüfusunun takriben % 75 i tarım 
sektöründe çalışmaktadır. Halen, bu sektör 
gelirlerinin, yurtiçi gelirler toplamına nisbeti 
% 36,8 dir. Pek tabiîdir ki, bu durum millî 
ekonomimiz üzerinde mühim tesirler yaratmak
ta, müstakar ve devamlı gelişmemiz yönünden, 
plân ve program hedeflerine uygun bir şekilde 
sanayileşme gayretlerimize aralıksız devam et
memişi gerektirmektedir. Böylece Türk eko
nomisi ileriki yıllarda, bâzı Batı ülkelerinde 
müşahede edildiği gibi; zirai - sınai bir bün
yeye istinadedecek ve bu iki sektör müstakar ve 
devamlı gelişme bakımından sağladıkları fayda 
yanında, birbirlerini destekleyici ve geliştirici 
bir rol oynamak imkânına da kavuşmuş ola
caklardır. Tarım sektöründe 1964, 1965 ve 
1986 yıllarındaki artış hızlan, arz ettiğim is
tikamette sarf edilecek gayretlerin ne büyük 
bir önem taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Gerçekten 1963 yılında, tarım sektöründeki 
artış hızı, % 7,6 yi bulmuş iken 1964 te bu sek
törde bir yıl önceye kıyasla bir ilerleme elde 
edilememiş, 1965 te % 3.3 oranında bir azalma 
müşahede olunmuş, 1966 yılında ise % 11,6 
oranında yüksek bir artış hızı sağlanmak sure-
tivlo hem önceki yıllar seviyeleri ve hem de 
Birinci Beş Yıllık Plân hedefi asılmıştır. 1967 
vıb. artış hızı oranının ise, % 1,4 civarında ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresi sonuçlarına 
nit rakamlardan da anlaşılacağı üzere sanayi 
rektörü, hem tarıma nazaran daha düzenli ve 
devamlı bir gelişme seyri takibetmis ve hem de 
ekonominin sürükleyici sektörü rolünü oyna
mıştır. 

Böylece bu sektöre ait artış hızı 1985 te 
°fn 8.9 iken 1966 da % 10,6 ya yükselmiştir. 
1967 de bu hızın % 12,5 i bulacağı tahmin olun
maktadır. 

1966 yılında sadece tarım ve sanayi sektör
lerinde değil, aynı zamanda ticaret ve ulaştır
ma sektörleriyle malî müesseseler ve serbest 
mesleklerde de kayda değer gelişmeler sağlan
mış ve bu sektörlere ait artış hızları, inşaatta, 
1965 teki % 6 ya karşılık 1966 da % 12,7 ye, 
ticarette % 6.8 den % 8,7 ye, ulaştırmada % 7 
den % 8,4 e, malî müesseseler ve serbest meslek
lerde % 7.3 ten % 7,7 ye yükselmiştir. Aynı 
sektörlere ait artış hızlarının 1967 yılında, in-

476 — 
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şaatta % 8,2 yi, ticarette % 8 i, ulaştırmada 
% 8,3 ti, malî müesseselerle serbest mesleklerde 
% 8,1 i bulacağı tahmin edilmektedir. 

Gerek Devlet Plânlama Teşkilâtı, gerekse 
Devlet istatistik Enstitüsü tarafından 1967 yı
lı için verilen en son bilgilerden, 1966 yılında 
çeşitli sektörlerde kaydedilen gelişmelerin 1967 
yılında da devam ettiği, ancak; tarım sektörün
deki artış hızının 1966 yılı seviyesinden aşağı 
kalması sebebiyle, gayrisâfi millî hâsıladaki ar
tış hızının % 6,6 olarak gerçekleşeceği anlaşıl
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî gelirimiz ve artış hızlan hakkında yap

tığım umumi mahiyetteîd. bu açıklamalardan 
sonra şimdi de millî gelirimizin başlıca unsurla
rını teşkil eden tarım ve sanayi sektörlerinde 
1966 ve 1967 yıllarında elde edilen üretim so
nuçları hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

Bütçe gerekçesinde de belirtildiği üzere, çe
şitli tarım ürünleri üretimi bakımından 1966 
çok müsait bir yıl olmuş, tahıllarla, baklagiller
de, sınai bitkiler ile hayvan mahsullerinde, çay, 
zeytin ve fındıkta, turunçgillerde önemli artışlar 
müşahede edilmiştir. 

1967 yılı durumuna gelince : Elde mevcut 
tahminlerden, hububat üretiminin hayli bol ola
cağı, mısır, ayçiçeği, tütün, soya, şeker pancarı 
gibi mahsullerde de bir yıl öncekinden üstün so
nuçlar alınacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vesile ile 1966 yılma ait bâzı tarım ürün
leri üretimi ile 1967 yılı üretim tahminlerini mu
kayeseli bir şekilde arz ediyorum. 

1966 1967 
Ton Ton 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Mısır 
Ayçiçeği 
Pirinç 
Pamuk 
Tütün 
Soya 

" Şeker panoarı 

9 600 000 
3 800 000 
850 000 
510 000 

1 000 000 
200 O00 
150 000 
382 000 
167 718 
4 700 

4 422 085 

10 150 000 
3 800 000 
980 000 
510 000 

1 080 000 
225 000 
140 000 
380 000 
182 692 
5 500 

4 700 000 

Ton Ton 
1966 1967 

12. Şeker 575 000 680 000' 
13. Üzüm 3 150 000 2 900 000 
14. Portakal 310 000 315 000 

yükselmiş bulunmaktadır. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, sınai üretim 
alanında, plân hedefine yaklaşıma istikametinde 
önemli gelişmeler kaydedilmekte ve bu durum, 
ileriki yıllara ait hedeflerin gerçekleştirilmesini 
de kolaylaştırıcı bir mahiyet taşımaktadır. 1966 
yılında sanayi sektöründe % 10,6 ve geçici tah
minlere göre 1967 de de % 12,5 oranında artış 
hızı seviyelerine ulaşılmış olmasını, bu bakım
dan, ilerisi için ümitverici olduğunu burada 
ifade etmek isterim. 

1966 yılında sanayi sektörümüzün çeşitli faa
liyet kollarında ve bunlar arasında bilhassa ima
lât sanayii, madencilik, petrol ve elektrik ener
jisi alanlarında çeşitli oranlarda üretim artışları 
sağlanmıştır. 
. Büyük artışlar Ereğli Demir - Çelik Fabrika

sının tam kapasite ile çalışmaya başlaması dola-
yısiyle bilhassa demir ve çelik istihsalinde ol
muştur. Bundan başka ham petrol, çimento, 
linyit, yün ipliği, petrol ürünleri gibi maddeler 
istihsalinde de artışlar müşahede edilmiş, buna 
karşılık pencere camı ve suni gübre istihsalinde 
azalmalarla karşılaşılmıştır. 

1967 yılında da, Ocak - Ekim devresi itiba
riyle, 1966 yılının aynı devresine kıyasla ham 
demirde % 18, çelik blokta % 23, sac levhada 
% 30, sülfirik asitte % 16, çimentoda % 10, şişe 
ve cam eşyada % 47, şekerde % 31, yün ipli
ğinde % 11, yünlü dokumada % 13, elektrik 
enerjisinde % 12, taş kömüründe % 1 ve ham 
petrolde % 18 oranlarında artışlar olmuştur. 

1966 yılında çeşitli sektörlerde sağlanan üre
tim artışları, dış ticaretimiz yanında iç müba
dele ve satışlar üzerinde de tesirini göstermiş 
ve pamuk ipliği, pamuklu dokuma, yün ipliği 
gibi bâzı maddeler hariç, dig-er maddelerin yurt 
içi satışlarında artışlar meydana gelmiştir. 

1967 yılı Ocak - Ekim devresinde ise, 1966 yı
lının aynı devresine nazaran şeker, çimento, 
çay, çeşitli içkiler, gaz, benzin ve motorin ile 
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i Misi malı gazete kâğıdı satıhlarında artışlar; 
buna karşılık hadde mamu'bri, ta? kömürü, 
linyit, tütün, bira, kâğıt VG karton satıhlarında 
azalmalar olmuştur. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Bu açıklamalarımdan sonra biraz da, kalkın

ma çabalarımızın başarıya ulaşmasında vo'pliin 
hedef erinin gerçekleşmesinde en ba^ta gelen 
faktörlerden birini teşkil eden yatırımlar ve uy
gulama sonuçları hakkında bilgi arz etmek is
tiyorum. 

Topyokûn kalkınmamızın kaderini tâyin odo-
csk o1 an yatırımların gerçekleşme oranı karsı-
la-n'a"1. bâzı güalüklerin plânh devreye rirH-
nizdan bori azaltılmış bulunması vö bu rknda 
daha faz" a tssrübe kazanılmış olması yaranda 
di->,-* olumlu faktörlerin dT inzimamı fn yükro-
Ic"». bi? r.ovjr tnkibetmakto ve plân hedefine çok 
yak1 "."-̂ .n bulunmaktadır. 

1033 vılmda cari fivafar itibarimle garcak-
l/r.tiriVrv karın va özel sektör yatırım! arn m top-
la-'n 1 r> rüi^ar 011 milvon liradır. Bu nektarın 
u milyar 230 mi'yoı lirası kamu sektörüm. G 
milyar 850 milyon lirası da özel sektöre aittir. 

jr-r-yı rektörü tarafından, aynı vıl i~inda 
g3"",oklos'iriYn yatırımların bu saktörc dâhil 
rvıh*-.a"if I m n 1 " , : prasında da "aks1 arına mk'n-
cs- : C milyar 230 nfyen liralık to"l"n kamu 
y"*ırımlarınva 4 müvar 550 mi'vrn liralık kn-
j~v nrvna1 va k^tma b">^a!i. daimler. 2 rr'krar 703 
ni"''^"'. li.rah.k krmı tkthadi BcvYt Tf^ekkü1-
1-ı-î. P7P, r'<ı"'T',an liralık kısmı mahal"! ida'^ar. 
f0~ T,n"ran b''^iı.k ki ".mı da d'v̂ o** sarmaycli ku-
ruhış'ar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

yv~ .co Ĵ"! t,'\TT'"n'n!'v',a mi"o. 19G7 vılı v^tmm-
l/w rl-v c"""! fi^at1""* î̂ b̂a.rĵ Ta. f> nih^"- P>5'1- t~~<\}-
VT"! "M âsı h°nu r,a-,"t')r'''r"\ 7 mrvar 7^0 mi^m 
V'^"z ^a ö-^kaaMö-'a a-VV.Vıak üzere İG milyar 
G00 -lil-rprı likayı b n ^ ^ ' t a d r * . 

T»,-ı rVı-Ti.r-».", ,o\r"a. 1037 vılı kamu Tr t̂'̂ v-Vnrı. 
laaa, _T.,-., | ,„ r T n T^,-'r*T,ıi'ıTı'ıl nazaran ^ 7 5. ö^el 

% 00 orenmda bir artıcı ifade etmektedir. 

I5-ı mâruzâtımla ilgH olarak çesifi sahalarda 
ta+.hî'H-ta a-HH-en va airirilaack okn projeler 
hakki""1 a da bâzı anıklamalarda bulunmayı fay-
dah "^ütalâa o+mektavim. 

1037 vık iainde Dalaman va Aksu kâ*ıt fab
rikaları, Makina ve Kimya Endüstrisi çelik çek-
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me, boru fabrikası, Karadeniz Suni Gübre Fab
rikası, Erzurum, Çorum ve Gaziantep Çimento 
fabrikaları, İzmir Rafinerisi, Seydişehir Alümin
yum tesisleri, Bandırma Asit Sülfirik projesi, 
PTT Tolefcn Ekipman projesi, Artvin Lif Lev
ha Fabrikası, Ergani Asit Sülfirik Fabrikası, 
Petkim Dcdesil Benzol projesi, Keban Bara'mm 
bâzı kısırfarı, Gökçekaya Barajı inşaatı, 2 
adod 12 500 tonluk gemi inhası, köy yorarı ya
pım makinaları, İstanbul Belediyesine 300 oto
büs vo Türk Havayollarına iki aded jst uçağı 
natmalınması isleri ihale edilmiş bulunmaktadır. 

B?.n1a?a ilâvetsn PET-KİM Stiren, Po'eisti-
roı, karbon siyahı ve sentetik kauçuk projeleri, 
TCDD eloktrikli lokomotif vo dizol lokomotif 
proiesi, Alsde^iz Suni Gübre Fabrikası makina 
vo teahir-atı, Batman Termik Santrali, Karadeniz 
Bakır komrfeksi makina ve teçhizatı, Adana, 
Ero<Ti vo Malatya T^ksil fabrikaları, Ereğli 
Drm* - Çelik fabrikaları ara tevsii projesi, 
Com îk Hovcn p'ojesi gibi memleket için önem 
arz aden bâ"i yatırımların ihaleleri de yakında 
yapılmış olacaktır. 

Saym Baalıan, sayın milletvekilleri; 
BFindiği üzere, ekonomik ve sosyal gê ieıme-

nizi yalımdan ilgilendiren masclelerdcn birini 
da istihdam koTiısu toşkil etmektedir. Kon-ı. ye
ni istihdam sahaları yaratmak ve issizliği enle
mek, gT'ok sosyal yönden ve gerekso üretim 
faktörü o'arak insang'ıcünd"!n daha ivi bir şe-
kfdo faydalanmak gibi çeşitli cephele-'iyi'e 
oharvnivat, arz otnclrt'îdir. Ayma mem^keti-
rv"Â-) yılda % 2 G oranını bulan nüfus artrı is-
tihda-ı rıosebsinin ayrı bir enem kazanma^ma 
sobebiye ;̂ vermektedir. 

Bu sebepledir ki, p"ân ve programlarda istih
dam mevzun VD bu sahada alınması gorekli ted
birle- üz-rindo önemce durulmakta ve buna mu
vazi olarak yeni is sahaları açılmasına, istihdam 
hasmının artırmasına, issiz'igin önVnmosi-
r.a çalrfmaktadır. Bundan baaka r^re^in ça
lışma vo havat şartları ile tabi bulundukları 
sosyal güvenlik rejimlerinin geliştirilmesi yo-
kmda da, ra.yrctlor narf olrn"",a7'tn, va •̂»-.•n-̂  ^ . 
T\~"r\ olarak, bütçe a-erekçesinde do beürtMiği 
g'bi caksan^arm ge"ir sovivelori, sigortalı isçi 
ad "di vo top'n sözlosmaler sayısı devamlı re-
kildo artıs\ar kaydetmektedir. Ayrıca, 193X yı
lının ikinci yarısında uygulama alanına konu-
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lan fa Kanunu ile işçi ve işveren tanımlarının 
açıklıca kavuşturulmuş olması da çalınma haya
tımız bakımından faydalı sonuçlar verecek ma* 
niyettedir. 

Mil"! ekonominin çeşitti sektörlerinde kay
dedilen gelişmeler re alâkalı bu açıklamalarım
dan sonra, simdi de halk efkârı tarafından ya
kın ilgi gösteriden ve Hükümet tarafından da 
her zaman büyük önem atfedilen başka bir nok
taya, fivafar konusuna temas etmek istiyorum. 

Malûmunuz bulunduğu üzere fiyatlar, akıt) 
g'.den zp.man süresi ininde, hiçbir zaman devamlı 
.şekilde sabit kalmamakta, çeşitli sebeplerle yük-
.selme^r, bazn.n da düşükler kaydetmektedir. 
Esasen içiren bir ekonomide, aslo^n, fiyatla
rın sabit kalması defol, bilâkis. ekonomik gelr-
meve muvazi bir seyir tpkibetmesi, ekonomik 
kalkın~ıayı enere!" ive sek istikamette cnflâsycnist 
ve deflâsvonist baskılardan uzrvk kalınarak nism 
fiyat istikrarının tekinidir. Hnkümet'niz İn. 
nokta üzerinde dikkatle durmakta ve 1960 -1967 
yularına ait rpkamlar. yurdumuzda bu nisnî is-
töçram muhafaza vo devam ettirildiğini göster-
mektedr*. 

Yıllık o-talarna olarak tcntpn eşya fivntları 
genel endeksi 1963 yv'ında % 8.9 o-anmda bir 
artrı "•'̂ ^•»^ni't iken 19G6 da bu artış % 4,4 sevi
yesinde kalmıştır. 

1967 yılındaki artı*», oranı ise, 1966 "n-fı sevi
yesini. bir miktar asmak s-ıretiylc % 5 2 yi bnl-
rv.s'vtr*. Oenel endeksteki bu gelrnede, i! gri 
İktisadi Devlet T-osekküVorinin mpliyet - fivat 
n'r'asobetlermi düzenlemek irin sekere, yakıt 
maddecine, alkole ve çimento ile demire yapı
lan zamların da % 2,4 nisbetinde bu fiyatlara 
tesiri olmuştur. 

Ankara geçinme endeksinde 1967 yıkndp 
movdana a-elon artış orpnı % 64. bahsi ge~en 
jrn.lann bu rakam r indeki pavı da % 11 d i \ 
1963 yılı /nkara gerinme endeksindeki artış 
orpjv. °/« 5 3 ü bulımrtnr. 

îstanbul re^inme endeksi daha cok nah-'H 
şprtlam tehiri altında kalarak, 1966 da % 8 7. 
1937 do ise % 14 oranında bir artış kaydetmiş
tir. 

TonVn eşya fi-^atla-ı g-nrl »ndeksi fe An
kara rcinmo endekslerinin 1968 yılı Ocak ayı 
durumu be^i olrnrtur. Bu rpk^nlara n^sarpn. 
to?ron. eıra f iy t lan rene! ondo'Hi. mev^i^li1' 
hareketin çok altında kalan % 0,6 gibi çok cüzi 

bir artr ı ifade etmektedir. 1963 yılının ilk 
ayındaki bu orana karşılık, genel endeks, daha 
önceki üç yılın aynı ayında % 2,9 u bulan bir 
artış ?ıaydetmisti. 

Diğer taraftan toptan eşya fiyatları genel 
endeksinin 1968 yfı Ocak ayı rakamı 1967 yılı 
Ocak ayı rakamı ile mukayese edilin oo yıllık 
artış oranının % 3,8 den ibaret kaldığı müşahe
de edilmektedir. 

Ankara geçinme endeksi ise, Aralık ayımda 
sabit kaldıkta* n sonra Ocak ayında mevsimlik 
artısın a'tında olarak % 0,3 gibi çek e "iri bir 
yükse'iş göstermiştir. Bu endeksin 1963 yılı 
Ocr,k ayı rakamı 1967 yılı avnı ay rakamına 
nazaran % 5,5 oranında yıllık bir artr ı ifade 
etmektedir. 

Bu vesile ile bir noktaya da ayrıca raret 
etmek is'ivorum. Besmî kaynak olarak kullanı
lan Ticaret Bakan V ı tontan osya fiyafa-ı ile 
gc-inme cnd-skslerinin b'ınvesi ve b^z elarak 
p l ^ n vı\ oldukça esin. tariMr*e röre t'yln 
ledfdiğinclon. mda maddelerindeki fivat y'lkse-
"Haleri. endekslerin de jnrercero uvnıvacak tekil
de yükselmesine sebebiyet vermektedir. Bu se
bebe be'irtti^im durum r(6z ö-rCmAo, tnt'-'larak, 
•en^eksic'n. m'inün pprtlarma nvacak r.ekikle ye
niden di'renlomek i'in gerekli çalışmalara baş
lanılmış bulunmaktadır. 

Altın fiyatlarında, 1966 vıknda olduğu gibi 
1937 yrmda da b""i yükselirler ilo kar-faşıl-
mışfır. Bu yükselişler kısmen ârr i faktör1*»-»* ve 
kesmen de ekonomimizin rrJfamesi fe iVilidir. 
C 'imVırivet pltmınm ve küke aHmın fivntı, 
dış siyasi buhranların tesri ile Harirrn ve Ka
sım avlarında yılın en vüksek reviye" erini avös-
*ermrtfc\ Bi^er pltm fivatlarmm rv'ıtevazi ka
lan y'ıks'îlHerine ise tarım gelirlerinde meyda
na gelen artışlar tesir etmiştir. 

10T) ™. "»907 rrOi-n irindeki tfr"i. n-li-^o-
ô"*! î e îl/Hli. f̂ TTn,Tn̂ .ı?ı.T~\a s on verirken. TIü-

''''im.etiniz. ni^nî f iv t î tiîr*prT v> h"',n"r» ko"*nn-
ını,«ı •rıır»-(»',r>c!-*n« devvnlı v> titiz bir p.l*J~''. o"ös-
t,^di**m w- kere rî hn, belirtmeyi faydalı, ve 
zaruri telâkki, etmekteyim. 

Sayı?. Basken, sayın n.iiln+vflM'i'fH: 
Dr. ticaret, di'^er memle1"'fl,le-d'> nVlurnı "ibi, 

Tnvd'^.nzda da ür^tir^ fna^'^^ti^H fe yatmm-
1ar ve binnetioe n-â ê  ekonomik k^ ' r-namız ba
kımından ayrı bir önem taşımaktadır. Be) 
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Yıllık plânlarda öngörülen % 7 oranındaki yıl
lık artış hızının gerçekleştirilebilmesi için, di
ğer faktörler arasında dış ticaretimizin de plân 
ve programlarda öngörülen istikamette geliş
tirilmesi gerekmektedir. Bu sahada, ancak za
manla halledilebilecek bâzı meselelerimiz ol
makla beraber elde mevcut bilgiler dış ticareti
mizin, son yıllarda genel olarak müspet bir se
yir takibettiğini göstermektedir. 

Filhakika ithalâtımız 1963 - 1966 yıllarını 
kapsıyan devre ortalaması olarak hemen hemen 
1 nci plân hedefine ulaşmış, 1963 ve 1966 yıl
larında ise plân hedefini aşmıştır. Böylece it
halâtımız 1965 yılında 572 milyon dolar iken 
1966 da 146 milyon dolarlık bir artış kaydetmek 
suretiyle 718 milyon dolara yükselmiştir. Bu 
miktarın 289 milyon doları yatırım malları, 365 
milyon doları ham maddeler, 64 milyon doları da 
tüketim maddeleri ithalâtı ile ilgilidir. 

1967 yılı ithalâtı ise, 1966 yılı rakamlarına 
nazaran % 4.6 oranında bir azalma ile 685 mil
yon dolar tutarında olmuştur. 

ihracatımız ise, 1 nci plân devresi içinde de
vamlı şekilde artışlar göstererek plân hedefim 
asmış ve 1965 yılında 464 milyon dolar iken 
1966 da 490 milyon dolara çıkmıştır. 

1967 vıiı ihracatına gelince, elde edilen en 
son bilgilerden, b ı̂ yıla ait ihracatın 523 mil
yon dolara yükseldiği ve bövlecc program he
definin 13 milyon dolar aşıldığı anlaşılmakta
dır. 

Bu duruma gö^e dıs ticaret hacmi 1965 vı-
İmdaki 1 ım'ivrvr 35 milyon dolara karşılık 1966 
da 1 milyar 208 milyon, 1967 de de yine 1 mil
yar 205 milyon doları bulmuştur. 

Bu gelişmeler sonucu olarak dıs ticaret açı
ğı 1965 te 103,2 milyon. 1966 da 228 milyon. 
1967 vılmda da 1966 yılına nazaran 66 milyon 
dolarlık bir azalma ile 162 milyon dolar olmuş
tur. 

Görünmiven kalemler içinde yer alan fpiz 
ödemeleri 1966 yılı sonulda 29 milvon dolar 
olarak gerçekleşmiş; 1967 yılı içinde, 1966 yı
lma nazaran 4 3 milyon dolarlık bir artışla 33,6 
milyon dolan bulmuştur. 

Bunun yanında, cari telemler kalemi içinde 
yer alan ve son yıllarda önemli gelinmeler gös
teren isçi dövizi gelirleri 1966 sonunda 115.3 
milyon dolar iken 1967 de 93 milyon dolar ola

rak gerçekleşmiştir. Müşahede edilen bu azal
ma, geçen yıl sonlarına doğru Batı Avrupa ül
kelerinde ve özellikle çok sayıda işçimiz bulu
nan Batı Almanya'da karşılaşılan ekonomik 
durgunluk yanında, global ücretlerdeki azalma, 
işçilerimizin bulundukları memleketin hayat 
ve yaşama şartlarına alışmaya başlamaları ve 
bir 'kısım işçilerimizin kendilerine sağlanan hak
lardan faydalanarak ailelerini yanlarına aldır
maları gibi sebeplerle ilgili bulunmaktadır. 

Cari işlemler açığına gelince, 1967 yılı Ocak -
Kasım devresinde 176 milyon dolar olan dış ti
caret açığı, görünmiyen kalemlerdeki 39 milyon 
dolarlık lehte bir bakiye ve 12 milyon dolarlık 
enfranstrüktür gelirleri ile birlikte 125 milyon 
dolar olmuştur. Buna mukabil 1966 yılı Ocak -
Kasım devresindeki dış ticaret açığı 238 milyon 
dolar, cari işlemler dengesi ise 172 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sermaye hareketleri yönünden 1967 de dış 
borç anapara ödemeleri, 1966 yılına nazaran 20 
milyon dolarlık bir azalma ile 99 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiş; sermaye girişleri ise 
Ocak - Kasım devresinde (özel yabancı serma
ye, bedelsiz ithalât ve dış yardımlar dâhil -
Surplü ithalâtı hariç) geçen senenin aynı dev
resine nazaran 13 milyon dolarlık bir artış kay
detmiş ve 250 milyon doları bulmuştur. 

Böylece, belirtmeye çalıştığım gelişmeler ne
ticesi olarak 31.12.1966 da 25,1 milyon dolar olan 
serbest altın ve konvertibl döviz rezervlerimiz 
30.12.1967 tarihinde 40,5 milyon dolara yüksel
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Para ve kredi politikamızın hedefini 1966 yı
lında olduğu gibi, 1967 yılında da millî kalkın
ma hızım istikrar içinde azamî seviyeye çıkar
mak teşkil etmiştir. Bir başka ifade ile para 
ve kredi politikası 1967 yılında, iktisadi faali
yetlere ve bu arada bilhassa kalkınmayı destek
leyici sektörlere lüzumlu para ve krediyi, fiyat 
genel seviyesinde nispî istikrar temin edecek 
şartlar içinde sağlamaya matuf olmuştur. Bu po
litikanın 1967 yılındaki mevsimlik ve fevkalâde 
konjonktür hareketlerine uygun bir elastikiyet 
içinde tatbik edilmiş olma3i, müspet sonuçlar 
alınmasına ve 1968 yılma müsait şartlarla giril
mesine büyük ölçüde tesir etmiştir. 

430 — 
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Para ve kredi politikası uygulamalarının ra
kamlarla ifadesine gelince; 

Merkez Bankası kredileri, 1967 yılmm kon
jonktürüne ve ekonomik gelişme hızına uygıın 
gekilde bir yılda % 31 oranında artarak 8 mil
yar 760 milyon liraya çıkmıştır. 1966 yılında bu 
krediler % 43 oranında artmış bulunuyor dm. 

Merkez Bankasının kamu sektörüne açtığı 
krediler 1966 yılında 895 milyon lira, 1967 yılın
da ise 873 milyon lira artış kaydetmiştir. 

Hazineye açılan krediler 1966 yılında 307 
milyon lira 1967 yılında 465 milyon lira artmış-* 
tır. Bu arada Hazineye açılan k m vadeli avans 
kanuni limiti içinde tutulmuş, altın üzerine 
avans kısmen geri ödenmiş, Hazine bonolarında 
değişiklik olmamıştır. 

iktisadi. Devlet Teşekküllerine açılan kredi
ler 1966 yılında 678 milyon liralık 1967 yılrnda 
ise 408 milyon liralık artış kaydetmiştir. Bu ara
da Toprak Mahsulleri Ofisine 1967 - 1068 hubu
bat alım kampanyası için, Tekel idaresine tütün 
için ve Şeker Şirketine pancar alınılan için ye
ter ölçüde kredi sağlanmıştır. 

Merkez Bankasının özel sektöre bankalar va-
sıtasiyle açmış olduğu krediler 1966 yılında 990 
milyon liralık, 1967 yılında ise 1 milyar 183 
milyon liralık artış kaydedilmiştir. 

Merkez Bankası kredilerindeld gelişmeleri 
özetlemek gerekirse bu kredilerin 1967 yıbnda 
bilhassa özel sektöre ve özel sektör içinde de sa
nayi, ihracat ve tarım üretim sektörlerine daha 
fazla yöneldiğini belirtmek gerekir. 

Filhakika Merkez Bankası kredileri topla
mının 1966 yılında % 39 u, 1967 yılında ise 
% 43 ü özel sektöre açılmıştır. Diğer yandan 
özel, sektör yıllık artışların 1966 da % 49 undan 
1967 yılında ise % 57 sinden faydalanmıştır. 

Banka kredileri, 1966 yılın Kasım ayı gayesi 
itibariyle 19 milyar 231 milyon lira iken 1967 
yılı Kasım ayı. sonunda 22 milyar 798 milyon li
raya çıkmıştır. Bu kredilerin 1966 ve 1967 yıl-
larmm Kasım aylan itibariyle artış oranları sı-
rasiyle % 19,4 ve % 12,9 dur. 

Bankalarca açılan ihtisas kredileriyle ticari 
veya muhtelit kredileri bir arada mütalâa ede
rek iktisadi faaliyet sektörleri itibariyle de tas
nif edebiliriz. Bu kredilerin 1967 yılı Kasım ayı 
itibariyle % 48 i üretme, % 14 ü mesken inşa-
atiyle köy ve belediye imarına, % 12 si dış tica

rete, % 26 sı da mal ve hizmet dağıtımı yapan 
küçük ve büyük iç ticarete yönelmiştir. Toplam 

j banka İvedilerinin % 23,4 ü ziraat sektörüne 
I % 24,6 sı da sanayi, madencilik ve küçük sanat 

sektörlerine ait bulunmaktadır. 
Gerek Merkez Bankası, gerek bankalar bö

lümlerinde arz ettiğim nisbetler ve rakamlar 
kredilerin prodüktif sektörlere yöneldiğini ve 
kalkınma hızını Plân hedefine yaklaştırmakta 
yardımcı olduğunu açıkça göstermektedir. 

Para arzında meydana gelmiş olan gelişme
ler, 1967 yılının likidite ihtiyacını kargılıyan 
ve istikrarı tehlikeye düşürmiyen bir seyir ta-
kibetmiştir. 1967 yılı Kasım ayı sonunda 20 mil
yar 865 milyon liraya çıkan para arzı, 1963 ve 
1967 yıllan Kasım aylannda sırasiyle % 14,3 
ve % 5,5 oranlannda artmıştır. Mukayeseyi 12 
ay itibariyle yaparsak, bir Kasım ayından diğe
rine artışın 1966 yılında % 19,1, 1967 yılında 
ise % 11,1 olduğu nazara alınırsa ekonomi em
rindeki lilriditenin, 1967 yılının % 6,6 civarın
da olan kalkınma hızma uygun olduğu ve fiyat 
istikrarım, zedelemediği görülür. 

Merkez Bankası banknot emisyonunda, yıl 
sonlan itibariyle 1966 yılında % 13,7, 1967 yı
lında % 19,1 oranlarında artış olmuştur. Bank
not emisyonunda 18 Kasım 1967 tarihinden son
ra görülen çıkışlar ve inişler ile netice olarak 
1967 yılı sonu itibariyle artış nisbetinin yüksek 
oluşu, Kıbns olayları dolayısiyle meydana gelen 
mevduat çekilişini karşılamak maksadiyle Mer
kez Bankasınca bankalara açılan geçici kredi
lerle ilgilidir. Mahaza emisyon miktarı 1968 yı
lı Ocak ayında normal seviyesine inmiş bulun
maktadır. 

Bankalar nezdindeki mevduat: Yine arz etti
ğim olaylar dolayısiyle, 1967 yılının Elrim ayına 
nazaran 412 milyon lira azalarak Kasım ayı so
nunda 18 milyar 922 milyon liraya inmiştir. Bu 
cnlışın toplam likiditeye tesir etmemesi için 
Merkez Bankası banknot emisyonunu geçici ola
rak gerekli miktarda artırmıştır. Bankalardaki 
mevduat, olaylar sona erince 2 Aralık 1967 ta
rihinden itibaren süratle artmaya başlamıştır. 

Filhakika 13 bankada 14 il itibariyle mevdu
at toplamı, Kasım sonu ile Aralık ayı son haf
tam. itibariyle 1966 yılında 594 milyon lira arttı
ğı halde 1987 yılında 862 mfyon lira artış kay
detmiştir. Diğer yandan 1967 yılında Ooak ayın-
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da 13 banka mevduatı, bir önceki Aralık ayma 
nazaran 50 milyon lira azaldığı kaide 11X33 y-lı 
Ooak aymda lüJ milyon lira ariij kaydetmiştir. 

Cayın Bankan vo 
Sayın milletvekilleri, 
Devlet borçları vo Konsorsiyum faaliyetleri 

hakkında da k ::a mâruzâtta bulunacağını. 
31 Aralık 1037 tar hi itibariyle Türlüye'nin 

dovi.de tediyeni icabeden toplam borca 1 mil
yar 319 milyon dolardır. 

Bıı, borç tutarının 1 mPyar 51 milyon doları 
Devlet bütçesine; 104 milyon doları bütçe dışı 
kamu söktörüno; GJ milyon doları özel sektöre 
alt bulunmakta vo 103 ml'yon doları da kon
solide ticari borrların bakyosini ifade etmek
tedir. 

Ancak, Dcvbt bütçesinden ödeneceği ifade 
olunan 1 milyar 51 milyon dolar tutarmd: fc i 
borcun, 1G3 milyon dolarlık İzsmmm Türk li
rası karşılığı söz konusu lırcdilari bizzat kul
lana-.! resmi ve özsl sektör kuruluklarından. 
Devletle tahsil oluraeağı c hs-tb Devlet büt
çelerinden ödenecek borç miktarı CC3 milyon 
dolardan ibaret bulunmakladır. 

T liri: parası ilo ödenecek dış borçlanmışa 
g:lince : Burun miktarı yine 31 Aral k 1937 
tarihi itibariyle; 1 mFyor 537 milyon İrası 
D r / b s bütçesine; 51:3 m: iyon lirası bütçe 
dışı kamu sektörüne; 1 nı"lyar 15.1: m'.lyon li
rası öz~l sektöre aidolmak üzere topluca 3 mil
yar C04 mPyon l'ra-^r. 

01 Ara1 »: 1037 tanhi i'iba-'yb toplam iç 
borç 13 m'lyar 101 milyon lira olup bunun : 14 
milyar 433 milyon livası DrvVt büteesme; 3 
rrl-T^r 333 "i^yon Crası diğer kamu sektörüne 
ait bulunmalrta lir. 

Devlet büfesinden ödeneock ola-», iç borç 
mi7tanrın 7 273 mikronluk rrühim bir kısmı 
resifi. kanunlara yamlan in konsol'da'yen ir. 
bmindeu. 1 333 radyon İra1 '7: 7t»s—«ı Ir.'bdi-
yVi'v i-n'̂ b.'-rriTT p~^\ sek'l V Hazince d.eTr-
ralınmasından dolmaktadır. Di^Ar mühim bir 
kısmı da tasarruf bonolarına taallûk etmekte
dir. 

I.I^h+erem arkadaşlar, 
Bilindiği gbi Türkiye'nin dış finansman 

açıklarının karşılanmasına yardımcı olmak 
ÜT-ro 1331 yıVda kuruluus bulunan Konsor-
r'_T"-u ile ilişkilerimize vo varılan' sonuçlara 
gelince : 

15 . 2 . 1963 C : 1 

1. Bos Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, 
Konsorsiyumdan program ve proje kredisi ola
rak topluca 1 m lyar 543 milyon dolarlık kredi 
talebinde bulunulmuştur. 

Bu talebimize karşılık Konsorsiyum üyele
rince taahhüdedilen toplam kredi miktarı -G31 
m'.lyon dolan program kredisi; 230 milyon do
ları borç tecili vo röfinansman; G17 milyon 
dolar proje kredisi elmalı üzere 1 milyar 533 
milyon dolardır. 

Bu dönem zarfında bu miktar toplam taah
hüde karşılık; G3İ milyon doları program; 

J 23": milyon doları borç tecili vo röfinansman ve 
515 m*lyon. doları proje yardımma aidolmak 
üzere toplam 1 440 mPyon dolarlık Arîaşma 
imzalanmış bulunmakladır. Söz konusu mik
tara, Avrupa Para Anlaşmasından alnan 80 
milyon dolar ve tescil ettirilen 05 milycn do-
lârkT: borç. dâhildir. 

Anlaşması imzalanmış bulur an kredilerden 
1037 yılı sonuna kadar'610 mFyon dolarlık 
program, 253 miyon dolârl k borç tecili ve röfi-
r.anTnan ve 314 mi'yon dolarlık kredisi kulla
nılmıştır. 

Konsorsiyum üyeler nco yandan taahhüt
le *, genel olarak, yıldan y la artan bir s^ylr ta
li «kesmiştir: 1031 s s ?34 mfyon dolar olan taah
hütler toplamı 1037 y lında 3 i l radyon dolar
lık bir seviyeye ulaşmış bıIlınmaktadır. 

Üye mombketlereo 1037 yılı programının 
d ş finansmanı için bugüne kadar .yapılan taah-
hütlorr. tuları ise 125 03 mfyon doları prog
ram, 47,11 milyon dolan borç tecili ve röfi-
rarasman, 171,G3 möyon doları proje kredisi 
olmak üzere toplaca 344,33 m^yon dolardır. 

1033 771lı programının gerektirdiği duş f-
nansman ihtiyacı toplam olar. b. 514 milyon 
dolardır. Bu miktarın 100 milyon dolarlık kıs-
nr. evvelki yıllar zarfında temin edilmiş bulu
nan proje yardımlarından 1033 seresinde ya
nılacak Irullanma suretiyle karşılanacaktır. 
Bakiye 214 m'.lyon dolarlık program kredisi 
ilıtiyaeı içinde 30 milyon dolarlık kısım rc-
zs7r tesisine matuftur. Bu suretle 10G3 yılın
da Konsorsiyumdan beklenen net program 
yardımı ihtiyacı 134 milyon dolardır. 

T İrk Konsorsiyumunun her y i yapılması 
mûtat taahhüt öncesi toplantısı bu jul da 25 - 23 
Ocak 1063 günlerinde Paris'te yapılmıştır. 

4S2 — 
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Bu toplantıda üyelere 104 milyon dolarlık 
program kredisi ihtiyacımın bildirilmiş; fi
nansman nı istediğimiz projelerin b r listesi 
verilmi} vo önümüzdeki yıllar için proje kre
dileri akımının takviyesi irin 180 m İyon 
dolârll:: yeni projo kredisi taahhüdünde bu
lunulman gerekeceği ayıklanmıştır. 

Bu ihtiyacımıza kargılık üyelerin taahhüt
lerini açıklamalarına int zar etmekleyiz. 

Sayın Balkan, sayın milletvekilleri, 
Milli ekonomimiz idinde, milyarları a~an ya

tırımları, izci, memur, müstahdem sayısı, sı
nai üretim hacmi ve stok durumlar"yle önemli 
bir y^r işgal etmekle olan İktisadi Devlet Te
şekküllerine do ln:aca tema?, etmek istiyorum. 

îklsadi alanda bu teşe'i illilerin karlılık 
ve verimlilik ilkeler'no uygun olarak çalışabil
meleri irin idari vo hnkukî babamdan yeterli 
bir bünyeye sahibolmr/hrı gereğim -istinaden 
yanılmalrta olan çalışmalar tamamlanmak üre
redir. 

Bu itibarla, İktisadi Devlet Teşekküllerinin; 
yatırım, finansman ve çalınma programlannm 
ve bütçelerinin haTTİanması, bilanço ve netice 
kasap^/nnın tanzimi. murakabe ve muhasabe 
sistemleri, fiyat ve ta"ifo konrb/n teker tok^r 
mceTenfiro'-: tatbiki gereken mliştcr f: esaslar 
tosHt edilm^tir. 

İktisadi Devlet Tv.ekk'ıterindcn b'ıyük bir 
knm1. b^g'ın. kâ'dı. bir sa^î-ndo calr.Tr durn-
ma rplmis bulunmakta'lır. Cmzl olarak ca~i 
k*Tr.p-̂ ndr,

1 ĵ vi-vn. yda. mühim oranlara varan 
artışlar kaydedilmektedir. 

Çöyleki, 1935 yılmda 502 milyon lira olan top
lam kârları 196G yılında 448 milyon liraya yük
selmiş ve 1007 yılmda bu miktarın 823 milyon li
ra olacağı tahmin edilmiştir. Bu teşekküllerin 
19G3 yılında 899 milyon lira kâr edecekleri de 
programlanmıştır. 

Yatırımlarına gelince; bu sahada yıllar iti
bariyle kayda değer bir artış müşahede edil
mektedir. 1965 yılında 2 milyar 170 milyon lira 
olan yatırım miktarı 1966 yılında 3 milyar 63 
milyon liraya yükselmiş ve 1937 yılında 3 mil
yar 280 milyonu bulacağı hesaplanmış, 1963 yı
lında ise 3 milyar 465 milyon liralık yatırım 
yapmaVn programlanmış bulunmaktadır. Bu 
yatırımların finansmanlarına yardım etmek, 
zarar eden teşekküllerin zararlarını karşılamak 

ve esnafa, çiftçiye, meskensiz vatandaşa kredi 
açmakta olan T. Halk Bankası, T. C. Ziraat 
Bankası ve T. Emlâk Kredi Bankası giü kredi 
müesseselerimizin sermayelerini takviye etmek 
ama siyle 19C3 ydında Bütçeden yapılacak 
transferin 871 milyon lira olacağını bu vesiley
le kaydetmek isterim. 

Yüce Meclisin Cayın Başkanı vo sayın mil
letvekilleri, 

Şimdi do, muhtelif konularda yapılmakta 
olan tanzim ve reform çalışmalarımızla ilgili 
ola .ak bâzı izahlarda bulunacağım, Bu çalış
malar, kamu hizmeti ifa eden personelle alakalı 
mevzuatın çağımızın icaplarına uygun hale ge
tirilmesini, malî idaıeııin yeniden düzenlenmesi
ni, Vergi t Haresinin vo mevzuatının geliştiril
mesini, Bütçe Ecîomunu, diğer malî vo iktisa
di mevzuları kapsamaktadır. 

Malûmları olduğa veçhile, geçen yıl, perso
nel rejiminin ıslahı ile ilgili çalışmaların önem
li bir kısmını teşkil eden, «Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanunu tasarısı» kanunlaşmış bu
lunmaktadır. 

Dlğor taraftan 1935 yılında çıkan G57 sayı
lı Devlet Personel Kanununrn günün şartlarına 
ve muadelet ve verimlilik ilkelerine uygun bir 
yünde değiştirilmesini sağlıyacak esasları ihti
va edecek olan tasarının liran evvel hazırlan
masındaki lüzurı ve zamreti Hükümetiniz ya-
kinen müdrik olarak gerekli çabayı harcamak
tadır. Devlet Fcrsor.el Dairesince bu konuda ya-
pdan çalışmalar çok ileri bir safhaya gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, «belediyeler ve il özel ida-
rV.cri personeline alt kanun tasarıları,» «iktisa
di devlet teşekkülleri personel kanunu tasarı
sı» emeklilikle ilgili karım tasarıları üzerinde-
çalışmalar devam etmektedir. 

Memleketimizde C0 - 03 yıldan beri bağlan
mış emekli, dul ve yetim aylıkları arasında 
emekli rejimlerinin değişmesinden dolayı zuhur 
eden farkların, aylıklara muayyen nispetlerde 
z?,m yapılması veya evvelki kanunlara göre 
''-ağlanmış aylıkların yeni rejime göre yüksel
tilmesi suretiyle mümkün olduğu kadar gide
rilmesi sağlanmıştır. 

Ancak, emekli, dul vo yetim aylıkları ana
sırdaki farklar, yalmz emekli rejimlerinin de
ğişmesinden değil daha ziyaâe, barem dereco-, 
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lerinin yükseltilmesinden ve özel emekli hü
kümlerinin kabulünden doğmaktadır. 

Birkaç yıldanberi yapılan çalışmalar, barem 
derecelerinin ve özel emekli hükümlerinin ka
bulünden doğan farkların zam icrası suretiyle 
giderilemiyeceğini göstermektedir. 

Bu durum karşısında, emekli, dul ve yetim 
aylıklarının son görev aylıklarına göre yüksel
tilmesi ve görev aylıkları tutarlarında yapıla
cak artışların emekli, dul ve yetim aylıklarına 
da intikali sağlanarak, yeni yeni eşitsizliklere 
meydan verilmemesi, prensip itibariyle uygun 
görülmüştür. 

Bu maksatla, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sa
yılı Kanunla; birinci kademede, 5434 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1960 tari
hinden önceki hükümlere göre bağlanmış emek
li, dul ve yetim aylıklarının, 1 . 1 . 1950 tari
hindeki (Subay ve askerî memurlarda, 17.3.1950 
tarihli ve 56C# sayılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihteki) rütbesi, kadro unvanı, derecesi, 
fiili ve itibari hizmet süresi aynı olanlara bağ
lanması lâzım gelen miktarlara yükseltilmesi ve 
aylıklarda bir alt sınır tesisi kabul edilmiştir. 

Bu suretle, 1950 yılından önceki hükümlere 
göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları 
son emekli rejimine getirilmiş bulunmaktadır. 

Şu kadar ki, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra 
kabul edilen özel bir hükümle emekli aylıkları 
mabetleri arasında da fark husule geldiğinden, 
ikinci kademede : 

669 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1950 tarihindeki 
emsalleri seviyesine getirilmiş aylıklarla, bu ta
rihten sonra bağlanmış olan aylıkların, bugün
kü emsaline (Personel kanunları yürürlüğe 
girdiği takdirde, Personel Kanunlarından son
ra emekliye ayrılanlarda onun emsaline) bağ
lanması gereken aylık miktarlarına yükseltil
mesi ve, 

Emekli, dul ve yetim aylıkları nisbetleri ara
sındaki farklarında giderilmesi, 
sağlanacaktır. 

Diğer «Sosyal konular üzerindeki çalışma
lar» a gelince: Malûmları olduğu üzere, geçen 
teşriî yılda, iş hayatımızda olumlu etkileri olan 
işçilerimizin daha müsait şartlar altında ça
lışmalarını düzenliyen «iş Kanunu» ite «Deniz 
iş Kanunu» 'taşanları kanunlaşmıştır. 

| öte yandan, 
I — işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı ko

runması hakkında 115 sayılı Milletlerarası çalış-
I ma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı ile, 
— Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hak

kında 99 sayılı Milletlerarası çalışma sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna mü-

j tedair kanun tasarısı; Meclis Gündeminde bu-
| Ummaktadır. 

— lanın alanındaki İş ve İşçi Bulma aracılı-
I ğı hakkındaki kanun tasarısı da B. M. M. Ko-
| misyonlarında incelenmektedir. 

— Devlet Demiryolları ve Limanlan işlet-
| me Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
; il Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San-
İ dığmm Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak-
j landa kanun tasarm; Türkiye Büyük Millet 
I Meclisince kabul edilerek, 31 Ocak 1968 tari-
jj hinde kanunlaşmış bulunmaktadır. 
' Diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Kurumu-
« nun Teşkilât Kanunu ile ilgili kanun tasarısı ha-
> zırlanmış olup pok yakında Yüksek Meclislere 
• sunulacaktır. 
j «Tanm iş Kanunu» tasarısı ile «işsizlik Si-
j gortası kanun tasarısı» üzerinde de çalışmalara 
! devam edilmektedir. 
i Memleket ekonomisi ve Maliyesi ile ilgili 
i kanun tasarılarına gelince : 

j «özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı» 
j Meclis Gonel Kuruluna sevk edilmiş bulunmak-
I tadır. Genel Muhasebe kanunu tasarısı, ihtisas 
| komisyonundan geçmiştir. «Menkul Kıymetler 
I ve Kambiyo borsalan hakkındaki kanun tasa-
| rısı» Maliye Komisyonunda, «Sermaye piyasası-
I nı tanzim ve teşvik kanunu tasarısı» Millet Mec-
| lisi Geçici Komisyonlannda incelenmektedir. 
| «Devlet ihale Kanunu tasarısı» mn müzakereleri 
i Ge?ici Komisyonca tamamlanmıştır. Millet Mec-
| lisi Genel Kuruluna intikal etmek üzeredir. 

S Ayrıca, malî ve iktisadi gelişmemize olumlu 
etkilerde bulunacak olan «Kambiyo Denetleme 

i kanun tasarısı» üzerindeki çalışmalar son saf-
| hasına gelmiştir. «Ticari işletme Rehni kanun 
; tasarısı» ile ilgili çalışmalar ise sona ermiş 
I bulunmaktadır. 
| Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, «Tanzim 
; ve reform çalışmalarımızdan» birisini de «Ma-
; liye Bakanlığı Kuruluş reformu» teşkil etmek-
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tedir. Maliye Bakanlığının memleket ekonomi ve 
maliyesinin idaresindeki görevleri ve fonksiyon
ları, millî ve milletlerarası iktisadi ilişkilerin 
gelişmesi ve mudilleşmesi nisbet'inde önem ka
zanmaktadır. Bakanlığın bu inkişafa muvazi ola
rak, özellikle kalkınma dâvamıza daha yararlı 
bir şekilde faaliyette bulunabilmesi için, Bakan
lık teşkilâtının bütünü ile gözden geçirilmesin
de, yetki ve mesuliyetlerinin, çalışma metotları
nın yeniden teabitinde zaruret bulunduğuna 
kaaniiz. 

İJkincİ Beş Yıllık Plân devresinde takibedi-
lecdk vergi politikasının temel amacının, ka
bul edilen ekonomik ve sosyal hedeflere uygun 
olarak, plânın finansmanını iktisadi istikrarsız
lığa imkân vermeden adaletli olarak sağlamak 
ve tasarufları verimli yatırımlara yöneltmek 
olduğu yüksek malûmlarıdır. Bu balamdan, Malî 
ve iktisadi politikada olduğu gibi, kalkınma 
plânımızın başarıyla gerçekleştirilmesi ve büt
çelerin de plân hedeflerine uygun bir şekilde 
finansmanını teminde önemli bir nıevM işgal 
eden «Kamu Gelirleri alanındaki çalışmalar» la 
ilgili olarak kısaca bilgi vermek isterim. Bu 
çalışmaların başlıcalarmı «vergi» ve «vergi ida
resi» reformları teşkil etmektedir. 

Vergi ve bütçe politikalarımızın, iktisadi 
sahada olduğu gibi, sosyal alanda da ahenkli 
ve birbirini tamamlıyan vasıtalar olarak yü
rütülmesini sağlamak için ver^i sistemimizde 
yapılması öngörülen değişikliklerin bir kısmı, 
kanun tasarısı haline gelmiş olup, diğer kısım
lar üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. 

Malûmları olduğu veçhile bunlardan yeni bir 
teknikle hazırlanmış olan «en az geçim indirim 
müessesesi» rii değiştiren ve büyük çoğunluk
la dar gelirli yurtdaşlarımıza fayda sağlıyan 
tasan 1 . 1 . 1968 gününde yürürlüğe girmiş bu
lunmaktadır. Böylece daha önce de işaret etti
ğim gibi tahminen Hazinenin 300 milyon lira 
gelir kaybı pahasına, dar gelirli 1,5 milyon 
ödevli vergiden tamamen muaf hale gelmekte, 
2 milyon 300 bin mükellef de değişik oranlar
daki indirimlerden faydalanmaktadır. 

«Emlâk Vergisi kanun tasarısı» ile «Beledi
ye Gelirleri kanun tasarısı» T. B. M. M. Geçici 
komisyonlanııda «Servet beyanı müessesesi» 
ise Bütçe ve Plân Komisyonunda incelenmekte
dir. 

«Serbest Malî Müşavirlik kanım tasarısı» 
Millet Meclİ3İ Gündeminde bulunmaktadır. 

«Vergi Mahkemeleri kanun tasarısı» yakında 
Yüce Meclise sevk edilecektir. 

«Malî denkleştirme kanunu tasarısı» da Em
lâk Vergisi ve Belediye gelirleri kanun tasarıla
rının Yüksek Meclislerce alacağı son duruma 
göre yeniden incelendikten sonra nihai şekli de 
aldıktan sonra teşriî organa sunulacaktır. 

«Motorlu Kara Taşıtları Vergisi kanun tasa
rısı» Yüce Meclise sunulmuştur. «Dış seyahat 
harcamalan» üzerinden alınacak ve zam niteli
ğini taşımıyan bünyevi tanzim tedbirlerini ön
gören kanun tasarısı ise yakında T. B. M. M. ne 
takdim olunacaktır. 

Henüz kanun tasarısı haline gelmemiş ol
makla beraber üzerinde çalışma yapılan konu
lardan «Gelir Vergisi» ile «Gider vergileri» ni 
ve «Vergi Usul Hukuku» nu kapsıyan tedbirler
le, düzenleme çalışmaları hakkında Bütçe ge
rekçesinde geniş bilgi verilmiştir. Bunların tek
rarına girmiyeceğim. 

«Tarım kazançlarının vergilendirilmesi ka
nun tasarısı» na gelince : Tasarının derpiş ey
lediği esaslarla, tarım kazançlarının Gelir Ver
gisi sisteminin bütünlüğünü ihlâl etmiyecek 
bir şekilde ve aynı sistem içinde vergilendiril
mesine devam edilmekle beraber vergileme tek
niğinde ihdas edilecek usuller ve alınacak ted
birlerle daha randımanlı ve disiplinli bir vergi 
uygulaması sağlanacaktır. Bu tasarı da son şek
lini almış bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığının, üzerinde önemle dur
duğu konulardan birisi de vergi yoliyle uygula
nacak «fiskal teşvik tedbirleri» dir. Özel sektör 
yatırımlarının, 933 sayılı Kanundan mülhem 
olarak, plânda öncelik verilen alanlara yöneltil
mesini sağlamak ve bu suretle millî sanayiin ge
lişmesine yardımcı olmak amaciyle, alınacak 
fiskal teşvik tedbirleri konusunda dikkatli ve 
kesif çalışmalar yapılmaktadır. Bu mesai de ya
kın zamanda tamamlanarak ilgili kanun tasa
rısı Yüce Meclise sunulacaktır. 

Reform çalışmalarımızın diğer bir kısmını 
da kamu giderleri alanındaki mesai teşkil et
mektedir. Malûmları olduğu üzere, bütçe yapı
mı çalışmalarında, kamu harcamalarının denet
lenmesini ve ekonomik bir şekilde kullanılışını 
daha tesirli bir duruma getirmekte olan malî 
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yönetim teknikleri, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tının da önderlimi ile gittikçe önem kaşanmak
ta ve benimsenmek tedir. 

Plânlı kalkınmada ise bütçelerin kalkınma 
plânı ve icra programlarının paralel olarak ha
zırlanması, kamu harcamalarının da verimli bir 
şekilde dağıtımı ve kalkınmaya en yararlı alan
lara yöneltilmesi icabetmek tedir. Bu konuların 
memleketimizde do ele alınması, bütçe uygula
ma ve denetim sistemimizde de reforma gidil
mesini gerekli kıl niştir. Diğer taraftan ödenek
le program ve hizmet aracında lüzumlu ilişkinin 
kurulması, en az maliyetle en çok fayda sağla
ma ve en uygun bedelle en iyi âmme hizmeti ifa 
etme usullerinin, inkişaf ettirilmesini temin ba
kımından, bitçe sistemimizde de esaslı dsğHk-
lü: yapılması mecburiyeti hissedilerek, teşkil 
edilen «Bütçeyi geliştirme projesi» adlı ünite
nin çalışmalarına hız verilmiş bulunulmakta
dır. 

Bu alandaki amacımız, özellikle program 
bütçe uygulamalariylc, kamu harcamalarının 
gider hedeflerine uygunluğunu denetlemek, çe
şitli programlar adasındaki öncelikleri ve bu 
programlar ile iktisadi plânlar arasındaki iliş
kileri daha etkili bir şekilde tâyin etmektir. 

Belirttiğim bu konulan kifayetli bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için, bütçe uygulıyan kamu 
personelinin «hizmet ini» eğitime tabi tutulması 
ile medeni bütçe incelemeleri yanacak bir uz-
manla? kadrosunun da eğitim görerek yetiştiril
mesinde kararlıyız. 

Sayın Başkan vo sayın milletvekilleri, 
Çimdi de kesinhesap sonuçları alman 1963 

malî yılı ile 1967 malî yılının 11 aylık dönemi
ne ait uygulama sonuçları ve tetkiklerinize arz 
edilmiş bulunan 1963 malî yılı Bütçesi hakkında 
bilgi vereceğim. 

Kesinhesap sonuçlarına göre 1953 malî yılı 
Genel Bütçe ödenekleri toplamı 18 milyar 529 
milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

B:ı ödeneğe istinaden yapılan harcamalar 
ise 17 milyar 213 mFyon liraya baliğ olmuştur. 

1936 yılı içinde muhtelif kaynaklardan yapı
lan tahsilat 13 milyar 557 milyon liradır. 

Bu suretle gelir ve gider rakamları arasında 
meydana gelen 639 milyon liralık fark Hazine 
imkânları ile karşılanmıştır. 

1937 malî yılı Genel Bütçe uygulaması : 
1967 malî yılının 11 nci ayı sonunda (31 

Ocak 1963 tarihi itibariyle) Genel Bütçe ödenek 
toplamı 29 milyar 672 milyon liraya ulaşmış bu
lunmaktadır. 

1967 malî yılı Bütçesiyle verilen ödenek 13 
milyar 813 milyon lira olduğuna göre vaki ar
tış bu suretle 1 milyar 859 milyon lirayı bul
muştur. 

Ayn1. dönem içinde Genel Bütçeden yapılan 
harcamalar ico 15 milyar 712 milyon lirailır. 4 

Verilen ödenek miktarına göre yaprlan har
camaların oram (özel kanunlar gereğince dev
redilen veya y?h inin lo kaydolunan ödenek mik
tar: karicolmaı: üzere) 

— Ca-i giderlerdo % 77,40 
—. Yatırımlarda % 78,32 
— Sermayo teşkili ve trans

ferlerde % 83,23 
— Toplam harcamalarda iso % 79,75 dir. 

15 milyar 712 milyon liraya ulaşt'ğı. işaret 
olunan Genel Bütçe giderlerinin 15 milyar 57 
milyon lirası aynı denem içinde fiilen ödenmiş
ti?. B\ miktara geçen yıllar bütçe emanetlerinin 
reddi için ödenen 1 milyar 99 milyon liran: n ilâ
vesi halinde malî yılın 11 ayı za-fmda fiilen 
ödenen miktar 16 milyar 156 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. 

1967 malî yılının 11 ayı. zarfında Genel Büt
çe gelirlerinden yapılan tahsilat ise; 

— 13 milyar 661 milyonu... Vergi gelirlerin
den, 

— 723 milyonu... Vergi dışı normal gelirler
den, 

— 2 milyar 116 milyonu... özel gelirler ve 
fonlardan olma!: üzere, 

Topluca İC milyar 497 milyon liradır. 
B"1. duruma göre 1967 malî yıbnm 11 ayı için

de Genel Bütçede tahmm ve te3*mt edilen gelir 
miktarının % 90,08 i bilfiil tahsil edilmiş bulun
maktadır. 

1967 yılının ilk 11 ayı içinde yapılan tahsi
lat 1363 yılının aynı dönemi içinde yapılan tah
silata nazaran % 19,48 orenmda ve 2 milyar 630 
milyon lira tutarında bir fazlalık arz etmektedir. 
Vergi gelirleri tahsilatındaki artış ise (Bir yıl 
önceki aym döneme nazaran) % 19,93 oranında 
vo 2 milyar 271 milyon lira tutarındadır, 
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Sayın Başkan ve Sayın Milletvekilleri, 
1963 malî yılı Bütçe taşanlarına gelince : 
Yüksek heyetinizin de malûmları olduğu üze

re, Hükümetçe Genel Bütçe tasarısı ile teklif 
edilen ödenek miktarı : 

Öl milyar 449 milyon 893 bin 910 lira idi. 

Katma bütçeli idarelere taallûk eden ödenek
lerle birlikte konsolide Devlet bütçesi için Hü
kümetçe teklif olunan ödenek miktarı ise, 

— 11 milyar 296 milyon 895 bin 980 lirası 
cari, 

— 6 milyar 174 milyon 897 bin 312 lirası, ya
tırım; 

— 4 milyar 940 milyon 550 bin 265 lirası 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidol-
mak üzere, topluca, 

22 milyar 412 milyon 343 bin 557 lira olarak 
derpiş edilmişti. 

Bütçe Karma Komisyonunca yapılan değişik
likler sonucu konsolide bütçe ödenekleri top
lamı : 

— 11 milyar 375 milyon 732 bin 191 lirası, 
cari; 

— 6 milyar 175 milyon 788 bin 94 lirası, ya
tırım; 

— 5 milyar 28 milyon 587 bin 897 lirası ser
maye teşkili ve transfer harcamaları ile ilg'ili 
olmak üzere 22 milyar 580 milyon 108 bin 182 
liraya çıkmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 
şekli ile, konsolide Devlet Bütçesi ödenekleri 
toplamında görülen 167 milyon 764 bin liralık 
artış cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları ile ilgili ödeneklere yapılan sırasiy-
le 78 milyon 836 bin, 890 bin 782 ve 88 milyon 
37 bin lira tutarındaki ilâvelerden ileri gelmek
tedir. 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 
şekli ile 1968 yılı konsolide Devlet Bütçesi için 
teklif olunan toplam ödenek miktarı 1967 malî 
yılı için konsolide Devlet Bütçesine nazaran; 

2 milyar 793 milyon 742 bin 214 lira tutarın
da ve % 14,1 oranında bir artoşi temsil etmekte-
dir.Söz konusu fazlalık; 

— Cari giderlerde: 1 milyar 45 milyon 758 
bin 970 lira tutarında ve % 10,1 oranında, 

— Yatırımlarda: 924 milyon 626 bin 978 lira 
tutarında ve % 17,6 oranında, 

— Sermaye teşkili ve transferlerde: 823 mil
yon 357 bin 128 lira tutarında ve % 19,5 ora
nındadır. 

Bu vesile ile 1968 malî yılı konsolide Devlet 
Bütçesinde yer alan ödenek miktarlarının tesbi-
ti sırasında dikkat nazarına alınmış bulunan ba
sı önemli hususlar hakkında da kısaca bilgi ver
mek isterim. 

1968 yılı bütçesi cari harcamaları, geçen yıl
larda olduğu gibi gelişme carileri ve diğer ca
riler tefriki göz önüne alınarak tâyin edilmiş ve 
dolîıyısiyle iktisadi kalkınmaya direkt katkısı 
olan giderlere, diğerlerine nazaran, daha büyük 
artış oranları tanınmıştır. Bununla beraber Mil-
11 Savunma, Emniyet ve Jandarma hizmetleri gi
bi iç ve dış emniyetimizi ilgilendiren hizmet sa
halarına ait cari giderlere de önemli bir yer ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr ödeneklerin tesbitinde üzerinde önem
le durulan diğer bir mühim nokta da; Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde cari giderlerdeki artışın 
plânın öngördüğü nisbetleri aşmış olmasıdır. 

Halbuki, eari harcamaların plânın tesbit et
tiği hedefleri aşması Devlet kaynaklarının iste
nilen ölçüde yatırımlara yöneltilmesine engel teş
kil ettiği malûmdur. Bu bakımdan İkinci Beş 
Yıllık Plânın öngördüğü kalkınma hızının ger
çekleştirilebilmesi, önemli ölçüde, cari harcama
lara ayrılan kaynakların âzami tasarrufla kulla
nılmasını zorunlu kılmaktadır. 1968 Malî yılı 
konsolide Bütçesinin cari harcamalarının tesbi
tinde bu husus üzerinde önemle durulmuştur. 
Ayrıca, cari harcamalarda verimliliğin sağlan
ması amaciyle, Bütçe yıl içinde de lâzımgelen 
tedbirler alınacak ve gerekli reformların ger
çekleştirilmesine çalışılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1968 yılı gelir tahminleri hakkında bilgi ver
meden önce vergi politikamızın temel unsurları
na temas etmek istiyorum. 

Vergi politikamızın başlıca hedefi, bir taraf
tan iktisadi kalkınmamız için gerekli tasarruf 
miktarının temini, diğer taraftan da bu tasarru
fun Türk müteşebbisleri tarafından en faydalı 
saha ve sektörlerde kullanılmasının teşvikidir. 

Bu hedefe doğru ilerlerken vergi-sistemimi
zin hâsılat değerinin muhafazasına ve sosyal ada
let ilkelerinin en müessir şekilde gerçekleşme
sine de büyük bir önem vermekteyiz. 
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Bu meyanda kısa bir zaman önce gerçekleş
tirilen ve gelir politikası yönünden önem taşı
yan bir malî operasyona da temas etmek iste
rim. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile 930 sayılı 
Tasarruf Bonoları Kanunu ve en az geçim indi
rimi hadlerinde değişiklik yapılmasını âmir 980 
sayılı Kanun ile düşük gelir gruplarına 800 mil
yon lira civarında kullanılabilir gelir artışı sağ
lanmıştır. Söz konusu malî operasyonun Devlet 
gelirlerinde meydana getirdiği aynı miktardaki 
bir azalmanın 300 milyon lirası en az geçim in
dirimi hadlerinin değiştirilmesinden; 500 milyon. 
liralık kısmı ise tasarruf bonosu istisna hadleri
nin 1 200 liraya yükseltilmesinden doğmakta
dır. 

Devletin vergi mükellefleri ile olan karşılık
lı münasebetlerinin müspet bir yönde geliştiril
mesi vergi politikamızın dikkatle göz önünde 
tuttuğu meselelerden birisidir. Bu itibarla mü
kellef zümresini temsil eden müesseseler ile olan 
işbirliğini, artırmaya, binnetice mükellefi ikna 
edecek ve onun vergi şuurunu besliyecek ted
birleri alma istikametindeki çalışmalara devam 
olunmaJktadır. 

Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir hu
sus da gelir hasılatımızı plân ve programların 
öngördüğü hedeflere uygun bir hale getirmek
tir. Bu istikametteki çalışmalarımız Bütçe gerek
çesinde geniş bir şekilde açıklanmıştır. 

Bu vesile ile diğer bir önemli hususa da te
mas etmek isterim. Yüksek malûmları olduğu 
üzere içinde bulunduğumuz devrede Türk ekono
misinin bünyesinin geliştirilmesi ve kuvvetlen
dirilmesi konusunda kesif bir gayret sarfedil-
mektedir. Ancak, bu devrede takibedilen vergi 
politikasının gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde 
görülen unsurlarının tamamına sahibolmasını 
beklemek kanaatimce doğru değildir. Bu itibar
la nispî fakat müstaıkar bir gelişmeyi sağlamak 
için gerekli reformları devamlı bir surette, yap
mak vergi politikamızın anahedeflerinden biri 
olarak ele alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gelir politikamız ile ilgili maruzatımdan son

ra şimdi de 1968 malî yılı Gelir Bütçesi rakam
ları ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. 

1968 malî yılı konsolide bütçe gelirleri, Kar
ma Komisyonunca kabul edilen şekli ile : 

—. 20 milyar 712 milyon 211 bin 235 lirası 
Genel Bütçeye, 

— 967 milyon 896 bin 947 lirası Katma Büt
çeli idarelere aidolmak üzere 

Topluca 21 milyar 680 milyon liradır. 
Bütçe Karma Komisyonunca gelir tahminle

rine yapılan ilâve Hükümet teklifine nazaran 
167 milyon 764 bin 625 lira tutarında bir artışı 
temsil etmektedir. Bu artışın da 162 milyon 
317 bin 325 lirası Genel Bütçe gelirlerine, 5 mil
yon 447 bin 300 lirası Katma Bütçeli idarelerin 
özel gelirlerine ait bulunmaktadır. 

Bu duruma göre 1963 yılı konsolide Devlet 
Bütçesi gelir tahminleri 1967 gelir tahminleri
ne nazaran 2 milyar 393 milyon 742 bin 214 lira 
tutarında ve % 12,4 oranında bir artışı ifade 
etmektedir. Mezkûr fazlalık, Genel Bütçe gelir 
tahminlerinde yer alan 2 milyar 398 milyon 721 
bin 975 lira tutarındaki bir artışın ve Katma 
Bütçeli idarelerin öz gelirlerindeki 4 milyon 979 
bin liralık cüzi bir eksiliğin muhassalasıdır. 

Genel bütçe gelir tahminlerinde yer alan 
2 milyar 398 milyon 721 bin lira tutarındaki faz
lalığın; 

— 2 milyar 151 milyonu vergi gelirlerine, 
— 207 milyon 404 bin lirası vergi dışı nor

mal gelirlere, 
— 40 milyon 317 bin lirası özel gelirler ve 

fonlara ait bulunmaktadır. 
Söz konusu artışın oranı bir yıl öncesine na

zaran, sırasiyle % 16,5; % 29,7 ve % 1,6 dır. 
Sayın Başkan^ sayın milletvekilleri; 

1968 malî yılı konsolide Devlet Bütçesi hak
kındaki izahatımdan anlaşılacağı üzere teklif 
olunan toplam ödenek miktarı ile tahmin olu
nan toplam gelir miktarı arasında 900 milyon 
liralık bir fark mevcut bulunmaktadır. Bu far
kın 400 milyon liralık kısmı zahiri bir açıktır. 
Şöyle ki, Muhasebei Umumiye Kanunumuz kad
ro karşılıklarının bütçede tam olarak yer alma
sını âmir bulunmaktadır. Ancak, malî yıl için
de mevcut kadroların tamamının kullanılmama
sı ve malî sistemimize ilişkin diğer hususiyetler 
bütçe ile verilen ödeneiklerin önemli bir yüzdesi
nin otomatik olarak tasarruf edilmesine imkân 
vermektedir. 1968 malî yılında da bu mahiyette
ki tasarrufun 400 milyon lirayı aşacağı anlaşıl
maktadır. Bu sebeple iç istikrazla karşılanması 
gereken gerçek fark miktarı 500 milyon lira
dır. 
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Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Senatonun 1968 malî yılı konsolide Dev

let Bütçe tasarısı üzerinde yaptığı değişiklik: 
Cari giderler bölümünde 180 bin liralık tenzili, 
buna mukabil yatırım harcamaları bölümüne 
aynı miktarda ilâveyi ifade etmektedir. Bu du
ruma göre 1968 bütçe tasarıları, Bütçe Karma 
Komisyonunca kabul edilmiş bulunan toplam 
gelir ve ödenek hacmi değiştirümeksizin Yüce 
Senatoca da tasvibedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1968 yılı bütçe tasarısı Karma Bütçe Komisyo

nundan ve Cumhuriyet Senatosundan geçerek, da
ha mütekâmil bir şekilde huzurunuza getiril
miş bulunuyor. Tasan bu haliyle, sizlerin yük
sek irşatları altmda daha da olgunlaştırıldık
tan sonra milletimizin hizmetine arz olunacak
tır. Bu münasebetle, sözlerimi bitirirken, sizle
re, 1963 yık bütçesi ve bu yılın genel sosyal eko
nomik perspektifi hakkındaki düzünce ve 
inançlanım da açıklamama müsaadelerinizi 
istirham edeceğim. 

Saym Başkan, sayın üyeler; 

Dar ve durgun ekonomilerin girift ve çok 
yönlü problemleri yoktur. Sopyal topluluklar, 
tekâmül merhaleleri nisbetinde daha değişik, 
çetin meselelerle karşılaşırlar ve cemiyetlerin 
içtimai hâdiseler karşısındaki hassasiyetleri de 
bu tekâmül ile mütenasibolarak artar. Bu, He
yeti Umumiyesiyle müspet bir gelişmedir. Zira 
tekâmül, daha büyük nisbetlerde olarak cemi
yetin iktisadi ve beşerî imkânlarını artırır, 
problemlere çözüm yolları bulmak kolaylaşır, 
ve gelişme vetiresinin kendi içindeki dinamik 
kuvvetlerle karşılaşılan zorlukların yenilme
sini daha kolaykkla mümkün kılar. 

Türk ekonomisi artık dar ve durgun olma 
vasıflarını geride bırakmıştır. Kendi içinde sı
nailerine, monetize olma ve bütünü ile gelenek
sel yapısından kurtulma gayretleri yanında, 
milletlerarası iktisadi ilişkiler bakımından da 
daha değişik ve gelişme arzu ve hedeflerine 
daha uygun bir yer alabilmenin hazırlıkları 
içindedir. 1963 yılında da bu gelişmenin bir 
safhasını daha yaşamak durumunda bulunuyo
ruz. 1968 yık bütçesini bu mâna içinde mütalâa 
etmek ve değer hükümlerini buna göre vermek 
durumundayız, 

Türk ekonomisi 1966 yılında; mensubu bu
lunduğu OECD memleketleri camiası içinde en 
yüksek gelişme hızını tahakkuk ettiren eko
nomi olmuştur. 

1987 yılı performansı ise plân ve yıllık 
programlann öngördüğü seviyeye yükselebil
meyi başarmıştır ve bu seviye sınaileşmiş 
memleketlerin ortalama gelişme hızlannın çok 
üstündedir. Bu münasebetle şu inancımı ifa
de etmek isterim. 

önümüzdeki Beş Yıllık devrede Türk eko
nomisi gelişme hızını bu tempoyla devam etti
rebilme kabiliyetinde olduğunu ispat ettiği 
takdirde, gelecekte memleketin sevk ve idare
sini devralacak nesillere, problemleri daha bü
yük ve girift, fakat imkânlan o nisbette ge
niş, mukavemeti o nisbette artmış bir iktisadi 
yapı devredilecektir. 

1968 yılı bütçesinin, böyle bir hazırlık dev
resinin, özelliği olan bir yılında, böyle bir ge
lişine için her sahada tahakuku mümkün en 
faydalı neticelerin alınmasını mümkün kılacak' 
tedbirleri ihtiva ettiği kanaatindeyim. 

1988 yılında Türkiye'nin millî gelirine yak
laşık olarak 6 milyar lira ekleneceğini tahmin 
etmekteyiz, istihdam sahasında bu yıl iş ha
yatına atılacak gençlerimize eski yıllara nıs-
betle daha çok iş imkânının arz edilebileceği
ni düşünüyoruz. 1968 yılında Türk ekonomisi 
zirai bünyesinden biraz daha ayrılacak, sana
yileşme yolunda yeni adımlar atılacaktır. Tah
sil hayatındaki çocuklarımıza evvelkine nisbet-
le daha uygun, daha yeterli imkânlar arz ede
bileceğiz. öseliikle Türk Milletinin sosyal ihti
yaçları ve haklan 1968 yılında Hükümetimizin 
üzerinde en ziyade itina ve teyakkuz ile eğile
ceği konular olacaktır. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 1968 
yılı sonunda, bütünü ile sosyal ekonomik haya
tımızda daha ileri merhalelere varılmış olma
nın huzur ve memnuniyetinin bu kürsüden 
ifade edilebileceğine inanmaktayım. 

Bu vesileyle hepinize Hükümetim ve şah
sım adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarısının tü
mü üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
alan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. 

Sırasiyle; C. H. P. Grupu adına Sayın Bü
lent Ecevit, G. P, Grupu adına Sayın Turhan 
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Feyzioğiu, M. P. Grupu adına Sayın Seyit Fa
ruk önder, Y. T. P. Grupu adına Sayın Kasım 
Küfrevi, T, i. P. Grupu adına Sayın Şadım 
Aren, A. P. Grupu adına Sayın Mesut Erez. 

Bâzı gruplar ikinci defa söz istemişlerdir. 
Bunlar sırasiyle; C. H. P. Grupu adına Saym 
Murat öner, M. P. Grupu adına Saym ismet 
Kapısız, G. P. Grupu adına Saym Himmet Er-
doğmuş, Y. T. P. Grupu adına Saym Kasım 
Küfrevi. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum: 

Sırasiyle; Saym Süleyman Onan, Saym Ha
san Tahsin Uzun, Sayın Faik Kırbaşlı, Saym 
Murat Önor, Saym İlyas Kılıç, Saym Nemin 
Neftçi, Saj/ra. Abdülbâri Akdoğan, Saym Ka
sım Gülek, Saym Himmet Erdoğmuş, Sayın 
Orhan Birgit, Saym Sami Binicioğiu, Saym 
Adil Yaşa, Saym Turhan Dilligil, Saym İsmail 
Boyacıoğlu, Saym Selçuk Çakıroğlu, Sayın 
Mustafa Kemal Yılmaz, Saym Ahmet Üstün, 
Sayın Necati Güven, Saym Feyyaz Koksal ve 
Sayın Ahmet Tahtakıhç. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adma Sa
yın Bülent Ecevit'indir. 

Buyurun Saym Ecevit( C. H. P. sıraların
dan sürekli alkışlar) 

O. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Zonguldak) — Saym Başkan, saym mil
letvekilleri ; 

Başbakan Saym Süleyman Demirel, geçen 
Cuma günü, Senatoda, bütçe görüşmelerinin 
son konuşmasını yaparken, sözlerinin başların
da şöyle dedi: 

«Her siyasi teşekkül, taahhüdettiği prog
ramlarına bağlıdır. Bu programlar seçim be
yannamesi, parti programları ile başlar, Hükü
met programı ile bağlanır. Bu, prensipler man
zumesidir. Bu prensipler içerisinde icraat ya
pıldığı müddetçe, niçin bu program ve beyanna
me dışındaki hususları yerine getirmiyorsunuz, 
gibi tenkidleri mâkûl karşılamaya imkân yok
tur.» 

1963 bütçesine, ilkin, Saym Başbakanın or
taya koyduğu bu kural açısından bakmak ye
rinde olacaktır. 

Adalet Partisi Hükümetinin bugüne kadar 
islediği tutum ve 1963 bütçesi, Adalet Partisi
nin seçim bildirgesindeki, parti programında

ki, Hükümet programındaki bâzı ilkelerle ne 
kadar bağdaşıktır?... Bir başka deyişle, Adalet 
Partisi iktidarı, kendi içinde ne kadar tutar
lıdır, ne kadar çelişkendir? 

Adalet Partisini, yalnız bu belgeler değil, 
kendi iktidarı sırasında hasırlattığı ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı ve bu plânın ilk uygu
lama yılma ait program da, 1968 programı da, 
aynı ölçüde bağladığına göre, önümüzdeki büt
çe, bu belgelere ne kadar uygundur ve değil
dir? 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yap
makta olduğum konuşmada, önce bu hususlar 
üzerine eğilmek; sonra, 1968 bütçesinin ne öl
çüde gerçekçi olduğunu veya olmadığını; Türk 
ekonomisinin ve toplumunun bugün içinde bu
lunduğu ortama uyup uymadığını; daha sonra 
da, Adalet Partisi iktidaı-ımn ve bütçesinin, 
Türkiye sorunlarına doğru teşhisler koyup 
koymadığını, doğru ve tutarlı çözüm yolları 
getirip gotirmediğini araştırmak isterim. 

Bunları yaparken, aynı zamanda, Adalet 
Partisi iktidarının bütçe politikasını ve genel 
tutumunu, Cumhuriyet Halk Partisi açısından 

\ eleştirmek de, şüphesiz, ödevimiz olacaktır. 

Ayrıca, ortanın solunda yer almış Cumhu
riyet Halk Partisinin, bugünkü düzenden şikâ
yetlerini ve nasıl bir düsen değişikliği istedi
ğini de, gene bu konuşma ile, bir kez daha açık
lamak fırsatını bulmuş olacağım. Euna kendi
mizi mecbur sayıyoruz. Çünkü, başta Saym 
Başbakan olmak üzere Adalet Partisinin he
men bütün sorumluları, bir yıldır bizi bu ko
nuda açıklığa çağırıyorlar. 

Bis yeteri kadar açık olduğumuz, açık ko
nuştuğumuz kanısındayız. Fakat kendileri söy
lediklerimizi ya anlamıyorlar, ya da anlamaz 
görünüyorlar. 

Onun için bu konudaki görüşmelerimizi de 
Yüce Meclis önünde, daha ayrıntılı olarak açık
layıp tutanaklara geçirmemiz uygun olacak
tır. 

Gerçi Saym Başbakan, gene Senato konuş
masında, «Ortanın solunu ve düzen değişikli
ğini köylüye anlatabildiğinisi iddia ediyorsu-
nuz. Bana anlatabileceğinizi zannetmiyorum.» 
demiştir. Biz de zannetmiyoruz ama bir kes da
ha deniyeceğiz, (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Gerekirse başka vesilelerle de 
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anlatmaya devam edeceğiz. Bütün ülkede, bu- I 
nu anlamıyan yalnız Sayın Başbakanla, yakın 
arkadaşları kalıncaya kadar anlatacağız. 

Şimdi, bu girişle çizdiğim çerçeve içinde ko
nuşmamın esasına geçiyorum. Kısa bir hatırlat
ma, vaktiyle A. P. nin Türk halkına ne kadar 
yersiz ve tutarsız vaitlerde bulunmuş olduğu
nu ortaya çıkaracaktır. Bu hatırlatmayı yapar
ken, A. P. nin «Her şoföre bir vasıta» gibi 
fentazi niteliğindeki, cidiyetten uzak vaitlcri-
ne önem vermiyeceğiz. Gerçi Sayın Başbakan 
1965 seçimlerinden önce partisinin resmen yap
tığı, bu va'di, son basın konferansında da tek-
rarlıyacak kadar, «şoför vatandaşlarımızın bi
rer vasıta sahibi olmasının imkânlarını araş
tırmaktayız», diyecek kadar ciddiye alır gö-
rünmoktodir, ama bu vait ilk yapıldığından 
beri, kamyon fiyatlarının iki misli artmış ol
duğu göz önünde tutulursa - ki buna son ola
rak bir de yeni vergi yükü ekleniyor - artık 
en iyimser şoför vatandaşın bile, bu söze önem 
verdiği, bu sözü ciddiye aldığı, her halde dü
şünülemez. 

Biz. daha ciddî konularda birkaç hatırlat
ma yapmakla yetineceğiz. 

Adalet Partisi muhalefette iken, hattâ ik
tidara geldikten sonra da uzunca bir süre, Tür
lüye'nin temel sorunlarına doğru teşhisler ko
yamamıştı. Ülkemizin gelişmesini, uygar bir 
toplum düzenine kavuşmasını, halkımızın ço
ğunluğunun yoksulluktan ve sömürülmekten 
kurtarılmasını engelliyen köklü nedenlerin, dar 
boğazların, düzen bozukluklarının nelsr oldu
ğunu kavrayamamıştı. 

Ancak, iktidara geldikten bir süre sonra, 
Adalet Partisi, Türkiye'nin gerçeklerini öğren-
miye, daha doğrusu bu gerçekleri kabul etme 
zorunluğunu duymaya başlamıştır. 

Fakat yeni yeni öğrenip kavramıya başla
dığı bu sorunlara bu engellere tutarlı ve ge
çerli çözümler getirmek cesaretini hâlâ göste
rememektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân, resmî bir belge ola
rak, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı, bu belge ile, her 
halde bir ölçüde Plânlama uzmanlarının da et
kisi ile, Türkiye'nin temel sorunlarını geniş | 
ölçüde idrak etmiş, ekonomik ve sosyal alan
daki düzen bozukluklarını, kısmen de olsa, gör- | 

I müş ve itiraf etmiştir, fakat ne çare ki, Ada
let Partisinin statükocu yapısı ve tutucu ka
rakteri, plânda az çok doğru olarak konan 
birçok telhislere, doğru ve cesur, geçerli ve 
tutarlı tedavi ve çözüm yolları getirmesini im
kânsız kılmıştır. O yüzden de A. P. İktidarı 
bir hastalığa zatürrie teşhisi koyup zatürrie-
yi sadece aspirinle tedaviye kalkışmak gibi; 
ameliyat gerektiği sonucuna varıp, hastayı 
narkozla bayıltmak ve o halde bırakmak gibi 
tansiyon düşüklüğü tesbit edip, tansiyonu da
ha da düşürücü ilâçlar vermek gibi davranış
lara sürüklenmiştir. 

Bu benzetişlerimizde hiçbir mübalâğa olma
dığını göstermek için kısaca birkaç örnek ver
mek isterim : 

İkinci Beş Yıllık Plân, gelir dağılımında
ki adaletsizliği belirtmektedir, ona rağmen 
Adalet Partisi İktidarı, bu adaletsizliği daha 
da artırıcı bir yol izlemektedir. Çünkü, köylü 
çoğunluğunun geçim seviyesi düşmekte; me
murlara, işçilere verilen zamları, fiyatlara ya
pılan zamlar fazlasiyle silip götürmüş bulun
maktadır. 

Bölgelerarası dengesizlik kabul edilmekte; 
en az gelişmiş bölgemiz olan Doğuya özel sek
törün yatırım yapmadığı doğrulanmakta; bu
na rağmen, Devlet bütçesinden Doğuya ayrıla
bilecek geniş kaynaklar, Uygulama Kanunu 
ile özel teşebbüse verilmektedir. 

Vergi düzenindeki adaletsizlikler belirtil
mekte, fakat bu adaletsizliği giderici her hangi 
bir köklü reforma yanaşılmamalrtadır. Hattâ, 
en adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerin, 
İkindi Beş Yıllık Plân döneminde daha da 
artırılması öngörülmektedir. 

Toprak dağılımındaki ve tarımsal gelir da
ğılımındaki adaletsizlik ve dengesizlik ve bun
ların tarımsal üretim üzerindeki olumsuz et
kileri, plânda da, plânın dayandığı resmî ra
porlarda da açıkça belirtilmekte; fakat bu 
dengesizliği ve adaletsizliği düzeltici tedbirler 
reddedilmektedir. 

Dış ticaret düzenindeki aksaklıklar belir
tilmekte, ama çaresi gösterilmemektedir. 

Dış yardıma bağlılıktan kurtulmanın, yal-
I nız sıhhatli bir gelişme için değil, ulusal ba

ğımsızlığımızı güçlendirmek ve güvenç altına 
I almak için de gerekli olduğu ifade edilmekte, 
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ama dış yardıma bağlılık süresinin uzatılaca
ğı açıklanmaktadır. Oysa dış yardım imkânla
rının da özellikle Amerika'nın son kararlan 
üzerine gitgide daraldığı ortadadır. 

Bankacılığın ve kredi düzeninin aksaklığı 
ve adaletsizliği, plânda ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının resmî belgelerinde açıkça ve bütün 
acılığıyla belirtilmekte, tefeciliğin yaygınlığı, 
hattâ Merkez Bankası ve Ziraat Baakası tara
fından da desteklendiği itiraf edilmekte, ama 
bu durumu düzeltici tedbirler de getirilme
mektedir. 

özel kesimin başıboşluğu, ekonomik geliş
memize gereken katkıda bulunmadığı, plân 
amaçlarına ulaşılmasını engellediği belirtilmek
tedir. Fakat bunun da tedbirleri gösterilme
mektedir. 

Aracılığın sosyal ve ekonomik sakıncaları 
kabul edilmekte fakat aracılığı azaltıcı tedbir
lerden kaçınılmaktadır. 

Türkiye'de devletçiliğin ne gibi zaruretler
den doğduğu ve ne kadar önemli bir fonksi
yonu olduğu belirtilmekte, ama devletçiliğin 
aleyhinde vaziyet almaya devam edilmektedir. 

Plânda, geleneksel toplum düzeninden sür
atle çıkmamız gerektiği, geleneksel toplumun 
hayat tarzından, alışkanlıklarından, tutuculu
ğundan ve hattâ değer ölçülerinden biran önce 
kurtulmamızın şart olduğu ileri sürülmekte
dir. Ama sonradan yine partisinin tutuculu
ğunu hatırlamış olacak ki Sayın Başbakan 
son konuşmalariyle yine gelenekçiliğin, gele
neksel değer ölçülerine bağlılığın erdemleri 
üzerinde durmaya başlamıştır. 

Sosyal ve ekonomik yapıda köklü değişik
liklere, bunlarla bağlantılı olarak bâzı. kurum
sal değişiklik ve iyileştirmelere kesin ihtiyaç 
olduğu belirtilmekte, fakat bunların nasıl ger
çekleştirileceği gösterilmemektedir. Bunları 
gerçekleştirmenin temel koşulu olan düzen de
ğişiklikleri ise A. P. tarafından kesin olarak 
reddedilmektedir. 

Eğitimin, özellikle teknik eğitimin kalkın
ma yönünden, plân amaçlarına ulaşma yönün
den önemi üzerinde durulmakta fakat uygula
mada ve bütçede teknik eğitimden çok din 
eğitimine ağırlık verilmektedir. 

Bu gibi çelişme ve tutarsızlıkları belirtir
ken hemen ekliyelim ki, 1968 Bütçe tasarısı ve 
bu tasarının temelini teşkil etmesi gereken 

19G8 yıllık programı, gelir harcama hedefleri 
bakımından ve başka bâzı bakımlardan birbi
rinden ne kadar farklı olursa olsun, esas ka
rakterleri bakımından A. P. nin tutucu felsefe
sine ve ikinci Beş Yıllık Plânın statükocu 
yapısına son derecede uygun düşmektedir. Esas 
karakterdeki ve temel felsefedeki bu uygun
luk dışında programla bütçe arasında hedef
ler bakımından yer alan şaşırtıcı farklılıklara 
Sayın Başbakan son Senato konuşmasiyle da
ha da şaşırtıcı bir izah yolu aramaktadır. 
Farkların rakamlarla belirtilmesi karşısında 
gerçeği inkâr edemiyecek duruma düşen Sayın 
Başbakan; «Bütçe ile program arasında anla
yış farkı vardır.» diyerek açık bir itirafta bu
lunmakta ve şu garip tevili yapmaktadır : «Şa
yet, diyor Sayın Başbakan, bütçedeki bir rakam
la programdaki bir rakam aynı değilse bu iki 
dokuman arasındaki tutarsızhlrtan dolayı de
ğil, iki dokümanda gösterilmiş rakaralarm 
farklı şeylere irae etmesindendir. Bu rakam 
faiklarını bütçe ile program arasında bir çe
lişme olarak almamanızı rica ederim. Biz çe
lişme ile huzurunuza gelmeyiz, bu kadar ba
sit bir hatayı işlemeyiz.» Böyle demektedir 
Sayın Başbakan. 

Birbirinin hemen ardısıra aynı Bakanlar 
Kurulu imzalariyle yayınlanan iki doküman
da aym hedefler için ayrı ayrı rakamlar ve
rilecek ve bu bir tutarsızlık, bir çelişme ol-
mıyacak. Sayın Başbakanın bu iddiasını kabul 
edebilecek, hattâ anlıyabilecek tek sağduyulu 
insan tasavvur edemiyorum. Kaldı ki bütçe 
gerekçesinin girişinde de 1968 malî yılı Genel 
ve Katma Bütçe kanun tasarılarında; «ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve 1968 progra
mının esas ve hedeflerine uygun olan bu büt
çeler» diye söz edilmektedir. Nitekim biraz ön
ce dinlediğiniz Sayın Maliye Bakanı da bütçe
nin plâna ve yıllık programa paralel olmasının 
gerektiği üzerinde durmuştur. Böyle olması da 
gerekir, çünkü herkes bilir ki plânlı kalkın
ma ilkesini benimsiyen bir ülkede yıllık bütçe
ler yıllık programların uygulama aracıdır. 

Bütçe tasarılarının dayandığı malî ve ikti
sadi politikanın statükocu ve tutucu yönüne 
değindikten sonra A. P. nin eski sözleriyle 
şimdiki tutumu arasında bulunan çelişmelere 
birkaç örnek vermek isterim. 



M. Meclisi B : 41 15 . 2 . 1968 O : 1 

Pahalı Devlet idaresi, A. P. nin muhalefet-
te iken en çok üzerinde durduğu ve istismar 
ettiği konulardan biri idi. 1965 seçim bildirge
sinde ve A. P. Hükümet programında da bu 
konuya yer verilmiştir. 

Sayın Demirel Hükümet programında aynen 
şöyle diyordu : «Yıldan yıla kamu harcamala
rının hem hacım, hem de millî gelire nisbetle 
yüzdesinin artmasını önlemek, yüksek mas
raflı bir bütçe politikasına son vermek azmin
deyiz.» 

Fakat o günden bu yana böyle bir azmin 
en küçük belirtisi görülmediği gibi bu azim
den bir daha söz de edilmemiştir. Hattâ böyle 
bir azmin sözünü etmek şöyle dursun, Sayın 
Başbakan son Senato konuşmasında masrafçı 
bütçenin savunmasını yapmış, «Bu bütçe kâfi 
derecede masrafçı bir bütçe değildir.» demiş, 
«oari masraflardan istediğiniz kadar kısmanın 
imkânı elinizde yok, mümkün değil» demiş, 
aczini itiraf etmiştir. Mümkün değildi de Koa
lisyonla iktidara gelip Devlet işlerinin nasıl 
yürüdüğünü yakından görmek fırsatını elde et
tikten sonra bile niçin 1965 seçimlerine mas
rafçı bütçe aleyhtarlığına, pahalı Devlet ede
biyatına o kadar geniş yer vermişlerdir?. 

Vaktiyle bu edebiyatı yapan A. P. İktidarı 
zamanında Devlet mekanizması eskisinden çok 
daha pahalıya çalışmaya başlamış, cari har
camalar büyük ölçüde yükseltilmiş, Devlet 
parası sorumsuzca harcanmıya, törenler için 
milyonlar sarf edilmeye, Devlete pahalıya mal 
olan yolsuzluklara göz yumulmaya, partizan
lık yüzünden özellikle Devlet işletmelerinin 
kaynakları büyük ölçüde israf edilmeye baş
lanmıştır. Birtakım kısır Devlet harcamaları 
artırılmış, geniş halk topluluklarına götürülen 
kamu hizmetlerinde hiçbir önemli artış olmak
sızın, Sayın DemireFin deyişi ile Devlet har
camalarının hem hacmi, hem millî gelire nis
betle yüzdesi artırılmıştır. Böylece A. P. ik
tidarının millî ekonomi üzerindeki yükü ve sö
zünde duralayışının maliyeti en kötümserlerin 
bile tahminlerini aşmıştır. 

Demirel hükümetlerince hazırlanan bütçele
rin ne kadar israfçı olduğunu anlamak için her 
bütçede bir önceki yıla göre bir milyarın üs
tünde cari masraf artışı yapıldığını, bu artış
ların 1966 bütçesinde yüzde 10, 1967 bütçesin
de yüzde 13,6; 1968 bütçesinde de yüzde 11 

gibi çok yüksek oranlara ulaştığını ve üç yıl
da üçbuçuk milyar lirayı bulduğunu göz önün
de bulundurmak yeter sanırım. Böylesine mas
rafçı bir Devlet yönetimi ve bütçe politikası 
plân hedeflerine de, kalkınmanın gerekli kıl
dığı sermaye birikimine de, Sayın Demirel'in 
ve partisinin Hükümet programındaki ve es
ki sözlerindeki iddialarına da taban tabana 
zıttır. 

A. P. nin muhalefetteyken ve iktidara yeni 
geldiği sıralarda önemle üzerinde durduğu bir 
başka konu da özel teşebbüscülük, devletçilik 
konusu idi. Bütün siyasal belgelerde ve resmî 
demeçlerde A. P. aşırı özel sektörü liberal bir 
ekonomik görüşü savunurdu. Devletçiliğin ke
sin sınırını çizeceğini ve karma ekonomiyi za
manla liberal kapitalist bir ekonomi düzenine 
dönüştüreceğini söylerdi. Sayın Demirel 1965 
seçim kampanyasında bu konuda bakınız ne 
diyordu: «Devletin hiçbir zaman ferdin teşeb
büs ve sermaye gücüyle yapabileceği işlere gir
mesine taraftar değiliz.» «Oysa, A. P. iktidara 
geldiğinden bu yana Devletin yaptığı yatırım
ların, girdiği işlerin en az % 80 i nazarî ola
rak ferdin teşebbüs ve sermaye gücüyle yapı
labilecek işlerdir.» Biz elbette bundan şikâyet
çi değiliz. Ama, A. P. nin temel felsefesinin 
memleket gerçeklerine aykırılığını göstermesi 
bakımından üzerinde duruyoruz. Nitekim A. P. 
iktidarı da eski söz ve iddialarını unutarak 
memleket gerçeklerine bir ölçüde boyun eğmek 
zorunda kalmıştır. Türkiye'de fertlerin kendi 
teşebbüs ve sermaye güçleriyle yapabilecekleri 
birçok yatırımları Devlete bırakmalarının baş
lıca nedeni bugünkü düzende o verimli ve ya
rarlı yatırımlar yapmaksızın havadan sudan 
daha doğrusu halkın ve devletin sırtından çok 
daha kolay ve çok daha büyük kârlar sağla
manın mümkün oluşudur. 

1965 ten bu yana Devlet yatırımlarının hem 
mutlak seviyesi, hem de nispî önemi hızla art
mıştır. özel teşebbüsle Devletin ekonomik faa
liyet alanları arasında evvelce A. P. tarafın
dan ve Sayın Demirel tarafından iddia edildi
ği gibi kesin sınırlar çizmek şöyle dursun, gün
lük ve keyfî kararların etkisi altında özel sek
tördeki iş hayatı daha büyük bir huzursuzluğa 
ve kararsızlığa, düzen bozukluğunun artması 
karşısında daha çok sorumsuzluğa sürüklen
miştir. Fakat A. P. nin fiilen devletçi tutumu-
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na bakıp da onun halktan yana bir iktidar ol
duğu, öyle bir iktidar haline geldiği sanılma-
malıdır. A. P. iktidarının elinde devletçilik bir 
kısım besleme özel teşebbüsün ve halkı sömü
renlerin yararına işliyen bir Devlet kapitaliz
midir, bir partizanlık ve rüşvet aracıdır. 
(.0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Hükümet programında Sayın Demirel'in 
önemle üzerinde durduğu bir başka nokta da dış 
ticaret rejimi idi. Bu konuda açıkça verilen söz 
şu idi: «Döviz kontrolleri tedricen azaltılacak 
ve Türkiye serbest bir iktisat düzeninin kamçı
layıcı, dinamik şartları içinde çalışmaya başlıya-
caktır.» 

Arada geçen ikibuçuk yılda bu söz ele unutul
du, tam tersi yönde bir uygulama başladı. O 
kadar ki, 1967 de libere ithalâtın ilgili bakan
lıkların iznine bağlanması gibi görülmemiş ye
ni buluşlar ortaya çıktı. Serbest iktisat düze
ninin kamçılayıcı dinamik şartları yerine itha
lâtta ve montajcılıkta artan düzensizliklerle 
pahalı ve verimsiz işliyen usullerle karşılaşıl
dı. 

Muhalefetteki A. P. nin önemli şikâyet ko
nularından biri de plânlama idi. A. P. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ve plânlı kalkınma ilke
sinin karşısında yer almıştı. Plânlamacıları 
marksistlikle itham etmişti. İktidara geldikten 
sonra da bir süre A. P. plânlama karşısında 
bu davranışını devam ettirdi. Sayın Başbakan 
1965 - 1966 yılları boyunca Devlet Plânlama 
Teşkilâtını bir yana itti. Bu teşkilâtı ve bu teş
kilâtın üyelerini küçük düşürmek, önemsizleş-
tirmek için elinden geleni yaptı. Aylarca Dev
let Plânlama Teşkilâtına uğramadığı gibi Yük
sek Plânlama Kurulunu da uzun süre toplama-
dı. Daire başkanlarının verdikleri önemli ra
porları okumadı. Plânlı dönemde Devletin en 
hayatî mevkilerinden biri olan Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Müsteşarlığına uzun zaman bir 
atama yapmadı. Plânlamayı bilinçli ve inançlı 
olarak benimsiyen her ülkede plânlama teşki
lâtı yöneticilerinin özel bir durumu olduğu hal
de Sayın Demirel onları emir kulu durumunda 
basit birer memur olarak gördü ve gösterdi. 
Teşkilâtı içinden yıkmak ve halkın gözünden 
düşürmek için elinden geleni yaptı. 1967 den 
itibaren ise Sayın Demirel'in Devlet Plânlama 
Teşkilâtına karşı davranışı birden bire değişti. 
Teşkilâtın başına bir eski yakın arkadaşını ge-

" tirdi. Böylelikle plânlamanın dizginlerini sıkı 
sıkıya kendi eline almak istedi. Üstelik Yetki 
Kanunu diye bilinen kanunla da Devlet Plânla
ma Teşkilâtına aşırı yetkiler vermemek, bu teş
kilâtı bütün icracı dairelerin üstünde icra yet
kileriyle donatmak yoluna girdi. Bu yeni tu
tumun sonucu olarak da Devlet Plânlama Teş
kilâtı bir merkeziyetçi plânlama örgütü duru
muna getirildi, öyle ki, bugün Türkiye'de Dev
let Plânlama Teşkilâtına tanınmış olanlar öl
çüsünde yetkilerin ve bu teşkilât için benimse
nen ölçüde icracıların ve bir anlamda merke
ziyetçiliğin bugün birçok komünist ülkelerin 
plânlama teşkilâtlarında bile görülemiyeceği 
rahatlıkla-söylenebilir. 

Fakat Sayın Demirel'in plânlama ile ilgili 
bu yeni tutumu da yanlış değerlendirilmeme-
lidir. Demirel Hükümetinin birdenbire ciddî 
bir plânlama gereğini idrak ettiği için bu yolda 
olumlu bir evrim gösterdiği için böyle bir tu-
-r.m değişiklimi yaptığı sanılmamalıdır. Devlet 
Planlama Teşkilâtına çimdi verilen merkesiyet-

| oi ve icracı karakterle ne çok muhtaç bulun
duğumuz gerçek bir plânlama disiplini sakla
mak, ne de Ar-pyasa ve plân gereği olduğu hal-

i <İ3 şimdiye kadar yapılmıyan veya yapılamıyan 
•toprak reformunu, vergi reformunu, personel 
reformunu vanmak veya özel sektörü plân amaç-

i larına daha uygun çalışır duruma sokmak dü
şünülmüştür, Drvlet Plânlama Teşkilâtına simdi 

! verilen asm merkeziyetçi ve icracı karakterle 
ff'i.düleu amaç, sadece yoksul halktan Pİman ver
gilerden dar gelirli ücretlilerin emeklilik fonla
rından toplanan naralarla bir fesim ö?el teşeb
büsü bekleme metotlariyle Devlet ve halk sır
andan daha bol ve koby kaşane imkânlarına 
kavuşturmak ve Hükümetin elindeki partizan
lık. baskı ve siyasal rüşvet imkânlarım artır
maktır. (G. H. P. sıralarından, alkışlar) 

Bu arada 1950 - 1960 taraşında olduğu gibi 
zorlama ve besleme karma teşebbüsler kurarak 
ka^-na ekonomimizi karmakarışık bale getirmek 
v* Devlet sırtından fert- zengin etmek imkân
ları yeniden canlandırılmak, her gelen yabancı 
sermaye müracaatına, ince eleyin, sık dokıımak-
".ı.rrın. vesil ışık yakıp kolaylık göstermek heves
leri de bu aşırı yetki artırımında rol oynamış
tır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtından bir yetkili
nin, dördüncü sanayi kongresinde yaptığı açık-
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lamaya göre, 1967 nin ilk sekiz ayında yabancı 
sermaye komitesi 150 000 000 liralık giriş izni 
verdiği halde, yetki Devlet Plânlama Teşkilâtı
na geçtikten sonra dört ayda bunun iki katı; 
303 000 000 liralık yabancı sermayeye giriş 
izni verilmiştir. Bu kadar ani olarak yabancı 
yatırımların iyi niyetleri artmış, projeleri iyi
leşmiş, aşırı tatlı kâr hevesleri azalmış olamıya-
cağına göre, Devlet Plânlama Teşkilâtında ku
rulan yeni komitenin gösterdiği bu cömertlik, 
olsa olsa Adalet Partisi felsefesini tam benimse
miş bir komite olması ile ve aralarında hiçbir 
iktisatçı bulunmaması ile izah edilebilir. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar) Oysa memleket yararı 
açısından büyük bir titizlikle elenmı^en yaban
cı sermayenin, millî ekonomimize kattığından 
çok daha fazlasını memleketten alıp götürdü
ğünü konuşmamın başka bir yerinde gösterece-
ceğim. 

Bir ara «sevimli plân» temasını işliyen Ada
let Partisi, öyle anlaşılıyor İd, halka değil, bir 
lasını özel teşebbüse ve yabancı sermayeye se
vimli görünebilecek bir plânlama tutumu be
nimsemiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisinin ve Do-
mirel Hükümetinin vaktiyle anık ve kesin ola
rak yaptıkları siyasal tercihlerle sonraki uygu
lamaları görülen bu gibi çelişmelere daha çok 
örnekler verilebilir. Sosĵ al adalet ilkesine uy
gun bir ekonomik gelişmenin sağlanması, küt
lelere iş imkânları açan bir tam çalışma politi-
k^ının izlenmesi, bölgelerarası gelişme fark
lılıklarının azaltılması gibi konularda Hükürae* 
programında, İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan 
ilkelerden de Adalet Partisinin uygulamadan ne 
kadar uzaklaştığı yine ortadadır. 1968 bütoe 
tasarıları Adalet Partisi iktidarının, özellikle 
sosyal bakımdan bu ters gidişi devam ettirece
ğini gösteren yeni belgelerdir. 

Adalet Partisi Hükümetinin, memleket so
runlarına teşhis koyma bakımından az, çok iler
lediği izlenimini veren İkinci Beş Yıllık Plânla 
1968 programını ve bütçesini karşılaştırdığı mır: 
zaman da birçok çelişme ve tutarsızlıklar görü
yoruz. ikinci Beş Yıllık Plân, kendine özgü çe
kingen ifadesi ve statükocu yapısı içinde bile bir 
gerçeği oldukça açık bir şekilde dile getiriyor. 
Türkiye'nin kalkınması sosyo - ekonomik bas-
yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesine bağ

lıdır. Bu yapı değişikliklerini güçleştiren birta
kım dar boğazlar vardır. Bu dar boğazların 
aşılması için, insan - toprak ilişkilerinin yeniden 
düzenlenmesi, üretici ile tüketici arasmdaîd iliş
kilerin yeni bir düzene oturtulması gerekmekte
dir 

Tasarruf yetersizliği, döviz yetersizliği ve 
yetişmiş insangücü yetersizliği gibi temel so
ranların bâzı köldü tedbirlerle çözülmesi gerekli
dir. 

ikinci Beş Yıllık Plânın bu gerçekleri kabul 
etmesine rağmen, 1068 yılı programı da, 1968 
bütçesi de bu sorunları tutarlı çözüm yollarına 
bağlıyabilecek biçimde hazırlanmış değildir. 
Plân starejisinde ve ikinci Plânda kabul edilen 
hedef ve ilkelerle, 1968 programı ve bütçesi ara
sındaki önemli farklardan biri de şudur: Plân 
yılda yüzde 7 gelişme hızına ulaşabilmek için ge
reken fonların sağlanması amaciyie Devlete 
önemli bir tasarruf yaratma görevi ver
miştir. Devlet bu görevini yerine getirir
ken bir yandan kamu gelirlerinin artı
rılmasına, bir yandan da kamu cari gi
derleri artışının çok ölçülü oranlar içinde tutul-
masma dikkat edecektir. Oysa böyle bir göre
vin 1968 bütçesinde yerine getirilmesi anlamına 
gelebilecek hiçbir tedbir veya tutuma raslamak 
mümkün değildir. Tersine, ölçüsüz bir cari gi
der artışı bütçede öngörülmüştür ve bütçede ön
görülen artış, plândakihin de, programdakinin 
de çok üstündedir. 

İkinci Beş Yıllık Kollanma Plânına göre, ka
mı cari harcamalarının yıllık ortalama artış ta
yanı yüzde 8,5 tur. Plândan birkaç ay sonra 
Meclise sunulan 1968 programında bu oran yüz
le 9,2 ye çıkarılmıştır. Ondan birkaç gün son
ra da 1968 bütçesiyle yüzde 11 e yükseltilmiştir. 
^imdi, Sayın Başbakanın iddia ettiği gibi bu ra
kamların farklı şeyler irae ettikleri nasıl söy
lenebilir, ve bu farklılıkların bir çelişme, bir tu
tarsızlık, bir kararsızlık ifadesi olmadığına va
tandaş nasıl inandırılabilir? öari giderlerin ar
tışı hususunda plânla bütçe arasındaki fark yak
laşık olarak 1 000 000 000 liralık bir fonun ya
tırımlar yerine kısır tüketim harcamalarında 
kullanılması anlamına gelmektedir. Bunun bir 
başka anlamı da şudur: 1968 yılında karşılaşıla
cak tasarruf açığı plânda da, yıllık programda 
i ı görüldüğünden çok daha büyük olacaktır, 
yatırımlarda da o ölçüde geride kalınacaktır. 
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Plân tahminlerine gere 1968 de Türk ekono
misinin ek. tasarruf gereği 2 400 000 000 lira ola
caktı. Bunun 1 800 000 000 u dış kaynaklardan, 
600 000 000 u da iç-kaynaklardan, yani yurt içi 
tasarruflar artırılarak sağlanacaktır. 1968 
programına göre ise ek tasarruf gereği 
400 000 000 artarak 2 800 000 000 lira
ya ulaşmaktadır ve bunun 2 060 000 000 u 
dış kaynaklardan sağlanabilirse, yurt içi tasar
ruf açığı 765 000 000 lira olacaktır, fakat 1968 
bütçesi Türk ekonomisinde sanki hiçbir tasar
ruf açığı sorunu yokmuş gibi bu bakımdan son 
derecede sorumsuz bir tutumla hazırlanmıştır. 
Oysa yurt içi tasarruf açığının iki nedenle pro
gram tahminlerinden çok daha fazla olacağı 
meydandadır. 

Birinci neden; bütçenin kamu cari giderleri
ni program, hedefinin 806 000 000 lira üstüne 
çıkarmış olmasıdır, ikinci neden; dış yardım 
sağlamanın bu yıl daha da güçleşmiş'bulunması
dır. Gerçekçi bir tahminle Türkiye'nin 1C68 de 
ancak 140 000 000 dolarlık, yani program tah
mininden 800 000 030 lira daha noksan olmak 
üzere 1 260 000 000 liralık bir dış kaynak sağ-
hyabileceği kabul edilmelidir. Bu takdirde Türk 
ekonomisinde plânlanmış yatırımların gerçekleş
tirilebilmesi için banka konularda program tah
minleri doğru sayüsa bile yurt içi tasarruflarda 
2 400 000 000 liralık bir artışın sağlanması ge
rekmektedir, Şöyle ki, programda kabul edilen 
ek tasarruf gereği 7G5 000 000 liradır. Bütçe^o 
cari gider artırılmasından doğan ek tasarruf ge
reği 806 000 090 liradır, dış kaynakların yete
rince sağlanamamasından meydana gelen ek ta
sarruf gereği de 800 000 000 liradır. Böylece 
toplam ek tasarruf gereği, yani tasarruf ag?ğ 
toplamı 2 S71 000 000 lira olmaktadır. Bütçe 
tasarısı bu gerçeği kabul etmediği ve ona güre 
hazırlanmadığı için 1968 yılında bir yandan enf 
lâsyonist eğilimlerin şiddetlenmesi, bir yandan 
da plânlanmış yatırımların gerçekleştirilememe
si, temeli atılmış birçok yatırım projelerinin sü
rüncemede kalması beklenmelidir. 

1968 bütçesiyle, Plân ve program arasında? d 
bir başka önemli fark; Türkiye'nin dış kaynak 
lara bağlılıktan kurtarılması hedefi ile ilgilidir 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Fl/Lumın çok tartı
şılan hedeflerinden biri, bilindiği gibi, Türk eko
nomisinin dış kaynaklara bağlılığım tedricen 

azaltmalı: ve 1975 te ülkemizi dış yardıma muh-
tacolmaktan kurtarmaktır. Biz C. H, P. olarak 
bu plân çerçevesinde bu hedefi uygun bulmakla 
beraber, 1975 yerine daha erken bir tarihin he
def alınabileceği kanısındayız. Plânın, bu bakım
dan gerekli çabayı göstermediğine inanıyoruz. 
Buna rağmen 1968 bütçesinin ve programının 
getirdiği dış yardım ihtiyacı Plânın öngördüğü 
miktarı önemli ölçüde asan bir rakama varmak
tadır. 1968 yılı için üç finansman gereği plân
da 277 000 000 dolardır, 1968 programına göre 
ise, 37 000 000 dolar faslasiyle 314 000 000 do
lardır. 1967 yılında elde edilebilen dış finans
man imkânlarının 210 000 000 dolar çevresinde 
kaldığı göz önünde tutulursa ve Birleşik Ameri
ka'nın dış yardımlarında yapmayı kararlaştırdı
ğa. kısıntılar, Konsorsiyumun diğer üyelerinin 
de ekonomik durumlarının olumsuz yöndeki ge
lişmeleri hesaba katılırsa, 1968 yık için 
3.14 000 000 dolarlık bir dış yardım elde etme 
ümidinin ne kadar hayalci olduğu kolaylıkla 
anlaşılır, 1968 için proje ve program kredileri 
toplamı olarak ancak 220 ilâ 225 000 000 dolar
lık dış finansman imkânı beklenebilir. 

Bu durumda bütçedeki çeşitli kalemlerin ve 
kargılık paralar fonu tahminlerinin buna göre 
düzeltilmesi, yatırım ve harcama hedeflerinin 
gerçekçi bir tutumla yemden gözden geçirilmesi 
gerekecektir. 1968 bütçesinin en zayıf ve Ana
yasamızda öngörülen düzene en aykırı yönlerin
den biri de, daha önce belirttiğimiz gibi, sosyal 
.adalet ilkelerine göre hazırlanmamış olmasıdır. 
Bu bütçe ile Adalet Partisinin sosyal adalet ve 
ioayal devlet anlayışının no kadar yetersiz, ne 
kadar geri olduğu bir kez daha açığa çıkmakta
dır. Gerekçede; bütçenin sosyal adaletçiliğine 
•p;jtei*ilebilen sadece iki delil vardır. Bunlardan 
';iri tasarruf bonosundan bağışıklık sınırlarının 
yükseltilmesi, öbürü de Adalet Partisi iktidara 

ekliğinden beri ertelenen en az geçim indirimi 
artışının bu yıl ertelenmemesidir. Böylece dar 
'j'eîirli ücretlilerin ellerine 15 - 20 lira fazla para 
geçmesiyle, Türkiye'deki büyük gelir dağılımı 
adaletsizliğinin giderilmiş, hattâ hafifletilmiş 
olamıyacağı açıktır. Kaldı ki, en az geçim in
diriminin yükseltilmesi, iki yıldan beri dar ge
lirli ücretli vatandaşların hakkı idi. Adalet 
Partisi Hükümetinin iki yıl geciktirmiş olduğu 
bir hakla şimdi büyük bir atıfet gibi gösterme
si çok gariptir. Kaldı İd, bu sözde sosyal adalet 
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tedbirleri Türkiye'nin asıl yoksul kütlesi olan 
köylülerin gelir durumunu hiç etkilememekte
dir. Türkiye'de sosyal adaletsizlikleri, gelir 
dağılımı dengesizliğini, bölgelerarası adaletsiz
liği azaltmanın gerçek yolu Adalet Partisi ikti-
darmca hazırlatılan İkinci Be? Yıllık Plânda bile 
açık, kapalı ifadelerle lüzumu belirtilen, fakat 
hiçbir tedbire bağlanmıyan yapısal değişiklikle
ri ve düzen değişikliklerini gerçekleştirmektir. 
ikinci Beş Yıllık Plân ve Devlet Plânlama Teş
kilâtınca hazırlanan belgeler de açıkça gösteri
yor ki : 

1. Türkiye'de gelir dağılımı dengesizliğinin 
ve adaletsizliğinin başlıca nedenlerinden biri 
toprak mülkiyeti düzeni, daha doğrusu düzen-

2. Bir başka neden; dış ticaret düzeninin 
bozukluğudur. 

3. Bir başkası; kredi düzeninin bozukluğu 
vo adaletsizliğidir, 

4. Yine bir başka esaslı neden; üreticiyi de, 
tüketiciyi de sömüren aracılık düzenidir. 

5. Vergi düzeninin bozukluğu ve adaletsiz
liği de gelir dağılımının ve sosyal adaletsizliğin 
önemli nedenlerinden biridir. 

6. Eğitim sistemimizdeki adaletsizlikler de 
Türkiye'deki sosyal adaletsizliğin, hattâ imkân 
ve fırsat eşitsizliğinin başlıca nedenleri arasında 
sayılabilir. -

Bu konularda köklü tedbirler alınmadan ce
sur, fakat demokratik reformlar yapılmadan 
sosyal adaleti sağlamanın, gelir dağılımı denge
sizliğini. düzeltmenin, hattâ ilerde aşıkk.yaoağı-
mız nedenlerle ekonomik gelişmemizi bir ölçü
nün üstünde hazırlandırmanın ve hızlı olarak de
vam ettirmenin mümkün olacağı düşünülemez, 
Bu tedbirler alınmadıkça, bu yöndeki yapı ve 
düzen değişiklikleri yapılmadıkça, emek karşı
lığı olmıyan, ekonomik gelişmemize hiçbir kat
kıda bulımmıyan hak edilmemiş servet yoğun
laşmaları. devam edecek ve abnterinin sömürül
mesi sürüp gidecektir. (O. H. P. sıralarından al
kışlar «bravo» sesleri.) 

Türkiye kadar sosyal adaletsizlik ve denge
sizlikler içinde bulunan bir ülkede bir iktidarın j 
sosyal adalet getiriyorum diye tasarruf benosiy-
le ve en az geçim indirimi ile ilgili iki küçük ted
bir göstermesi, halkımız bakımından çok acıklı, 
iktidar halamından da pek gülünç bir davranış

tır. 1963 bütçe tasarısını ve getirdiği politikayı, 
siyasal belgeler ve temel ekonomik belgelerle 
karşılaştırarak yaptığımız değerlendirmeyi şim
di burada keserek, biraz da bütçeyi 1967 yılı so
nunun ekonomik koşulları açısından değerlendir
meye çalı şalım. Bunu yaparken önce 1G67 yılın
daki gelişmeleri, sonra da 1968 için beklenen eği
limleri ele almak ve 1963 bütçesinin bu açıdan 
gerçekçi olup olmadığını, Türkiye'nin temel so
runlarının çözümüne yardımcı olup olarmyacağı-
nı, yani bir kalkınma arası olarak niteliğini eleş
tirme!;: uygun olur. 

1967 yılının ekonomik gelişmeleri resmî bel
gelerde ve Başbakanla bâzı bakanların demeçle
rinde gerçekçi sayılamıyaeak bir şekilde değer
lendirilmektedir. Asıl tehlikeli olan bu aşırı 
iyimser değerlendirmeye yalnız milleti inandır
maya çalışmaları değil, kendilerinin de inanma
larıdır. Sayın Başbakanın son basın toplantı
sında söylediklerine Sayın Maliye Bakanının 
bütçeyi sunuş konuşmalarına ve bütçe gerekçe-
sindeki tablolara bakılırsa, Türkiye'de her iş yo
lunda gitmektedir. Plân hedefleri gerçekleşti
rilmektedir, sınai üretim hızla yükselmektedir, 
ihracat, gelişmektedir, hattâ döviz rezervlerimiz 
artmaktadır. Bir de resmî istatistik ve belgele
re dayanarak gerçek durum nedir, onu tesbit et
meye çalışalım: 

1. 1967 de kalkınma hızı plân hedeflerinin 
gerisinde kalmıştır. 1966 daki seviyenin çok al
tındadır ve iddia edilen yüzde 6,6 gelişme hızı
nın gerçekleşmiş olduğu da çok şüphelidir. 

2. 1967 de üretim ai'tıs temposu yavaşlamış, 
fakat fiyat artışları hızlanmıştır. 

3. Tasarrufları artırma çabaları büyük öl
çüde başarısızlığa uğramış ve yatırımlar plân 
hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. 

4. Dış ekonomik ilişkilerimizde beklenme
dik güçlükler ortaya çıkmıştır, işçi dövizi gelir
leri azalmış, turizm geliri açığı artmış, üç kalem 
dışında bütün ihraç mallarımızda gerileme ol
muş, umulan dış yardımlar da sağlanamadığı 
için, altm ve döviz rezervlerimiz erimiştir. Bu 
rezervlerin yükseldiğini gösteren rakamlar veri
lirken ne kadar transferin ne kadar gecikmiş ol
duğu saklanmaktadır. Ayrıca ithalât kapasite
miz ekonomik gelişmemizi olumsuz biçimde etki
leyecek kadar daralmaktadır. 
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5. Para ve kredi politikası tabansız bir şe
kilde yürütüldüğü iğin, 1367 yıbnda ıızun bir sü
re piyasada likidite bunalımı, yani para sıkıntı
sı olmuş ve protesto edilen senetler miktarında 
bir önceki yıla göre yüsde 50 yi bulan artışlar 
olmuştur. Bu yüzden satışların ve sınai üreti
min artış hızı beklenenin çok altında kalmıştır, 

6. Gelir dağılımı daha bozulmuş ve bölgeler 
arası gelişme farklılığını artırıcı bir tutum iz
lenmiştir. 

7. Türk ekonomisinde ve toplumunda üre
tim gücünün düşük kalmasına yol açan yapısal 
dengesizlikler ve düzen bozuklukları devam etti
rilmiş, hattâ daha artırılmıştır. 

1967 yılının gerçek tablosunu bu şekilde çiz
dikten sonra, şimdi 1967 de sağlanan gelişme 
hızlan ve üretim artışları üzerinde duralım. 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1067 geçici 
millî gelir tahminleri olarak verilen bilgiler yan
lıştır, yanıltıcıdır ve çelişmelerle doludur. 1967 
de gerçekleşen gelinme hızının yüzde 6,6 olmadı, 
yine Devlet istatistik Enstitüsünün yayınladığı 
başka göstergelere göre imkânsızdır. 

1967 nin gerçek gelişme hızı yüzde 5 hattâ 
belki onun da altında olabilir. Bu yargıya şu 
nedenlerle varıyoruz. 

1. Sınai kesimin gelişme hızı 1967 de daha 
da artmıştır, deniyor. 1966 da yüzde 10,6 iken 
1967 de yüzde 12,5 e yani plân hedefinin de üs
tüne çıktığı ileri sürülüyor. Bu gerçekçi bir tah
min değildir. Çünkü bütün başka göstergeler 
1967 de sınai üretimin artış hızının yavaşla
dığı ve 1966 dairinin çok altında bir seviyede 
kaldığını açıkça göstermektedir. Doğrudan 
doğruya bütçe gerekçesinde ve 1968 progra
mında yer alan sınai üretim tabloları ve özel
likle 1967 sonu itibariyle bilgiler veren başka 
kaynaklar ortaya koymaktadır ki, birçok sı-
nayi dallarında üretim 1967 de ya mutlak sevi
ye olarak gerilemiştir veya üretim bir miktar 
artmış, fakat artış hızı 1966 dairi artış hızının 
gerisinde kalmıştır. Bu genel eğilimin dışında 
kalan pek az sanayi dalı vardır. Ayrıca sınai 
ürünlerin satışlarına gösteren tablolar 1967 de 
satışların birçok dallarda azaldığını veya çok 
küçük artışlar kaydettiğini göstermektedir, Sı
nai hammadde ithalâtının 1967 yalında 1966 da-
ki seviyenin bile altında kalmış olmasa bu ko
nudaki kanımızı kuvvetlendirmektedir. Sana

yide kullanılan elektrik enerjisinin 1966 da 
bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artış göster
mesine rağmen 1967 de daha düşük, yüzde 12 
oranında bir artaş kaydetmesi de kanımızı des-
tekliyen bir gerçektir. Bu açık göstergeler ve 
resmî belgeler karşısında 1967 de endüstri ke^ 
simindeki gelişme hızının artmaya devam et
tiğini söylemek herhalde inandırıcı olamaz. 

Başka üretim kesimlerinde de gelişme hızı 
ile ilgili bâzı güvenilir göstergeler iyimserliğe 
kapılmanın mümkün olmadığını göstermekte
dir. 

Tanm sektöründe 1967 üretiminin 1966 se
viyesini bile aşmasa çok şüphelidir. Tarım da ve 
sanayide üretim artış hızman azaldığı, ayrıca 
dış ticaret hacminin yapı faaliyetlerinin ve 
toplam yatırımların mutlak seviye olarak ge
rilediği bir yılda yapa, ticaret, ulaştırma ve baş
ka hizmetler kesimlerinde yüksek gelişme hız
ları beklemek ve bilimsel verilerle bağdaşamaz. 

Millî gelir tahminlerini şişirme çabası için
de böyle çelişik durumlara ve milleti veya ken
di kendini aldatma durumuna düşülmesi plânlı 
kalkınmada baharının temel koşullarından olan 
gerçekçiliğe aykırıdır. Devlet istatistik Ensti
tüsü sorumlularına tavsiyemiz, bu hesaplar üze
rine yeniden eğilip, tahminlerini düzeltmeleri 
vo gerekiyorsa tahmin yöntemlerini daha ye
terli hale getirmeleridir. Böyle yapmazlarsa 
bundan 10 yıl önce siyasal baskılar altında tah
minleri şişirme yoluna gidildiği gibi, bugün 
de siyasal iktidarla o yönde pazarlıklara baş
landığa söylenti ve belirtileri kuvvet kazana
caktır. Bu tehlikeli eğilim bize bir zarureti 
gösteriyor: Devlet istatistik Enstitüsü gibi 
her türlü siyasal düşüncenin dışında, objektif 
ve bilimsel ölçüler içinde çalışması gereken, 
böyle yapmaması plân gerçekçiliğini ortadan 
kaldırabilecek olan bir kurum, mutlaka idari 
ve malî özerkliğe kavuşturulmalıdır. Millî gelir 
tahminlerinde hem 1966 hem 1967 için geliş-
me hızlarını yükseltmek gibi bir revizyonun 
tam Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi Karma 
Komisyonda görüşüldüğü gün ve Devlet Flân-
iarnr. Teşkilat* tarafından evvelce reddedilmiş 
enstitü yatınım talebinin bütçeye sokuşturul-
duğıı gün yapılnmş olması siyasal pazarlık ça
balarımın.. (C. H. P. sıralarından alkışlar) ikti
dardaki politikacıları hognudetme kaygılarının 
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bu kuruma yeniden hâkim olmaya başladığı. 
şüphelerini destekleyici talihsiz bir olaydır. 

Hemen her alanda üretim artış temposu ya
vaşlarken.. 

^BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sana yakışmıyor 
Ecevit, yakışmıyor. 

KEMAL SARIiBRAiiMOĞLU (Adana) — 
Tarafsız ol, tarafsız.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Tarafsız olduğum 
için yakışmadığımı ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen efendim, 
cevabınız varsa sırası geldiği zaman verirsi
niz efendim. 

Buyurun efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Hemen her alanda üretim artış temposu ya
vaşlarken, hattâ basılarında gerilemeler olur
ken 1067 yılında.fiyat artışlara hızlanmış, ha
yat pahalılığı çok yüksek düzeylere ulaşmış
tır. Toptan eşya fiyatlarındaki şu artış tempo
su bu gerçeği göstermeye yetse gerekir. 

Genel endekste 1965 e göre 66 da yüzde 4,4 
artış olmuşken, 1963 ya göre 1967 de bu artış 
oram yüzde 5,2 ye çıkmıştı. Gıda maddeleri 
ve yemlerde 1065 o ff'"re İ9G0 d% y;;zdo !"»,$ li>. 
bir artış olmuştur, 1C66 ya yöre 1967 de küçük 
bir düşüşle bu artış oranı yüzde 4,2 olarak or
taya çıkmıştır. Fakat sanayi hammaddelerin
de 1965 e göre 1966 da yüzde 2 oranında ancak 
bir artaş olduğu halde, 1966 ya g'âra 1967 de 
sanayi hammacldelerindeki artış oranı yüzde 
7 ye yükselmiştir. 

Toptan eşya fiyatları genel endel^i yıl son
ları, yani Aralık ayları itibariyle mukayese 
edildiği zaman fiyat artışları daha açık görül
mekte ve yüzde 6,2 ye yükselmektedir. Ankara 
ve istanbul geçinme indekslerinin ortaya koy
duğu hayat pahalılığı artışı daha da yüksek 
oranlardadır. Ankara geçinme indeksine ba
kacak olursak, bu indeks 1965 e göre 1966 da 
yüzde 5,3 oranında, fakat bir yıl sonra yüzde 
6,4 oranında yükselmiştir, istanbul geçinme 
indeksi ise, 1965 e göre 1966 da yüzde 8,7 ora
nında yükseldiği halde 1863 ya göre 1967 de, 
istanbul geçinme indeksi, tam yüzde 14 oranın-
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da yükselmiştir, Hayat panal-lığmm bir yılda 
yüzde 14 oranımda arttığı bir şehirde yaşıyan 
dar gelirli vatandaşlar acaba Sayın Başbaka
nın, vaktiyle söylediği «Pahalılık sıhhat alâ
metidir» sözünü hatırlayıp avunabilirler mi? 
(C. H. P. sıralanandan alkışlar) 

Altın fiyatlarındaki artışlar da bunlara pa
raleldir. 1967 deki artışlar 1966 dairinden da
ha şiddetlidir. Türk lirasının duş değerinde de 
1967 yılında düşüşler olmuştur. Bütün bu gös
tergeler 1967 yılında plânın istikrar içinde kal
kınma ilkesine uyulmadığını, enflâsyonist bas
kıların önlenemediğini ve paramızın iç ve dış 
değerlerinin korunamadığını açıkça ortaya koy
maktadır. ekonominin genel dengesi 1967 de de 
istikrar ilkelerine uygun olarak sağlanamamış
tır. Bunu 1963 programı da bir anlamla itiraf 
etmektedir. Programın Resmî Gazetede yayın
lanan 23 numaralı «Kaynaklar harcamalar 1966 
- 1967» başlığını taşayan tablosuna göre, top
lam reel kaynaklar 1967 de sadece yüzde 6 art
mıştır ki bunun da yüzde 5 olarak düzeltilme
si gerekir bizim kanaatimize göre. Toplam 
harcamalar, yani talep hacmi ise yüzde 11,2 
artmıştır. Aradaki fark yüzde 5,2 veya bizim 
hesabımıza göre yüzde 6,2 dir. İki değer ara
sındaki fark Türk ekonomisinde toplam mal 
ve hizmet arzı ile toplam talep arasındaki den
genin 1967 başlarındaki fiyat seviyesinde kuru
lamayacağını göstermekte, aşarı talep önlene
mediği için fiyat istikrarının sağlanamadığı 
ortaya koymaktadır. 

Fiyatlar genel seviyesinin bir yal içinde yüz
de 6.2 artmasına, hayat pahaîılığman bâzı bü
yük şehirlerimizde yüzde 14 e varan şiddetli 
artışlar göstermesine yol açan bu durum enf
lâsyonun ta kendisidir. 1968 programının ay
nı tabloda verdiği bilgiler, bu enflâsyonist bas
kının hangi kaynaklardan geldiğini de göster
mektedir. Bu talep şişkinliği hızlı kalkınma
dan ya da hızlı yatırımdan doğmamıştır. Hükü
met sözcülerinin iddialarına rağmen, 1967 yılı 
yatıramlar bakımından çok durgun bir yıl ol
muştur. Asıl talep artışı, özel tüketim harca
malarımın yüzde 13,2 gibi kamu tüketim harca
malarının da yüzde 12,5 gibi, plânın harcama 
tavanlarının çok üstünde artmış olmasından 
ileri gelmiştir. Toplam tüketim harcamalarının 
bir yûda yüzde 13 artfrğı bir ülkede, millî eko
nominin iç dengesi de-bozulur, dış dengesi de, 
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Böyle bir durumda yatırımların plân hedefle
rinden çok geride kalması ve tüketim malla
rı fiyatlarının, yani hayat pahalılığı endeksle
rinin, başka fiyatlardan çok daha fazla hızlı 
artması elbette beklenmeli idi. istanbul geçin
me endeksinin daha hızlı artışı da bu görüşü 
desteklemektedir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Onlar da Devlet 
istatistik Enstitüsü rakamlarıdır. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
' ADÎN A BÜLENT ECIEVİT (Devamla) — Çe
şitli göstergeler 1967 de toplam yatırım sevi
yesinin, reel yatırımlar olarak, 1966 seviye. 
sini bile bulmuş olmıyacağmı göstermektedir. 
Özellikle yatırım malları ithalâtı ve yatarım 
mallarının yurt içi satışları ile ilgili istatistik
ler 1967 de önemli gerilemeler olduğunu belli 
etmektedir. 1967 Ocak - Kasam döneminde ya
tının mallara ithalâtı geçen yılın aynı döne
mine kıyasla yüzde 4,8 oranında 14 700 000 
dolarlık bir azalma göstermiştir. Ayrıca, top
lam yatırımlar içinde büyük bir payı olan 
yapı faaliyetleri 1967 yılında yavaşlamış ve bâzı 
dallarda önemli gerilemeler kaydetmiştir. Be
lediyelerce verilen ruhsatlara göre, 1967 nia 
Ocak - Kasım döneminde yapı faaliyetleri, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, sayı olarak 
yüzde 4,2 gerilemiş yüzölçümü olarak ta an
cak yüzde 2,5 oranında artmıştır. Kıymet ola
rak artış orana yüzde 8,9 olmakla beraber bu 
bizi aldatmamalıdır. Çünkü aynı dönemde 
m2 maliyeti yüzde 6,2 oranında pahalılaşmış-
tır. Kıymet artışı bu durumda gerçek yatırım 
artîşı değildir. Kaldı ki, çeşitli yapjlar içinde 
ticari ve sınai yapalarla, kültürel yapılar, sağ
lık yapalan ve sosyal yapılar gibi ülkenin üre
tim kapasitesi açasmdan en önemli yapı tür
lerinde cari fiyatlarla artmış maliyetlerle 
ölçülen değerlerde bile önemli gerilemeler ol
duğu bütçe tasarısındaki tabloda açıkça gö
rülmektedir. 

Ayrıca, kamu kesiminin en önemli yatırım
cı kuruluşları olan iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin yatırımları, sadece program hedefle
rinin değil, 1966 seviyelerinin de gerilerinde 
kalmıştır. Bu gerilemenin sabit fiyatlarla yüz
de 9,4 gibi önemli bir oranda olduğunu, 1968 
programının 21 numaralı tablosunda görmek
teyiz. Cari fiyatlarda bile gerileme yüzde 3,5 u 
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bulunmaktadfir. Bunlar da tahmini rakamlar
dır, Gerçek gerileme belki daha da çok ola
cakta?. Oysa 1967 programı, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri yatırımlarınım sabit fiyatlarla yüz
de 11,5 artmasını öngörüyordu, bir önceki yıla 
göre Devlet Plânlama Teşkilâtının iyimser bir 
taliminle yaptığı hesaplar, başka yatırımlarda 
da program hedeflerinin gerisinde kalındığı 
açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi vereceğim 
rakamlar, 1967 ve 1968 programlarından alın
mış yatırım artış hızlarıdır. 

Kamu yatırımları: 
1968 program hedefi yüzde 8 dir, sabit fi

yatlarla gerçekleşme tahmini ise yüzde 4,2 den 
ibarettir. Bunun dökümüne bakacak olursak, 
=>;enel ve katma bütçe 1967 programına göre 
artış hızı hedefi yüzde 5,8 iken sabit fiyatlar
la gerçekleşme bunun üstünde yüzde 9,6 dır. 
Fakat, iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
artış hızımın 1967 programına göre yüzde 11,5 
olması gerekirken, bu artış hızı eski % 9,5 ola
rak gerçekleşmiştir. 

özel sektör yatırımları : 
Yatırım, artış hızının 1967 programına göro 

hedefi yüzde 21,7 iken, sabit fiyatlarla ger
çekleşmesi ancak yüzde 9,5 oranında tahmin 
odilmelrtedir. Toplam sabit sermaye yatırımla
rının artış hızının 1967 program hedefi yüzde 
1.3,4 olduğu halde, bunun da sabit fiyatlarla 
ancak yüzde 6.6 oranımda gerçekleşmiş olduğu 
fahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak, toplam yatırımların artış hı
zı 1967 programına göre yüzde 12,1 olmak ge-
ekirken, ancak yüzde 1,8 oranında gerçekleşe
bilmiştir. Kamu yatırımlarmm ve toplam sa-
Mt sermaye yatırımlarının artış hızınn, hede-
?in ancak yarısmda kaldığı, toplam yatırımlar
da ise yüzde 12,1 artış yerineı bunun ancak 
t /7 i oranında bir artış sağlanabildiği bu ra-
1 rami arla ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, Dev
let Plânlama Teşkilâtının bu tahminleri de muh
temelen fazla iyimserdir. 1967 yılanda toplam 
'•'atmmlarm 1966 seviyesinden bile geride kal
mış olması mümkündür. 

Başbakan Sayın Demirel'in yaz aylan bo
yunca bütün yurdu dolaşarak yoğun bir te
mel atma ve söylev verme faaliyeti göstermiş 
olduğunu hatsrlıyan yurtdaşlammız için, ya
tıranların gerçekte azaldığını gösteren bu re3-
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mî bilgiler şaşırtıcı olabilir. Ama bu bilgiler, 
bizzat Sayın Başbakana bağlı Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca açıklandığına göre, muhalefe
tin bir kötü gösterme gayretine yorumlama-
sa gerektir. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 1967 yalındaki bu ytınm hızı düşüşünün 
büyük dolaylı vergi artırmalariyle ve zamlariy-
le yoksul halk topluluklarından toplanan pa
ralara rağmen yer almış olması çok düşündü
rücüdür. Kaynak yaratma, yatırımları hızlan
dırma gerekçesiyle yoksul vatandaştan zam ola
rak, dolaylı vergi olarak alınan paralar, belli 
ki büyük ölçüde cari harcamalara, lüks harca
malara ve pahalı Devlet idaresine gitmiştir. 

Geçen yaz yapılan temel atma ve kurdela 
kesme törenleri aslında tükenmek üzere olan 
bir mirasla yapılan son çalımlardı. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, ihtilâl sonrası şart
lar içinde durgun bir ekonomiyi 1960 öncesinin 
borç yükü altındaki ekonomisini devralmış, bü
tün güçlüklere rağmen ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının plânlama alanındaki tecrübesizli
ğine rağmen, üç yıl içinde ekonomimizin çü
rük temellerini büyük ölçüde sağlamlaştırmış, 
durgun bir ekonomiden canlı bir ekonomiye ge
çilmesini sağlamış, maliyemize istikrar, para
mıza güç kazandırmış, Türk ekonomisinin ya
tırım gücünü önemli ölçüde artırmıştır. (0. 
H. P .sıralarından «Bravo» sesleri) O sayede
dir ki Sayın Demirel, hepsi kendi iktid-ırnı ^ı-ı 
önce başlanmış veya projesi yapılmış, kaynağı 
ayrılmış, hiç değilse ön hazırlıkları tamamlan
mış yatırımların temellerini atmak, bâzılarının 
açılışını yapmak, aylar önce açılmış olanla
rın tekrar açılışını yapmak imkânını bulmuştur. 
(ö. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) O arada, Karadeniz balar tesisleri gibi, 
daha bugüne kadar ne projesi, ne ihalesi yapıl
mış olan, hukukî statüsü bile daha belli olmt-
yan tesislerin de büyük törenlerle terıelini at
tığı görülmüştür. (C. H. P. sıralarından, .Bra
vo» sesleri alkışlar) Ama, bu miras artık tü
kenmektedir. Sayın Başbakan bütçeden son
ra muhtemelen 8 - 10 günlük bir temel atma 
veya kurdela kesme törenlik vesile daha bula
bilecektir. Ondan sonra, Seçim Kanununun 
«Töreıi yasakları hükmü» kendisinin imdadı
na yetişecektir. (0. H. P. sıralarından alkım
lar) 
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Dış ekonomik ilişkilerimizde, 1967 yılında 
kaydedilen olumsuz gelişmelerse çok kaygı ve
ricidir. Örneğin: turizm bilançosu açığımızın 
1967 de 2 milyon dolara inmesi pograuıda ön
görülmüştü. Oysa bu açık 12 milyon dolara çık
mıştır. İşçi dövizi gelirlerinin 130 milyon do
lara çıkması bekleniyordu. Oysa ancak 93 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 
1966 nın 22 milyon dolar, program hedefinin 
ise 37 milyon dolar gerisindedir. 

özel yabancı sermaye yatırımları olarak 38 
milyon dolar beklenirken sadece 10 milyon 
dolar gelmiştir. Buna karşılık yabanc şirketle
rin kâr • transferleri 24 milyon dolara çıkmış
tır. Böylece bugünkü düşende yabancı serma
yenin Türk ekonomisine ve di; ödemeler den
gesine yük olabileceği faydadan çok zarar 
voreceği artık açıkça görülmeye başlamış
tır. D".ş finansman kaynakları olar?.)»: 265 
milyon dolar elde edileceği hesaplanmışken an
cak 210 milyon dolar sağlanabilmiştir. Dış borç 
taksiti olarak program tahmini olan 98 milyon 
dolar yerine 113 milyon dolar ödemek gerek-
mişfr. Borç faizleri olarak da 32 mityon do
lar yerme 40 milyon dolar ödenmiştir. Böylece 
faizleriyle birlikte borç taksitleri için toplam 
olarak .130 milyon dolar ödenmesi beklenir
ken 153 m'îyon dolar ödenmiştir. 

İhracatımızda, fındık, pamuk ve tütün gibi 
üç geleneksel ürünümüz dışında hemen hemen 
bütün kalemlerde 1963 seviyesinin gerisinde 
(.'lalmmış, ihracatımızın yapısını değiştirme 
hedefine hiçbir yönden yaklaşılmamıştır. Ge
leneksel ürünlerimizin artan ihracı sayesin
de görünüş olarak, Ç'-TCÛ program hedefi aşıl
mıştır. Fakat toplam ihracatın 510 milyon do
lar yerine 522 milyon dolara çıkması tek ba
sma başka döviz gelirlerimizdeki daralmaları 
kargılıy araanu ştır. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin 1967 yılındaki 
ithalât, kapasitesi büyük bir düşüş göstermiş
tir. 1967 programı 890 milyon dolarlık ithalâtı 
öngördüğü halde gerçekleşme 116 milyon do
larlık bir asaîma ile 684 milyon dolar çevre
sinde ve bir önceki yılın da gerisinde kalmış
tır. Dış ödemeler konusunda 1907 yılının 
d v"erlendiri!mc"mi bitirmeden pimdi elde 

j edilen dış yardımların nerelerde kıülanıldjğı-
| nı ve Türk kalkınmasına ne oranda katkıda 
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bulunabildiğini rakamlarla göstermek isterim. 
1967 rakamlan geçici gerçekleşmelerdir. Kesin 
rakamlar alınınca durum bir iki milyon do
lar farklı olabilir fakat sonuç esas itibariyle 
değişmez. 1963 için vereceğim rakamlar iso 
tahmin niteliğindedir. Ancak 1968 bütçesinin 
ve programının dayandığı hayali tahminler 
gibi değildir. 

Dış yardımlar ve kullanımı : 1937 de toplam 
dış kredilerin gerçekleşmesi 210 milyon do
lardır. Öte yadan dış borç taksidine 113 
milyon dolar ödenmiştir. Faiz ödemelerinde de 
40 milyon dolar ödenmiştir. Böylece toplam 
dış borç yükümüz 153 milyon dolan bulmuş
tur. Turizm giderleri 12 milyon dolardır. 
Yani turizmimiz 12 milyon dolarlık açık ver
miştir. Yabancı sermaye kâr transferlerine 
24 milyon dolar ödenmiştir. Böylelikle dış kay
nakların kullanılımı da 189 milyon doları bul
maktadır. 210 milyondan 189 milyonu çıka
rırsak bütün dış yardımlardan ithal kapasi
temizin artırılabilmesi için elimizde ancak 21 
milyon doEr kaldığı yani dış yardımların on
da biri kadar bir para kaldığı görülür. 1968 
tahminine göre ise dış yardımlar, toplam dış 
krediler 229 milyon dolan bulacaktır ve bun
dan da ithal kapasitemizin artınlabilmesl için 
ancak 28 milvon dolar kalabilecek 
kamlar tartışma kabul etmez bir şekilde gös
teriyor ki, bir yılda elde ettiğimiz toplam 
dış kredi kaynaklanma, dörtte üçe yakınını ı 
eski borçlann faiz ve taksitlerine, kalanının 
büyük bir kısmım da dış gezilere ve ya
bancı sermaye karlarının transferine tahsis 
ediyorum, Kalkınmamızı olumlu yönde etkiJiye-
eek makina ve teçhizat ithali için ayrılabi-
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len mifctar ise onda bir oranında marjinal bir 
değer taşımaktadır. Daha doğrusu değersiz 
ve önemsiz bir rakam olarak kalmaktadır. Bu 
tablodaki gerçekler Türkiye gibi gelişme ha
linde bir ülkenin dış borçlanmalarda ne kadar 
dikkatli olması gerektiğini ve dış kaynaklara 
bağlılıktan kendisini biran önce kurtarması 
zorunluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Oysa 
Adalet Partisi iktidarının bu gerekliliği ve 
bu zorunluğa uyduğu iddia edilemez. Ter
sine geçen yıldan beri Adalet Partisi iktidarı 
açla kalkınma kredisi niteliği taşımıyan kısa 
vadeli ve yüksek faizli, pahalı dış kredileri 
de kabul etmeye başlamıştır. Böyle bir tu
tum izlsnmeye devam edilirse bir süre sonra 
dış yardımlardan elimize kalkınmayı destekle 
mo amaciyle kullanabileni 20 milyon dolar
lık kısmı dahi kalmıyacaktır. Türk ekono
misini dış kaynaklara bağlı kalmaktan kur» 
tarmak ve dış ekonomik ilişkilerinde sıhhatli 
bir gelişmeyi sağlıyabilmek için her şeyden 
önce Türk ekonomisinde önemli yapısal değişik
liklerin gerçekleştirilmesi ve bunun için de 
tamşl refomlarla birlikte millî ekonomide bir 
düzon değişikliğinin yapılması kaçınılmaz za
rurettir. («Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BASK Al? — Sayın Ecevit, konuşmanız daha 
uzun sürecek mi efendim? 

C. H. P. GRUPU ADIMA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şu halde geriye kalan kıs
mına ikinci celsede devam edersiniz. Evvelce 
alman karar gereğince saat 14,30 da toplanmak 
üzero birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

• • 
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iKÎNCl OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — 41 nci Birleşimin ikinci celsesi
ne devam ediyoruz. Yarım kalan konuşmasına 
devam etmek üzere C. H. P. Grupu adına Sayın 
Bülent Ecevit, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, konuşmama bı
raktığım yerden devam ediyorum. 

1967 yılının gerçekleşme rakamlarına daya
narak yaptığım genel ekonomik değerlendirme
den sonra şimdi de 1968 yılında ne gibi geliş
meler beklenebileceğine, 1968 e hangi ekonomik 
eğilimlerin hâkim olabileceğine, hangi dar bo
ğazların varlığını duyacağına değinmek isterim. 

Bu değerlendirmenin sonucunda Türk eko
nomisi için 1968 de nasıl bir bütçe politikasının 
gerekli olduğu ve elimizdeki bütçe tasarılarının 
hangi bakımlardan yetersiz ve tutarsız kaldığı 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Önce şunu belirtmek gerekir ki, bütün gös
tergeler 1967 deki olumsuz gelişmelerin 1968 de 
de devam edeceğini ve bâz'larınm daha da şid
detlenerek devam etmesi eğilimin mevcudoldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Şimdi 1968 de neler 
beklenebileceğini ve neler beklenemiyeceğine 
geçiyorum. 

1. Kalkınma hızı pl^n hedefinin prensinde 
kalacaktır. Dış kaynaklarda da umulan artışlar 
sağlanamıyacaktır. Bu durumda toplam mal ve 
hizmet arzının yani toplam kaynakların 1968 
programında öngörülen seviyelere ulaşması bek
lenmemelidir. * 

2. 1968 yılında sınai üretim artmaya devam 
etse bile artış hızı düşecektir. Özellikle ithal edi
lecek ham madde ile çalışan sanayi dallarında 
ithal güçlüklerinin artması yüzünden üretimi 
gerçekleştirmek son derecede güçleşecektir. 

3. 1968 de ithal kapasitemiz program hede
fi olan 835 milyon doların çok gerisinde kala
caktır. Yaklaşık olarak 700 milyon dolar çevre
sinde kalması kuvvetle muhtemeldir, tabiî yıl 
içinde köklü tedbirler alınmazsa. 

4. Toplam mal arzındaki artışların sınırlı 
kalmasına karşılık, 1968 de çeşitli kaynaklar
dan yaratılacak talep hacmi özellikle bütçe açık
larının yaratacağı aşırı kamu harcamaları yü
zünden tehlikeli sayılabilecek ölçüde genişliye-
cektir. Böylece 1967 de olduğu gibi 1968 de de 
reel üretim artış hızı düşerken enflâsyonist fi
yat artışları hızlanacağa benzemektedir. 

5. 1968 de döviz kıtlığının yamsıra tasarruf 
yetersizliği de ekonomik gelişmemizi sınırlıyan 
önemli bir etken olarak ortaya çıkacaktır. Yurt 
içi tasarrufları artırmak için gereken tedbirler 
vaktinde ve cesaretle alınmadığı özellikle kamu 
cari harcamalarında kısıntı yapılmadığı takdir
de 1968 yılının iki milyar üç yüz milyon liraya 
varması muhtemel tasarruf açığı yalnız enflâs
yonist baskıları şiddetlendirmekle kalmıyacak, 
aynı zamanda gerçekleştirilebilen yatırım sevi
yesini de çok düşürecektir. 

6. Eğitim politikasının ilerde açıklıyacağı-
mız gibi plân hedefine aykırılığı dolayısiyle in-
sangücü açıkları artacaktır. 

7. iktidar partisi, kendi temel felsefesinde 
değişiklik yapıp da bası köklü tedbirler almaz
sa yani bir düzen değişikliği yoluna girmezse 
mevcut düzen bozuklukları ve dengesizlikler ge
lir dağılımındaki adaletsizlikler, bölgeler arasın
daki aşın gelişme farklılıkları 1968 de de arta
rak devam edecektir, işte beklenen bu gelişme
ler karşısında 1968 programının da ve progra
mın en önemli uygulama aracı olan 1968 bütçe
sinin de aynı iktidar tarafından hazırlanmış 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel ilke
lerine ve hedeflerine uygun olarak hazırlandığı 
iddia edilemiyecektir. Özellikle 1968 bütçesi
nin israfçı karakteri pahalı Devlet yönetiminde 
rekor kırıcı niteliği, ülkemizi plân hedeflerine 
yaklaştırmak şöyle dursun, o hedeflerden uzak
laştıracaktır. Ovsa Türkiye'nin do#al kaynak
ları da Türk halkının üstün nitelikleri de eko
nomik alanda bugünkü iktidarın tutumuyla 
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sağlanabilecek olandan çok daha iyi sonuçlar 
alınmasını mümkün kılabilir. Biraz önce özet 
olarak belirtmeye çalıştığımız eğilimlerin ve 
tehlikelerin söz konusu olduğu bir millî ekono
mi ortamında Devlet bütçesinin en azından ger
çek anlamıyla denk olması şarttır. Ayrıca tüke
tim harcamalarını sınırlayıcı ve millî tasarruf 
hacmini artırıcı nitelikte olması zorunludur. 
Yine bütçenin yatırımcı bir hüviyetle gelirlerini 
sağlarken harcamalarını düzenlerken sosyal 
adalet ilkelerine uygun olması gereklidir. Şim
di 1968 bütçe tasarısının rakamlarına değinerek 
bu zorunluk ve ilkelere bu istemlere uygun bir 
yapısı bulunup bulunmadığına kısaca bakmak 
isterim. 1968 bütçesi, denk bir bütçe değildir. 
Çok önemli açıklar taşıyan bir bütçedir. Sayın 
Maliye Bakanı kâğıt üzerinde nazari bir denklik 
sağladığı kanısındadır. Hiç değilse Büyük Mil
let Meclisine ve Türk Milletine bu sanıyı ver
mek çabasındadır. Bütçenin gerçek açığı ne büt
çe gerekçesinde ifade edilen 900 milyon lira se
viyesindedir, ne de 1968 programında açıkla
nan 1 265 OOO 000 lira seviyesindedir. Bütçenin 
gerçek açık miktarı üç milyar lira çevresinde-
dir. Hükümet bu açığı ya yeni vergiler ve zam
lar getirerek kapatmaya uğraşacaktır, ya da yıl 
içinde geniş ölçüde ödenek iptal etme ve yatı
rım harcamalarını kısma yoluna gidecektir. 
Üçüncü alternatifse açık finansmana gitmek ve 
Merkez Bankası kaynaklarına el atmaktır. Eğer 
Hükümet, Haziranda seçimler olduğu düşünce
siyle açığı kapatmak için birtakım zaruri ted
birleri erteliyecek veya üçüncü alternatifi ter
cih edecek olursa o takdirde de Devlet maliye
sini, memleket ekonomisini büsbütün tehlikeli 
uçurumlara sürüklemiş olacaktır. Bir dördüncü 
yol daha vardır; bâzı düzen değişikliği tedbir
lerini süratle almak, böylelikle hem belki biraz 
uzun vadeli de olsa ekonomimizi sağlam temel
lere kavuşturmak, hem de alınması gerekli âcil 
tedbirlerin yoksul halk toplulukları üzerindeki 
baskısını hafifletmek. Bu yolun 1968 bütçesin
deki aksaklıkları büyük ölçüde gidermesi elbet
te beklenemez. Fakat hiç değilse bundan sonra
ki bütçeleri ve ekonomik ve sosyal alanda mem
leketin yakın geleceğini daha büyük aksaklık
lardan ve tehlikelerden kurtarmış olur. Ama 
Adalet Partisinin temel felsefesi ve genel tutu
mu şu sırada bu dördüncü eli tutmasına el ver
memektedir. Şimdi bu bütçe açığı tahminlerinin 

gerekçelerini ve dayanaklarını kısaca açıklıyo
rum. Önde bütçe tasarılarındaki ödenekleri ele 
alalım. 

Konsolide bütçe ödenekleri toplamı Hükü-
mst teklifinde 22 412 000 000 lira idi, Bütçe 
Karma Komisyonunda kabul edilen 167 700 000 
liralık ek ödeneklerle toplam 22 580 000 000 li
rayı bulmuştur. 

Bütçe tasarısındaki gelir tahminlerine gelin
ce; Karma Komisyonda bu tahminlere ilâveler 
yapılmadan önce Hükümet teklifi olarak getiri
len rakamlar şöyledir : 

1. Vergi gelirleri : 17 151 000 000 lira, 
2. Vergi dışı gelirler : 905 000 003 lira, 
3. özel gelirler ve fonlar : 2 493 000 000 

lira, 
4. Katma bütçe gelirleri : 962 000 000 lira. 

Konsolide bütçe gelirleri toplamı; 21 milyar 
511 milyon lira, görünen açık 1 089 000 000 lira. 
Görüşümüz odur ki, yeni ve önemli vergi tedbir-
lori alınmadığı takdirde 1968 malî yılında büt
çenin vergi gelirleri tahsilatı asgari 1 050 000 000 
lira eksiği ile gerçekleşecektir. Yani 
16 100 000 000 çevresinde kalacaktır. Hükü
met tahminlerinin bu konuda gerçekçi bulma
dığımız yönleri şunlardır : 

1. İthalâttan alman İstihsal Vergisi, Güm
rük Vergisi ve İthalât Damga R©3mi tahminleri 
hep 1968 ithalâtının 835 000 000 dolara ulaşa
bileceği varsayımına dayatılmıştır. Oysa buna 
imkan yoktur. Çünkü iç ve dış etkenler ithal 
kapasitemizi evvelce de belirttiğimiz gibi 
720 000 000 dolar seviyesinde smırlıyacaktır. 
Bu sınırlamanın sözü edilen üç vergi kaynağına 
olumsuz etkileri toplamı 400 - 450 000 000 lira 
olarak tahmin edilmektedir. 

2. Tekel hasılatı tahminleriyle, Tekel Sa
vunma Vergisi tahminlerinde sağlam gerekçe
lere dayanmıyan iyimser rakamlar1 yer almak
tadır. Tekel idaresinin geçmiş yıllardaki tutu
mu göz önünde tutulursa bu iki gelir rakamın
da da ve kaleminde de en az 150 000 000 lira in
dirim yapılması yerinde olacaktır. 

3. Yetki kanunu sayesinde yeni yetkilerle 
donatılan Devlet Plânlama Teşkilâtının cömert 
bir tutumla uygulamaya başladığı vergi indi
rimlerinin, yatırım indirimlerinin ve Gümrük 
Vergisi bağışlarının 1968 ininde sebebolacağı 
gelir kaybı Maliye Bakanlığı uzmanlarınca he. 
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saba katılmamış gözükmektedir. Gerçekçi ol
mak için kaba bir tahmin ile bu yüzden kaybe
dilecek vergi gelirlerinin de 150 - 200 milyon 
lira civarında olaaağı kabul edilmelidir. 

4. Veraset Vergisi, Nakliyat Vergisi ve 
Akaryakıt İstihsal Vergisinin sağlıyacağı gelir
ler de gegen yıllar olduğu gibi şişirilmiştir, bu 
üç kalemden de en az 100 milyon lira indirim 
yapılması gerekir. 

5. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve baş
ka çeşitli vergi kalemlerinde 1968 gelir tahmin
leri iktisadi konjonktür iyi değerlendirmeden 
yapılmıştır. 1967 hâsılatının hızlı artışı, 1967 iyi 
mahsul yılının etkisiyle sağlanabilmiştir. Oysa 
1963 malî yılında bu vergilerin büyük bir kısmı 
1967 yılının izlerini taşıyacaktır. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi, 1967 de üretim artışları ve 
gelişme hızı 1960 dakinin çok gerisinde kalmış
tır. Bu durumda öteki vergi gelirlerinde de 
100 - 150 milyon lira tahminlerin gerisinde ka
lınması beklenmelidir. 1968 bütçe tasarılarında 
verilen gelir tahminleri arasında en çok şişirilen 
kalemlerden biri de karşılık paralar ve proje 
kredileri hasılatıdır. Gelir Bütçesi gerekçesinin 
B/3 cetvelinde gelir çeşidi için 1 585 000 000 
liralık bir tahmin konmuştur. Ayrıca katma 
bütşe gelirleri arasında Karayolları için 
36 000 000, Devlet Su İşleri için 206* 000 000 lira 
olmak üzere 242 000 000 liralık proje kredisi 
hesaplanmıştır. Böylece 1968 malî yılı içinde top
lam olarak 1 827 000 000 liralık karşılık para ve 
ve proje kredisi hasılatı kullanılacağı .tahmin 
edilmiştir.. Bu tahminler de gerçekçi değildir. 
Çünkü: 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtının 1968 prog
ramında bu konuda verdimi tahmin rakamı olan 
1 585 000 000 lira katma bütçeli dairelerin kul
lanacağı proje kredilerini de kapsamaktadır. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu tahmin
leri 1968 ithalâtının 835 000 000 dolar ve dış 
açık miktarının 229 000 000 dolar, iki milyar yüz 
milyon lira olacağı var sayımına dayanmakta
dır. Oysa gerçekleşmeler bu seviyenin çok al
tında kalmıştır, bunu da daha önce açıklamış
tık. 

3. Son bir nokta da bizzat Maliye Bakan
lığının hazırladığı aylık ekonomik göstergelerde 
ve bütçe gerekçesinde 1967 ve daha önceki yıl
lar için yapılan tahminlerin ne kadar eksik 

gerçekleştiğine dair verilen ilginç bilgilerdir. 
Meselâ 1967 bütçesinde karşılık paralar ve pro
je kredileri hâsılatı genel bütçeye 1 445 000 000, 
katma bütçeye 399 000 000 liralık imkân sağlı-
yacaktır, diye tahmin konmuştu, fakat şimdi 
bizzat Maliye Bakanlığı gerçekleşmenin 
1 300 000 000 lira olacağım 1968 bütçesinde ka
bul ediyor. Oysa gaçen yıl C. H. P. adına büt
çe eleştirisi yapan Genel Başkanımız Sayın İs
met İnönü 1967 bütçesinde karşılık paralar tah
mininin 600 000 000 lira eksik gerçekleşeceğini 
söylediği zaman buna başta Sayın Maliye Ba
kanı olmak üzere birçok kimseler itiraz etmiş
lerdi. Şimdi. Maliye Bakanlığı da gerçekleşme
nin hemen hemen bu ölçüde eksik olduğunu iti
raf ettiğine göre kimin daha gerçekçi olduğu 
allanılmış bulunmalıdır. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

4. 1968 yılmda karşılık paralar ve proje 
kredileri hâsılatının gerçekleşmesinin 1967 de
kinden fazla olması için hiçbir mâkul sebep gö
remiyoruz, Sayın Maliye Bakanı bu konuda ge
lecek yıl da mahcup duruma düşmek istemezse 
g3İir bütçesi tasarısında yer alan tahminleri 
şimdiden düzeltmesini salık veririz. Böylece 
550 milyon liralık bir gelir eksikliğini daha tes-
bit etmiş oluyoruz. 

Gelir tahminleri konusunda son bir nokta 
olarak vergi dışı normal gelirler grupunda 100 
milyon liralık ve katma bütçe gelirlerinde 100 
milyon liralık bir şişirme olduğuna da dikkati 
çakmak isterim. Her iki gelir grupunda da Ma
liye Bakanlığınca beklenen 1967 yüı gerçekleş
mesi 700 milyon lira çevresinde olduğuna göre 
ve gelir kategorilerinde yıldan yıla muntazam 
ve önemli artışlar şimdiye kadar görülmediğine 
göre 1968 malı yılı için bunlardan birinin 906 
diğerinin 962 milyon liraya çıkacağını söylemek 
pek de inandırıcı olmayacaktır. 

Toplıyacak ve özetliyecek olursak buraya 
kadar tesbit edebildiğimiz gelir tahminleri şiş
kinliğini veya hatasını 1 070 000 000 hık ge
lir - gider farkına yani bütçenin görünen açı
ğına eklediğimiz zaman toplam açığın üç. milyar 
liraya çok yaklaştığını görüyoruz. Bu açığın bir 
kısmının otomatik tasarruflarla karşılanacağı 
düşünülebilir. Fakat iktisadi Devlet Teşekkül
leri kaynaklarında gizlenen biraz sonra ele ala
cağımız finansman açıklan, tahmin şişirmeleri 
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800 milyon lira olarak buraya eklenirse bütçe
nin ve tüm kamu kesiminin gerçek finansmtm 
açığı gene üç milyar liraya çıkacaktır. 

1988 bütçesi bu önemli dengesizliği taşıdığı 
sürece Türk ekonomisinin iç ve dış dengesini 
büsbütün bozacaktır. Enflâsyonist fiyat artış
larına yol açacaktır, hayat pahalılığını her gün 
biraz daha şiddetlendirecektir, Türk parasının 
dış değerini daha çok yitirmesine sebebolacak-
tır. Elimizdeki bütçe tasarısının Önemle üzerin
de durulması gereken bir başka yönü daha önce 
de belirttiğim gibi kısır Devlet harcamalarına 
ağırlık veren ve pahalı Devlet yönetimini millî 
ekonominin sırtına yükliyen bir bütçe olması
dır. 1968 bütçesi vaktiyle pahalı idareden yakı
nan Sayın Demirel'in kendi Hükümet Başkan
lığında hazırladığı üçüncü bütçedir. Cari har
camalar için bu Hükümetçe 1968 bütçesine ko
nan ödeneklerin aynı Hükümet tarafından, ay
nı Hükümetin plâncıları tarafından 1968 prog
ramında konmuş tavanları delmesi hem de 806 
milyon lira gibi çok önemli bir miktarda onu 
aşması bir başka bakımdan da üzerinde durul
maya değer bir noktadır. Sayın Demirel bir haf
ta ara ile bu derecede farklı iki resmî belgenin 
altına nasıl imza atmıştır? Göz göre göre nasıl 
böyle bir çelişmeye düşmüştür? Gerçi Sayın 
Barbakan ö kendine özgü garip ve kurtarıcı 
mantiğiyle Senatoda bunu izah etmiş, şayet büt
çedeki bir rakamla programdaki bir rakam aynı 
değilse bu iki dokuman arasındaki tutarsızlık
tan dolayı değil iki dokümanda gösterilmiş ra
kamların farklı şeyleri irae etmesindendir de
miş ve bütçe ile program arasındaki rakam fark
larını iki belge arasında bir çelişme olarak al
mamızı rica etmiş Sayın Başbakanın bu ricasını 
yerine getirebilmeyi çok isterdik. Fakat aynı 
Hükümetin aynı hususta bir hafta ara ile verdiği 
iki ayrı rakamın farklı rakamın nasıl olup da 
farklı şeyleri irae ettiğini gösterdiğini anlamak 
bizim idrakimizin mantığımızın dışındadır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Eğer Sayın Baş
bakanın bu tevil tarzını izah edecek bir plân
lama uzmanı veya bilim adamı çıkarsa çok sevi
neceğiz. Bizzat Maliye Vekili burada söy
lediler bütçenin programa ve plâna uygun 
olması gerektiğini daha bu sabah söylediler. 
22 580 000 000 liralık Devlet bütçesinin yarısın
dan fazlasını, % 50,4 ünü cari harcamalarda 
kullanmak istiyen Adalet Partisi iktidarının 

halka daha iyi hizmet götürme ya da daha geniş 
halk topluluklarına refah sağlama çabası içinde 
olduğu da sanılmasın. Cari giderlerdeki artış 
kırtasiyeciliğin büyümesinin, belirli bir kamu 
hizmetinin daha pahalıya görülmesinin veya bâ
zı hizmetlerde gereksiz genişletmelerin sonu
cudur. Bunlara partizanlığın ve siyasal nüfuz 
kullanarak Devlet kapısından çıkar sağlamanın 
gittikçe daha yaygın hale gelmesinden doğan 
malî kayıpları da eklemek gerekir. 1968 büt
çe tasarısının bir başka özelliği şudur. Hem ge
lirler bütçesi hem gider bütçeleri, her ikisi de 
kendi iç yapıları bakımından gelişme ilkelerine 
aykırıdırlar, sosyal adalet ilkelerine aykırıdır
lar. Gelirler bütçesi üzerinde yapılacak kısa bir 
inceleme gösterecektir ki vergi gelirlerinin çok 
büyük bir kısmı düşük gelir gruplarından tahsil 
edilecektir, işçi, memur, müstahdem Gelir Ver
gisi ödiyerek orta halli veya yoksul geniş halk 
toplulukları çeşitli dolaylı vergiler ödiyerek 
Devletin masraflarına malî kudretlerinin öte
sinde katgıda bulunacaklardır. Oysa ithalâtçı, 
tüccar, büyük toprak sahibi, tefeci ve aracı 
yine gereği gibi vergilendirilmiyecek bunlar yi
ne çok kazanıp az verecek ya da hiç vermiyecek-
lerdir. Bu sosyal adaletsizliğin en ileri ölçüsü
dür. 1968 bütçesi de plân ve program belgeleri 
gibi bu durumu, bu adaletsizliği düzeltici hiçbir 
tedbir getirmemektedir. Gider bütçelerinin ya
rattığı sosyal adaletsizlikler ise biraz daha fark
lı niteliktedir fakat sonuç aynıdır. Plân ilke
lerine göre kamu hizmetlerinin fertler ve bölge
ler arasındaki dağılımının mevcut farkları azal
tıcı, sosyal adaleti sağlayıcı yönde olması gere
kir. Oysa 1968 bütçesinin getirdiği hizmet dağı
lımı dengesizdir, sosyal adalete aykırıdır, gelir 
grupları arasındaki ve belgeler arasındaki eko
nomik ve sosyal gelişme farklannı azaltıcı de
ğil, artırıcıdır. Gider bütçelerinin gelişme ilke
lerine, sosyal adalete ve plâna aykırı düşen bir 
başka yönü de ekonomik ve sosyal değişmeyi 
hızlandırabilecek millî eğitim, sağlık, tarımsal 
yayım harcamalarına gereken önemi vermemiş 
olmasıdır, tkinci Beş Yıllık Plânda sosyal alt 
vapıyı kuracak ve güçlendirecek eğitim ve sağ
lık carileri için yüzde 13 er oranında yıllık artış 
'ıızı öngörülmüştü, millî savunma carilerinin ise 
"«idece yılda 4 oranında artması istenmişti. 
Plân toplam kamu cari giderlerinin yılda 8,5 
artmasını öngörmüştü. 1968 bütçesi bir yan-
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dan bu toplam cari giderleri yüzde 8,5 yerine 
yüzde 11 gibi plân hedefinin çok üstünde artı
rırken bir yandan da gelişme carilerini plân hc 
deflerinin gerisinde bırakmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı carileri sadece yüzde 
9 oranında artırılırken millî savunma cari
lerinin yüzde 11 in de üstünde artırılmış olma
sı bu ters tutumun belirgin örneklerinden biri
dir. Eğitim ve yetişkin insan gücü sorunlarının 
çözüm beklediği ve ekonomik kalkınmamızın 
toplumsal gelişmemizin büyük ölçüde eğitimde 
sağlanacak basanlara bağlı olduğu ülkemizde 
böyle ters bir tutumun Türk Ulusuna çok 
pahalıya malolacağı muhakkaktır. 1968 büt
çesinin tümü üzerindeki genel yapısı üzerindeki 
görüş ve eliştirilerimizi bitirmeden önce dev
let bütçesinin denkliği ve yapısı üzerinde ve 
ulusal ekonomimiz üzerinde büyük etkileri 
olan bir başka kamu kesiminin, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin durumuna da değinmek is
terim. İktisadi Devlet Teşekküllerinin de malî 
durumları Adalet Partisi İktidarı sırasında bo
zulmaya başlamıştır, bunu gözlerden saklamak 
için birtakım aldatıcı tedbirlere başvurulmak
tadır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin - resmî 
rakamları kullanıyoruz - 1967 yılındaki ek fi
nansman ihtiyacının 3 300 000 000 lirayı bul
duğunu ve bunun 1968 de 3 800 000 000 liraya çı
kacağını resmî belgeler ortaya koymaktadır. Me
selâ 1968 bütçe gerekçesi 194 ncü sayfa bir 
numaralı tablo. Gene bu bölgelere göre iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kendi faaliyetleri sonu
cu yeterli kaynak yaratamamaları yüzünden 
ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen bu ek finans
man ihtiyacını karşılamak için Devlet bütçesin
den 1967 de 609 milyon lira, 1968 de ise 888 
milyon lira ödenecektir. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımları Devlet sektörüne düşman 
olan onu ancak özel teşebbüsü beslemek veya 
partizanlığını yürütebilmek için kullanan Ada
let Partisi iktidarı tarafından maksatlı olarak 
frenlendiği ve son iki yılda yatırımları sadece 
414 milyon lira artırıldığı halde bu derece 
önemli açıklar nereden doğmaktadır? Bu açık
ların nedenlerine İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde işletmeciliğin nasıl bozulduğuna biraz ile
ride Devlet sektörümüzdeki düzenden ve bu 
sektörde nasıl bir düzen değişikliği yapılması 
gerektiğinden söz ederken değineceğim. C. H. P. 
İ961 sonunda Karma Hükümetlerle iktidara 

I gelişinden itibaren iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin verimli işler duruma getirilmesi için çe
şitli tedbirler almaya başlamıştır. Bu yoldaki 
çabaların olumlu sonuçları 1963 ten itibaren 
kendisini göstermiştir, öyle ki, işletmeci ku
rumların işletme açıkları 1962 yılında 
246 700 000 lira iken 1963 te 100 milyon liraya 
indirilmiş, 1964 te de 2 400 000 liradan ibaret 
kalmıştır. O. H. P. iktidarı sırasında alınmış 
olan tedbirlerin etkisiyle de 1965 te bu teşek
küller 212 700 000 liralık kaynak yaratır duru
ma gelebilmişlerdir, özellikle 1964 ve 1965 te
ki çok başarılı durumun toplu sözleşme düze
nine geçildikten sonra ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinin büyük toplu sözleşme zamlariyle 
bu düzene öncülük yapmaya başladıkları sırada 

| gerçekleşmiş olması başarının önemini daha da 
çok artırmaktadır. Fakat bu kuruluşlar 1966 
da yeniden 400 milyon liranın üstünde bir iş
letme açığı verme tehlikesiyle karşılaşmışlar
dır. Ancak Devlet Yatırım Bankasına olan borç
larını kısmen ödememek suretiyle kâğıt üzerin
de bu kaynakların miktarı 669 500 000 lira ger
çekleşmiş gibi gösterilmiştir. 1967 de daha da 
ağır bir durumla karşılaşılmıştır, işletmeci ku
ruluşların 1967 işletme açıklarının 1 milyar 
347 milyon liraya varacağı tahmin ediliyordu. 
Ancak bilindiği gibi o yıl başında bâzı iktisa
di Devlet Teşekküllerinin malların fiyatlarına 
büyük zamlar yapılarak durum bir Ölçüde 
kurtarıldı. Ona rağmen resmî belgelerdeki tah
minlere göre bu kurumların fon açığı 1967 de 
347 milyon lirayı bulacaktır. 1968 de de en 
iyimser resmî tahminlerle işletme açıklarının 
391 500 000 lira olması beklenmektedir. Ancak 
bu iyimser tahmin yapılırken bâzı etkenlerin 
hesaba katılmadığını aynı resmî belgeler itiraf 
etmektedir. Nitekim 1968 programı bu konu
da şöyle demektedir: «Kuruluşların kaynak 
yaratma durumları toplu sözleşmelerin getire
ceği yük hesaba katılmadan gösterilmiştir. 
Toplu sözleşmeler yapılır ve bunlar yeni malî 
yükler getirecek olursa kaynaklar azalacak ve 

Totme açıklan daha da büyüyecektir.» diyor. 
1968 programı. Kısaca program Devlet sektö
ründeki bu kuruluşların açıklarını bu yıl daha 
da büyüyeceğini o yüzden ekonomik durumu
muzun daha çok sarsılacağını ve belki yeni 
zamlar yapmak yoluna gidileceğini ve bunun-

I b günah n n toplu sözleşme düşenine, işçileTin 
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omuzlarına yükleneceğini şimdiden belli et
mektedir. Nitekim Sayın Başbakan geçen yıl 
başında yapılan zamları savunurken de bu zam
lar için iki gerekçe göstermişti : 

1. — Devlet İşletmeleri kötü işletmedir, 
onun için zarar ediyorlar ve kaynak yaratamı
yorlar. 

2. — Toplu sözleşmelerle işçi ücretlerine ya
pılan zamlar işletmelerin açığını büyütmek
tedir. Bu izah tarzını bu mantığı kabul ede
cek olanlar da tabiatiyle ekonomik durumun 
bozulmasından, fiyatların artmasından, geçim 
şartlarının zorlaşmasından Devletçiliği ve Ana
yasa gereğince işçilerimize tanınan toplu sözleş
me ve grev haklarını sorumlu ve suçlu tutacak
lardır. Oysa dünyanın hemen her yerinde top
lu bu sözleşme düzeni verim artışını, maliyet 
düşüşünü kamçılıyan, . işletmeleri daha iyi iş
letmecilik yöntemleri arayıp bulmaya yönel
ten bir etken olmuştur. 

Toplu sözleşme düşeni kurulduktan sonra 
Batı'nın smaileşen ülkelerinde sınaileşme tem
posu, yatırım hızı yavaşlamamış daha da art
mıştır. Çünkü hem işçi daha istekli çalışır du
ruma gelmiş hem de işletmeciler maliyet düşür
menin işçiyi sömürmekten daha etkili yollarına 
başvurmak zorunda kalmışlardır. Nitekim Tür. 
kiye'de toplu sözleşme düzeninin uygulanmıya 
başladığı ilk yıllarda Devlet işletmelerinin du
rumu kötüleşmemiş, aksine daha büyük bir hız
la düzelmiye başlamıştır. Demek ki, şimdi bü
yüyen açıkların bu açıkları kapatmak için ya
pılan zamların sorumlusu ne devletçiliktir, ne 
de işçi haklarıdır. Bunların sorumlusu, doğru
dan doğruya bugünkü iktidarın partizan tutu
mu ve devlet sırtından fert zengin etme yani 
iktisadi devlet teşekküllerini bâzı partizanlara 
soydurma zihniyetidir. (C. H. P. sıralarından : 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

iktisadi devlet teşekküllerinin fon açığını 
resmî tahminlerin üstüne çıkaracak bir başka 
etken de şudur : Bu teşekküllerin dış kaynak
lardan sağlanan proje kredisini kullanma im
kânları yapılan tahminlerde bir hayli şişiril
miştir. 1965 ve 1966 da 170 milyon çevresinde 
kalan bu finansman açığı 1967 ve 1968 bütçe
lerinde bir çeşit açık gizleme örtüsü olarak kul
lanılmış ve 500 milyon olarak gösterilmiştir. 
Oysa 1967 gerçekleşmesinin 200 milyona bile 

15 . 2 . 1968 0 : 2 

I ulaşmış, olduğu şüphelidir. Bunun şüpheli oldu
ğunu söyliyen de gene 1968 programıdır. Bu 
durumda 1968 yılında da proje kredilerinden 
ancak 200 milyon liralık bir finansman kaynağı 
elde edileceği düşünülebilir. Böylece 1968 prog
ram yılında iktisadi devlet teşekkülleri kay
naklarındaki açığa en azından 8C0 milyon lira 
daha eklemek gerekecektir. Tabiî eğer onların 
zaten çok mütevazi tutulan yatırım hedeflerine 
ulaşması isteniyorsa, bu kaynağı bulma yoluna 
gidilecek, aksi halde birçok devlet sektprü ya
tırımları eksik kalacaktır. İktisadi devlet te
şekküllerinde olumlu bir gelişme ancak tasar
ruf yaratıcı kamu kuruluşlarının kaynak yarat
ma güçlerinin artışında görülmektedir. Bunun 
nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı za
manında sosyal güvenlik alanında sağlanan iler
lemedir. Çünkü böylelikle Sosyal Sigortalar Ku
rumunun topladığı prim miktarında büyük ar
tışlar olmuştur. Adalet Partisi iktidarı bu ku
rumların fonlarında da sigortalılar için, çalı
şanlar için güvenlik kaynağı olan o fonlara 
da bir kısım özel teşebbüsü beslemek ve bâzı 
gösteriş harcamaları yapmak için el atmak eği
limindedir. Şimdiye kadar bu eğilimler ancak 
sendikaların haklı tepkisi ve direnişiyle önle
nebilmiştir. Bundan sonra da sendikaların bu 
konuda gereken titizliği göstereceklerine inanı
yorum. 

İktisadi devlet teşekküllerinden söz ederken 
Demirel Hükümetinin yatırım politikasına bir 
başka yönüyle de değinmek isterim ; İki yıldır 
bâzı iktisadi devlet teşekküllerinin en parlak 
en ümit verici yatırım projeleri kasıtlı olarak 
baltalanmaktadır. Baltalananlar arasında özel
likle Türkiye'nin kalkınması, sınaileşmesi ba
kımından hayati önem taşıyan imalât sanayii 
alanındaki projeler gelmektedir. Petrol boru 
hattı gibi çok kârlı, masrafını üç yılda çıkara
cak bir devlet yatırımının hisselerini özel teşeb
büse devretme teşebbüsü, bilindiği gibi, şimdi
lik ancak bir Parlâmento Komisyonunun mem
leket yararını particiliğin ve çıkarcılığın üstün
de tutan davranışı sayesinde mümkün olmuş
tur. Kamu kuruluşlarının plânladıkları gübre 
perplekslerine, bakır projelerine de özel sektö
rü ortak etmek hattâ hâkim kılmak için gay
retler gösterilmektedir. Petrol rafineleri için 

! özel teşebbüse verilen imtiyazlar ve imkânlar 
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ise bu âlânda yapılan devlet yatırımlarını bal
talayıcı ölçülere varmaktadır. 

1968 programındaki ve 1933 bütçesindeki en 
iyimser hesaplara göre iktisadi devlet teşekkül
leri için kabul edilen artışlar yılda 200 milyon 
gibi çok düşük bir seviyede ancak % 5,9 ora
nında tutulmaktadır. Üstelik bu artışlar da ca
ri fiyatlarladır. Gerçekte iktisadi devlet teşek
külleri yatırımlarının 19G7 gerçekleşme rakam
larının ise hem cari fiyatlarla hem 1985 sabit 
fiyatlariyle 1965 yatırım seviyesinin önemli 
oranda gerisinde kaldığını gene program belge
sine dayayarak daha önce açıklamıştım. İktisa
di devlet teşekkülleri yatırımlannın gelişme il
keleriyle çalışan bu olumsuz gidişine karşılık 
asaba özel sektör yatırımları 1967 de çok mu 
parlak gitmiştir? Hayır, tersine 1967 yılında 
özel sektör yatırımlarının sabit fiyatlarla % 21,7 
artacağı tahmin edilmiş olduğu halde gerçekleş
menin çok daha düşük oranda olacağı hattâ bir 
gerilemenin söz konusu olabileceği söylenebilir. 
Kaldı ki, özel sektör yatırımlannın yapıldığı ka
darı da geniş ölçüde nitelik bakımından, sek
törlere dağılım açısından plân hedeflerine ay
landır. Buna rağmen Hükümet ve plâncılar 
1963 yılında özel sektör yatırımlarının hızla ar
tacağını, 1967 sabit fiyatlariyle 8 milyar 600 
milyon liradan 9 milyar 700 milyon liraya çı
kacağını kabul etmişlerdir. 

Sonuç olarak 1963 yatırımları konusunda 
şunu söyliyebiliriz: 

Eğer daha gerçekçi tahminler yapılarak 
Türk ekonomisinin 1968 de karşılaşacağı iç ve 
dış finansman güçlüklerini yenmek üzere ciddî 
tedbirler alınmazsa, bu arada gerek Devlet 
sektörüyle gerek özel sektörle ilgili ilerde de
ğineceğimiz düzen değişiklikleri yapılmazsa, bu 
yıl özel sektör yatırımlarının 700 milyon lira, 
İktisadi Devlet Teşekülleri yatırımlarının 800 
milyon lira, başka kamu yatırımlannın da 1,5 
milyar lira yani toplam olarak tüm yatırımların 
üç milyar lira plân hedefleri gerisinde kalması 
beklenmelidir. Esasen 1968 yılında kamu kesi
minin gerçek finansman açığının da 3 milyar 
lira çevresinde olacağı ve gene Türk ekonomi
sinin toplam ek tasarruf ihtiyacının 2 milyar 
400 milyonluk önemli bir kısmının tasarruf açı
ğı olarak kalacağı yani karşılanamıyacağı hatır
lanırsa bu sonuç bizi şaşırtmamalıdır. 

Sayın arkadaşlanm, buraya kadar 1968 büt
çesinin dayandığı yanlış hesapları memleket ih
tiyaçlarına aykırılığını, dengesizliğini, gizlen
mek istenen açıklarını, kendi içindeki tutarsız
lıklarını ve Adalet Partisinin programiyle, Hü
kümet programiyle, seçim bildirgesiyle, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle ve bütçeden bir 
hafta önce yayınlanan 1968 programiyle çelişen 
yönlerini bu şekilde belirttikten sonra bu bütçe 
hakkında sözü bir Adalet Partili yetkiye bırak
mak isterim: 

İktisadi ve malî konularda Adalet Partisi
nin en yetkili elemanlarından olan, genellikle 
bu konularda partisinin Meclis sözcülüğünü ya
pan Adalet Partisi Grup Başkanvekili Saym 
Profesör Aydın Yalçın 27 Aralık 1967 günü Mil
liyet Gazetesinde çıkan «Bütçe ve Türkiye» 
başlıklı yazısında bu çelişme ve tutarsızlıkların 
bir kısmını olsun belirtme mecburiyetinde kal
dıktan sonra, bakınız kendi partisinin Hüküme
tince hazırlanan bütçeyi ancak ne gibi ihtirazı 
kayıtlarla destükliyebiliyor. 

Yazısının sonunda Sayın Profesör Aydın Yal
çın şöyle diyor: «Hülâsa, yukarıda da belirttiği
miz gibi, plân hedeflerinden bâzı sapmalar müs
tesna 1963 bütçesi oldukça dengeli, kalkınma ve 
istikrara yardımcı bir belge intibaını vermekte
dir.» Devam ediyor Sayın Profesör Yalçın: 
«cari masraflardaki artışlar, âmme vâridatm-
daki artış hızındaki yavaşlamalar, özel tüke
tim hacmim program hedefinden Öteye götüre
cek eğilimler ve nihayet Türk ekonomisinin 
kronik problemi olan dış dengesizlik gibi husus
lar bir kenara bırakılırsa, bu bütçe geçen yıllar
daki gelişmeler istikametinde düşünülmüş, sis
temli bir şekilde tanzim edilmiş realist bir bel
gedir.» (C. H. P. sıralarından: alkışlar, «Bravo» 
sesleri). Oysa Saym Yalçın'm saydığı bütün o 
kusurlar bir yana bırakılacak olduktan sonra 
en çirkin kadı kızma bile güzel demek müm
kün olacağı gibi en kötü bütçeye de realist 
demek elbette mümkün olur. (O. H. P. sıraların
dan: «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu konudaki sözlerimi bitirmeden önce Sa
yın Maliye Bakanının bu sabahki konuşmalariy-
le ilgili bir izlenimi de kısaca belirtmek isterim: 
Saym Maliye Bakanı bu sabah yaptığı konuşma
da Dünyanın başka memleketlerin ekonomik ge
lişmelerinden söz açtı ve o arada meselâ İngilte-
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renin ve başka sanayi ülkelerinin 1966 ve 1967 
yıllarındaki ekonomik sorunlarından genel eko
nomik dengeyi sağlamakta karşılaştıkları güç
lüklerden söz açtı. 

Toplam talep ile mal- arzı arasındaki den
geyi sağlıyamıyan ülkelerde enflâsyonist eği
limlerin ortaya çıktığını belirtti. Bunların hepsi 
çok güzel ve doğru idi. Fakat Sayın Bakan ko
nuşmasının Türkiye ile ilgili bölümüne gelince 
aynı tür konulara girmedi, benzer sorunlara hiç 
değinmedi. Esasen bu konulara girseydi bile ay
nı derecede açıklık ve objektiflikle konuyu iş
lemeyi her halde göze alamıyacaktı. Aynı ko
nuşmasında Sayın Bakan çok önemsiz saydığı
mız bâzı konulara girdi; örneğin baklagiller 
üretiminden söz etti. Fakat tarımla ilgili temel 
sorunlarımıza hiç değinmedi. Pamuk ipliğinden 
söz etti, fakat pamuk ipliğine bağlanan memle
ketin sosyal ve ekonomik sorunlarından söz aç
madı. (C. H. P. sıralarından; alkışlar) 

Saym arkadaşlarım, konuşmamın buraya 
kadar olan bölümünde yapmaya çalıştığım kar
şılaştırma ve çözümleme gösteriyor ki, Adalet 
Partisinin Hükümet programiyle ve parti prog-
ramiyle 1.968 bütçesi arasında önemli çelişmeler 
vardır, İkinci Beş Yıllık Plânın kendi içinde bü
yük tu+arrslıHar vardır. İkinci Beş Y'Uık Plân
la bu plânın ilk uygulama yılını düzenliyen 
1968 programı arasında büyük çelişmeler var-
(br. Gerek İkimi Bes Yıllık Plânla gerek 1968 
pro^r^ivle 1968 bütçesi arasında çelişmeler 
vardır. Üstelik 1968 bütçesinin kendi içinde tu
tarlılıklar vardır. 

Dikkate değer olan nokta şudur : İkinci Beş 
Yıllı1': Plân 1967 Mayıs ayı sonunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 1968 prog
ramı 12 Aralık 1967 de yani sadece altı ay son
ra yayınlanmıştır. 1968 bütçesi ise programdan 
birkaç gün sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulmuştur. Bu kadar kısa aralarla açık
lanan ve birbirinin tamamlayıcısı ve uygulama 
aracı olmak gereken üç önemli belge arasmda 
böylesine büy'ik çelişmeler oluşu ve birbiriyle 
böylesine çelişen üc belgenin de altında aynı Ba
kanlar Knrulu üyelerinin imzalarının bulunuşu 
Devlet yönetmenin sorumluluğu ile bağdasama-
sa gerektir. Bu durum Adalet Partisi iktidarı
nın plânı da, programı da, bütçeyi de ciddiyet
ten nasıl uzak bir şekilde ele aldığını, tutarsız
lıklar ve kararsızlıklar içinde nasıl bocaladığını 

açıkça göstermektedir. Türk halkının büyük 
talihsizliği plânlı kalkınma ilkesini benimsediği 
ve plânlı kalkınmaya büyük umutlar bağladığı 
bir dönemde Devletin başında bu kadar sorum
suz ve kararsız bir idarenin yer alışıdır. (O. H. 
P. sıralarından : «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu kararsızlıklar ve tutarsızlıklar bu çeliş-
kenlikler aslında Adalet Partisinin temel felse
fesinin ve dünya görüşünün eskiliğinden, tutu
culuğundan, çağdaş dünya gerçeklerine ve Tür
kiye'nin gerçeklerine uygunsuzluğundan ileri 
gelmektedir. Türkiye'de kurulu ekonomik ve 
sosyal düzen bozuk ve adaletsizdir. Türkiye'nin 
hızlı kalkınmasına da, sosyal adalet içinde geliş
mesine de elverişli değildir. Birinci Beş Yıllık 
Plân uygulaması sırasında ve 7 - 8 yıldır yaşadı
ğımız gerçek özgürlük ortamı içinde su yüzüne 
çıkan bâzı gerçekler bu düzen bozukluğunu bü
tün açıklığı ile ortaya koymuştur. Bâzı yönetsel 
düzeltme tedbirleri ile bu düzen bozukluğunun 
giderilemiyeceği artık açıkça anlaşılmıştır. Ona 
rağmen A. P. iktidarının düzen değişikliğini 
önlemedeki ısrar ve inadı Türkiye'nin ekonomik 
ve sosval gelişmesini süratle bir çıkmaza do «TU 
sürüklemektedir. Zaman zaman hava şartları 
veya olağanüstü bâzı imkânlar kalkınma hızı
mızda kısa süreler için parlak sonuçlar sağlıyor 
gibi görülebilir. Fakat istikrarlı bir gelişme için 
hava şartlarına veya başka türlü şanslara bel 
bağlanamıyacağı Adalet Partisinin hazırlattığı 
İkinci Beş Yıllık Plânda da belirtilmektedir. Ni
tekim, Adalet Partisi iktidarı sırasında geliş
me hızı bir yıl, plân hedefini aşarak % 10 un 
üstüne varmış, fakat hemen ertesi yıl bu muh
temelen % 5 in altına düşerek plân hedefinin 
çok gerisinde kalmıştır. 

Biz düzen değişmelidir dediğimiz vakit Ada
let Partisi iktidarının ileri gelen yöneticileri 
tepki gösteriyorlar. Başlangıçta bu tepkileri 
bizim düzen değişikliği istediğimizi tıpkı orta
nın solu için veya toprak reformu için yaptık
ları gibi bir demagojik istismar konusu yapmak 
ve halkı aldatarak, bizim düzen değişikliği iste
ğimize karşı tahrik etmek amacını güdüyordu. 
Fakat son zamanlarda düzen değişikliğinden 
kasdım'zın ne olduğunu halk anladıkça ve 
düzen değişikliği için halktan da baskı gelme
ye başladıkça iktidar sorumluları tepklerini 
belli bir huzursuzluk ve sinirlilik içinde gös-
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temektedirler. (O. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

ikide birde bize düzen değişikliği ile ne 
demek istiyorsunuz açık söyleyin diyorlar. Ana
yasayı mı, demokratik rejimi mi değiştirmek 
istiyorsunuz diye soruyorlar. Düzen değişikli
ğinden kasdımızm ne olduğunu sık sık bütün 
açıklığı ile anlatmıyoruz, fakat anlamıyor, daha 
doğrusu anlamaz görünüyorlar. Üniversitelerin 
konferans salonlarında anlatıyoruz, anlamı
yorlar, yerin altındaki işçilere anlatıyoruz, on
lar anlıyorlar, tarlalarını süren köylüler anlı
yorlar, dağdaki çobanlar anlıyorlar, fakat Baş
bakan anlamıyor, Bakanlar anlamıyor, Adalet 
Partisinin yöneticileri anlamıyorlar! (0. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hele açık söyleyin, bu Anayasayı mı istemi
yorsunuz?.. (Adalet Partisi sıralarından, «San
dık hikâyesi» sesleri.) Sandık hikâyesine de 
geleceğim birazdan. (Adalet Partisi sırala
rından gürültüler.) Benim bahsettiğim sinir
liliğin yeni delillerini veriyorsunuz bu dav
ranışınızla. 

Evet açık söyleyin bu Anayasayı mı istemi
yorsunuz, bu Anayasayı mı değiştirmek isti
yorsunuz diye Adalet Partililerin meydan oku
maları çok garip kaçıyor. Çünkü, herkes bi
liyor, ki, Anayasayı istemiyenler, ellerine fır
sat geçer geçmez bu Anayasayı değiştirecek
lerini açıkça söyliyen kendileridir. C. H. P., 
1961 Anayasasını Türis toplumunun en büyük 
kazançlarından biri sayan bir partidir. Adalet 
Partisi köy, kent dolaşıp halkı bu Anayasaya 
kırnrzı oy vermeye kışkırtırken, C. H. P. Ana-
yasanın halk tarafından benimsenmesi için ça
lışmış ve bunda başarı sağlamış olan partidir. 
Şimdi de bir yandan açık söyleyin Anayasayı 
mı değiştirmek istiyorsunuz diye... 

(Adalet Partisi sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti 
muhafaza edelim efendim. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA BÜLENT 
ECEVİT (Devamla) — Şimdi bir yandan «Açık 
söyleyin Anayasayı mı değiştireceksiniz.» diye 
sözde bizi köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Ada
let Partisi yöneticileri bir yandan da Anaya^ 
şada değişiklik yapma imkânını elde etmenin 
hazırlığına girişmişlerdir. Seçim Kanununu 
en başta bunun için değiştirmek istemekte

dirler. Seçim Kanunu değişirse, oylan düşse 
bile Meclise Anayasayı değiştirme için gerekli 
çoğunlukla gelebileceklerini hayal etmektedir
ler. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Meclis İçtüzüğünde yapmayı düşün
dükleri değişikliğin ardında yatan başlıca 
niyetlerden biri de hiç şüphe etmiyorum, el 
lerine fırsat geçtiği takdirde Anayasa değişik
liğini kolayca gerçekleştirebilmektir. 0. H. P. 

. ise, Anayasayı değiştirmek değil, Anayasayı 
gerçekleştirmek istemektedir. Anayasanın he
nüz kâğıt üstünde kalan bâzı ileri hükümle
rini, halkçı hükümlerini kâğıt üzerinden top
lum yaşantısına geçirmek, yaşar hale getirmek 
istemektedir. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 
Anayasanın yeni siyasal düzenle ve hukuk dü
zeni ile ilgili hükümlerini 0. H. P. 1961 - 1965 
arasında, üç aylık iktidarı sırasında ger
çekleştirmiştir. Toplumun yaşantımıza geçirmiş
tir. sosyal ve ekonomik düzenle ü̂ rUi hüküm
lerden de bâzılarını, örneğin çalışma düzeni 
ile ilgili hükümlerini geçirmiştir. Fakat daha 
fazlasını yapmaya imkân bulamadan iktidar
dan ayrılmıştır. Düzen değişikliği istediğimi
zin Anayasayı değiştirmek isteği ile ilgili ol
madığı gibi, demokrasiden vazgeçmek gibi bir 
hevesle de ilişiği yoktur. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) Tersine demokrasiyi sağlamlaş
tırmak için, demokrasiyi daha sağlam ekono
mik ve sosyal temellere kavuşturmak için de 
bir düzen değişikliğine ihtiyaç vardır. İstedi
ğimiz Anayasanın dışında değil, Anayasanın 
içinde bir düzen değişikliğidir, Anayasaya ay
kırı değil, Anayasanın gereği olan düzen de
ğişikliğidir. Bunu hâlâ anlamamakta iıiade-
denlere bir kez daha Yüce Meclisin ve Yüce 
Milletimizin huzurunda niçin ve nasıl düzen 
değişikliği istediğimizi birkaç örnekle anlat
mak isterim. Bu birkaç örnek Anayasamızın 
bâzı hayati hükümlerinin henüz gerçekleşme
miş olduğunu ve bu hükümlerin gerçekleşme
sine bugünkü iktidarın nasıl engel olduğunu 
göstermeye yetecektir sanırız. Anayasamızın 
37 nci maddesi şöyle der : 

(Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesi
ni gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye
ter toprağı, bulunmıyan çiftçiye toprak sağla
mak amaçları ile gereken tedbirleri alır. Ka
nun, bu amaçlarla değişik tarım bölgelerine ve 
çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebi-
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lir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahibol-
masını kolaylaştırır.) 

Bu Anayasa hükmündeki, kanun, değişik 
tarım bölgelerine, çeşitlerine göre toprağın ge
nişliğini gösterebilir, sözünün anlamı açıktır. 
Bölgelerin ve ürünlerin özelliklerine göre bir 
kişinin veya ailenin elinde en çok ne kadar 
toprak bulunabileceği kanunca tesbit edilmek 
ve bunun üstünde kalan topraklar kamulaştın-
larak topraksız veya az topraklı çiftçilere ve
rilmek gerekir. Nitekim bir sonraki maddede 
de, 38 nci maddede de çiftçinin topraklandırıl
ması amacı ile toprak kamulaştırılması yapı
labileceği daha açık olarak belirtilmekte ve bu
nun bâzı koşulları da tesbit edilmektedir, ör
neğin ; kamulaştırılan topraklar için ödeme sü
relinin 10 yılı aşamıyacağı, kamulaştırılan 
toprak bedelinin o toprağı doğrudan doğruya 
işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçüler içinde 
geçinebilmesi için zaruri olan kısmının peşin 
ödeneceği yine Anayasada yazılıdır. Anayasa
nın bu kadar açık olarak toprak reformunu 
emretmiş olmasına, bunun için gerekli kamu
laştırmanın yolunu yordamını da belirlemiş 
olmasına rağmen Adalet Partisi iktidarı top
rak reformu yapmıyacağmı, kimsenin topra
ğından bir karışını alıp topraksız köylüye ver-
miyeceğini açıkça söylemektedir. Nitekim ha
zırlanan sözde tarım reformu tasarısında da 
kimsenin toprağının kamulaştırılmasının ön
görülmediği ilgili Bakan tarafından açıklan
mıştır. Bu durumda Anayasaya karşı gelen, 
Anayasanın emrettiği düzeni reddeden her hal
de C. H. P. değil, Adalet Partisidir. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Bir başka örnek, Anayasa 40 ncı maddesin
de şöyle demektedir : 

(Devlet özel teşebbüslerin, millî iktisadın 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürüme
sini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyacak tedbirleri alır,) 41 nci maddede de 
Anayasa, «yatırımları toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere yöneltmenin Devlete veril
miş bir ödev olduğunu yazmaktadır. Fakat Ada
let Partm iktidarı Anayasanın bu açık hüküm
lerine rağmen özel teşebbüslerin millî iktisadın 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürüt
mek için ve özel sektör yatırımlarını toplum ya
rarına gerektirdiği önceliklere yöneltmek için 
hiçbir etkili tedbir almamaktadır. Sayın Baş

bakan bu konuda özel sektöre ancak öğütler 
vermekle yetinmekte, fakat her hangi bir mü-
eyyideli direktif vermeye yanaşmamaktadır. 

Denilebilir ki, özel teşebbüsü belirli yatı
rım hedeflerine, belirli alanlara yöneltmek için 
bâzı özendirici tedbirler alınmıştır ve alınmak
tadır. Bu doğrudur. Ama böyle özendirici ted
birlerin şimdiye kadar hemen hiçbir özendirici 
etkisi görülmemiştir. Birazdan bâzı somut ör
neklerini vereceğim gibi, kurulu ekonomik dü
zende millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaç-
lara aykırı faaliyetlerle özel teşebbüsün o ka
dar büyük ve kolay kurlar sağlaması mümkün
dür ki, ve bu faaliyetleri için o kadar kolay
lıkla, o kadar bol kredi bulabilmektedir ki, bu 
gibi faaliyetlerin avantajı yanında vergi bağı
şıklığı gibi birtakım tedbirler özendiricilik ka
zanamamaktadır. 

Yine Anayasa 41 nci maddesinde, iktisadi 
hayatın herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre dü
zenlenmesini emretmektedir. 52 nci maddesinde 
de, (Devlet, tanm ürünlerini ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gerekli 
tedbirleri alır) demektedir. Oysa Adalet Par
tisi iktidarının geniş halk toplulukları için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesini 
değil, asgari yaşayış seviyesini amaç edindiği 
Sayın Başbakan tarafından plân görüşmeleri 
sırasında Senatoda belirtilmiştir. Kaldı ki, uy
gulama da bu yöndedir, 'hattâ asgari yaşayış 
seviyesini sağlamak için bile asgari ölçüde çaba 
gösterilmemektedir. Geçim endekslerindeki yük
selişler, işçi ücretlerindeki artışları ya aşmak
ta, ya da etkisiz bırakmaktadır. Köylünün ya
şayış seviyesi ise yükselecek yerde alçalmakta-
dır. Adalet Partisi iktidara geldiğinden beri 
Devlet, açık Anayasa hükmüne rağmen tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gerekli tedbirleri almak şöy
le dursun, tanm ürünlerini ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerden düşürücü tedbirler al
mış ve almaktadır. Adalet Partisinin sahip çık
tığı, korumak istediği, hattâ büsbütün kötü-
leştirdiği düzende de başka türlü olması imkân
sızdır. Nitekim tütün yetiştirici köylünün eme
ği bundan 3 - 4 yıl önceye göre üçte bir veya 
yarı yarıya düşük değerlendirilmektedir. Çün
kü Devlet bir avuç yerli ve yabancı tüccarın 
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yararına tütün yetiştirici köylünün kazancını 
bu orana düşürmüştür. Birçok yemiş ve sebze
leri köylü birkaç yıl önceye göre daha dÜQÜk 
fiyatlarla satmaktadır. Birçok tarımsal ürün-
lerin değeri son yıllarda yükselmemiştir, hattâ 
bâzılarınla düşmüştür. Buna karşılık bütün ta
rımsal ürünlerin maliyetleri büyük ölçüde yük
selmiştir. Yani köylü gitgide yoksullaşmakta
dır. Anayasa 48 nci maddesinde herkesin sos
yal güvenlik hakkına sahibolduğunu ve bunu 
sağlamak için gerekli sosyal sigortaları ve 
sosyal yardım teşkilâtını kurmanın, Devlete 
düşen bir ödev olduğunu yazar. C. H. P. bu 
yolda ileri adımlar atmıştır, işçilerin sosyal si
gortalarını hem sağladığı haklar bakımından, 
hem de kapsam bakımından genişletmiştir. 
Eğeı* 0. H. P. iktidarda kalmış olsaydı, bugü
ne kadar esnaf ve sanatkârlarla serbest mes
lek adamlarının da sosyal sigortalara bağlan
ması ve Devlet memurlarının gerçek sosyal 
güvenliğe kavuşması gerçekleşmiş bulunacak
tı. Bunlar Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın hedefleri arasındaydı ve hazırlıkları ilerle
mişti. ö. H. P. iktidarı, daha geniş vatandaş 
topluluklarını sağlık sigortasına bağlamak üse-
re çalışmalara da başlamıştı, bu çalışmalar da 
yarım bırakılmıştır. Adalet Partisi üç yıldır 
iktidarda bulunmasına rağmen, bu yolda henüz 
hiçbir adım atılmış değildir. C. H. P. yeniden 
?M"dara geldiğinde, Anayasanın ve sosyal he
defleri gerçekleştirilmeden süresi dolmuş Birin
ci Beş Yıllık Plânın bu hedeflerini öncelikle 
gerçekleştirmek için gerekeni yapacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasa ile ilgili ola
rak verdiğim örnekler daha çoğaltılabilir, fa
kat bu birkaç örnek de Anayasanın gerekli kıl
dığı ekonomik ve sosyal düzenle bugün var olan 
ekonomik ve sosyal düzen arasındaki farkları 
hattâ uçurumları göstermeye yetse gerektir. 

, Bizim istediğimiz düzen değişikliği işte bu 
farkları gidermeye, bu uçurumları kapatmaya 
yarıyacaktır. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Is-
Parta) — Nasıl yapacaksınız? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Onlara da 
geleceğim, Sayın Başbakan. Nasıl yapacağımı
za da geleceğim, Sayın Başbakan. 

Böyle bir düzen değişikliği ile Anayasadan 
uzaklaşılmış olmıyacak, Anayasa hedeflerine 

ulaşılmış olacaktır. Kaldı ki, düzen değişikli
ğine, yalnız Anayasaya buyruğu ve sosyal ada
letin gereği olduğu için değil, ekonomik geliş
memizi hızlandırmak için de kesin ihtiyaç var
dır. özel teşebbüsün bile memleket yararına 
golişebilmesi için düzen değişikliği gereklidir. 
Bugünkü düzende iktisadi gelişmemiz niçin 
özlenen hıza ve istenen yöne girememiştir? Bu
nu hem toplumun bâzı kesimlerinden örnekler
le, hem de Devletin açıkladığı bâzı resmî bil
gilerle anlatmak isterim. Bu örnekler ve bilgi
ler, bugünkü ekonomik, sosyal düzenin yal
nız sosyal adalet içinde kalkınmaya değil, sos
yal adaletsiz kalkınmaya bile ne kadar engel 
olduğunu göstermeye yetecektir, sanırım Bu
nun için Türkiye'nin Batısından başlıyarak Do
ğusuna kadar gidelim ve Batıdan Doğuya, Ku
zeyden Güneye halkın nasıl bir düzen altında 
ezildiğini, ekonomimizin nasıl dar boğazlara 
saplandığını görelim. 

Batıda, Trakya'da mandıracılık yapılır, o 
arada peynir yapılır, fakat bizim Avrupa ül
kelerinde çalışan işçilerimize beyaz peynir, ka
şar peyniri Türkiye'den değil, Yunanistan'dan 
Bulgaristan'dan gider. Neden Türkiye'den git
mez? Çünkü Trakya'da hayvan yetiştiren köy
lünün parasızlığından, kredisizliğinden ve ör-
gütsüzlüğündan yararlanan bâzı büyük peynir 
yapımcıları, mevsiminden önce, köylünün hay
vanlarından eldo edeceği sütü çok düşük fiyata 
kapatırlar. Zamanı geldiğinde bu sütten imal 
ettikleri peyniri, sütü avans para ile ucuza ka
patmış oldukları için, kendilerine o kadar ucu
za mal olur ki, yurt içinde üretimi düşük tu
tup bu peynirleri yüksek fiyatla satabildikleri 
için büyük kârlar elde etmiş olurlar. Bu kâr
lar kendilerini bol bol tatmin eder. İhracat ya
pacak olsalar, bugünkü üretim yetmiyeceği 
gibi, büyük imalâta geçmeleri, bunun için de 
büyük yatırımlara girişmeleri gerekir. Oysa 
bugün köylünün sütünü ucuza kapatırken bu
labildikleri kredi kolaylıklarını sınai yatırım
lar için bulamıyacaklardır. Sınai kuruluşlara 
harcıyacakları parayı yıllarca çıkaramıyacak-
lardır. Bütün bunları göze alıp ihracat için 
gerekli büyük tesisleri meydana getirdikleri 
vakit ihracattan elde edecekleri kâr ise, bugün
kü soygun düzeninde iç pazarlardan elde et
tikleri kârın altında olacaktır. Ucuz hammad
de alıp pahalıya mamul madde sattıkları bu-
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günkü soygun düzeni ile Türkiye'de elde et
tikleri kârm tadını dış pazarlarda bulamıya-
caklardır. 

Bu durumda... 
BURHAN BOZDOĞAN (içel) — Neyi izah 

etmek istiyorsan kısaca onu anlatsana.. Kim-
soyuyor, kim soyuluyor? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Köylü so
yuluyor, beyefendi. Sizin oylarını aldığınız 
köylü soyuluyor. Dinleyin de öğrenin. Bunca 
yıldır politikadasınız, öğrenememişsiniz, bari 
burada öğrenin. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bu durumda... 
BURHAN BOZDOĞAN (içel) — Paşa baba

nızın devri geçti, o zamanlar... (Gürültüler) 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Paşa 

baba başına düşsün. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, gürültü etmeyiniz. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Hepsine 
geleceğim. Sabrederseniz hepsini anlatacağım. 

Bu durumda peynir yapımcıları niçin ihra
cata yönelmesin ve endüstri kurmanın... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşma
yınız. Müzakereler böyle devam edemez. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu durum
da peynir yapımcıları niçin ihracata yönelme
nin ve endüstri kurmanın masrafına, zahmeti
ne ve risklerine katlansınlar? O. yüzden hem 
bu endüstri kolumuz gelişememekte, hem de 
Türkiye peynir ihracedip bir miktar döviz ka
zanma imkânından yoksun kalmaktadır ve 
köylümüzün yoksulluğu devam etmektedir. 
Burada kabahat ne hayvan yetiştiren köylü
nün, ne de hayvan ürünlerini avans para ile yok 
pahasına kapatıp, mamul hale getirerek ateş 
pahasına satan iş adammındır. Kabahat ikisinin 
de değildir. Kabahat düzenindir, çünkü bu 
öyle bir düzendir ki, hayvan yetiştiren köylü
nün emeğini mükâfatlandırmaz. Hayvan ürün
lerini işliyecek ihracat endüstrisi kurmayı mü
kâfatlandırmaz. Ama bir çeşit tefecilik olan, 
hayvan ürünlerini avans parayla ucuza kapat
mayı mükâfatlandırır. Buna bol bol imkân ve 
fırsat hazırlar. Düzen böylesine ters olduğu 
için de süt mamulleri ve yumurta ihracatımız, 
bütçe gerekçesindeki rakamlardan öğrendiğimi
ze göre; 1966 Eylülünde 12 tondan, bu kadar 
cılız bir rakamdan 1 yıl sonunda, 1967 Eylülün

de 2 tona iner. Döviz gelirimiz de aynı dönem
de 17 bin dolardan 1 000 dolara, yani 17 de 
1 e düşer. Bu düzen değişmeli de ne olmalıdır? 
(Gürültüler) Bu düzen değişmeli de ne olmalı? 
Bütün hayvan sürüleri, bütün mandıralar ve 
bütün hayvan ürünleri endüstrisi devletleştiril-
nıeli midir? Ortanın solunda bir parti olarak, 
C. H. P. olarak bizim buna cevabımız, kesin
likle hayırdır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Biz diyoruz ki; ülkemizde halk yararına 
bir teşebbüs özgürlüğü ve mülkiyet düzeni ku
rulsun. Trakya'da hayvan yetiştiren köylüler 
Devletin yardımiyle, yol göstericiliğiyle koope
ratiflersin. Devlet bu kooperatiflere kontrollü 
krediler versin. Kredi verirken karşılık olarak 
taşınmaz mal aramasın, toprak tapusu arama
sın, köylünün emeğini ve hayvanlarını yeterli 
karşılık saysın. Köylü paraya muhtacolduğu za
man tefeciye, aracıya veya büyük mandıracı
ya başvurmak zorunda kalmasın, ihtiyacını 
kooperatifinden karşılıyabilsin, böylelikle hay
vanlarının sütünü yok pahasına satmaktan kur
tulsun. Köylünün bu şekilde sağlıyacağı kazanç 
fazlasını yine kooperatifinin yardımıyla hay
vanlarının süt verimini artırmak için kullana
bilsin, süt endüstrisi kurmak için değerlendi-
rebilsin ve bugün iş adamlarının yeteri kadar 
kârlı bulmadıkları için kurmadıkları bir en
düstriyi ihracatla yapabilecek şekilde koopera
tiflerin desteği ile gerçekleştilebilsin. 

özel kişilere süt endüstrisi kurmak yasak 
mı edilsin? Böyle bir düşüncemiz de yok. Ku
rulacak yeni düzen içinde havadan para kazan
mak... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika; muh
terem arkadaşlarım, Tüzüğümüze pö^e söz ka
yıt ve talep sırasına göre verilir. Sırası gelen 
kürsüden konuşur. Cevap vermek için sırasını 
beklemek ve kürsüden cevap vermek iktiza 
eder. içtüzüğümüzün düzeni budur. Bunun 
dışında, söz teatisi suretiyle bir- müzakere 
usulü yoktur. Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kurulacak 
yeni düzen içinde - havadan para kazanmak im-
ikânsızlaşacağı için, onlar da, yani bugünkü 
mandıra sahipleri de aynı iş koluna devam et
mek isterlerse, ortaklık kurup ciddî yatırım 
yapabilirler, normal rekabet şartları içinde en
düstrileşme yoluna gidebilirler. 
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Bugünkü düzende kolay kazancın yolunu 
bulmuş olanlardan bu düzenin devam etmesini 
istiyenler böyle bir düzen değişikliğini önle
mek için ne yapıyorlar? 

Aristo mantığını dejenere ederek, Trakya'
da köylüye diyorlar ki; «Bulgaristan'da koo
peratifçilik var, Bulgaristan komünist. Öyley
se köylü kooperatifleştiği takdirde biz de Bul
garistan gibi komünist oluruz.» 

Böyle bir mantık şu noktaya kadar götürü-
lebilir. Bulgaristan'da güneş Doğudan doğar, 
Bulgaristan komünisttir, öyleyse güneşin Do
ğudan doğduğu her ülke komünisttir. (Gü
lüşmeler) 

Kooperatifçilik aleyhindeki bu propagan
dayı Trakya'da bâzı aracılar ayçiçeği koopera
tifçiliğine engel olmak için de yapmışlar, fakat 
ayçiçeği kooperatifleri kurulmaya başlayınca, 
köylünün kazancı da bu sayede artınca şimdi 
aynı kimseler, komünistliktir diye önlemeye ça
lıştıkları kooperatiflerin yönetimini ele geçirmek 
üzere mücadeleye girişmişlerdir. (0. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu örneği bırakıp biraz daha Doğuya, İs
tanbul'a gelelim. Boğaziçinde Rumeli Kavağında 
balıkçılar vardır. Küçük motor sahibi, yani 
hem sermayesi ile hem emeği ile çalışan, ayrıca 
işçi de çalıştıran balıkçılardır. Bu balıkçılar bu
günkü düzenden şöyle dert yanarlar : 

«Biz, Karadenizin dalgalariyle boğuşur 
tonlarla balık tutarız. Balık çabuk bozulan bir-
şeydir. Bir soğuk depoda korunması gerekir. 
Bizler yeterli kredi alamadığımız için soğuk 
depo kuramayız. Devletin, Et - Balık Kurumu
nun soğuk depolarını yüzümüze kapalı bulu
ruz. istanbul'da depo sahibi bir kaç aracı vardır, 
balıklarımızı bunlara götürürüz. Bize depola
rının dolu olduğunu söylerler, balıklarımızı al
mak istemezler. Ancak biz çaresiz kalıp da 500 
kuruşluk balığı 40 - 50 kuruşa, hattâ 5 - 10 ku
ruşa indirirsek depolarının kapılarını aralarlar. 
Çoğu zaman balıklarımızın büyük kısmını da 
denize dökmeye bizi mecbur bırakırlar. Biz bol 
balık tuttuğumuz veya tutabileceğimiz halde bu 
yüzden piyasaya az balık çıktığı için piyasada 
balık fiyatlarını diledikleri gibi ayarlarlar. 
Bizden aldıklarının 10 misli 20 misli fazla fi
yatla halka yedirirler.» 

Sorduk bu balıkçılara; bu düzen değişse, Et 
ve Balık Kurumu varlıklılara verdiği avansı 
sizlere, gerçek balıkçılara verse, sizlerde ara
nızda birleşip, Devletin yardımı ile kendi soğuk 
depolarınızı kendiniz kursanız tuttuğunuz ba
lık miktarı ne kadar olur? 

Dediler ki, balıkçılar: «Ne kadar artaca
ğının hesabı, kitabı olmaz. Şimdi biz burada tem
bel tembel oturmuş konuşurken biliyoruz ki, Ka-
radenize bir kaç mil açılsak bir kaç saatte ton
larla balık tutar geliriz. Ama yok pahasına sat
mak, hattâ belki de gerisingeri denize dökmek 
zorunda kalacağımız için balık tutmuyoruz. O 
yüzden biz kazanamıyoruz, işçimiz aç kalıyor. 
İstanbul'un, Anadolu'nun dar gelirli halkı da 
balık yiyemiyor.» 

Demek ki, üç yanı denizle çevrili, denizleri, 
gölleri, nehirleri dünyanın en güzel balıklariy-
le dolu ülkemizde bugünkü düzende balıklar 
sularımızda serbestçe dolaşır, balıkçılar kah
velerde boş oturur, dar gelirli halk, ateş paha
sına olduğu için, balık yiyemez, beslenemez. 
Ama bir kaç aracı, tefeci, depocu kurdukları 
fiilî tekel sayesinde havadan milyonlar kazanır
lar. 

Buradaki tekelciler, aracılar da tıpkı Trak
ya'nın peynir çileri gibi, iç pazarlarda düzen 
bozukluğundan yararlanarak, Devletin ve hal
kın sırtından o kadar kolay ve bol para kazan
maktadırlar ki, ancak büyük yatırımlar yap
tıktan ve bâzı riskleri göze aldıktan sonra gire
bilecekleri dünya pazarlarına girip de bugün
künden daha az kârla yetinmeyi elbette düşün
mezler. O yüzden de balık ihracımız bir türlü 
gelişmez. 

Bütçe gerekçesinden öğrendiğimize göre 1965 
te Türkiye 13 591 ton balık ihracederken, 1966 
da ihracatımız 12 900 tona düşmüştür. 1967 de, 
yani bugünkü iktidarın tutumuyla bozuk düze
nin büsbütün bozulduğu devirde ise balık ihra-
catımızdaki düşüşün büsbütün hızlandığı anla
şılıyor. 

Burada da kabahat ne balıkçıda, ne de aracı 
veya depocudadır, kabahat bugünkü düzende
dir. 

Bu düzeni değiştirip de ne yapmalı? De
nizdeki balıkları, balıkçıların motorlarını ve 
özel depoları devletleştiraıeli mi? Ortanın so
lunda C. H. P. olarak buna da (hayır) diyoruz. 
O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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İstediğimiz düzen değişikliği şundan ibaret
tir: Davlet, Balıkçılık alanında özel sektöre 
yapacağı yardımı doğrudan doğruya balıkçılara 
yapmalıdır. Avansı, krediyi çene kontrollü kre
di olarak balıkçıların kuracakları kooperatiflere 
vermelidir, onların kendi hava depolarını ken
dilerinin kurmalanna ve kendi kooperatifleri 
yolu ile balık ihracetmelerine veya balık ürün
lerini, meselâ yem sanayiinde değerlendirecek 
tesisler kurmalarına yardım etmelidir, özel 
depo sahipleri ortadan mı kalk3in? Hayır, ama 
onlar da bu alanda çalışmaya devam edecekler
se daha makul kârlara razı olsunlar ve asla 
devletçe desteklenmesinler. 

Biraz daha doğruya doğru gelelim: Elimiz
de geçen mevsimin makbuzlarından örnekler 
var. Bizim geçen mevsim çarşıdan, pazardan ki
losunu 250 - 300 kuruşa alabildiğimiz elmalar, 
bâzı, Kocaeli, Sakarya köylülerinden kilosu 30 
kuruşa, bizim 200 kuruşa alabildiğimiz erikler 
yine o bölge köylüsünden 25 kuruşa alınmış. 
Aradaki büyülk kâr nakliyecinin veya manavın 
cebine mi gitmiş? Hayır. Onlar da pek az kâr
la yetinmişler, ama köylüyü çaresiz, parasız, 
kredisiz durumda yakalıyan birkaç aracı o ye
mişleri emek verip yetiştiren köylüden de, taşı
yan nakliyeciden de, satan manavdan da kat kat 
fazla para kazanmışlar. Bir mevsimde hemen 
hiç emeksiz ve rizksiz yüzbinlerine yüzbinler, 
milyonlarına milyonlar katmışlar. Türkiye'nin 
hemen neresinde yaş meyve, sebze yetişiyorsa 
köylülerden pekçoğu için durum budur, bâzı 
yerlerde durum bundan da kötüdür, örneğin 
sınır boyunda Edirne'de veya Çanakkale'de veya 
güneyde Erdemli'de veya Orta - Anadolu'da 
Niğde'de durum aşağı - yukarı böyledir. 

Türkiye'nin en varlıklı bölgelerinden olan 
İçel'de Erdemli köylülerinin çoğu zaman seb
zelerini 5 - 10 kuruca bile satamadıkları için 
çürümeye bıraktıklarını o bölge köylülerinden 
daha yeni dinledim. Gaziantep'in, Maraş'm, 
üzüm yetiştiren köylüleri için de durum aynıdır. 
Bu illerimizde pekçok köylü yetiştirdiği seb
zeyi, yemişi yok pahasına sattığı veya hiç sa
tamadığı için açtır. Şehirlerde ise pekçok işçi, 
memur aynı yemişler, sebzeler piyasada suni 
darlık yaratılarak ateş pahasına satıldığı için, 
iyi beslenememekte ve hayat pahalılığının ağır 
yükü altında ezilmektedir. Kabahat sebze, mey

ve yetiştiren köylünün müdür? Hayır. Aracının, 
tefecinin midir? Hayır. Kabzımalın mıdır? Ha
yır. Kabahat yine düzenin ve kabahat bu düzeni 
bunca kötülüğü ortaya çıktıktan, Devletin resmî 
belgelerinde açıklandıktan sonra bile, değiştir
meyiz diye direnen politikacılarındır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

Yine bu düzenle aracılar ve tefeciler için 
Ziraat Bankasından aldıkları düşük faizli bol 
krediyle devleti soyarak köylüyü sömürerek ve 
şehirlerdeki dar gelirli halkı açlığa mahkûm 
ederek bol para kazanmak o kadar kolaydır ki, 
birçoğu sanayi kurmanın ve ihracata girme
nin külfetine risklerine katlanmazlar. 

Şimdi biraz daha doğuya doğru gelip bir 
çeltik bölgesine, meselâ Çorum'a geçelim : 

Çeltik ekicisine su gereklidir. Çeltik ekimi 
için su kanalları açılması tipik bir alt yapı 
yatırımlarını öncelikle Devletin yapması gerek
tiğini en liberal görüşlü kimseler bile benimse
diği halde, bizde su kanallarını bilhassa bu böl
gede genellikle Devlet de, kooperatifler de değil, 
birkaç varlıklı insan açar. Verdikleri suya karşı
lık Çorum'da çeltik ekici köylüden ürünün yarı
sını isterler. Oysa çeltiği yetiştirmek, biçmek, 
harman depolarına çekmek gibi işlerin bütün 
masraflarını köylü yapar. Ürünlerini yetiştir
mek, biçmek, dövmek için k:ylü kendisine suyu 
veren kişinin veya şirketin alet ve makinalarım 
kullanmaya mecburdur. Buna karşılık da ken
di % 50 hissesinin % 2,5 unu su sahibine ay
rıca verir. Eğer köylü üstüne düşen masraflar
dan her hangi birini yapmaz veya yapamazsa, 
ürününe gereği gibi takamazsa suyu veren ki
şi veya şirket bu işi üzerine alır ve ürünün tü
müne el koyar. Köylünün ekeceği ürünün ruh
satım da suyu verenler elinden alırlar. Ziraat 
Bankası ruhsat kimdeyse krediyi ona verir. 
Yani suyu verene verir. Onun için köylüye su
yu veren kimse veya şirket bu ruhsatla köylü
nün hakkı olan krediyi de bankadan kendisi 
alır ve bir ortağına devreder. Çeltik için ge
reken masrafı yapamıyacak durumda olan köy
lü bu yüzden, yetiştireceği ürünün hep3i elim
den gitmesin diye ruhsatını kaptırdığı su sahi
binden borç para ister: «Bende para yok, ama 
sana bir ahbabımdan buluvereyim der». O 
da ve köylünün ruhsatjyle Ziraat Banka
sından, Devletin bankasından düşük faiz
le aldığı kredinin bir kısmını ortağı va-
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sıtasiyle bir lütuf ve insanmış gibi köy
lüye ödünç verdirir. Köylüye bu bor
cu veren kimse, köylünün hakkı olan Devlet 
parası ile köylüye tefecilik yapmaktadır. Yani 
plândaki bilimsel deyimle, teşkilâtlanmamış kre
di piyasası erbabıdır. ..Ziraat Bankasından % 
9 - 10 faizle aldığı parayı, köylünün parasını 
5 - 6 ay için % 50 faizle kısmen köylüye dev
retmektedir. Çeltiği pirinç yaptırmak üzere ge
tirdiği çeltik fabrikasında da ve pirincinin sa
tışında da türlü oyunlardan, dolaplardan geçen 
köylü, bunca soygundan sonra elinde birkaç ku
ruş kalmışsa, onu da günlük ihtiyarlarını temin 
etmek için ayrıca asgari % 50 faizle borçlan
mış olduğu tefecilere öder. Böylece bir yıllık 
ağır emek ürünü olan pirincini elden çıkarıp kö
ye döndüğünde bir mevsim öncesinden çok daha 
yoksul, çok daha borçludur. Sudan para kaza
nanlar yüzbinlerine yüzbinler, milyonlarına 
milyonlar eklemişlerdir. 

Soygun bu kadarla da bitmez. Pazarlama 
sırasında da pirincin fiyatı türlü oyunlarla kı
rılır, ama tüketicilere köylüye ödenen paranın 
iki - üç misline satılır. Böylece devlet soyulur, 
köylü sömürülür, piritıç çok pahalı olduğu için 
pirinç almaya gücü yetmiyen dar gelirli halk 
aç bırakılır, üstelik bu sömürü düzeninde ve
rimli çiftçilik yapmakta çok güçleştiği için çel
tik verimi gitgide düşmektedir, öyle ki, yine 
bütçe gerekçesinden öğrendiğimize göre, pi
rinçte hektar başına verim: 1964 te 2 857 kilo
dan 1965 te 2 600 kiloya, 1966 da ise 2 308 ki
loya inmiştir. Yani böylesine antisosyal bir dü
zenin ne kadar antiekonomik olduğu da bu şe
kilde ortaya çıkmaktadır. 

Burada düzen değişsin de çeltik tarlaları 
Devlete mi geçsin, köylü Devletin eciri mi olsun 
istiyoruz? Hayır. Ortanın solunda bir parti ola
rak istediğimiz bu değildir, ama Devletin zaten 
kamuya aidolan suya sahip çıkmasını istiyoruz. 
Su kanallarını Devletin açmasını veya Dev
let yardımı ile köylü kooperatiflerinin açmasını 
istiyoruz. Banka kredilerinin doğrudan doğru
ya gerçek çeltik ekicilerine, gerçek üreticilere 
verilmesini istiyoruz. Böylelikle hem köylü da
ha çok kazanabilecektir, hem de halk daha ucu
za pirinç yiyebilecektir. 

Tütün bölgesine gidelim. Bugünkü tütün dü
zeninde Devlet kaynaklarından aldığı yüzler
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ce milyon liralık kredi ile 93 ihracatçı bir yılda 
230 000 000 lira kâr sağlarken, aynı, yılda 
454 000 tütün yetiştirici aile tüccara sattığı tü
tünden ancak 50 000 000 lira kîr sağlıyabilmek-
tedir. Yani tüccara satılan tütünden bir tütün 
yetiştirici aileye yılda ortalama 110 lira net 
kâr düşerken, aynı tütünden bir tüccara yılda 
ortalama 2 500 000 lira kâr düşmektedir. Biz 
tütün tarımı devletleşsin mi istiyoruz? Asla, fa
kat Devlet tekelciliği halk yararına işlesin ve 
tütün yetiştirici köylü Devlet desteğiyle örgüt
lenerek kendi tütününü kendi ihracedebilir du
ruma gelsin, öylelikle aracıya kalan 230 000 000 
lira kârın büyük bir kısmı da ekiciye kalsın 
istiyoruz, (ö. H. P. sıralarından alkışlar). 

Orta Anadolu'ya buğday bölgesine geçtiği
miz vakit sömürü düzeninin nasıl imlediğini ge
çen yıl plân görüşmeleri sırasında bir örnekle 
anlatmıştım. Kış ortasında parasız kalan, borç
lu olduğu için tapulu toprağı olmadığı için 
bankadan para alamıyan Konya köylüsünün na
sıl sözde toptancılık yapan bâzı tefecilere baş
vurduğunu, metresi 4C0 kuruşluk kumaşı ancak 
altı ay sonra buğdayını sattığı vakit parasını 
ödeyebileceğinden 600 kuruşa almak zorunda 
kaldığını, kendisine kefil olan bir tüccara da 
ayrıca metre başına 503 kuruş ödediğini, böy
lelikle metresi 400 kuruşluk kumaşın kendisine 
650 kuruşa mâlolduğunu, bu kumalı paraya çe
virmek için de hiç el değdirmeden aynı toptan
cı tefeciye 300 - 350 kuruşa geri sattığım an
latmıştım. Böylelikle köylünün buğdayı karşı
lığında devletten alacağı paranın yarısını daha 
mevsiminden altı ay önce tefeciye kaptırdığını, 
tefecinin de o kumaş üzerinden normal toptan
cı kân dışında metıe başına 250 - 300 kuruş net 
ve temiz kâr, sağladığını söylemiştim. 

Konya ovasından Kuzeye çıkarsak fındık 
bölgesine geliriz. Dünya fındık piyasasına Tür
kiye hâkimdir. Ona rağmen fındık ihracatçıları 
bazen suni olarak Dünya fındık piyasasını dü
şürürler. Gerçi devlet ihracat için taban fiyat 
tesbit eder. Bunun altında fiyatla fındık ihra-
cedilemez, der. Fakat ihracatçılar Fiskobirlikle 
rekabet için taban fiyatın altında satış yapar
lar. Aradaki farkı karaborsadan döviz alarak 
kapatırlar, ama yine de büyük kârlar sağlarlar. 
Çünkü devletin kendilerine çok düşük faizle 
verdiği ihracatçı kredisini fındık yetiştiren dar 
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gelirli köylüye % 100 - 200 faizle vererek tefe
cilikten o kadar büyük paralar kazanırlar ki, 
karaborsadan döviz almak için ödedikleri pa
rayı çıkardıktan sonra.hem kendilerine büyük 
kâr kalır, hem de Fiskobirlik'in ihracat im
kânlarını böylece kösteklemiş olurlar. 

Doğu Anadolu'da ise sömürü düzeni büsbü
tün korkunç bir hal alır. Hayvancılığı geliş
tirmek için Et ve Balık Kurumunun dağıttığı 
avanslardan ancak varlıklı kimseler yararlana
bilmektedir. Köylülerin çoğu ne Et ve Balık 
Kurumundan avans, ne de Ziraat Bankasından 
kredi alabilirler. Kredi alanlardan çoğunun da 
eline yılda 200 - 300 lira kredi ancak geçer. 
Esasen Doğu Anadolu'da dağıtılan hayvancı
lık kredisi hayvan başına yılda 100 - 125 kuruş
tan ibarettir. Yani bir hayvanı nallatmıya bile 
yetmiyecek kadar azdır. Ondan da bir avuç in
san faydalanır. Et ve Balık Kurumunun ve Zi
raat Bankasının imkânları kendilerine açık olan 
bu bir avuç kimseden çoğu tefecilik yolu ile 
halkı, kaçakçılık yolu ile de devleti soyarlar. 
Doğuda kış ortasında parasız kalan köylü he
nüz doğmamış kuzuları 50 liradan satar. Doğ
duktan sonra bu kuzuları altı ay otlatır, bes
ler, piyasada 50 lira edecek hale geldiğinde altı 
ay önce 50 liradan satmış olduğu kimseye ve
rir. 

Doğu Anadoludan Güneye doğru indikçe 
birçok köylüler anasının karnında iken 1/3 fi
yata satabilecekleri kuzudan da yoksundurlar. 
Onlar teşkilâtlanmamış kredi payasasmda an
cak kendi emeklerini ortaya koyabilirler. Yazın 
işin nisbeten çok olduğu aylarda işçi veya ır
gat gündeliği 15 liraya kadar yükselir. Kış or
tasında parasız kalan köylü yaz ayları için 
emeğini daha kış ortasında 5 liradan kiralar. 
Doğuda köylünün yoksulluğundan yararlana
rak fiyatları 1/3 e kadar kırılarak toplanan 
hayvanlar büyük kârlarla sınırdan dışarıya ka
çırılır. Devlet yönünden bu durumun sonucu 
nedir? Birkaç yıldır Doğu Anadoludan yurtdı
şına giden hayvan sayısı büyük ölçüde arttığı 
halde, hattâ ihracedilmek üzere Orta Anado
ludan doğuya hayvan sürüleri götürüldüğü hal
de bu ihracat kaçakçılık yolu ile yapıldığı için 
hayvan ihracından elde ettiğimiz döviz sürekli 
olarak düşmektedir. Resmî rakamlara göre ih-
racedilen hayvan sayısı, tabiî resmî rakamlara 

göre ihracedilen hayvan sayısı : 1965 de 
1 265 100 den 1966 da 632 202 ye düşmüştür. 
Yani yarı yarıya düşmüştür. Daha doğrusu 
düşmüş gibi görünmektedir. Canlı hayvan ihra
cından elde edilen gelir de 1965 de 17 449 000 
dolardan 1966 da 10 146 000 dolara inmiştir. 
Demek ki bugünkü düzende devlet hayvancılığı 
destekleme görünümü altında köylüyü sömüren 
ve kaçakçılık yapan, Türkiye'nin büyük döviz 
kaybına sebebolan bir avuç çıkarcıyı destekle
miş, beslemiş olmaktadır. 

Doğu Anadolu'da daha Güneye doğru Ağ
rı'ya ve Hakkâri'ye doğru indiğiniz vakitte dü
zen bozukluğunun aynı şekilde artmakta oldu
ğunu görürsünüz. 

Vaktinizi fazla almamak için bu örnekleri 
çoğaltmıyorum fakat, Türkiye'nin neresine gi
derseniz buna benzer sömürü örneklerine Tas
larsınız. Anadolu'yu sadece nutuk çekmek için, 
halkı aldatmak için, halkı aldatıp oylarını ala
bilmek için dolaşan politikacılar elbette bu ger
çekleri öğrenemezler. Halkın meselelerini halk
tan öğrenmek istiyenler halkın derdini biraz 
deşerlerse böylesine acı, insafsız ve insanlık dışı 
bir sömürü düzeninin nasıl işlediğini kolaylıkla 
görebilirler. Böyle bir sömürü düzenini göre 
göre, bile bile bu düzen değişmesin demek, 
Türk halkı, Türk köylüsü sömürülmeye, Türk 
Devleti soyulmaya devam etsin demektir. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu sö
mürü düzeni Türkiye'de sadece sosyal adaletsiz
lik yaratmakla kalmıyor.... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Kim kurdu o düzeni? 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Ki
min kurduğuna da geleceğim, hepsine gelece
ğim. Hiçbir kuşkunuz kaimi yacak. 

Bu sömürü düzeni Türkiye'de sadece sosyal 
adaletsizlik yaratmakla kalmıyor, ekonomimizin 
kısırlığında, gelişmemizin yavaşlığında, hattâ 
özel teşebbüsümüzün yetersizliğinde, güçsüzlü
ğünde ve topluma yararlı olamayışında başlıca 
etkende bu düzen bozukluğudur, bu sömürü dü
zenidir. 

Sayın Başbakan veya ilgili bakanlar sık, sık 
özel teşebbüse nasihat verirler; özel teşebbüsten 
ricada bulunurlar. Özel teşebbüsü daha çok sı
nai yatırım yapmaya, daha çok ihracata teşvik 
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etmek isterler fakat, bu nasihatları, ricaları, tel
kinleri hiçbir etki yapmaz. 

Birkaç hafta önce Ankara'da toplanan Dör
düncü Sanayi Kongresi vesilesi ile de Sayın 
Başbakan güzel bir konuşma yaptı. Bu nasihat-
lan, ricaları, telkinleri tekrarladı. Büyük he
defler gösterdi Sayın Başbakan milletçe sana
yileşmeye karar verdik, dedi; mutlaka sanayi-
leşmeliyiz, dedi, özel sektör sanayicilerimiz çe
kingenlikten kurtulmalıdır dedi İhracatımızı 
behemahal artırmamız gerektiğini, yoksa, dış 
ödeme dengemizdeki dar boğazdan kurtulamı-
yacağımızı ve yeterince sanayileşemiyeceğimizi 
söyledi. Bunların hepsi güzel sözler, doğru söz
ler; bizzat Sayın Başbakanın kendi sözleri hak
kında o konuşmasında söylediği gibi bütün bun
lar kimsenin itiraz edemiyeceği sözler ama, Sa
yın Başbakan acaba bu düzeni değiştirmedikçe 
bu düzeni değiştirme yoluna olsun girmedikçe 
bu kimsenin itiraz edemiyeceğini söylediği gü
zel sözlerini nasıl gerçekleştirecektir? Düzen 
değişmedikçe bu sözlerin gerçekleşemiyeceğinin 
acı itirafları ve açık delilleri, biraz önce açıkla
dığımız gibi, İkinci Beş Yıllık Plânda da, 1968 
bütçesinde de görülmektedir. Adalet Partisi 
temel felsefesi ile karma ekonomiyi geçici bir 
dönem olarak kabul ediyordu. Türkiye'de git
gide kamu yatırımlarını azaltıp özel yatırımları 
artırmak, kamu kesimini daraltıp özel kesimi ge
nişletmek istiyordu. Seçim programı da, Hükü
met programı da bu felsefeyi yansıtıyordu. Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını bu açıdan eleş
tirmiş, kamu yatırımlarına fazla yer ayrılmasını 
uygun görmemişti fakat, iş başına geldikten sonra 
Adalet Partisi bu düzenle bu felsefenin yürü-
miyeceğini görmüştür. Özel kesimin konut yapı
mına, hem de Türkiye ölçüleriyle lüks konut 
yapımına, yönelmekle devam ettiğini, kendisine 
verilen hedefleri gerçekleştiremediğini görmüş
tür. Onun için de yatırımlarda Devlet kesimi
nin payını ilk düşündüğüne göre artırmaya 
mecbur kalmıştır. Demek ki, özel teşebbüscü 
olan Adalet Partisinin değiştirmiyeceğiz dediği 
bu düzen aslında yalnız sosyal adalete aykırı 
değildir, yalnız, halkın sömürülmesine, Devle
tin soyulmasına sebebolmamaktadır, aynı za
manda memleketin özel teşebbüs eli ile kalkın
masına, özel teşebbüs yatırımlariyle gerçek an
lamda smaileşmesine de engel olmaktadır ve 
Türkiye'nin gelişmiş ülkeler kervanına katılma 

çabası bu yüzden gecikmekte ve bu yüzden Türki
ye vakit kaybetmektedir. Çünkü, bu düzende bir 
insan parasını memlekete ne kadar yararsız şe
kilde işletirse o kadar çok kazanabilir. Kalkın
mamızı ne kadar çok baltalarsa o kadar çok 
kâr edebilir. Sayın Sanayi Bakanının zaman, 
zaman sabrı tükenip bâzı sanayicileri fahiş kâr
lar sağladıkları için, pahalıya üretim yaptıkları 
için azarladığını ve kâh tekdirle, kâh bâzı suni 
tedbirlerle fiyatlarını biraz kırdırmaya çalıştı
ğını görüyoruz. Gerçekte kızılacak olan o sana
yiciler değildir, yine bu düzendir. Çünkü, An
kara Sanayi Odasının geçen yıl yayınlanan Tür
kiye'nin endüstrileşme sorunu adlı bir inceleme
sinde açıklandığına göre bugün Türkiye'de öyle 
bir düzen vardır ki, bir varlıklı kimse sanayie 
yatıracağı paradan yılda % 25 in üstünde kâr 
sağîıyamıyacaksa parasını sanayie değil, arsaya 
veya binaya yatırması, yani taşa toprağa göm
mesi daha kârlıdır. Tabiî, bir yolunu bulup da 
parasını tefecilikte veya aracılıkta işletmesi ise 
narasını taşa toprağa gömmekten de daha kâr
lıdır. Kısacası bugün Türkiye'de öyle bir düzen 
vardır ki, bu düzende parayı taşa, toprağa 
gömmek; o para ile toprağın üzerine fabrika 
kurmaktan daha kârlıdır. 

Devletten avans alıp resmî veya özel banka
lardan düşük faiz ile kredi alıp tarımsal veya 
sınai ürünlere aracılık yapmak, Devletten döviz 
alıp ithalâtçılık yapmak sermaye yatırıp, emek 
verip, kafa yorup o ürünleri meydana getirmek
ten daha kârlıdır. Biz düzen değişikliği derken 
teşebbüs özgürlüğünün kaldırılmasını istemiyo
ruz. Ama, teşebbüs özgürlüğü Devleti ve halkı 
soyma özgürlüğü olmaktan çıkıp, memlekete ve 
halka yararlı hale gelsin, Türkiye'nin kalkın
masına, smaileşmesine gerçekten hizmet etsin 
istiyoruz. Oysa, Türkiye'de bugün mevcut kre
di düzeni de ekonomik alanda sıhhatli bir ge
lişmenin ve toplum yararına bir özel teşeb
büsün kendisine göstermesine imkân verecek 
nitelikte değildir. Şimdi, kısaca resmî bilgilere 
göre buna bakalım. 

1967 nin Eylül ayı itibariyle özel sektöre 
verilen krediler 22 milyar liradır. Bu 22 milyar
lık kredinin sadece 4,5 milyarı çiftçilere ve 540 
milyonu esnaf ve sanatkâra, 1 013 000 000 u sa
nayiciye, 14 milyar liraya yakın bir kısmı da 
tüccara verilmiştir. Demek ki, bugünkü düzen-
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de kredilerden aslan payını tüccar almaktadır. 
Bunun da kendi içinde aslan payını Türk ekono
misine hiçbir şey katmıyan halkımızın kalkın
masına yardım etmiyen, hattâ ekonomimizin ge
lişmesini engelliyen ve halkımızı gitgide yoksul-
laştıran tefeciler ve büyük aracılar almaktadır. 
Hattâ 4,5 milyar liralık tarım kredisinin de bü
yük kısmı yine onlara gitmektedir. Çiftçiler 
Türkiye nüfusunun 3/4 üne yakın oldukları 
halde kredilerin dörtte birinden daha azmi ala
bilmektedirler. Üstelik bu 4,5 milyarın çiftçi
ler arasında dağılımı büsbütün adaletsizdir. 
Çünkü, Ziraat Bankası kredilerinden tarımsal 
işletmelerin ancak 1/3 ü yararlanabilmektedir. 
Bu 1/3 ün yarısı da yılda 300 liranın altında 
kredi alabilmektedir. Yüksek çiftçi kredilerinin 
ortalaması ise adam başına yılda 600 000 lira
nın üstündedir. Hattâ bu arada Ziraat Banka
sından milyonlarca lira kredi alan kimseler bu
lunmaktadır. Bunlar Devlet Plânlama Teşkilâ
tının geçen yıl hazırlanmış bir raporunda açık
lanan resmî rakamlardır. Böylesine adaletsiz ve 
dengesiz bir kredi düzeninde yoksul köylü, hiç 
kredi alamıyan veya yeterince kredi alamıyan 
köylü ne yapmaktadır. Devletten aldığı kredi
lerle tefecilik yapan mutlu kişilere başvurmak
tadır. Bunun da bir örneğini yine Devlet Plân
lama Teşkilâtının bir raporunda okuyoruz. Bu 
raporun belirttiğine göre Hatay'ın Altınözü il
çesinde bir kredi araştırması yapılmış ve şu du
rum ortaya çıkmıştır : Altınözü'nün 19 köyün
de köylüler bir yıl içinde Ziraat Bankasından 
ancak 696 758 lira alabilmişlerdir, fakat tefeci
lerden % 50 - % 100 faiz ödiyerek aldıkları 
kredi 889 000 lirayı bulmaktadır. Acaba Ziraat 
Bankasının toplam kredilerinin artırılacağına 
dair son zamanlarda yayılan haberler bu adalet
sizliği ve dengesizliği düzeltebilecek midir, köy
lüyü tefecinin elinden kurtarabilecek midir? 
Bugünkü düzende buna da imkân yoktur. Çün
kü, yine Devlet Plânlama Teşkilâtının bir rapo
runda açıklandığına göre; cümleyi rapordan 
aynen alıyorum, «Türkiye'de tarımsal kredinin 
dengesiz dağılımını yaratan toprak varlığının 
işletmelere dengesiz dağılmış olması keyfiyeti
dir.» Yine Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbit 
ettiğine göre Türkiye'de işlenen toprakların 
% 70 i tapusuzdur. Ancak, % 30 u tapuludur. 
Tarımsal işletmelerinde ancak 1/3 ü yani yak
laşık olarak % 30 u kredi alabildiğine göre iki 
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rakam birbirini tutmaktadır. Dengesiz toprak 
dağılımı tarımsal kredi dağılımında dengesizlik 
yarattığı gibi yine Devlet Plânlama Teşkilâtının 
tesbit ettiğine göre kredi yetersizliği ve kredi 
dağılımının dengesizliği de toprak dağılımında
ki dengesizliği ve adaletsizliği artırıcı bir etken 
olmaktadır. Çünkü, çaresizlik içinde tefeciye ve 
aracıya karşı kaldıramıyacağı kadar ağır borç 
yükü altına giren ve toprağını ipotek ettiren 
birçok köylüler zamanla topraklarını borçlu ol
dukları kimselere, tefecilere, aracılara büyük 
toprak sahiplerine kaptırmaktadırlar. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bir raporun
da okuduğumuza göre bugünkü düzende köy
lü gelir yönünden de öte sömürülmektedir. 
Bu Devletin resmî raporlannda kullanılan tâ
bir. Köylünün sömürülmesi yine bu rapora 
göre toprağından olmaya kadar varmaktadır. 
Topraktaki veraset sistemimizin toprakları ufa
layıcı etkisi de buna eklenince küçük topraklar 
gitgide küçülüp, cüceleşmekte ve büyük toprak
lar bunları yutarak gitgide devleşmektedir. 
Yani zaman içinde toprak adaletsizliği azalacak 
yerde artmaktadır. Türkiye'de toprak dağılımı 
adaletsizliği ne ölçüdedir. Bunu öğrenmek için
de Devlet Plânlama Teşkilâtının raporlarına 
bakalım. Bu raporlarda görüyoruz ki, Türkiye'
de çiftçi nüfusunun % 40 ı işlenen toprakların 
% 82 sini, çiftçi nüfusunun % 60 ı ise islenen 
toprakların ancak % 18 ini işliyebilmektedir. 
Bu toprak düzeninde yer, yer az sayıda insanın 
elinde fazlasiyle geniş topraklar; çok sayıda 
insanın elinde de geçimlerini sağlıyamıyacak 
kadar küçük topraklar vardır. 

Öte yanda hiç topraksız, ırgat, yarıcı veya 
kiracı olarak çalışan büyük köylü toplulukla

r ına Taşlanmaktadır. Bu tasarruf şekillerinin 
üçü de hem sosyal adalete hem verimli tarım
sal işletmeciliğe aykırıdır. 

Topraksız köylünün işlediği toprak verimli 
olamaz; çünkü, işlediği toprak kendisinin de
ğildir; çocuğuna, torunlarına kalmıyacaktır. 
Onun için o toprağa gereği gibi bakmamakta
dır, yatırım yapmamaktadır. Yatırım yapma
maktadır, istese de yatırım yapacak gücü bu
lamamaktadır. Küçük topraklarda da memle
ketimizde kooperatifler yolu ile işletmecilik ve 
pazarlama henüz gelişmediği için verimli ol
mamaktadır. Çünkü, işletme maliyeti yükselmek-
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te, üstelik gereği kadar makinalı tarıma geçi
lememektedir. Küçük toprak sahibi köylü yete
rince kredi de bulamadığından toprağını daha 
verimli kılıcı tedbirler alamamaktadır. 

Büyük özel işletmelerin verimsizliği ise ge
nellikle bu toprakların sahiplerinin bizzat çift
çilik yapmamalarında veya topraklarının tümü
nü kendi başlarına işlemeleri imkânsız olduğun
dan ileri gelmektedir, öyle ki, ikinci Beş Yıllık 
Plân görüşmeleri sırasında da yine Devlet Plân
lama Teşkilâtı raporlarına dayanarak açıkla
dığım gibi Devlet çiftliklerindeki ile aynı mik
tar ürünü elde edebilmek için orta boy aile 
işletmelerinde Devletin yaptığından birbuçuk, 
iki misli; büyük özel çiftliklerde ise üç ilâ on 
misli fazla yatırım yapılması gerekmektedir. 
Küçük toprakların ufalanması ve gitgide cü-
celeşip dev çiftliklere yem olması karşısında 
yıldan yıla pek çok köylü topraksız kalmakta
dır; ya başkasının toprağında ırgat olmakta 
ya da şehirlere göç etmektedir. 

Bu sıhhatsiz bir göçtür. Çünkü, şehirlerde 
yaşama alanları açılmasının sonucu olan sına-
ileşmenin çekimi sonucu olan bir göç değildir 
bu. Köyde yaşama imkânının tükenmesi sonu
cu yani toprağın itmesi sonucu olan bir göç
tür. Topraksız kalan veya yeterli toprağı kal-
mıyan köylülerden pek çoğu hepsine iş alanı 
açmaya yetecek hızda bir smaileşme olmadığı 
"halde ırgat olarak kırsal bölgelerde kalacak 
yerde şehirlere göç etmeye mecbur kalmakta
dır. Çünkü, büyük toprak sahipleri fazla insan 
gücü kullanarak onların dertleri ile uğraşmak-
tansa makina kullanmayı tercih etmektedirler. 

Makinalaşmaya rağmen düşük verim elde et
tiklerine göre de hem döviz kaybına, hem de 
işsizliği veya gizli işsizliğe sebebolmaktadırlar. 
Tarımda bir ölçüde makinalaşmak elbette iyi 
bir şeydlir. Ama, makinalaşmadan âzami ya
rarlılığı sağlayıcı bir düzen kurmak şartiyle. 
Bu düzen kurulmadıkça makinalaşmada fayda 
vermemektedir. 

Türkiye'de tarım makinalarının dağılımına 
baktığımız vakit onda da büyük bir dengesizlik 
ve adaletsizlik görüyoruz. Devlet istatistik Ens
titüsünün bundan birkaç yıl önce yapılmış bir 
traktör sayımında tesbit ettiğine göre bu sayım 
yapıldığı sırada Türkiye'de 42 136 traktör var
mış. Bunların 40 857 si şahıs malı imiş; 1 255 i 
Devlet malı imiş; 6 sı orta malı, 5 i ortak malı 

imiş; 12 sinin mülkiyet şekli bilinmiyormuş ve 
42 136 traktörden ancak bir tanesi kooperatif 
malı imiş. Traktörden ve başka tarımsal makina-
lardan en iyi, en verimli yararlanma şekli koope
ratifçilik olduğu halde, bir tek kooperatif malı 
traktör... Traktörün ve başka tarımsal makina-
ların en verimsiz olduğu topraklarda büyük 
)zel işletmeler olduğu halde bunlarda 40 857 
traktör. Bu adaletsizliğini bir yana bırakınız, 
nillî servet ve döviz israfı değil de nedir? 

Bütün bu gerçekler ortada durduğu halde, 
hem de Adalet Partisi iktidarı zamanında, bu 
iktidarın başı olan Sayın Başbakan Demirel'e 
•>ağlı Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından bu 
gerçekler ortaya konduğu halde ve tarım
daki gelir ve verim düşüklüğünün köylü
ler arasındaki sefaletin başlıca nedeninin 
toprak dağılımındaki dengesizlik ve adaletsizlik 
olduğu yine Devlet Plânlama Teşkilâtı raporla
rında belirtildiği halde, bunun da çaresi esasen 
anayasa emri bulunan toprak reformu olduğu 
halde Adalet Partisi iktidarı hâlâ toprak ref or-
nu yapmamakta, tarımla ilgili bir düzen deği-
likliği yapmamakta, bunda direnmektedir. 

Sadece tarım reformu yapacağını söylemekte 
ve bunun için de bir tasarı hazırlamış bulunmak
tadır, Adalet Partisi Hükümeti. Oysa bu tasarı 
ancak tarım işletmeciliği ile ilgili bâzı teknik 
tedbirleri kapsıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle teknik tedbirlere reform adı verildiği du
yulmamıştır. Kaldı ki, tarımda gerekli düzen 
değişikliğini sağlayıcı bir toprak reformu ya
pılmadıkça, verim artırıcı teknik tedbirler de ge
niş ölçüde faydasız kalmaktadır. Nitekim 1954 -
1963 arasında verimi artırıcı çeşitli teknik ted
birler alınmış olduğu halde sağlanabilen verim 
artışı son derecede düşük kalmıştır. Ne kadar 
düşük kaldığım da yine Devlet Plânlama Teşki
lâtının verdiği rakamlara dayanarak göstermek 
isterim : 

1954 - 1963 arasında tarımsal üretimde bir 
ölçüde üretim artışı sağlanabilmiş olmakla bera
ber, bu üretim artışının büyük kısmı tarıma açı
lan toprakların genişlemesinden ileri gelmekte
dir. Oysa bilindiği gibi Türkiye artık tarıma açı
labilir topraklarının sınırına varmış, hattâ or
manlardan kesmek, otlaklardan kısmak pahası
na bu sınırı da aşmıştır. Artık yaygın tarımdan 
yoğun tarıma geçilmek, verimi artırıcı hem tek
nik, hem de hukukî ve sosyal tedbirler alınmaz-
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sa hızla artan nüfusu ile Türkiye'yi gitgide şid 
detlenecek bir beslenme sorunu beklemektedir. 

1954 - 1963 arasında buğdayda üretim yüze! 
55 artmıştır. Fakat bunun yüzde 51 i yaygın ta 
rım sonucudur, ancak yüzde 4 ü verim artışın 
dandır. 

Çavdarda üretim 10 yılda yüzde 30 artmıştır 
Fakat bunun yüzde 8 i yayılmaktan, ancak yüs 
de 2 si verim artışmdandır. Arpada üretir 
yüzde 41 artmıştır. Bunun da yüzde 33 ü yayıl 
maktan, yüzde 8 i verim artışmdandır. 

Yulafta üretim yüzde 40 artmıştır. Bunur 
yüzde 32 si yayılmaktan, yüzde 8 i verim artışın 
dandır. 

Mısırda üretim yüzde 28 artmıştır. Bunun dr 
yüzde 21 i yayılmaktan, yüzde 7 si verim artı
şmdandır. Çağımızda değişik ürünlere göre, 1( 
yılda sağlanabilen verim artışının yüzde 2 ik 
yüzde 8 arasında kalması tarımımız için yüz kı
zartıcı bir durumdur. Bu oranda verim artışla
rı başka ülkelerde, hattâ komşu ülkelerde 1C 
yılda değil, bir yılda sağlanabilmektedir. 

Verim artırıcı teknik tedbirlerin yanı sıra 
bu arada daha bilgili tarımın, daha iyi tohumlu
ğun, daha iyi gübrelemenin, daha iyi sulamanın 
daha çok makinalaşmanm yanı sıra toprak düze
nini değiştirici, sosyal bakımdan daha âdil, eko
nomik bakımdan daha dengeli ve yeterli hale ge
tirici bir reform da yapılmazsa, bu yüz kızartıcı 
durumdan kurtulmak da mümkün olmıyacaktır. 
Âdil bir toprak dağılımı ile beraber yürümiyen-
teknik tedbirler, bizim geçmiş yıllardaki tecrü
belere dayanan tahminimizin aksine verimi 
önemli ölçüde artırma sonucunu verir ise, bu da 
Türkiye'de özellikle köylüler yönünden sosyal 
adaletsizliği büsbütün artıracak, tarım alanında 
servetler arası uçurumları büsbütün derinleşti
recek ve şehirlere akın eden işsizler ordusunu 
günden güne genişletecektir. 

Bugünkü adaletsiz toprak düzeni, yalnız sos
yal ve ekonomik bakımlardan değil, siyasal ba
kımdan da sakıncalıdır. Çünkü böylesine ada
letsiz bir toprak düzeninde demokrasi de yeter
li duruma gelemez. Belirli kişilerin veya züm
relerin elinde büyük ekonomik güc toplanırsa 
ve bu ekonomik güc yoksul halk topluluklarını 
ezici bir ölçüye varırsa, günlük geçimleri bakı
mından, yaşıyabilmeleri bakımından onları o 
güçlü kişilere veya zümrelere bağımlı kılıcı nite
lik edinirse, o halk toplulukları bir ülkede de-
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nokrasinin gerçekten var olduğunu iddia ede-
ilmek için gerekli oy eşitliğinden irade ve ser-
estliğinden yoksun kalırlar. Bir kişinin, bir ai-
enin elinde onbin, yirmibin, otuz, kırk, elli, yet-
ıişbeş bin dönüm toprağın bulunduğu, bir kişi-
ıin veya bir ailenin içindeki Türk vatandaşları 
le birlikte köylere sahibolduğu bölgelerde o top
akları işliyen, o köylerde yaşıyan insanlardan 
oekçoğu, topraklarının sahibi hangi partiye oy 
-/ermelerini isterlerse, o partilere oy vermeye 
kendilerini mecbur hissetmektedirler. Onların 
İsteklerine boyun eğmezlerse, topraksızlıkları 
Mr yana yaşama imkânlarının da elden gidebile
ceğini bilmektedirler. Nitekim bu acı gerçeği 
ilimsel bir ifadenin ölçüsü altmda, Devlet Plân

cıma Teşkilâtının geçen yıl basılan bir raporu 
la açıklamaktadır. 

Raporda şöyle denmektedir: «Topraksız, ya 
la yetersiz toprağa sahibolanlarm kendi hesap
larına üretimde bulunabilmeleri, çok defa, bü-
vük fedakârlıklar pahasına gerçekleşebilmekte-
lir. Bu durumda mevcudolacak üretim organi
zasyonu kamu menfaati ile fert menfaatini ve ki
şisel hürriyetleri birleştirici niteliğe ulaştırıla
mamaktadır.» 

Bu bilimsel ifade ile belirtilmek istenen şu
dur : Ekonomik bakımdan hür olmıyan kişi siya
sal bakımdan da hür olamaz. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

Sayın Başbakan özel teşebbüsten hür teşeb
büs diye söz eder. Konuşmalarında kişi hürri
yetine en büyük değeri verir gibi görünür ve 
partisini Türkiye'de kişi özgürlüğünün, hürlü
ğünün şampiyonu gibi göstermek ister. Geçen 
"'ün Ziraat Odalar Birliği Beşinci Genel Kurul 
toplantısında yaptığı konuşmada da, köylünün 
hürriyetine değer vermek gerektiğini söylüyor
du. Oysa işte doğrudan doğruya kendisine bağ
lı, en yetkili bir yetkili müessesenin açığa vur
duğu gerçek odur ki, bu toprak düzeni değişme
dikçe, yani Adalet Partisinin reddettiği toprak 
reformu yapılmadıkça pekçok Türk vatandaşı 
demokrasinin temel şartı olan kişi özgürlüğün
den, hürlüğünden de yoksun kalmaya mahkûm
dur. İşte bu noktada meşhur sandığa geliyorum. 

Sayın Başbakan bir ara bu kürsüde sandık
tan çıkmış olmakla öğünmüştü. Sandıktan çık
mak güzel şeydir. Demokraside gerçekten, an
cak sandıktan çıkarak iktidara gelinmelidir. 
Ama bununla öğünmeye hak kazanabilmek için, 
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her vatandaşın sandığa oyunu atarken Sayın De-
mirel kadar, benim kadar, Yüce Meclis üyelerin
den her hangi biri kadar hür olmaları gerekli
dir. (C. H. P. sıralarından alkışlar). Oysa pek-
çok vatandaşın hiç de o şekilde hür olmadığını... 
(A. P. sıralarından, gürültüler.) Resmî rapor
dan okudum, anlıyamadmız fazla bilimsel oldu
ğu için ifade. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Pekçok vatandaşın hiç de o şekilde hür olma
dığını, sandıktan çıkmakla öğünebilen ve bu dü
zenin değişmesini önlemek istiyen iktidarın res
mî raporları söylemektedir. Böylesine açık bir 
sömürü düzeninin değişmemesini istiyenler, hal
kı sömürenlerden aldıkları maddi güçle şimdiye 
kadar halkı aldatabilmiş, halkın sömür ülmesini 
devam ettirebilmiş olanlardır. Onlar 1945 tc 
ilk toprak reformu denemesi yapılırken, Cum
huriyet Halk Partisi içinde muhalefet bayrağın? 
açmış ve bu partiden kopup örgütlenerek halk? 
aldatmış, halkın oyları ile topraksız halkın 
toprağa kavuşmasını önlemiş olanlardır. Onlar 
20 yıl sonra 1965 te, yine Cumhuriyet Halk Par
tisinin hazırladığı daha yeterli bir toprak refor
mu tasarısı Meclise geldiğinde Cumhuriyet Halk 
Partisini iktidardan düşürmüş ve bir avuç topra
ğı olan köylülere giderek, onları «Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidara gelirse, sizin de toprakla
rınızı alacak, toprağınız da, dininiz de elden gi
decek, memlekete komünizm gelecek.» yalanları 
ile aldatmış ve öylece topraksız köylülerin top
rağa kavuşmasını bir kez daha önlemiş olanlar
dır. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Gazetelerin yazdığına göre geçen gün Tarım 
Bakanı büyük çiftçilerin bir toplantısında konu
şurken, toprak reformu istiyenlerden «satılmış
lar» diye söz etmiş. Toprak reformu istemiyen-
lerin, Anayasa emrettiği halde toprak reformu
na «hayır» diyenlerin satılmış olabileceklerinden 
şüphe edilebilir. Çünkü onları satınalabilecek ka
dar güçlü ve zengin kişiler vardır, ama toprak 
reformu istiyenleri kimler satınalmış olabilir? 
Çocuğuna ilâç bile satınalabilecek gücden yok
sun topraksız köylüler mi? (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Tarım Bakanının bu çirkin sözü gazetelerde 
çıktığı gün, gazeteler bir başka haber daha ya
yınlıyordu: Elmalı Kaymakamının istifası habe
ri. Bu istifasında Elmalı Kaymakamı Mehmet 
Tuncer aynen şöyle diyordu : 

«Elmalı ve Finike toprak ağaları Subaşı'la-
rın ve Baysarı'ların ağır baskı ve tazyiklerine 
mukavemet edemiyerek tamamen partizan bir 
tutum ve davranış içerisinde birkaç toprak ağa
sının şahsi ve keyfî istek ve arzularını yerine 
getirmek maksadı ile Sandıklı Kaymakamlığına 
naklen tâyinim yapılmış bulunmaktadır. Ağala
rın vâki şikâyetleri üzerine Elmalı'ya tetkik ve 
iahkikata gelen mülkiye müfettişlerinin lehimde 
/ermiş oldukları rapora rağmen Antalya Vali 
Vekili Ömer Naci Bozkurt'un indî ve keyfî mü
talâası üzerine kışın ortasında yapılan bu tâyin 
Kaymakamların Nakil Yönetmeliğine tamamen 
aykırı bulunmaktadır.» 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Aynı sözleri si
nin komünist radyosu da söyledi. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
1DINA BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Siz, 
hakikat mi değil mi ona bakın... Elbette Türki
ye'de böyle şeyler olursa komünistler de onları 
istismar eder... 

«Son zamanlarda gerek Başbakanlık, gerek
le içişleri Bakanlığından gelen ve idareciler ile 
bilûmum Devlet memurlarının prensiplerine uy
gun hareket etmelerini istiyen tamimlerini se
vinçle karşılamıştım. Zira tamimde riayet olun
ması istenen hususlar, benim öteden beri tatbik 
etmeye çalıştığım şeylerdi. Fakat iktidar sahip
lerinin özü ile sözünün birbirine uymadığını 
esefle müşahade etmiş bulunuyorum.» diyor bir 
kaymakam. 

«Antalya'ya tâyin edildiğimin ilk günlerinde 
Elmalı'ya gelerek, bütün kaymakamlık işlerini 
bir tarafa bırakın, sizden yalnız ağaların toprak 
dâvasını halletmenizi istiyorum, diyen Antalya 
Vali Vekili Ömer Naci Bozkurt...» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yalandır, ya
landır... 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — «ve İçişleri Bakanı Sayın Faruk 
Sükan'dan soruyorum.» diyor eski Elmalı Kay
makamı : «Kış kıyamette naklimi gerektiren se
bepler ve suçum nedir? Sayın Sükan ve Boz
kurt her hangi bir suç bulamıyacaklar ve gö
rülen lüzumdan başka bir cevap veremiyecekler-
dir.» 

Devam ediyor eski Elmalı Kaymakamı: «Ben 
ise suçumu biliyorum,» diyor. «Elmalı'dan nak
limi icabettirecek başlıca iki önemli suç işlemiş 
bulunuyorum : 
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1. Elmalı'da fukara halk çocuklarının lise 
tahsili yapabilmesini temin maksadı ile bir lise 
binası inşasına teşebbüs ederek bu uğurda ola
ğanüstü bir gayret sarf etmiş olmam.» (A. P. 
sıralarından Allah, Allah, sesleri.) 

«2. Elmalı toprak ağaları aleyhine...» 
«Allah. Allah» demeyin. Köylü o okullarda 

çocuğunu okuttu mu, köylü uyanıyor. Ağalar da 
onu istemiyor. Sebebi var... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika.. 
Muhterem arkadaşlarım, bir açıklama yap

mak istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, dünkü gün kabul 

ettiğiniz çalışma programı gereğince, bütçenin 
tümü üzerindeki müzakereler bugün ve yarın 
öğleye kadar bitmiş olacaktır. Bugün ve yarın 
öğleye kadar üç saatlik, öğleden sonra beş saat 
olmak üzere sekiz saatlik ve yarın da üç saatlik 
olmak üzere 11 saatlik zamanımız vardır. Bu ge
ce çalışılmak icabederse 14 saatlik zamanımız 
vardır. Bu 14 saatlik zamanın şu âna kadar 
beş saati bitmiştir. Beş saatlik zamanı bitmiş, ge
riye dokuz saatlik bir zaman kalmıştır. Bu do
kuz saatlik zamanda beş tane grup sözcüsü, ko
misyon ve Hükümet konuşacaktır. Ayrıca ana-
muhalefet partisi de dâhil bütün gruplar ikinci 
defa söz istemişlerdir. Bunun dışında yirmi ar
kadaşımız da şahısları adına söz istemiştir. Büt
çenin malî yıl başından evvel bitmesi bir Ana
yasa zaruretidir. Programı Yüce Heyetiniz da
ha dün kabul etmiştir. Şayet bu konuşma uza
yacak olursa eğer programı yarın öğleye kadar 
tümü üzerindeki müzakereleri bitirmek zaruri 
ise bu halde diğer gruplar aleyhine bir adalet
sizlik, yok diğer gruplara da uzun konuşma im
kânı verildiği takdirde bütçenin, bakanlık büt
çeleriyle ilgili kısımları hakkında bir tahdit 
mevzuubahsolacaktır. 

ORHAN' BİRGİT (İstanbul) — Yarın gece 
de çalışırız. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit'in tavsiye
sine göre de yarın çalışmakla da bu iş bitmez. 
Esasen ben bütün bunları Heyeti Umumiyenizin 
ve Sayın Ecevit'in dikkatini çekmek için söylü
yorum. Aksi halde bütçenin tümü üzerindeki 
konuşmalar mevzuunda Yüce Heyetiniz bir tah
dit karan almamıştır. Ben de Sayın Ecevit'e 
konuşmanız bitti, filân diyecek durumda deği
lim. Yalnız Sayın Ecevit tam üç saatten beri ko

nuşuyor. Sayın Ecevit daha kaç saat konuşabi
lirsiniz? Yani konuşmanız ne kadar sürer? 

O. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Kesin söyliyebilecek durumda de
ğilim, Sayın Başkan, fakat yarısını bir hayli geç
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — İki saat daha devam eder mi 
efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Zannetmiyorum efendim. İki sa
atten fazla süreceğini zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ecevit, bütün ben 
bunları şunun için söylüyorum. Bütçeyi bitirir
ken de biz şimdiye kadarki tatbikata göre leh
te, aleyhte bir kişiye söz vermiyor bütün grup
lara söz veriyoruz. Esasen bütçe parça parça da 
üzerinde konuşuluyor. Şayet imkânınız varsa 
konuşmalarınızın bir kısmını bütçenin tümü 
üzerinde hitamında konuşmak üzere bir telhis 
yapma imkânınız varsa lütfen bunu yapınız. 
Aksi halde biraz evvel ifade ettiğim diğer 
gruplar aleyhine bir durum yaratılmaktadır. 
Ben de başkan olarak bunu ifade etmek duru
mundayım. Buyurun Sayın Ecevit. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Kendisine atfedilecek ikinci suç 
olarak Elmalı kaymakamı şöyle diyor : «Elma
lı toprak ağaları aleyhine ve köylüler lehine 
Danıştayca verilen yürütmenin durdurulması 
kararının nazarı dikkate alınmaması ve uygu
lanmaması yolunda Antalya Vali Vekili Ömer 
Naci Bozkurt tarafından telefonla verilen ka
nunsuz, müteaddit şifai emirleri dinlememiş ol
mam. Bu şartlar altında görevime devama im
kân göremediğimden istifa ediyorum.» Suçlan, 
partizanlıklan ve Anayasanın hiç bir kimseye, 
aileye, zümreye imtiyaz tanınamaz demesine 
rağmen birtakım nüfuzlu kişilere ve zümrelere 
kanunsuz imtiyazlar tanımak istedikleri bir 
kaymakam tarafından böylesine yüzlerine vuru
lan siyaset ve idare adamları gerçek bir demok
raside bir gün bile yerlerinde duramazlar 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ama, 
nasıl aldatıldıklarını öğrendikçe ve haklarının 
bilincine vardıkça, ekonomik zincirlerin de tut
saklığını kırmasını öğrenen halkımız onları ve 
onlar gibileri bir gün, yakında bir gün iktidar
larından indirmesini bilecektir. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) Ve 
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ancak o gün Türkiye'de demokrasi halk yara
rına işliyen gerçek demokrasi haline gelecektir. 
Ben köyleri jandarmalarla sarılmış, toprakları 
kendilerinden tel örgülerle ayrılmış, haklarını 
istiyorlar diye, ektikleri toprağı biçmek 
istiyorlar diye, yaşamak istiyorlar diye ka
dınlı erkekli haftalarca tutuklanmış, jan
darmadan dayak yemiş Elmalı köylüle
rini gördüm. Elmalı köyündeki tüm er
keklerin, kadınların, çocukların bir gece vakti 
gaz lambaları ışığı ile aydınlanan yüzlerinde 
ve gözlerinde kendi kurtuluş günlerinin ağarı-
şını gördüm. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar) Haklarının bilincine var
mış insanların kararlılığını ve korkusuzluğunu 
gördüm. 

Siz istediğiniz kadar sosyal adalet getiren, 
topraksız köylüye toprak verilmelidir diyen, 
köylü emeğinin değerince değerlendirilmesini 
istiyen Anayasayı uygulamaktan kaçınınız, is
tediğiniz kadar Mecliste, o Anayasayı değiştiri
ci suni çoğunluklar elde etmek için tertipler 
hazırlayınız, köylünün ve bütün ezilenlerin, sö
mürenlerin hakkını savunanlara cami kürsüle
rinden bâzı sahte din adamları ağzı ile istediği
niz kadar sövdürünüz, hakkını arayan köylüle
ri istediğiniz kadar dövdürünüz, halktan ve 
haktan yana yöneticileri istediğiniz yere sürdü
rünüz köylü artık gerçekleri görmekte, nasıl 
ezildiğini, sömürüldüğünü ve şimdiye kadar na
sıl aldatıldığını anlamaktadır. Haklarının bilin
cine ve haklarını almanın gücüne erişmektedir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siz istediğiniz kadar bu düzen değişmez de
yiniz, halk bu düzenin değişmesini istemektedir. 
O halk bu düzen değişmez diyenleri değiştire
cektir ve bu düzen halkın isteğiyle, halkın oyla-
rıyle âeğişecektir. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Halk çoğu zaman bu iktidarın partizanlığın
dan şikâyetçidir. Oysa Elmalı da bu iktidar 
partizan bile değildi. Koyu Adalet Partili olan 
Elmalı köylülerinin hakkını bir avuç çıkarcı al
mak isteyince bu iktidar o bir avuç çıkarcıdan 
yana çıkmış, Devletin kanatlarını onların üstü
ne germişti. Bu durumda artık pek çok Adalet 
Partili de kendi yolları ile artık Adalet Parti
sinin yollarının ayrıldığını görmektedirler. 

işte geçen gün Emirdağ'da bir Adalet Par
tiliden aldığım tel : «Toprak reformu hakkında 
Meclis ve kongrede vâki beyanlarınız halk üze
rinde müspet tesirler husule getirmiştir. Bun
dan aydınlanan kazamız köylerinden fakir bir 
vatandaşımız yakınlarda Ankara'ya gitmiş, Köy 
İşleri Bakanlığına müracaat ederek köylerinde
ki milyoner kişilerin Hazine arazisini tek kuruş 
vergi ödemeksiniz... (A. P. sıralarından gülüş
meler, «köyde milyoner olur mu?» sorusu 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Köyde milyoner mi? 

C. H. P. GRUPÜ ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Köyde milyoner de var, sürünen 
milyonlarda var. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) Siz yalnız milyonerleri biliyorsunuz. Mil
yonerleri biliyor ama bilmez görünüyorsunuz. 
«Köylerindeki milyoner kişilerin Hazine...» (A.P. 
sıralarından gülüşmeler, gürültüler) Biraz 
acıklı bir tel, lütfen dinleyiniz. Pek gülünerek 
dinlenecek bir tel değil. «Köylerindeki milyo
ner kişilerin Hazine arazisini tek kuruş vergi 
Ödemeksizin sürmekte olduklarını bildirmiş, bu 
araziden kendileri gibi müstahaklara da veril
mesini talebetmiştir. Bu vatandaşımız köyüne 
döndüğünde - şimdi gülünüz - köy ortasında gü-
pe gündüz milyonerlerin evlâtları ve adamları 
tarafından 28 Ocak 1968 günü 57 yerinden çe
şitli silâhlarla vurulmak suretiyle hunharca öl
dürülmüştür.» (Şiddetli gürültüler) 

Devam ediyor Adalet Partili vatandaş. Be
lediye meclisi üyesi Emirdağ'da, «Toprak re
formuna ait kanunun Meclisten çıkarlmasını, 
mümkünse bunun acilen sağlanmasını, değilse 
bari kazamızda olduğu gibi fakirlerin zenginler 
tarafından öldürülmesini önlemek bakımından 
vazgeçilmesini vatandaşların selâmeti bakımın
dan arz ve rica ederim.» 

Pek çok Adalet Partililer de dâhil milyon
larca vatandaş bugün böyle konuşuyor ve Ada
let Partisinin Tarım Bakanı toprak reformu is
teyenlere satılmışlar diyor. 

Burada bir maddecilik, mâneviyatçılık ede
biyatına değinmek isterim. Sayın Başbakan Zi
raat Odaları Birliği Genel Kurul toplantısında 
bu edebiyatı yine uzun uzadıya yapmış. Ne za
man köylünün, işçinin haklarından bahsetsek 
karşımıza birtakım söz ve maneviyatçılar çıkar. 
Oysa maddeye en büyük değeri verenler onlar-
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dır. insanları sömürerek servet yapma hakkı on
larca mâneviyatçılıktır. Toprak mülkiyetine do
kunulmazlık tanınması onlarca mâneviyatçılık
tır. Fakat biz, köylünün, işçinin alınteri sömü-
rülmesin dediğimizde, dini, imanı, millî örf ve 
adetleri reddeden birer maddeci oluruz. Oysa 
bizim kendi millî örf ve adetlerimizin gereği 
olan toprak düzeninde, özel toprak mülkiyeti 
diye bir şey yoktur. Bizim istediğimiz toprak 
düzeni, islâm toprak düzeninin de, Osmanlı top
rak düzeninin de sağında kalır. 

Sayın Başbakan, aynı toplantıdaki konuşma
sında, «insanı sadece bir istihsal vasıtası halin
de değil, insanı insan gibi düşünmek ve insanın 
insan gibi yaşamasını sağlıyacak şartları yarat
mak. Milletimiz bu felsefeyi benimsemiştir.» di
yordu. Oysa aynı Başbakanın korumak istediği 
düzendir ki, insanların çoğunu sadece bir istih
sal vasıtası olarak düşünmektedir. 

Eğede Devlet Tekelinin eliyle, kaderi 90 
küsur aracıya teslim edilen tütün yetiştirici 
köylü, Doğuda çaresizliğinden yararlanılarak 
emeği 1/3 fiyata kırılan ırgat, Orta - Anadolu'da 
buğday parasını daha almadan yarısını tefeciye 
kaptıran küçük çiftçi, bunlar ve daha bunlar 
gibi milyonlarca insan bu düzenin birkaç kişiye 
istismar ettirdiği istihsal vasıtalarıdır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Buna Sayın Baş
bakan, 8 Ekim 1967 günü Kırıkkale'de yaptığı 
konuşmada, düzen değişikliğine itiraz ederken, 
«Çalışmıyan insanı çalışan insanın kazancıyla 
mı geçindireceğiz?» diye soruyordu. Oysa, aynı 
Başbakanın korumak istediği düzendir ki, ça
lışmıyan bir avuç insanı, çalışan milyonlarca 
insanın kazancıyle geçindirmekte, gece gündüz 
çalıştığı halde çocuklarını doyuramıyan milyon
larca insanın alınteri ile zengin etmektedir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Toprak reformu, bu sömürü düzenini değiş
tirmenin şüphesiz tek şartı değildir, ama temel 
şartlarından biridir. 

Toprak reformu deyince, sadece toprak da
ğıtımı düşünmediğimiz açıktır. Bunu böyle dü
şünmediğimizi şüphesiz Adalet Partisinin yö
neticileri de bilirler. Çünkü, toprak reformu ile 
ne kastettiğimizi seçim bildirgemizde açıkladı
ğımız gibi, bir tasarı olarak da Meclise sunmu-
şuzdur. Ama, bilmezmiş gibi görünürler. Bizim 
istediğimiz toprak reformunun içinde Adalet 

Partisinin tarım reformu derken düşündüğü bü
tün teknik tedbirler de elbette vardır. Fakat o, 
teknik tedbirlerin topluma yararlı olması, sos
yal adalet içinde uygulanması ve gerek tarım
sal, gerek genel anlamda ekonomik gelişmemize 
gerçek katkıda bulunması ancak âdil bir toprak 
düzeninde uygulanırsa sağlanabilir. 

Bugünkü toprak düzeninde, birçok teknik 
tedbirlerin, daha iyi tarım yöntemlerinin umu
lan sonucu vermediği ve veremiyeceği, biraz 
önce sözünü ettiğim resmî belgelerde de belir
tilmektedir. Nitekim, son 15 yıldır bu gibi ted
birlerden birçoğuna geniş ölçüde başvurulduğu 
halde, verim artışının ne kadar cılız kalmış ol
duğunu bu resmî belgelerden aldığım rakam
larla göstermeye çalıştım. 

Toprak reformu, bazılarının sandığı gibi, sa
dece sosyal yönden ve siyasal yönden önemli de
ğildir. Ekonomik yönden de önemlidir. Âdil bir 
toprak reformu uygulıyan, bunu âdil bir kredi 
ve vergi düzeni ile ve güçlü ve yaygın bir koo
peratifçilikle birlikte yürüten memleketlerde, 
hem üretim artmış, toprak verimi yükselmiş, 
hem de ekonomik gelişme hızlanmıştır. 

Bugün çok geniş toprağı olan kimseler, o ka
dar büyük toprağa kendi başlarına bakamadık-
ları için, topraklarının büyük bir kısmını kira
cıya, yarıcıya veya ırgata bırakmaktadırlar. On
lar da, toprak kendilerinin olmadığından top
rakla gereği gibi ilgilenememekte veya ilgilen
me imkânını bulamamaktadırlar. 

Gene büyük toprak sahipleri genellikle faz
la örnek vermeksizin, fazla yatırım yapmaksı
zın başkalarının emeğiyle bol kazanç sağlıyabil-
dikleri için, verim artırıcı tedbirlere, yatırımla
ra genellikle ihtiyaç duymamaktadırlar. Oysa, 
kişiler elinde toplanan çok büyük toprakların 
bir kısmı kamulaştmlsa, 10 yıl taksitle bedelleri 
ödenerek kamulaştırılsa büyük toprak sahibi 
kendisine kalacak toprağı üzerinde, meselâ Or
ta - Anadolu'da veya Güney - Doğu Anadolu'
nun kurak bölgelerinde 2 500 dönüm toprak 
kendisine kalacağına göre, bu 2 500 dönüm 
toprak üzerinde eskiden 10 000 - 20 000 dö
nüm toprağa sahip iken elde edebileceği kazan
cı gene elde etmek isterse, daha iyi daha bilim
sel çiftçilik yapmak zorunluğunu duyacak, yay
gın tarımdan yoğun tarıma geçecektir. 
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Şimdiye kadar ekip biçtiği topraklar kendi
sinin olmadığı için, o topraklara bir ağaç bile 
dikmek ihtiyacını duymıyan, çünkü dikeceği 
ağacın gölgesinde kendi çocuğunun, kendi toru
nunun oturabileceğinden emin bulunmıyan top
raksız köylü ise, toprak reformu yapılıp de ken
di toprağına kavuştuğu vakit, o toprağa artık 
kendi malı olarak bakacaktır. O toprağın kendi 
çocuklarına, torunlarına kalacağını bilecek, va
rını yoğunu o toprağa vererek o topraktan âza
mi verimi almaya çalışacaktır. 

Bu köylüler kooperatifler yolu ile ihtiyaçla
rını ucuza temin edip, maliyetlerini düşürebile
ceklerdir, gerek kooperatifler, gerek daha âdil 
bir kredi politikası sayesinde tefeciden kurtu
lup borç yükünü üstlerinden atabileceklerdir. 
Kooperatifler yolu ile tarım makinalarını ortak
laşa kullanarak makinalı tarıma geçebilecekler
dir. 

Gene kooperatifler yolu ile ürünlerini toplu
ca pazarlıyabileceklerinden, şimdi aracılara git
mekte olan kâr kendilerine kalacak, böylelikle 
kazançları yükselecektir. Öte yandan, hem üre
timinden artması, hem de maliyetin düşmesi ve 
aracıların ortadan kalkmasiyle, bir kısmı çarşı
da pazarda ürünlerinin fiyatları ya düşecek ya 
mâkul seviyelerde kalacak, öylelikle şehir ve 
kasabalardaki dar ve orta halli halk da daha iyi 
beslenebilecektir. 

Toprak reformuyla topraklarının bir kısmı 
kamulaştırılan eski büyük toprak sahipleri ka
mulaştırma bedelinin bir kısmını plân amaçları
na uygun sınai kuruluşlara yatırmaya teşvik 
edileceklerdir. Bunun için özendirici tedbirler 
alınacaktır. Öylelikle eski düzenin büyük top
rak sahipleri yeni düzenin büyük sanayicileri 
olabileceklerdir. 

Milliyetçi Çin'de özel sanayi geniş ölçüde 
topraklan kamulaştırılan eski büyük toprak sa
hipleri tarafından kurulmuştur. 

Yine âdil bir kredi düzeniyle ve Devletçe de 
desteklenecek yaygın ve çok yönlü kooperatif
çilik hareketiyle birlikte yürütülecek bir top
rak reformu tefecilik ve aracılık yoliyle büyük 
servetler yapılması yollarını kapıyacağından o 
kimseler de eğer kazanmaya devam etmek ister
lerse sermayelerini daha verimli alanlara özel
likle sanayie yatırmak zorunluğunu duyacak
lardır. 

Hele tarımsal toprak düzeninden başka arsa 
düzeninde de gerekli değişiklik yapılırsa sanayi 
dışı alanlarda aşırı kâr imkânları ortadan kal
kacağı için Türkiye'yi gerçekten kalkındırabile-
cek ve Türk halkını refaha kavuşturacak verim
li sanayi dallarına yatırım yapanlar çoğalacak
tır. Bu konuyu bitirmeden önce toprok reformu
na yöneltilen belli başlı itirazlara da kısaca de
ğinmek isterim. Bu itirazların başında toprak 
reformunun özel toprak mülkiyetini ortadan 
kaldıracağı iddiası gelmektedir. Bu iddinm ger
çekle ilişiği yoktur. Bizim istediğimiz ve Ana
yasamızın emrettiği toprak reformu toprakta 
özel mülkiyeti kaldırmıyacak, yaygınlaştıracak
tır. 

Toprak reformunun özel mülkiyeti kaldıra
cağı yolundaki asılsız iddia, onun kadar asılsız 
bir başka iddianın da temeli olmaktadır. Toprak 
reformu özel olarak toprak mülkiyetini kaldıra
cağına göre komünizmi getirecektir, iddiası. Bu 
iddia da temelinden sakattır. Tersine, asıl bu
günkü adaletsiz ve dengesiz toprak düzeni ko
münizme yol açabilir. 

Bugünkü düzenin komünizme nasıl yol aça
bileceğini bir örnekle göstermek isterim : 25-30 
bin dönüm toprak, yirmi - otuz köy sahibi bir 
ağanın köylerinden birine bir Komünizmle Mü
cadele Derneği üyesi gitse, ve o. ağanın yarı kö
lesi durumundaki ırgatlara dese ki, «sakın ola 
komünizme kapılmıyasınız. Çünkü komünizm 
gelirse bütün toprakları Devlet alır, kimse ken
di toprağının sahibi olamaz. Hepiniz Devletin is
tihsal aracı olarak yan köle durumunda çalışır
sınız.» 

Komünizmle Mücadele Derneği üyesi böyle 
dese köylülerin içinden ona şöyle cevap vermek 
geçmez mi? «Devlet bizim neyimizi alsın? Ekip 
biçtiğimiz toprak zaten bizim değil. Köyümüz, 
köydeki evimiz bile bizim değil. Şimdi biz Dev
letin değil, bir adamın istihsal araçları durumun
dayız ve köle gibi ona hizmet etmek zorundayız. 
Devlet alırsa onun topraklarını alır, biz de kula 
kul olacağımıza hiç değilse Devlete kul oluruz, 
Devlet de bize belki daha iyi bakar» demezler 
veya böyle düşünmezler mi? 

Fakat o bölgede toprak reformu yapılsa, bü
tün köy halkı kendi topraklarının tapulu sahi
bi olsa ondan sonra o köye bir komünist ajanı 
gitse de dese ki, «ne diye hepiniz böyle bölük 
pürçük topraklarda çalışıp yoruluyorsunuz? 
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Bütün topraklarınız Devlet elinde toplansa da 
Devlet size baksa daha iyi olmaz mı?» diye ko
nuşacak olsa eminim ki, bütün köylüler o pro
pagandacıya haddini bildirirler. 

Toprak reformuna bir başka itiraz şu; re
formun, topraklan küçük küçük parçalara böle
ceği, o yüzden de verimli tarım yapılamıyacağı 
ileri sürülür. Oysa bizim istediğimiz toprak re
formuyla birlikte çok yönlü kooperatifçilik de 
gelişecektir. Küçük toprak sahiplerinin toprak
larını ortaklaşa makinalarla sürebilmeleri sağ
lanacaktır. Öylelikle küçük toprak parçalarında 
yoğun tarım ve teknik tarım yapılarak maliyet 
düşürülerek, pazarlama kolaylıkları sağlanarak 
bugünkünden çok daha iyi çiftçilik yapmak ve 
çok daha fazla kazanmak mümkün olacaktır. 

Kaldı ki, küçük toprakların yoğun tarımla 
daha verimli işletilmesi sorunu bugün de vardır 
ve bu hususta hiçbir şey yapılmamaktadır. Hem 
Türkiye'de nüfus toplamı on milyonu bulan iki 
milyon civarında az topraklı veya topraksız çift
çi ailesi olduğunu söyliyen bu ailelerin bu du
rumdan kurtarılmasına insan haysiyetine yara
şır bir hayat yaşamasına ve memleket ekonomi
sine katkıda bulunur hale getirilmesine şiddetle 
ihtiyaç bulunduğunu söyliyen ve memleketimiz
de bu imkân da mevcuttur diyen fakat ihtiyaç 
ve imkânı belirttiği halde başındaki birkaç bü
yük toprak sahibinin baskısiyle toprak reformu
na karşı vaziyet alan Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin açıkladığına göre, Türkiye'de bugün 
elli dönümden az toprağa sahip tarımsal işlet
meler bütün işletmelerin yüzde yetmişini bul
maktadır. 

Demek ki, biz büyük topraklan bölsek de 
bölmesek de küçük tanmsal işletmelerde daha 
verimli ve yoğun işletmecilik yöntemlerini geliş
tirmeye esasen mecburuz. Toprak reformuna 
karşı ileri sürülen bir başka itiraz; topraksız 
köylülere yetecek kadar dağıtılacak toprak bu
lunmadığı, bölünüp dağıtılabilecek toprakların 
çok az olduğu gerekçesine dayandınlmaktadır. 

Bu iddiayı desteklemek için de kamulaştırı-
lıp, dağıtılabilecek topraklara dair bâzı küçük 
rakamlar verilmektedir. Fakat bu rakamlar al
datıcıdır. Çünkü toprak reformu sözü çıktığın
dan beri büyük toprak sahiplerinden çoğu top
raklanın çocuklan arasında aile üyeleri arasın
da muvazaalı olarak dağıtmışlardır. Oysa bizim 
istediğimiz toprak reformu zaten şikâyet konu-
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su olan bugünkü toprak veraset sistemini de de
ğiştirecek ve toprakta aile mülkiyetini getire
cektir. öylelikle hem büyük topraklann reform 
kapsamı dışına kaçmak için muvazaalı olarak 
bölünmesi önlenecek, şimdiye kadar yapılmış bu 
gibi muvazaalı bölünmeler etkisiz kılınacak, 
hem de küçük işletmelerin aile reisi öldükten 
sonra çocuklar arasında bölünüp ufalanmasına 
ve cüce işletmeler hale gelme haline son verile
cektir. 

Aile mülkiyeti esasının getirilmesi toplumda 
aile birlik ve bütünlüğünün korunmasını da 
sağlıyan bir etken olacaktır. Bunu toprak refor
muyla komünizmin geleceği ve ailenin ortadan 
kalkacağı yolundaki iddianın nasıl bir kasıtlı 
yalan olduğunu göstermek için de belirtmek is
terim. 

Dağıtılacak toprak miktarı hakkında verilen 
resmî rakamların aldatıcı oluşunun bir nedeni 
daha vardır. Bugün büyüklü küçüklü bâzı top
raklar özellikle birçok büyük topraklar sahip
leri tarafından istenmemektedir. Birçok sahipli 
toprakların hukukî sahipleri şehirlerde otur
makta, başka işler yapmakta veya yancıya, ki
racıya bıraktığı toprağının geliriyle hiçbir iş 
yapmadan geçinmektedir. * Toprak reformuyla, 
bu gibi topraklar da kamulaştınlarak işliyenle-
re verilecektir. 

Bu bütün demokratik toprak reformlarının 
başlıca ilkelerinden biridir. O kadar ki, komü
nizmin en koyu düşmanı olan Milliyetçi Çin'de 
Amerikan etkisiyle uygulanmış olan toprak re
formu kanununun adı bile Toprak tşliyenindir, 
kanunudur. 

Nihayet toprak reformuna karşı ileri sürü
len bir itiraz da şudur; apartmanı olan vatan
daşın bir kısım apartmanlarını, fabrikaları 
olan vatandaşın bir kısım fabrikalarını kamu-
laştırmayıp da büyük toprak sahibi vatanda
şın bir kısım toprağını kamulaştırmak eşitsiz
liktir, adaletsizliktir denmektedir. Oysa toprak 
mülkiyeti ile başka bâzı mülkiyetler arasında 
esaslı bir fark vardır. Bir insan, parası varsa, 
Türkiye toprakları üzerinde dilediği kadar 
apartman yaptırabilir, dilediği kadar fabrika 
da yaptırabilir. Ama başka ülkelerin toprak
larını işgal etmedikçe, Türkiye'nin toprakları
nı hiç kimse, ne kadar parası olursa olsun bir 
karış toprak daha ekliyemez. 
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Kaldı M, bizim önerdiğimiz toprak refor- | 
munda zeytinlik gibi, narenciye veya başka ye
miş bahçeleri gibi, tarımsal işletmelerin kamu-
laştırılıp dağıtılması da düşünülmektedir. Çün
kü onların tıpkı bir sınai işletme gibi verimi 
yıllar sonra alınabilen uzun vadeli yatırımlar- I 
la meydana getirildiği göz önünde tutulmak
tadır. Nasıl, bir savaş olduğunda, köylü bu 
topraklar uğruna herkesten önce can veriyor
sa, bu topraklar da o köylüye can verecektir. 
O köylüyü yaşatacak, insanca yaşama olanağı
na kavuşturacaktır. (C. H. P. sıralarından al- I 
kışlar ve «bravo» sesleri.) I 

Halkının çoğunun geçimi, yaşamı topraktan 
olan bir ülkede toprak adaleti yoksa o ülkede 
adalet yok demektir. Gene halkının çoğunun 
geçimi, yaşamı topraktan olan bir ülkede top
rağı işliyenlerden bir kısmı işledikleri toprak
lar üzerinde yarı köle durumunda iseler o ül
kede toprak demokrasisi yok demektir ve o ül
kenin demokrasisi, toprağa ayak basmamış, 
toprağa kök salmamış, yüzeyde kalmış bir 
demokrasi demektir. (O. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) 

İnsanları gerektiği zaman uğrunda öldük
leri toprakların gerçek sahibi kılmak için, onla
rı işledikleri toprağın gerçek sahibi kılmak 
için, sömürülmekten ve yarı kölelikten kurta
rabilmek onları kendi topraklarında özgür ve 
insanca yaşar duruma getirebilmek için Ana
yasamızı raftan indirip, kâğıt üstünden çıka
rıp, toprağa dikebilmek için ve demokrasimizi 
geniş ve sağlam temellere dayandırabilmek 
toprakta da demokrasiyi gerçekleştirebilmek 
için âdil ve demokratik bir toprak reformu 
yapılması şarttır. I 

Adalet Partisi iktidarı sanayii sürükleyici 
sektör haline getirmek istiyor. Bunun başlıca 
çarelerinden biri olarak da tarımdan sanayie I 
kaynak aktarılacağını ileri sürüyor. Bu görüş 
İkinci Beş Yıllık Plânda da belirtilmektedir, fa
kat toprak ve tarım düzeni değişmedikçe tarım
dan sanayie nasıl kaynak aktarılabilecek, tarım 
sanayii nasıl itici güc haline getirilebilecektir? 

Devlet Plânlama Teşkilâtının geçen yıl bas
tırılan ve ikinci Beş Yıllık Plâna temel olma
sı gereken araştırmalarından birinde açıklan
dığına göre, bugünkü toprak düzeninde birçok 
işletmeler, rapordan aynen alıyorum: «Pazar 
için üretimi ve tarımsal üretimi geliştirmek | 

| için sermaye terakümü sağlama değil, kendi 
kendilerine bile yetmez hale gelmektedirler.» 

Rapor şöyle devam ediyor: «Tarım sektö
ründeki üretimin çok düşük oluşu yüzünden, 
tarımsal işletmelerde sermaye birikimi gerçek-

I leştirilememekte ve tarımsal gelir, tarımsal 
üretimin artırılmasında dahi değerlendirileme-
mektedir.» 

Devletin en yeni resmî raporları bugünkü 
tarım sektörümüzün kendi kendine bile yetme
diğini belirtirken, bir yandan tarımın daha 

I hızlı gelişmesi, bir yandan da tarımdan sana-
I yie kaynak aktarılması nasıl mümkün olacak

tır? Bunun iki yolu vardır: Birincisi, bol ka
zançlı çiftçilerden daha çok vergi almak. 

ikincisi : Dar gelirli çiftçiyi, yoksul köy
lüyü daha da yoksullaştırmak ve onu daha yok-
sullaştırarak elde edilecek tasarrufu sanayie 
aktarmak. Hükümet bu yollardan birincisini dü
şünmemektedir. Tarımsal Gelir Vergisinde an
cak ufak - tefek bâzı düzeltmelerle yetinme 
kararındadır. O halde, bugünkü çelimsiz ken
di kendine bile yetersiz tarım sektörümüzden 
sanayi sektörüne kaynak aktarmak, tarım 
sektörünü öylelikle sanayileşmenin itici gücü 
haline getirmek için ortada ancak ikinci yol 
kalıyor. Yani yoksul köylüyü daha da yoksul
laştırma yolu. Adalet Partisi de zaten iktidara 
geldiğinden beri açıkça bu yolu tutmuş bulun
maktadır. Belki bir iki ürün istisna edilecek 
olursa, bellibaşlı bütün tarımsal ürünlerde ma-
Hyet yükselmiş ama köylünün, üreticinin geli
ri azalmıştır. Üstelik artan hayat pahalılığı yü
zünden, dolaylı vergilere yapılan büyük zam
lar yüzünden köylünün geçim masrafı da önem-

I li ölçüde yükselmiştir. 
Birkaç örnek vermek isterim: 
Tütün yetiştirici köylü üç yıldır tütününe 

I bundan üç - dört yıl önce aldığının ancak ya
rısı kadar para alabilmektedir, oysa o tütün
den yapılmış olan sigaraya daha çok para öden
mektedir, tütünün maliyeti büyük ölçüde yük
selmiştir. 

Köylünün geçim masrafı artmıştır. Hayvan 
yetiştiren köylülerden çoğu, hayvanlarının, 
yününü ya üç, dört yıl öncekinden daha düşük 
fiyata, ya da aynı fiyata satmaktadırlar, fa
kat o yönden dokunmuş kumaşları, üç - dört 
yıl öncekinden daha pahalıya almaktadırlar. 

| Üstelik hem hayvanların bakım masrafı, hem 
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de kendilerinin geçim masrafı önemli ölçüde 
artmıştır. 

Pancar yetiştirici köylü pancarına, üç dört 
yıl önce ne para alıyorsa şimdi de aynı para
yı almıştır, ama pancardan yapılan şekerin ki
losu elli kuruş yükselmiştir. Üstelik köylü pan
carına Devletçe aynı para ödendiği halde ger
çekte üç dört yıl öncekine nazaran çok düşük 
gelir elde edebilmektedir. Çünkü pancar yetiş
tirici köylüye ödenen avans azaltıldığı gibi, 
kendisinden satmalman pancarların bedeli de 
üç yıldır büyük gecikmelerle ödenmektedir. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin son Ge
nel Kurul raporunda açıklandığına göre, pan
car yetiştiricilerden geçen mevsim satınalman 
pancarlar için bugüne kadar ancak 250 000 000 
lira ödeme yapılmıştır, oysa daha 460 000 000 
lira ödenmesi lâzımdır. Yani Devlet pancar 
yetiştirici köylüye aylardır, 460 milyon lira borç
ludur. Köylü Devlete borçlandığında taahhü-
deder, fakat Devlet köylüye borçlandığında 
faiz de ödememektedir. Böylece avans da ala-
mıyan, veya pancar bedelinin büyük bir kıs
mını aylarca alamıyan köylü ya bankaya, ya da 
daha büyük ölçüde tefeciye borçlanmak zorun
da kalmakta ve pancardan elde ettiği gelirin 
bir kısmını bankaya ve tefeciye vermektedir. 

Köylülerimizin büyük bir kısmı buğday ye
tiştirir. Buğday yetiştiren köylünün gelirinde 
de üç yıldır önemli azalışlar olmuştur. Bu du
rumda buğday üreticisinin emeğini daha de
ğerlendirici tedbirleri almak artık zaruret ha
line gelmiştir. 

Nitekim, yine Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği raporunda açıklandığına göre, akar yakıt, 
şeker ve tekel maddelerine yapılan bâzı zam
lar yedek parça, gıda ve yiyecek maddelerine 
de inikas etmiş olduğundan buğday üreticimi
zin satmalına gücü azalmış bulunmaktadır. 
Keza buğday fiyatları değişmediği halde yal
nız traktör fiyatlarında, üç yılda % 100 do
laylarında artış olmuştur. Demek ki, buğday 
yetiştirici köylümüz, Türk köylüsünün çoğun
luğu, Ziraat Odaları Birliğinin resmen açıkla
dığına göre, üç yıldır yoksullaşmıştır. 

Denilebilir ki, tarımda kullanılan bâzı bil
gilerin, yani maliyeti teşkil eden bâzı unsurla
rın, fiyatı düşürülmüş veya düşük tutulmuş
tur. örnek olarak da bir kısım suni gübrelerin 
fiyatlarındaki küçük indirimler gösterilebilir. 

Fakat fiyatları düşen bilgiler, fiyatları yük
selenlerin yanında pek az, pek önemsiz olduğu 
gibi, bu fiyat indirimlerinde de birçok haller
de köylü değil, çiftçi değil, yine aracılar, tefe
ciler yararlanmaktadır. 

tşte buna Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
raporundan bir örnek : Son genel kurula sunu
lan raporda aynen şu satırlar yer alıyor : 

«Gübre çiftçiye birkaç el değiştirdikten son
ra intikal etmekte ve tesbit edilen fiyatın 
% 30 - 40 fazlasiyle çiftçiye mal olmaktadır.» 
Devam ediyor rapor : «Zirai Donatım Kurumu
nun gübresi bir kapital kaynağıdır. Şöyle ki; 
tüccar tarafından verilen teminat mektupları 
bu işin ticaretini yapan tefeci şahıslar tara
fından satınalınarak Zirai Donatım Kurumun
da satıcı adına gübre alınmakta ve bu gübre
ler yüksek fiyatla ve vadeli olarak çiftçiye sa
tılmaktadır. Böylelikle tüccarın teminat mek
tubu nakid paraya çevrilmekte, bu arada bir 
kaç şahsın açıktan elde ettikleri kazanç güb
renin satış fiyatlarma eklenmektedir.» diyor 
rapor. 

Görülüyor ki, yurdumuzun tarım düzeni 
değişmedikçe, Devlet yardımiyle, Devlet des-
teklemesiyle düşürülen veya düşük tutulan bâzı 
girdi fiyatları bile köylüye bir şey kazandır
mamaktadır. 

Sayın Başbakan Cumartesi günü Senatoda 
yaptığı bütçe konuşmasında : «Her halde hiç 
kimse iki yıllık iktidarın Türk halkını fuka
ra bıraktığını, Türk halkını çilenin içine sok
tuğunu söyliyemez.» demişti. Oysa işte bu ver
diğim hesaplar, bu gerçekler gösterir ki, bu
gün Türk köylüsünün çoğunluğu iki yıl önce-
sindekinden, üç yıl öncesindekinden daha fa
kirdir, daha çok çilelidir. 

Yalnız köylü mü? Memur da daha fakirdir, 
daha çilelidir, toplu sözleşme yapma imkânını 
bulan işçilerden bile birçoğu ücretlerindeki ar
tışlar, fiyat artışlarına yetişemediği için daha 
fakirdir, daha çok çilelidir. Acaba, yoksul 
köylüyü, köylü daha yoksullaştırılarak onun 
cebinden alman para ile sanayileşmemiz hızla
nabilir mi? Gitgide cılızlaştırılan çiftçimizin 
itici gücü ile sürülen bir tarım sektörü ile sa
nayi, sürükleyici bir sektör haline getirilebilir 
mi? Buna da imkân görmüyoruz. Neden im
kân görmüyoruz? Bunun iki nedeni vardır : 
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Birincisi şudur : Yoksul köylü yoksullaş-
tırılmak suretiyle ondan alınan fazla paranın 
büyük kısmı sanayicinin cebine değil, aracı
nın cebine, tefecinin cebine, ithalâtçının cebi
ne ve örtülü ithalât yapan, ithalâtçılıktan çok 
daha büyük bir kazanç yolu, bir vurgun yolu 
tutturmuş olan montajcının cebine aktarılmak
tadır. Bugünkü düzende tefecilik, aracılık, 
montajcılık gibi işler kişisel açıdan o kadar 
kârlı kazanç yollarıdır ki, bu yollardan kaza
nılan paralar yine o yollara dökülerek çığ gibi 
büyümekte, bir kısmı lüks harcamalarla tüke
tilmekte, bir kısmı arsa spekülâsyonlarında 
kullanılmakta veya lüks yapılara yatırılmakta, 
bir kısmı da yurt dışına kaçırılmaktadır. 

Bu bahsi özetliyecek olursak, sanayii sü
rükleyici sektör haline getireceğini ve bunun 
çarelerinden biri olarak ve tarımdan sanayie 
kaynak aktarılmasını sağlıyacağım söyliyen 
Adalet Partisi .iktidarı bu çareyi gerçekleştir
mek üzere büyük çiftçilerden alman vergiyi 
artırma yoluna gitmesi gerektiği halde bunu 
düşünmemekte çok yönlü bir toprak reformu 
yapılıp köylünün, çiftçinin üretimi ve geliri 
artırılabileceği halde bunu kesinlikle reddet
mekte, ancak, sosyal yönden, iktisadi yönden 
en zararlı yolu izliyerek zaten yoksul Türkiye'
yi köylüyü büsbütün yoksullaştırmaktadır. 
Oysa Türkiye durumundaki bir ülkede köy
lüyü yoksullaştırarak sanayileşmek imkânsızdır. 
Neden imkânsızdır? Sosyal kaygılar, sosyal 
adalet ilkeleri tamamiyle bir yana bırakılsa ve 
Adalet Partisinin bazan açık, bazan kapalı 
ifade ettiği gibi, biz önce ekonomimizi gelişti
receğiz, sonra sosyal adalet getireceğiz dense 
bile, az gelişmiş veya gelişme halindeki bir ül
kede sanayileşmeyi hızlandırmak, yerli sana
yii geliştirmek ve güçlendirmek için iki yol 
düşünülebilir : 

1. Sanayie ucuz hammadde sağlıyabilmek 
üzere köylüyü sömürmek, 

2. Köylüyü daha çok kazandırıp, onu müş
teri olarak güçlendirmek. 

Köylünün sömürülmesi pahasına sanayiin 
her hammaddelerinde sağlanacak ucuzlamanın, 
sanayiciye faydası olmadığını, bugünkü düzen
de bunun ancak köylüyü, tüm dar gelirli bal
kı ve Devleti olduğu kadar gerçek sanayicileri 
de sömüren aracı, tefeci, montajcı zümreleri

ne yaradığını daha önce izah ettim. Kaldı ki, 
biran için sanayici eline hammaddenin bir mik
tar daha ucuzlatılarak getirildiğini tasavvur 
edelim. Yine de, yerli Türk sanayii daha uzun 
bir süre dünya pazarlarındaki rekabet şartları
na ayak uyduramaz. Dış pazarlara dayanarak, 
gelişme şansına sahip bir ihracat endüstrisi ha
line gelemez. Nitekim ihracat şansı en çok gö
rünen dokuma endüstrimiz bile bütün çabalara, 
bütün özendirici tedbirlere, indirimlere rağmen 
ihracat yolu ile Türkiye'ye pek az döviz sağlı-
yabilmektedir. Daha uzun bir süre, yerli sa
nayiimizin dış ödeme dengemize yardımı, ih
racat sanayii yolu ile değil, ancak ikame sana
yii yolu ile mümkün olabilir. 

Öyle ise yerli sanayiimiz gelişebilmek, güç
lenebilmek için dış pazarlara dayanamıyacağı-
na göre iç pazara dayanmak, iç pazarını ge
nişletip güçlendirerek oradan güc kazanmak 
zorundadır. Bu da geniş halk topluluklarının 
satmalma güçlerinin artmasına bağlıdır. Bir 
başka deyişle, yerli sanayiimizi genişletip güc-
lendirebilmek için köylüyü sömürmek değil, 
köylüyü daha çok kazandırıp onu müşterek 
olarak güçlendirmek, onun tüketim, ha,rcama 
gücünü artırmak gerekir. Yani bugün Adalet 
Partisinin izlediği yolun tam tersi yolu tutmak, 
köylüyü yoksullaştıracak yerde köylüyü zen
ginleştirmek gerekir. 

Bunun delilini yine dokuma endüstrimizde 
görürüz. Bu endüstri ekonomik durumun duyar
lı bir barometresi niteliğindedir, tyi bir üretim 
yılı olduğunda veya Devletin yüksek fiyatla 
destekleme alımları yaptığı yıllarda dokuma en
düstrimizin satışı artar, kazancı artar, yüzü 
güler. Ama üretim düşük olur veya Devlet iyi 
destekleme yapmazsa o yüzden köylünün eline 
az para geçerse, dokuma endüstrisinde derhal 
bunalım başlar, satışlar düşer, stoklar yığılır, 
tezgâhlar yavaşlar. 

Bundan çıkarılacak iki ders var. Biz köy
lülerimizin, tabiî yalnız köylülerimizin değil 
aynı zamanda işçilerimizin, memurlarımızın tü
ketim gücünü, harcama gücünü kısarak onları 
yoksul bırakarak veya yoksullaştırarak sana
yiimizi ve genellikle iş hayatımızı geliştirenle
yiz. Yerli sanayiimiz kendi iç pazarlarımızın 
beşiğinde, kucağında büyüyecek ancak ondan 
sonra belirli bir büyüme noktasına ve güce eriş
tikten sonra dış pazarlarda rekabet için gerek-
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li sıçramayı yapabilecek dünyaya açılabilecek 
ve büyük çapta ihracata geçerek Türkiye'nin 
dış ödemeler dengesini düzeltmeyi sağlıyabile-
cektir. Fakat maalesef birçok sanayiciler bu 
gerçeği görerek toprak reformu isleyeceklerde 
onlardan da bâzıları, hattâ maalesef birçoğu 
mademki Türkiye'de bir vurgun ve sömürü dü
zeni var biz de o düzenden aracılar, tefeciler 
kadar ithalâtçılar veya bir kısım ihracatçılar 
kadar, montajcılar kadar istifade etmenin yo
lunu bulalım diye düşünmekte, böyle düşün
düklerini ileri sürdükleri isteklerle belli et
mektedirler. 

4 ncü Sanayi Kongresi bu durumu göster
mek bakımından yürekler açışıydı. Evvelce bu 
vurgun düzeni içinde Devletten faizsiz kredi, 
bedelsiz arsa istiyerek ortaya atılmış olan bâzı 
sanayi temsilcileri o kongrede daha da aşın ta
lepler ileri sürdüler. Sömürü düzeninin çarkla
rından akan kolay ve bol kârın kendilerine de 
daha geniş ölçüde akması için Devleti ikna ede
bilirler. Besleme özel teşebbüs olarak kapıkulu 
özel teşebbüs olarak Devlet ve halk sırtından 
belki bir öcüde istedikleri kârı elde edebilirler. 
Ama taşıma su ile bu çark ne kadar döner? Da
ha doğrusu bu değirmenin suyu nereden gele
cektir? Kendi devletini ve kendi halkını sömü-
rerek bir özel teşebbüs bir yerli sanayi ne kadar 
gelişebilir? 

Bir ekonomi kendi devletini ve milletini sö-
mürerek semiremez. Hem devletinin ve milleti
nin gücünü tüketir, hem de kendi gücü tükenir 
ve giderek bir sömürge ekonomisi haline gelir. 
îş adamları halk kalkınmadıkça köylünün sa-
tınalma gücü yükselmedikçe kendi kazançlarına 
ve gelişmelerine süreklilik kazandıramıyacakla-
rmı görmeli ve halkı soyanlarla sömürenlerle 
işbirliği yapmayı düşünecek yerde onu soyulup 
sömürülmekten kurtarıcı, öylelikle yerli sana
yii için daha güçlü bir müşteri haline getirici 
bir düzen değişikliğini bizimle birlikte istemeli
dirler. Biz ortanın solunda C. H. P. olarak özel 
teşebbüsün aleyhinde değiliz. Bizim bir kısım 
özel teşebbüsümüz kendi kendisinin aleyhinde
dir, kendi kuyusunu kazmaktadır, kendi bindi
ği dalı kesmektedir. Bir yandan yatırım hac
mini artırabilmek ve sanayileşmemizi hızlandı
rabilmek için tasarrufları yükseltmek, öbür 
yandan da yerli sanayii ve genellikle üretimi 
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desteklemek için halkın tüketim gücünü artır
mak. Bunun ikisini bir arada dengeli olarak yü
rütmek mümkündür. Yatırımlar kadar tasarruf 
ve tüketim de bunu sağlıyacak şekilde planla
nabilir. Bu amaçla meselâ şunlar yapılmalıdır : 

1. Memleket kalkınması için yararsız alan
larda para işletmek karşılaştırılmalıdır, öylece 
bu alanlardan çekilecek tasarrufların da ve
rimli yatırımlara yönelmesi teşvik edilmelidir. 

2. Lüks yatırım ve harcamaları güçleştiri-
ci tedbirlere ağırlık verilmeli etkinlik kazandı
rılmalıdır. 

3. iç ve dış pazarlar için aracılık aşamaları 
asgariye indirilerek tüketim harcamalarının da
ha geniş oranda sanayiciye ve üreticiye intikali 
sağlanmalıdır. 

4. îhracedilebilir ürünlerin, mamullerin içer
de tüketimini kısıcı tedbirler alınmalıdır. 

5. Sosyal güvenlik genişletilerek bu şekilde 
artırılacak tasarruflar verimli yatırımlara yö
neltilmelidir. 

6. Dar ve orta gelirli veya ücretli halk ge
lir artışlarından sağlıyacağı tasarrufla plânın 
öncelik verdiği alanlarda toplu yatırımlara yö
neltilmelidir. 

Bu gibi tedbirlere ve benzerlerine başvura
rak özellikle sosyal güvenliği yaygınlaştırarak 
tasarrufla harcamayı, tüketimle yatırımı ekono
mik gelişmeyle sosyal adaleti bağdaştırma yo
luna gidecek yerde, bugünkü iktidar ve bu ikti
darın dayandığı iş çevreleri yoksul halkın biraz 
daha kemerlerini sıkmaya kalkışmakta, onları 
biraz daha yoksullaştırmaya uğraşmakta, hattâ 
onların ekmeğine göz dikmektedirler. 

Bu ekmeğine göz dikme sözünde hiçbir mü
balâğa olmadığının bir yeni delilini göstermek 
isterim : 

Adalet Partisinin üzerine toz kondurmadığı, 
hakkında söz söyletmediği bir büyük toprak 
a^ası vardır. Bilinçli bir toprak ağası, yani ken
di sınıfının bilincine varmış bir toprak ağası. 
Bu zat toprak reformunun başdüsmanıdır ve sö
züm ona köylünün, çiftçinin haklarını koruya
cak en büvük kuruluşun, Türkiye Ziraat Oda
ları Birliğinin G-enel Başkanıdır. Birlimin son 
Genel Kurul Toplantısında, 9 Şubat 1968 günü, 
bu zat Türkiye'de her vatandaşın yılda ortala
ma 250 kilo ekmek yemesine itiraz ederek ba
kınız ne demiştir : «Bu bir lükstür, israftır. Hal
buki öteki ülkelerde bu miktar çok düşüktür. 
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Ekmekten yapacağımız tasarrufla memleketi
mize önemli sayılabilecek bir döviz getirebili
riz.» 

Demek ki, bugünkü iktidarın tarım alanında 
başlıca sözcülerinden, bugünkü iktidarın tarım 
politikasının başlıca temsilcisi ve savunucula
rından biri olan bu zata göre, yatırım için ge
rekli tasarruf, döviz gelirimizi artırmak için 
gerekli kaynak, ancak fakir halkın ekmeğinden 
kısılarak sağlanabilir. Buğday fiyatları 1965 ten 
beri sabit kaldığı halde, Ziraat Odaları Birliğin
ce belirtildiği gibi, buğday yetiştiren köylünün 
ve başka köylünün geçim masrafının ve üretim 
maliyetinin büyük ölçüde yükselişi hemen he
men bütün tarımsal ürünlerden köylünün geliri 
azalırken ekim ve geçim masraflarının artışı göz 
önüne alınacak olursa, Birlik Genel Başkanının 
tavsiyesine bugünkü iktidarca zaten uyulmak
ta olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. (C. H. P. 
sıralarından; «Bravo» sesleri) 

Türkiye'de fakirin lüksü ekmektir. Zengin
lerin lüksünden, asıl döviz kaybına sebebolan 
lükslerinden en küçük ölçüde bir kısıntı yapıl
maya kalkışıldığı vakit Türkiye'de servet düş
manlığından, komünizme yol açıldığından söz 
edilir ama fakir lüksü olan ekmeye kolaylıkla el 
uzatılır. 

Bugün Türkiye'de varlıklı veya orta halli 
insanların sofralarmdaki eti veren hayvanları 
dağda bayırda otlatıp yetiştiren köylülerin ken
dileri bile evlerine yılda iki defa et sokamazlar. 
Onun için çaresizlikten onların bile baş yiyece
ği ekmektir. Yazın 15 lira edecek emeğini çare
siz kalıp kış ortasında 5 liraya satan ırgat daha 
başka, daha güzel şeyler yemeyi düşünemediği 
için değil, hele hele lükse düşkün olduğu için 
hiç değil, başka yiyeceğe parası yetmediği için 
günde bir kilo ekmek yemek zorundadır, 

Tütün işçisine, pamuk işçisine hele hele Dev
let 10 lira asgari ücret tesbit ettiği halde 3 lira
dan fazlasını alamıyan zeytin işçisine, zeytin ve 
ekmekten başka, soğan ekmekten başka şeyler 
de yiyebilmek, onbinlerce dönüm toprak sahibi 
bir Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanının yi
yebildiği yemekleri yiyebilmek imkânını, gücü
nü verdiğiniz gün onun ekmek tüketimi kendili
ğinden azalır. (C. H. P. sıralarından; «bravo» 
sesleri, alkışlar) Bugünkü düzende Türkiye'de 
yoksul halk coo-unlu£u için ekmek yemek lüks 
değildir, ekmek yememek lükstür. Çünkü ekme

ği kısılan vatandaş aynı besini elde edebilmek 
için yiyeceği yiyeceklerden çoğu ateş pahasma-
dır. Aracılık yüzünden, tefecilik yüzünden, ge
lir dağılımı dengesizliği yüzünden, kısacası bu 
bozuk düzen yüzünden ateş pahasınadır. 

Ekmek yemesin de ne yesin fakir Türk va
tandaşı? Pasta mı yesin, pirzola mı yesin? Yok
sul Türk halkı için bu kadar «ekmek yemeyi-
versinler» diyebilen bir Ziraat Odaları Birliği 
Başkanı çağımızın sosyal ve ekonomik görüşün
den, geçmiş zamanın ekmek bulamıyan uyrukla
rına pasta yemelerini sağlık veren kıraliçesi ka
dar uzaktır. Çağımızdan da, halkımızdan da en 
az o kadar uzaktır. (C. H. P. sıralarından; «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Ama ne çareki bugünün se
çim mekanizması, sandık mekanizması henüz 
köylüyü, köylünün dertlerinden, sorunlarından 
bu o kadar uzak kimselere, köylüyü sömürme 
zihniyetinin öylesine şampiyonu olan kimselere 
temsil ettirmektedir. Ama bu çemberin kırılması 
yakındır. Çünkü Türk köylüsü girdiğimiz öz
gürlük ortamı içinde gerçekler deşilip açıldıkça 
kendi kurtuluş yolunu da her gün biraz daha iyi 
görmektedir. Harcama ile tasarrufu, tüketimle 
yatırımı, ekonomik gelişme ile sosyal adaleti 
bağdaştıncı tedbirlerden biri olarak da dar ve 
orta gelirli veya ücretli halkın gelir artışların
dan Bağlıyacakları tasarruflar toplu yatırımlara 
yöneltilmeleri gerektiğini savunmuştum. 

Halk bunu bir ölçüde kendiliğinden yapma
ya başlamıştır. Yurt dışındaki işçilerimiz tasar
ruf lariyle Türkiye'de sınai yatırımlara giriş
mektedirler, Ordu Yardımlaşma Kurumu, ordu 
pazarlarının tasarruflarını büyük sınai yatırım
larda değerlendirmektedir. 

Yıllardır ileri sürdüğümüz bir dilek de ger
çekleşme yoluna girmiş ve Türkiye îşçi Sendi
kaları Konfederasyonu, yeni Sendikalar Kanu
nunun verdiği imkândan yararlanarak, işçi ta-
sarruflariyle kooperatifler kurmak ve yatırım
lar yapmak üzere teşebbüse geçmiştir. Bu amaç
la bir kanun teklifi hazırlamıştır. Gördüğüm ilk 
sekliyle bu kanun teklifinde büyük aksaklıklar 
olduğunu söylemeye mecburum. Bilinmez hangi 
düşünce ile kanun teklifini hazırlıyanlar kendi
lerini baltalamak istiyecek, kendilerine rakip 
olacak durumdaki çevrelerin temsilcilerine de 
bu yatırımlarda söz hakkı tanımayı öngörmek
tedir. Bu hayırlı bir teşebbüsün daha başından 
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kösteklenmesi veya daha kötüsü bozuk düzenin 
çarklan arasına sürüklenmesi demek olur. Te
menni ederim ki, Türk îş kendi hazırlattığı ka
nun teklifini Mecliste görüşülmeye başlamadan 
değiştirerek bu gibi kusurlardan kurtasm, yok
sa iş Kanununu birçok noktalarında tanınmaz 
hale sokan bir iktidann elinde bu kusurların 
düzeltilebileceğini sanmıyorum. 

Kaygım odur ki, Türk îş bâzı iş çevrelerin
den gelen ve iktidarı da etkiliyen engelleme ça
balarından kurtulmak umudu ile bu tâvizi ver
miş olsun. Oysa bu tâvizi verirken kendisini bal
talamak istiyenlerin ağma düşmüş olmaktadır. 

Toprak reformu yapıldığı, toprak reformu 
ile bağlantılı olarak ve Devletin önderlik ve yar
dımı ile köylülerimiz arasında çok yönlü koope
ratifçilik geliştiği takdirde köylülerin de özel
likle kendi üretim faaliyetlerini ilgilendiren 
alanlarda smai yatırım yapmaları mümkündür. 
Tarımdan sanayie kaynak aktarmanın en âdil 
bir yolu bir kısım sınai yatırımları tarımda kay
nak yaratanlara yaptırmaktır. Örneğin, montaj
cılığın ötesinde gerçek bir traktör sanayiini, ta
rım makinalan sanayimi köylülerin kooperatif
leri kurabilir. Tarım ürünlerini işleme sanayii 
gene bu kooperatifler yoliyle kurulabilir. Bir
çok Batı ülkelerinde köylünün kalkınması da 
tarımla ilgili sanayiin gelişmesi de geniş ölçüde 
bu yoldan sağlanmıştır. Meselâ, Holânda'da 
köylünün süperfosfat ihtiyacının % 35 i köylü
lerin, çiftçilerin tarım koperatifleri birliğince 
kurulan fabrikalarda yapılmaktadır. Gübre ve 
hayvan yeminin % 70 nin alımı ve dağıtımı da 
gene kooperatifler birliği tarafından yapılmak
tadır. Hem de Batı - Avrupa ülkeleri arasında 
bile en ucuz maliyetle yapılabilmektedir. 

Gene Holânda'da sütün % 75 i, Almanya'da 
sütün % 82 si, tereyağının % 74 ü, peynirin 
% 65 i bu gibi köylü üretici kooperatiflerinin 
imalâthanelerinde, fabrikalarında işlenmekte 
veya imal edilmektedir. 

Fransa'da şarabın % 30 nu, zeytinyağının 
% 30 nu gene köylü çiftçi kooperatifleri yap
maktadır. Demek ki, o ülkelerin köyleri çift
çileri kendi gelirleri kısılıp başkalarına akta
rılarak de£il, kendi gelir fazlalarını kendileri 
artırıp değerlendirerek yatırım hacminin bü
yümesine. ülkelerinin smaileşmesine, ekonomi
lerinin gelişmesine hizmet etmektedirler. Bu 
gibi dar ve orta gelirli veya ücretli halk toplu

luklarının toplu yatırımlara girişmeleriyle özel 
sektör ortadan kalkmıyacak küçülmiyecek, ter
sine asıl o zaman büyüme imkânına kavuşacak
tır. 

Bu da gösteriyor ki, biz ne özel mülkiyet, ne 
de özel teşebbüs düşmanıyız, tersine nasıl top
rak reformu ile özel toprak mülkiyetinin yay
gınlaştırılmasını istiyorsak, ekonomimizde geniş 
bir halk sektörü yaratılarak özel teşebbüsün de 
yaygınlaştırılmasını, mümkün olduğu kadar ge
niş halk topluluklarının sermayedar ve müteşeb
bis hale getirilmesini istiyoruz. 

Bundan şu Önemli ve olumlu sonuçlar elde 
edilmiş olacaktır. 

1. Çalışan halkı, köylüyü, işçiyi, memuru 
yoksullaştırmaksızm, hattâ zenginleştirerek ta
sarrufa yöneltmek, böylece meydana gelecek 
büyük hacimli tasarrufu verimli alanlara yönelt
mek mümkün olacaktır. 

2. Aracılık, tefecilik geniş ölçüde ortadan 
kalkacaktır. 

3. Halk ekonominin hâkimi olacağına göre 
ve halk da kendi kendini sömüremiyeceğine sö-
müraıiyeceğine göre, sömürü kapıları büyük 
ölçüde kapanmış olacaktır. 

4. Ekonomik güç kimde ise siyasal güc de 
onda olduğuna göre, siyasal alanda gerçek halk 
egemenliği kurulmuş olacak ve demokrasimiz 
dünyanın en sağlam, en gerçek demokrasilerin
den biri haline gelebilecektir. 

Bugün Türkiye'deki siyaset alanında bir ya
nımızda, bizim daha solumuzda Devletin ekono
mik gücünü fazlası ile artırmak istiyenler var. 
Onlar amaçlarına erişirlerse Devlet o kadar güc 
kazanacaktır İd, halkın kendi kendini yönet
mesi demek olan demokrasi muhtemelen işliye-
mez olacaktır. Bizim sağımızda bireylerin, fert
lerin, bâzı küçük zümrelerin ekonomik gücünü 
halk ve Devlet sırtından artırmak istiyenler, 
daha doğrusu artırmakta olanlar vardır. Fert
lerin veya küçük zümrelerin ekonomik gücü bir 
ölçünün üstünde artınca da o fertler veya züm
reler o kadar güc kazanmış olurlar ki, demokra
simiz gene işliyemez. Nitekim şimdiki aksak 
işleyişinin başlıca nedeni de budur. Ama eko
nomimizde halk sektörü genişleyip de ulusal 
ekonomiye halkın kendisi hâkim olunca, bu ül
kede halkın üstünde bir siyasal güc de olamı-
yacaktır. (Ortadan alkışlar) 
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Bizim solumuzdakiler, bütün halk Devlet 
için çalışsın, isterler. Bu yolun Devleti, gerçek 
bir halk devleti haline getirmediği, halkı köle
likten kurtaramadığı dünyanın birçok yerlerin
deki deneylerinden görülmektedir. 

Bizim sağımızdakiler, halk da Devlet de, bir 
avuç azınlık için, iş adamları ve büyük toprak 
sahipleri için çalışsın isterler. Bu yolun da ne 
demokrasiye gerçeklik kazandırabileceği, ne hal
kı ezilmekten, sömürülmekten kurtarabileceği, 
hattâ ne de ekonomik gelişmemizi yeterince hız-
landırabileceği kendi ülkemizdeki durumdan gö
rülmektedir. Bizim ortanın solunda kurulmasını 
istediğimiz düzende ise Devlet de olacaktır, özel 
teşebbüs ve özel mülkiyet de olacaktır, ama bun
ların hepsi halkın hâkimiyetinde ve halkın hiz
metinde bulunacaktır. (Ortadan alkışlar) Bi
zim kurulmasını istediğimiz düzende halkın üs
tünde hiçbir güc olmıyaeaktır. 

Sayın arkadaşlarım, kalkınmamız için umut 
bağlanan bir başka tasarruf kaynağı da; yabancı 
sermaye yatırımlarıdır. Fakat 1954 te çıkarılan 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun teşvik 
edici hükümlerine rağmen Türkiye'de yatırım 
yapacak yabancılara Amerikalılar tarafından 
kullanılan deyimle, (çok tatlı kârlar) sağlanma
sına rağmen Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 
son derece azdır, büyük bir artış eğilimi de gös
termemektedir. Kaldı ki, Türkiye'ye gelen ya
bancı sermayenin de genellikle Türkiye'ye bir 
hayrı dokunmamaktadır, hattâ hayırdan çok, 
zararı dokunduğunu düşünmek için ciddî neden
ler vardır. 

Meselâ 38 yabancı sermaye ortaklığı üzerin
de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, bu 
38 firmanın Türkiye'ye getirdiği sermaye top
lamı 379 küsur milyon liradır. Fakat Türki
ye'de kendi iç kaynaklarımızdan aldığı kredi 
440 milyon liranın üzerindedir. Yani getirdiği 
sermayeden yüzde 116 fazlasını Türkiye'den 
kredi olarak sağlamıştır. Bu yabancı sermaye 
ortaklıklarından kısa zamanda kendi yağ piya
samızı kontrolü altına almış olan bir firma 
% 80 i yabancı sermaye olarak 1952 yılında 
5 milyon lira sermaye ile kurulmuş ve yalnız 
1954 te 2 yıl sonra 7 744 000 lira kâr sağla
mıştır. Yıllık kân git gide artmış ve 1962 de 
20 997 000 liraya kadar varmıştır. 1954 ile 1962 
arasındaki kâr toplamı ise 117 295 000 liradır. 
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Bu birkaç milyon lira sermaye ile kurulmuş olan 
fabrikanın kârıdır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu, yaban
cılara elde ettikleri net kârın tamamını döviz 
olarak dışarıya transfer etme, getirdiği ser
mayenin de tamamını geri götürme yetkisini ta
nıdığına göre, sonucunun ne kadar aleyhimizde 
olduğu görülür. Üstelik bu bahsettiğim firma 
aynı alanda gelişmeye başlamış olan yerli en
düstrimizi de baltalamış, âdeta öldürmüştür. Ta-
mamiyle Türkiye'de imal edilebilecek bir gıda 
maddesi için şimdi Türkiye her yıl milyonlarca 
dövizin dışarıya transferine razı olmak duru
mundadır. % 70 i yabancı olmak üzere 1951 de 
1 400 000 liralık sermaye ile kurulan bir ilâç 
firması da 1955 yılında, 2 731 000 lira kâr etmiş
tir. Yıllık kârı 1956 da 6 milyonu, 1959 da ise 
7 milyonu aşmıştır. Evvelce ithal edilirken 
20 000 liraya satılan bir traktörün fiyatı şimdi 
yabancı sermayenin montaj fabrikalarında söz
de imâle başlandıktan sonra 40 000 liraya kadar 
çıkmıştır. 

Bundan elde edilen kâr döviz olarak dışa
rıya transfer edilebileceğine göre bu türlü sö
züm ona yerli imalâtın hem halkımıza çok pa
halıya mal olduğu, hem de ithalâttan bile da
ha çok döviz kaybına yol açtığı açıktır. Yaban
cı sermaye yatırılan fabrikaların fatura şişir
mek veya türlü muvazalara başvurmak sure
tiyle ithal ettikleri ham maddelerin ve parçala
rın da fiyatlarını çok yükseltmek imkânını 
buldukları, bu yüzden hem maliyeti yükselttik
leri, hem döviz kaybımızı artırdıkları bilinen 
gerçeklerdir. (A. P. sıralarından, «yeter artık» 
sesleri) Biz Sayın Başbakanı 8 saat dinledik 
plânlama müzakerelerinde. 

Bu gibi örnekler daha çoğaltılabilir. Görü
lüyor ki, Türkiye'ye yabancı sermaye getiren 
firmalardan bir çoğu: 

1. — Kendi kredi kaynaklarımızı tüketmek
tedirler, 

2. — Türkiye'nin büyük döviz kaybına se-
bebolmaktadırlar, 

3. — Maliyeti büyük ölçüde yükseltmekte
dirler, 

4. — Gerçek Türk sermayesinin gelişmesini 
ciddî olarak engellemektedirler. 

C. H. P. bütün bunlara rağmen yabancı ser
mayeye aleyhtar değildir, yabancı sermaye 
aleyhtarlığının çağımız gerçeklerine ne kadar 
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aykırı düşeceğini de bilmektedir. Bugün Batı
nın kapitalist ülkelerinden sermaye ithal eden 
komünist ülkeler bile vardır. Ancak, gelecek 
yabancı sermayenin getirdiğinden fazlasını gö
türmemesi, Türk ekonomisine ve Türkiye'nin 
dış ödemeler dengesine gerçek bir katkıda bu
lunması, bir boşluğu doldurması ve her halde 
bir yerli sermaye ile, yerli teknik bilgi ile ba
şarabileceği iş alanlarına elini uzatmaması ge
rekir. Kanunda ve uygulamada bu bakımdan 
köklü değişiklikler yapılmazsa yabancı serma
ye yeni bir dış sömürü unsuru olarak gelişe
cek ve bunların çığ gibi büyüyen kârlarının 
transferinde karşılaştığımız güçlükler zamanla 
büsbütün artacağı için, Türk ekonomisi ipotek 
altına girme tehlikesine düşecek, kapitülâsyon
ların geri gelmesi ciddî bir ihtimal olacaktır. 

Bu tehlikeler belirgin bir duruma geldiği 
halde Adalet Partisi iktidarının hâlâ ciddî ted
birler almak ihtiyacını duymaması, tersine 
şimdi Yetki Kanununa göre kurulan komisyon 
yolu ile yabancı sermayeye tavizciliği büsbü
tün artırması büyük bir sorumsuzluk örneği
dir. Her halde iktidarın bu tutumu memleket 
için körü körüne bir yabancı sermaye aleyhtar
lığından da daha çok zararlıdır. 

Türkiye'nin ekonomik gelişmesi bakımından 
özellikle sanayiin hammaddesi ve ihracat geliri 
bakımından en büyük kaynaklarından biri yer
altı kaynaklarıdır. Fakat Adalet Partisi ikti
darı bu kaynakları da gereği gibi değerlendir
meyi imkânsız kılıcı bir tutum izlemektedir. 
Birinci Dünya Savaşı öncesinden beri Türki
ye'nin yeraltı kaynakları birçok büyük devlet
lerin emellerinin topraklarımızın üzerinde top
lanmasına yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşın
dan sonra Türkiye'yi aralarında bölmek istiyen 
büyük devletler gerçekte topraklarımızın üstü
ne değil, topraklarımızın altına göz dikmişler
dir. Daha önce de aynı devletlerin borçlarını 
ödemiyecek durumda olduğunu bildikleri Os
manlı Devletine borç verme yarışma girmeleri
nin başlıca nedeni Türkiye'yi taşıyamıyacağı 
yükler altına sokarak yeraltı kaynaklarını ipo
tek altına almaktı. 

Yabancı devletler hariciyecilerinden bâzıla
rının son zamanlarda açıklanan o döneme dair 
gizli arşivleri bu niyetleri açıkça ortaya koy
maktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında türlü yok

luklar ve güçler içinde kanlarını dökerek, can
larını vererek Anadolu'yu kurtaran Türk hal
kı topraklarımızın üstünü olduğu kadar hattâ 
ondan daha çok topraklarımızın altında yatan 
ve Türkiye'ye hayat katabilecek zenginlikte 
olan kaynakları da kurtarmış oluyordu. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri), 

Fakat 1950 den sonra işbaşına gelenler ne 
yaptılar? Uğrunda kan dökülerek, can verile
rek kurtarılan yeraltı kaynaklarımızı devletler-
üstü yabancı şirketlere kendi elleri ile sundu
lar. 1954 te C. H. P. muhalefetinin uyarlarına 
ve direnişlerine rağmen çıkarılan Petrol Kanu
nu bunun açık bir belgesidir. Bu kanunla Türk 
Devleti kendi vatanında ve Anayasaya göre 
Devlet malı olan petrolünü bulmak ve işlet
mek için kuracağı şirkete, bütün yabancı şir
ketlere olduğu gibi bir bölgede ancak 8 arama 
ruhsatı verebilmektedir. Bu tek şirket kısa za
manda nisbeten yetersiz teknik bilgisine ve çok 
sınırlı maddi imkânlarına rağmen her biri her 
bölgede ayrı ayrı sekizer ruhsat alarak petrol 
bakımından en verimli olabilecek bölgelerimizi 
aralarında bölüşen o dev yabancı petrol şirket
lerine kıyas edilemiyecek kadar çok petrol bul
du. 

Kendi işletmemizde, kendi mühendislerimi
zin, teknisyenlerimizin elinde mucizevi bir güç 
mü var? Hayır. Sadece Yurt sevgileri ve iyi 
niyetleri vardır. Yabancı şirketlere gelince; 
onlar için önemli olan, hiç değilse şimdilik Tür
kiye'de petrol bulmak değil, Türkiye'de petrol 
bulunmasını önlemektir. Çünkü Orta - Doğu'-
nun başka yerlerinde ve dünyanın başka böl
gelerinde düşük maliyetle işlemekte oldukları 
zengin petrol kaynakları daha uzun yıllar ken
dilerinin ve dünyanın ihtiyacını karşılamaya 
yeteceği gibi, artacaktı da. Onların Türkiye'de 
yeni petrol bulmaya ihtiyaçları yoktu. Başka 
yerlerde çıkarttıkları petrolü Türkiye'ye sat
maya, yani Türkiye'yi pazar olarak kullanmaya 
ihtiyaçları vardı. 

Bir de karışık bir bölge olan Orta - Doğu'-
da siyasal gelişmelerin, işletilmekte olan pet
rol kuyularını tehlikeye düşürmesi ihtimaline 
karşı Türkiye'deki kaynakları yedek olarak el 
altında tutmak istiyorlardı. Normal zamanlar
da bu şirketlerin Türkiye'de petrol bulmaları 
kendi çıkarlarına aykırıdır. C. H. P. iktidarı 
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zamanında Hükümetin baskısı ve Petrol Ka
nununu değiştirmek üzere hazırlıklarını yapma
sı üzerindeki, petrol üretimini artırma yoluna 
gitmişlerdir bu yabancı şirketler. 

Şimdi bâzı yabancı şirketlerde bu eğilim de
vam ediyorsa hiç şüphe edilmesin ki, bunun baş
lıca etkeni bu konuda bilinçlenen kamu oyu
muzun baskısıdır ve yabancı petrol şirketlerinin 
kendilerine en yatkın kimseler iktidarda bu
lunsalar bile bu baskıyı üzerlerinde duymaları
dır. Fakat yabancı şirketlerin eskisine oranla 
bolca petrol ürettikleri alanların hepsi C. H. P. 
iktidarda iken bu partinin zorlaması ile petrol 
bulmuş oldukları alanlardır. Şimdi bu şirketler 
arama faaliyetlerini gene yavaşlatmışlardır. 

Uzun yıllar dar imkânlarına ve kanuni en
gellere rağmen Türkiye'de petrol üretimine 
öncülük etmiş olan T. P. O. nm son zamanlarda 
üretimde geri kalmasının önemli bir nedeni ise 
Batı Raman bölgesinde C. H. P. zamanında ha
zırlanmış yeni teknik tedbirlerin A. P. iktidarı 
geldikten sonra uzun bir süre geciktirilmiş ol
masıdır. 

öte yandan, petrol rafinerileri konusunda 
özel teşebbüse ve yabancılara verilen bâzı tâ
viz ve imtiyazlarla şimdi de kendi rafinerleri-
mizi baltalama yoluna gidilmektedir. 

T. P. A. O. nm 1.964 te Yüksek Plânlama 
Kurulunda kabul edilen bir raporu gereğince 
bu Türk kuruluşunun yeni bir rafineri kurması 
öngörülmüştü. Bu rapora uygun olarak kurula
cak izmir rafinerisinin 2,5 - 3 yılda tamamlan
ması ve çalışmaya başlaması mümkündü, Fakat 
yıllardır bu rafinerinin sözü edildiği halde he
nüz projesi bile yapılmamıştır. Bu arada bir 
yandan yabancılara ait ATAŞ rafinerisinin ge
nişletilmesine, bir yandan da Marmara böl
gesinde bir başka rafinerinin özel teşebbüs 
eli ile kurdurulmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca 1968 programı ile hisselerinin % 49 u 
Calte^'e ait olan izmit rafinerisinin genişletil
mesi de kararlaştırılmıştır. ATAŞ'a 75 yıl için 
verilen öz petrol işleme yetkisi ile bu yabancı 
şirket dışarıya her yıl döviz olarak 100 milyon 
liralık kâr transferi yapabilecektir. Bu şekilde 
yaratılacak kapasite fazlalığı yüzünden kendi 
rafinerilerimizi uzun zaman düşük kapasite ile 
çalışmak zorunda kalacaklardır ve Türkiye ya
bancı şirketlerin trasnferleri dolayısiyle büyük 
döviz kaybına uğrıyacaktır. 

Adalet Partisi iktidarı tarafından hazırlanan 
İkinci Beş Yıllık Plân bile yeni kurulacak pet
rol ürünleri sanayiinin kamu kuruluşları tara
fından gerçekleştirileceğini, rafinerilerinin üre
tim programlarının en az döviz sarfına sebebo-
lacak şekilde düzenleneceğini belirttiği halde 
yabancı sermayeye ve bu alanda yabancı ser
maye ile işbirliği yapan özel teşebbüse kendi 
millî endüstrimizi kösteklemek, baltalamak pa
hasına verilen bu yeni tâvizler Adalet Partisi 
iktidarının millî menfaatlerimizi göz önünde tut
maktan, iktisadi alanda milliyetçilikten ne ka
dar uzak olduğunu gösteren yeni delillerdir. 

Millet Meclisi Petrol Araşıtırma Komisyonu
nun uzun araştırma ve görüşmeler sonunda al
dığı kararlarda bu yolda Adalet Partisi iktida
rının tutumunu mahkûm etmektedir. Nitekim 
bu komisyon memleket sorunları masa mserine 
serilince milliyetçilikleri particilik mülâhazala
rından daha ağır basan Sayın Adalet Partili 
üyelerinin de katılmasiyle aldığı kararlarda şu 
sonuçlara varmıştır: 

Petrol borun attı hisselerinin özel sektöre 
devri uygun olmıyacaktı. ATAŞ rafinerisinin 
genişletilmesi millî menfaatlerimize uygun ol
mayacaktır ve Petrol Kanununda millî menfaat
lere uygun olmıyan hükümler vardır, bunların 
değişmesi gerekmektedir. 

Komisyonun bu kararlarına rağmen Adalet 
Partisi Hükümeti hâlâ petrol konusunda ya
bancılara taviz politikasını İsrarla, inatla devam 
ettirmektedir. Gerek Petrolle, gerek madenlerle 
ilgili mevzuatın millî menfaatlerimiz açısından 
değiştirilmesi gerektiğini, bu amaçla hazırlanan 
ıkanun değişikliklerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirilmek üzere bulunduğunu Üçüncü 
inönü Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Hüdai Oral arkadaşımız 1 Şubat 
1965 günü Senatodaki bütçe görüşmeleri sıra
sında açıklamıştır. 

Bunun hemen ardından C. H. P. iktidardan 
ayrılınca yapılan kanun hazırlıklarından birisi 
C. H. P. milletvekilleri tarafından Büyük Mil
let Meclisine sunulmuştu. Fakat işine öy
le geldiği vakit Meclislerin çalıştırılmadı
ğından şikâyet eden Adalet Partisi Hü
kümeti şimdiye kadar bu kanunun görü
şülmesini engellemiştir. Esasen Parlâmento ko
misyonlarında memleketimizin ekonomik bağım-
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sizliğini güçlendirici, halkımızı bir ölçüde olsun 
sömürülmekten kurtarıcı ne kadar kanun teklifi 
varsa, bunların hepsi iktidar tarafından engel
lenmektedir. Sonra da iktidarın başı, hem mu
halefetin Parlâmentoda engelleme yaptığını, 
hem de düzen değişikliği isteklerini kanun tek
lifleri haline sokarak Parlâmentoya getirme
diğini iddia etmeye kalkışmaktadır. Mecliste 
asıl engellemeyi yapan bugünkü iktidardır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). Üstelik iktidar 
bu engellemeyi memleketin ve halkın menfaat
lerine karşı yapmaktadır. 

Adalet Partisi değerli yer altı kaynakları
mızı dış sömürücülükten koruyucu mevzuat ça
lışmaları yapmadığı, geciktirdiği veya engel
lediği gibi bu alanda petrolden başka konular
da da yabancılara tâvizler ve imtiyazlar verme
ye devam etmektedir. Volfram gibi dünyada 
pek az bulunan bir madenin isletme imtiyazının 
yabancılara verilmiş olması buna bir örnektir. 
Şimdi de bor madeni konusunda bâzı yabancı 
oyunlarının hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı bor'la ilgili olarak 
O. H. P. iktidarının izlemiş olduğu politika üze
rinde bâzı sözde belgeler yayınlıyarak, veril
memiş imtiyazları verilmiş gibi göstermeye kal
karak, bâzı kaypak ifadelerin ve teknik terim
lerin ardına sığınarak halkı aldatmaya uğraş
maktadır. Fakat bunda da muvaffak olamıya-
cak ve gerçeklerin gün ışığına çıkmasını önli-
yemiyecektir. Bu konuda gereken tedbirleri za
manında almazsa Adalet Partisi iktidarı, mil
let önünde ve tarih önünde sorumluluktan kur-
tulamıyacaktır. 

Türkiye'nin bor mineralleri üzerinde tekel 
kurmak istiyen ve dünya piyasalarında fiyatları 
yüksek tutabilmek için de Türkiye'nin çok de
ğerli bor hazinelerini uzun zaman âtıl bırakmış 
olan, eline fırsat geçerse yine âtıl bırakmaya 
niyetli olan bir yabancı firmaya, iktidar sözcü
lerince iddia edildiği gibi, O. H. P. iktidarı sıra
sında hiçbir imtiyaz verilmiş değildir. (A. P. sı
ralarından «vesikalar var» sesleri) o vesikala
rın sahteliğini Bakan kendisi itiraf etmiştir. 

Bu tekelci yabancı şirketin bor mineralle
ri üzerine çöreklenmesi ve ilk işletme imtiyazını 
alması 27 Ekim 1957 tarihini taşıyan Bakan
lar Kurulu kararı ile mümkün olmuştur. Demok
rat Parti iktidarının ayağının tozu ile verdiği 

I bu imtiyaz kararnamesini 1955 te, 1959 da, 1960 
da yenileri izlemiştir. 0. H. P. iktidarı dönemin
de ise bu yabancı şirketin oyunları bozulmuş ve 
millî bir müessese olan Etibank'm bu alanda ya
bancılara karşı güçlü bir rakip haline getiril
mesi için çalışılmıştır. Fakat Adalet Partisi 
iktidara geldikten sonra bu yabancı şirkete ye
niden arama ruhsatları verilmeye başlanmıştır. 

Dünyanın en zengin bor minerallerinin bulun
duğu Eskişehir'in Kırka mevkiinde birkaç kişi
nin elinde bulunan alanların ruhsatlarını kıs
men Demokrat Parti zamanında toplıyan bu şir
ket, 5 önemli ruhsatı da Adalet Partisi iktidarı 
zamanında 1966 yılında ele geçirerek yeniden 
hâkimiyetini kurma yoluna girmiştir. C. H. P. 
iktidarı zamanında bor minerallerinin önemi ve 
bu konudaki yabancı oyunları hakkında hazır
lanmış gizli raporlar - ki bu raporların sonun
cusu 7 Ocak 1965 tarihini taşır - Kırka bölge
sindeki rezervlerin dünyanın en zengin rezerv
lerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyduğu 
halde A. P. iktidarı neden bu kadar önemli bir 
alanda 5 ruhsatı birden geçmişi, sabıkası belli 
bir tekelci yabancı şirkete vermiştir? Neden de
ğeri 100 milyar lirayı aşan, bâzı tahminlere göre 
belki 200 milyar liranın da üstüne çıkan, bu 
bölgedeki rezervlerin bir millî müessese olan Eti-
bank eliyle işletilmesine karşıdır? 

Bor konusunda dönen yabancı oyunlar üze
rine Türkiyenin millî menfaatlerini korumak 
için bâzı vatansever memurlar, örneğin, Ma
den Deiresi Başkanı Sayın Kâmil Haznedaroğlu; 
madenlerimizi yabancı sömürücülüğünden koru
mak için bir kanun tasarısı hazırlamışlardır. 
İktidar bu kanunu neden hâlâ Meclise getirme
mektedir? Bırakınız bu kanunu Meclise getir
meyi, Haznedaroğlu böyle bir kanunu hazırla
dığı için, yani milliyetçi olduğu, vatansever ol
duğu için görevinden uzaklaştırılmıştır. Tıpkı 
potrolde milliyetçi olduğu için bir İhsan Topal-
oğlu'nun, bir Kenan Onat'm, madende milliyet
çi olduğu için bir Tahsin Yolabak'm görevden 
uzaklaştırılması gibi... (A. P. sıralarından gülüş
meler) Bu kahkahalarınız suçlarınızı örtemez. 
(O. H. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

A. P. milliyetçi bir parti olmak iddiasında
dır. Oysa çağımız dünyasında ve Türkiye'sinde 
petrolde milliyetçi olmıyan, borda, bakırda, vol-

| framda milliyetçi olmıyan, kısacası yeraltı kay-
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naklarında ve ekonominin tümünde milliyetçi 
olmıyan bir insan veya parti hiçbir alanda mil
liyetçi sayılamaz. (O. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yer altı kaynaklarımızın yabancılara kaptı
rılması, Kurtuluş Savaşımızın amaçlarına iha
nettir. C. H. P. iktidara geldiğinde bütün yer 
altı kaynaklarımızı millileştirerek ve bunlardan 
önemlilerini devletleştirerek bu ihanete kesin 
son verecektir. (C. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu alanda yapacağı düzen de
ğişikliği ile C. H. P. yeraltı kaynaklarımız üze
rindeki bütün yabancı sömürücülüğünü sona 
erdirecektir. 

C. H. P. nin ortanın solu hareketinin ekono
mideki tutumu kısaca belirtilmek istenirse içer
de halkçılıktır, dışarıya karşı milliyetçiliktir. 
(O. H. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Git gide bütün Türk halkınca benimsenmek
te olan, A. P. içindeki birçok vatanseverleri ve 
milliyetçileri de etkilemeye başladığından emin 
olduğumuz bu iktisadi halkçılık ve iktisadi mil
liyetçilik akımının karşısında ne dev şirketlerin 
maddi gücü, ne de iktidarın direnişi uzun de
vam edebilecektir. (C. H. P. sıralarından, «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye ekonomisini 
güçlendirmenin temel şartlarından biri de Dev
let kesiminde bir düzen değişikliği yapmaktır ve 
Devlet kesimini daha iyi, daha verimli işler du
ruma getirmektir. 

Türkiye ekonomisinin bir özelliği şudur: Bi
zim Devlet kesimimiz, komünist ülkeler dışında 
hemen hiçbir ülkede rastlanamıyacak kadar ge
niştir. Özel sektörümüz de hiçbir komünist ülke
nin kabul edemiyeceği kadar geniştir. Ekonomi
miz Devlet kesimi ile özel kesim arasında den
geli olarak ikiye bölünmüştür. Hattâ değerini 
bilen bir iktidarın elinde Devlet kesimimiz eko
nomimize yön verebilecek, ekonomik bir plân, 
önemli bir plân uygulama aracı olabilecek güç
lü bir varlıktır. 

Devlet kesiminin bu kadar geniş ve güçte ol
duğu bir ekonomide eğer o kesim iyi işlemezse, 
verimli çalışmazsa bütün ekonomi aksar. Bugün
kü iktidar ise Devlet kesiminin verimli çalışma
sını, iyi işlemesini önleyici bir tutum içindedir. 
Bu kesim ekonomimize yön verici, plân disipli

nini, sağlayıcı gücünden gereği gibi yararlan
mamaktadır. 

Zaman zaman Sayın Başbakanın Devlet iş
letmeleri yöneticilerine öğütler verdiğini, on
lardan tüccar zihniyetiyle çalışmalarını istedi
ğini duyuyoruz. Oysa ekonomik sorunlar öğüt
lerle çözülemez. Hele verilen öğütlerle izlenen 
politika çelişiyorsa öğütlerin hiçbir yararı ola
maz. 

Bizim ekonomimizin, hele A. P. iktidarı sı
rasında bir başka önemli özelliği de şudur: 

Devlet kesimimizde Hükümet kontrolü, bel
ki Kızıl Çin veya Arnavutluk hariç, bugün ar
tık hiçbir komünist ülkede rastlanamıyacak ka
dar ağır ve sıkıdır. Buna karşılık özel kesimi
mizde Hükümet kontrolü Batının hiçbir demok
ratik kapitalist ülkesinde bile rastlanamıyacak 
kadar gevşek ve yetersizdir. Devlet kesiminde 
ağır ve sıkı Hükümet kontrolü ve baskısı da 
bunları daha verimli ve toplum açısından daha 
kârlı işletmeye yöneltiri nitelikte değildir. Hattâ 
bu niyette bile değildir. Devlet kesimi üzerin
deki Hükümet kontrolünün ve baskısının amacı 
ekonomimizin büyük ve güçlü kesimini bir parti
zanlık aracı haline getirmektir. Hattâ Hükümet 
bu amacı da aşarak Devlet kesimini, Devlet eliy
le fert zengin etmenin, besleme bir özel teşebbüs, 
kapı kulu özel teşebbüs yaratmanın başlıca aracı 
olarak kullanmaktadır. A. P. iktidarı zamanın
da bu işletmelerde tutunabilmek ve yükselebil
mek için iyi bir işletmeci, iyi bir ustabaşı veya 
iyi bir işçi olmak gerekmez. Sadece iyi bir A. P. 
li partizan olmak veya öyle olmak gerekir. Eğer 
öyle iseniz, iyi bir A. P. li partizansanız bütün 
terfi ve terfih yolları önünüzde açıktır. Değil
seniz bütün o yollar toplu sözleşme düzeninin 
elverdiği ölçüde kapalıdır. 

Krom işletmelerini âdeta çökmüş bir durum
da, işçi ücretlerini ödiyemez bir durumda dev
ralıp kâra geçiren ve ihracat yapabilir duruma 
getiren bâzı değerli işletmecileri, sırf partizan 
olmadıkları için, bu iktidar işten uzaklaştırmış-
tır. 

Ereğli kömür işletmelerinin en başarılı işlet
mecilerini gene bu iktidar sırf partizan olmadık
ları için işten uzaklaştırmıştır. Bu yüzden C. H. 
P. iktidarı zamanında zarardan kurtulup iki 
yılda 40 milyon lira kâr eden o işletmeler, 3 yıl
da 300 milyon liranın üstünde zarar etmiştir. 
Bunun için de bu yıla aidolan zararın 120 - 170 
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milyon lira arasında olacağı tahmin edilmekte- | 
dir. Eğer bu zarar bir ölçüde kapatılabilirse, an
cak kömüre yapılan tonda 30 lira zamla, yani 
kömür yalkan vatandaşın ve sanayicilerin cebin
den kapatılmış olacaktır. Partizanlığın ve göz 
yumulan yolsuzlukların bedeli böylelikle halka 
ödetilmektedir. 

Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanlık ve 
baskı A. P. li işçilerin bile tahammül edemiye-
cekleri ölçülere varmıştır. Geçen yıl bu mües
sesede nasıl bir tutum izlenmesi gerektiği hak
kında Başbakanlığa verilmiş bir rapor açıklan
dı. Bu rapor bir utanç belgesi idi. Sayın Başba
kan raporun adını reddetti, ama raporda ne ya
zıyorsa hepsi uygulandı. Sonuç? O zaman da 
uyardığımız gibi bugünkü açıklı durum vııku-
buldu Zonguldak'ta 

izlediği partizanca ve baskıcı bir tutumdan 
ancak son günlerdeki acı olayların, Zonguldak 
olaylarının doğabileceğini, o tutumu izliyen ikti
dar da biliyor olmalıydı ki, bir yandan bu tutu
mu izlemeye koyulurken, bir yandan da maden 
ocaklarının arasına askerî birlikler, jandarma, 
birlikleri, toplum polisi yığmıştı. Bâzı ocakları 
tel örgülerle çevirtmişti. İşçileri âdeta bir esir 
kampında gibi çalıştırmaya ve göz hapsinde tut- I 
maya başlamıştı, fakat bu tutumun ve bu ted
birlerin sebebolduğu isyan duygusu ve patlama 
o kadar büyük olmuştu ki, bütün bu tedbirler de 
işe yaramadı. 

İşçilerin haklarını kanun dışı yollardan ara
malarını, hattâ en haklı isyan duygularını bile 
kanun dışı yollardan ortaya vurmalarını asla tas-
vibetmeyiz. Böyle davranmak, ancak serbest oy 
mekanizmasının işlemediği toplumlarda mazur 
görülür. 

Zonguldaklı işçiler, bütün işçiler, kendileri
ne dost olmadığını, kendilerine arkadan vurdu
ğunu anladıkları kimseleri oyları ile iktidardan 
indirebilecek güçtedirler. Ben hiç şüphe etmiyo
rum ki, bu yolu, bu gücü kullanacaklardır. Ama 
Zonguldak işçilerinin son davranışlarını mah
kûm etmeden önce de bu davranışın ardındaki 
nedenleri araştırmak gerekir. 

Herkesi isyan ettirecek ölçülere varan bas
kılara, partizanlıklara, onur kırıcı güvenlik ted
birlerine ek olarak Zonguldak'ta işçiler büyük 
bir geçim silkintisinin da ağırlığını omuzlarında 
duymaktadırlar. Müessesenin yüz milyonlarca 
lira zarar ettiğini, o yüzden kendi ücretlerinden | 

T kanun gereğince kestiği sendika ödentilerini ay
larca sendikaya yatırmaktan bile âciz kaldığını 
birçok işçiler bilmektedirler. Müessesenin par
tizanlık, yolsuzluk ve kötü yönetim yüzünden 
girdiği büyük zararların, ancak kömüre büyük 
zamlar yapılarak kapatılmaya çalışıldığını işçi
ler bilmektedirler. 

İkinci toplu sözleşme ile 1965 Temmuzunda 
ücretlerine zam yapıldığından beri Zonguldak'
ta ücrete zammını çok aşan hayat pahalılaşması 
olduğunu işçiler kendi günlük hayatlarında 
duymaktadırlar. Nitekim Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odaları Temmuz 1965 ten Şubat 1967 ye 
kadar Zonguldak'taki hayat pahalılığının % 29,6 
arttığını tesbit etmiştir. Zonguldak'ta kurulan 
mahallî asgari ücret komisyonu bu durumda 
toplu sözleşme ile 1965 Temmuzunda 15 lira ola
rak tesbit edilmiş olan yeraltı asgari ücretinin 
20 liraya çıkarılmasını karara bağlamıştır. An
cak bu kararın Ankara'da Hükümetin yetki
siyle bozularak asgari ücreti 14 liraya, yani top
lu sözleşmedekinin de altına indirildiğini böyle
likle işçilere âdeta ücret zammı istemeyin de 
halinize şükredin dendiğini de şüphesiz Zongul
daklı işçiler bilmektedirler. 

I Ereğli Kömür İşletmelerindeki yolsuzluk, 
söylenti ve delilleri iktidar partisinin kendi gru-
pıma getirilmek istendiği vakit bile bunların 
örtbas edilmesi yoluna gidildiğini ve konuyu 
Meclis grupuna getirmek isti yen bir Zongul
dak milletvekilinin A. P. sinden atıldığını da 
işçiler bilmektedirler. Bütün bunları bilen, gö
ren, duyan işçiler Ankara'da işyerinden uzakta 
yapılan yeni toplu sözleşme görüşmelerinin ay
larca uzadığını, hattâ bir ara kesildiğini öğre
nirlerse elbette büyük kaygu ve huzursuzluk 
içine düşerler ve Zonguldak'ta her türlü kış
kırtmaya elverişli bir olay meydana gelmiş olur. 

Hükümetin, iktidar partisinin böylesine par
tizanca baskılarla elini, kolunu bağladığı, âdeta 
zorla zarara, verimsiz çalışmaya mahkûm ettiği 
devlet işletmelerine tüccar gibi çalışın diye öğüt 
vermesi bu işletmelerle âdeta alay etmektir. 
A. P. Devlet işletmelerini kötü işletmeciliğe, 
k^ndi tutumuyla mahkûm etmekte, sonra da 
milletin karşısına geçip, «Devlet işletmelerinin 
halini görüyorsunuz. Ne kadar çalışıyorlar, ne 
kadar kötü çalışıyorlar. Bu da devletçiliğin kö-

I tü bir şey olduğunu gösteriyor» demektedir. 
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O. H. P. iktidarı sırasında 1984 te çıkarılan 
440 sayılı Kanunun İktisadi Devlet Teşekkülle
rine geniş özgürlük tanımasını, bunlar üzerinde 
Hükümet müdahalesinin asgariye indirilmesini 
öngörüyordu, fakat A. P. Hükümeti bu kanun 
hükümlerine ve plân ilkelerine rağmen İktisadi 
Devlet Teşekküllerine partizanca Hükümet 
müdahalelerini şimdiye kadar görülmedik öl
çülere çıkarmıştır. 

Yine 440 sayılı Kanuna göre İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi için 
yapılması gereken çalışmalar Hükümetçe bugü
ne kadar ele alınmamıştır. Oysa bu çalışmaların 
çoktan bitirilmiş olması gerekirdi. Gerçi yeni
den düzenleme komisyonu çalışmalarına clevam 
etmektedir. Fakat" komisyonca hazırlanan tasa
rılardan her hangi biri bildiğiniz kadar henüz 
ne Meclise sevk edilmiş, no de, hattâ Bakanlar 
Kuruluna sevk edilmiştir. 

Sanayiimizin özellikle Devlet kesimindeki 
sanayiimizin daha verimli çalışması için gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere, yine C. H. P. ik
tidarının hazırladığı bir kanun gereğince kuru
lan Millî Prodüktivite Merkezi de A. P. iktidarı 
tarafından kasıtlı olarak engellenmiş ve bu 
önemli kuruluştan beklenen faydalar onun için 
bugüne kadar sağlanamamıştır. 

Bu engellemenin başlıca nedenlerden biri de, 
Millî Prodüktivite Merkezinin basma yetkili 
seçim kurulu tarafından bir işçinin, Türk İş Ge
nel Sekreterinin seçilmiş olmasıdır. İş çevreleri
nin etkisi altında A. P. Hükümeti böyle bir ku
ruluşun başında bir işveren değil de bir işçinin 
bulunmasını hazmedememektedir. 

440 sayılı Kanun iktisadi devlet teşekkülle
rinde işçilerin yönetime katılmalarını, kârdan 
pay almalarını, ayrıca kendi buluş ve gayretle
riyle sağlanacak verim artışından veya maliyet 

-düşüşünden prim almalarını emreder. A. P. ik
tidarı kanunun bu hükümlerini de fiilen işlemez 
hale getirmiştir. Bildiğimiz kadar henüz hiç bir 
işletmede bu kanunun hükümleri gereğince iş
çilere verilmesi gereken ikramiye ve primler ve
rilmemiştir. 

İşçilerin yönetime katılmasına ilişkin kanun 
hükmü de ancak yedi kuruluşta uygulanmakta
dır. Bu yedi kuruluşta, bu hükmün uygulandı
ğından da çoğu işçilerin haberi bile yoktur. 
Çünkü teşekküllerin yönetim kuruUarındaki 

müesseselerin yönetim komitelerindeki işçi tem
silcileri işçilerin kendilerine seçtirilmemektedir. 

Zonguldak işçilerini kanunlara karşı gel
mekle suçluyan A, P. iktidarının asıl kendisi 
kanunlara karşı gelmektedir. 440 sayılı Kanun
la işçilere tanınmış olan hakları işçilerden esir
gemektedir. Oysa bu kanun hükümleri gereği 
gibi uygulansaydı, demokratik kurallara da 
kanunun amacına uygun olarak uygulansaydı, 
eminim ki Zonguldak'da hepimizi üzen son 
olaylar yer almazdı. Neden yer almazdı? Çün
kü bu kanun hükümleri gereği gibi uygulan
saydı işçiler yönetime gerçek anlamıyla katı-
labilselerdi, kârdan veya verim artışından, ma
liyet düşüşünden pay alma durumunda olsa
lardı, en küçük bir partizanlığın veya yolsuz
luğun karşısına daha başlangıçta işçiler diki
leceklerdi. Partizanca atanmaları ve işten at
maları önleyeceklerdi. Böyle eğilimler gördük
leri vakit idarenin karşısına geçebilecek, «Siz 
şu şu haksızlıkları, şu şu partizanlıkları yap
makla şu yolsuzluklara göz yummakla işletme
nin kâr etmesini, verimin yükselmesini, mali
yetin düşmesini önlüyorsunuz. O yüzden de bi
zim kârdan, verim artışından maliyet düşüşün
den hakkımız olan payları almamızı engelli
yorsunuz.» derlerdi. İşçilere bunu dedirtme
mek içindir ki devlet işletmelerinde rahatlıkla 
partizanlık yapmıya, partizanlarının yolsuzlu
ğuna göz yummaya devam edebilmek istediği 
içindir ki devlet eliyle fert zengin etmek poli
tikasını yürütmeye kararlı olduğu içindir ki 
A. P. iktidarı bu kanun hükümlerinin gereği 
gibi uygulanmasını önlemektedir. 

İşletmecilikte güvenli ve başarılı çalışabil
menin temel şartlarından biri de yönetimde is
tikrardır. Oysa gene partizanlık yüzünden A.P. 
iktidarı zamaninda devlet işletmelerinin üst ka
demelerinde sürekli değişiklikler yapılmakta
dır. Birkaç örnek istenirse A. P. nin iktidarda 
bulunduğu üç yıllık süre içinde Etibankm, Sü-
merbankın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının, Devlet Demiryollarının genel müdürleri 
ikişer defa değiştirilmiştir. Bir genel müdür 
daha işe intibak etme fırsatını bulamadan uzak
laştırılmaktadır. C. H. P. iktidarı zamanında 
t?yin edilmiş birçok değerli işletmecileri tas
fiye etmesini bir yana bırakıyorum. A. P. ikti
darı kendi tâyin ettiği yüksek kademelerdeki 
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işletmecilerden birçoğunu bile bir yıldan iki yıl
dan çok yerinde tutmamaktadır. Orta ve alt 
kademelerde değişiklikler bazen bundan da sık 
olmaktadır. O yüzden şimdi devlet işletmelerin
de herkes güvensizlik, huzursuzluk içindedir. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde A. P. nin bu 
partizanca tutumu yüzündendir ki kanun, plân 
dinlemiyen, yolsuzluklara göz yuman, güven ve 
istikrar bırakmıyan tutumu ve devlet eliyle 
fert zengin etme zihniyeti yüzündendir ki bu 
teşekküllerden birçoğu işletme açıkları vermek
tedir, yatırım kaynağı yaratma gücünü yitir
mektedir ve o yüzden de bütçeye yük olmakta
dır, devlete yük olmaktadır, halka yük olmak
tadır. Bu durumun matematik delillerini ko
nuşmanın bütçe yapısı ile ilgili baş bölümlerin
de belirttim. 

iktisadi devlet teşekküllerini bu durumdan 
kurtarabilmek için gelişmemize hız katıcı, eko
nomimize güc ve yön verici bir duruma getire
bilmek için neler yapılmalıdır? 

Bu amaçla alınabilecek tedbirler ikiye ayrı
labilir : 

1. — Teknik tedbirler, 
2. — Düzen değişikliği tedbirleri. 

Teknik tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir : 
I - Bâzı kuruluşların öz sermayeleri artı

rılmalı ve borç yükleri azaltılmalıdır. Bu ihti
yacı daha iyi gösterebilmek için şu örneği-ve
rebilirim. Şeker Şirketinin borçları sermayesi
nin yirmisekiz katına varmıştır. 

II - Kaçınılmaz sosyal zaruret olan haller 
dışında bu teşebbüslere özel teşebbüsle eşit re
kabet imkânını kaldıran yükler yüklenmemeli
dir. örneğin özel karayolları ulaştırmacılığı ile 
Devlet Demir Yolları İşletmesinin yükümlü
lükleri arasında devlet sektörü aleyhindeki 
eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. 

III - Millî Prodüktivite Merkezinin verim 
artırıcı tedbirleri bulup uygulayabilmesi için 
önce kendisi verimli çalışma imkânına kavuş
turulmalı ve bu merkezin çalışmalarından, bul
gularından iktisadi devlet teşekküllerinin daha 
yeterli bir şekilde yararlanmaları sağlanmalı
dır. 

IV - İktisadi devlet teşekküllerine ait sınai 
tesislerin tam kapasite ile çalışmaları sağlan
malıdır. 

Alınması gerekli düzen değişikliği tedbirle
ri de şöyle özetlenebilir : 

I - iktidasi devlet teşekküllerinin yönetimi 
merkeziyetçilikten ve hükümet baskı ve müda
halesinden kesin olarak kurtarılmalıdır. Bu
nun için bu teşekküllere geniş özerklik ve plân 
ilke ve hedeflerinin sınırları içinde tam ser
bestlik verilmelidir. 

II - İktisadi devlet teşekküllerine bu özerk
lik ve serbestlik verilirken onların kendi arala
rında daha uyumlu çalışabilmelerini, daha ve
rimli işbirliği yapabilmelerini sağlıyacak bir 
mekanizma kurulmalıdır. 

III - Her iktisadi devlet teşekkülünün ve 
bu teşekküllere bağlı her müessesenin iç yöne
timinde sınai demokrasi ilkeleri en geniş ölçü
de uygulanmalıdır. 440 sayılı Kanunun bunu 
öngören hükümleri genişletilmeli, bu teşekkül 
ve müesseselerde çalışan bütün işçiler ve işlet
meciler yönetime etkili biçim ve ölçüde katılma
lıdırlar. Kârdan kendi gayret ve buluşlaıiyle 
saklanacak verim artışından ve maliyet düşü
şünden yararlanmalıdırlar. 

IV - Edinilmiş haklar bir ölçüde korunmak
la beraber devletin karma teşebbüsler kurma
sına son verilmelidir. 

V - İktisadi devlet teşekkülleri kendi ihti
yaçlarının sağlanmasında olsun, mallarının iç 
ve dış pazarlanmasmda olsun büyük aracılarla 
işbirliği yapma durumundan mümkün olduğu 
kadar kurtarılmalıdırlar. 

Bu düzen değişikliği tedbirleri alınmakla 
devletçiliğimiz bir devlet kapitalizmi durumun
dan kurtulmuş, demokratik bir devletçilik hali
ne gelmiş olacaktır. İktisadi devlet teşekkülle
rimiz ellerini kollarını bağlayan devlet müda
haleciliğinden kurtulmuş olacaklardır, parti
zanlıktan kurtulmuş olacaklardır, devlet eliyle 
fert zengin etme oyunlarının kurbanı olmaktan 
kurtulmuş olacaklardır. 

Gene bu düzen değişikliği yapılmakla ikti
sadi devlet teşekküllerinin işçisinden yönetici
sine kadar bütün personeli o teşekkülleri, o te
şekküllere bağlı bütün müesseseleri, bütün iş
letmeleri kendi öz malları gibi görecek, onların 
verimini kazancını, yatırım gücünü arttırmaya, 
maliyetini düşürmeye daha büyük bir heves 
ve azimle çalışacaklardır. 
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Nihayet bu düzen değişikliği yapılmakta si
yasal demokrasimiz devlet sektöründe sınai 
demokrasi ile de tamamlanarak çok daha güç
lenmiş olacaktır, demokratik yaşama düzeni iş
çilerin, devlet sektöründe çalışanların günlük 
yaşantılarına kadar girmiş olacaktır. 

Demokrasi bir haklar rejimi olduğu kadar 
bir sorumluluklar rejimidir de. Bu düzen deği
şikliği ile devlet sektöründe çalşan herkes el
de ettiği haklar oranında sorumluluk da yük
lenmiş olacaktır. Grene bu düzen değişikliği ile 
Türkiye'de devletçilik bâzı partizan politikacı
ların günahları yüzünden üstüne vurulan hak
sız damgadan, «Devlet işletmeciliği kötü işlet
meciliktir.» damgasından da kurtulmuş olacak
tır. A. P. iktidarının «Devlet işletmeciliği kötü 
işletmeciliktir» iddiası gerçeğe aykırıdır. 

Gerçek A. P. nin kötü bir iktidar olduğu
dur, gerçek A. P. iktidarı elinde devletçiliğin, 
devleti soyanlar ve halkı sömürenler yararına 
işliyen bir kötü devlet kapitalizmi haline geti
rildiğidir. Bu devlet kapitalizmi üstelik işçile
rin siyasal kanıları, eğilimleri, oyları üzerinde 
de bir baskı aracı olarak işlemektedir ve de
mokrasimiz bu yüzden dejenere edilme tehli
kesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bugün birçok komünist ülkeler bile devlet 
işletmelerini, devlete ve halka yük olmaktan 
çıkarmanın, verimli işletmecilik zihniyetiyle 
çalışan kuruluşlar haline getirmenin yolunu 
bulmuşlardır. Bunu da devlet işletmelerini 
baskı altına sokarak değil, parti çıkarlarına 
alet ederek değil, bu işletmelerde devlet mü
dahalesini artırarak değil onlara geniş serbes
ti vererek sağlamaktadırlar. 

Demokratik ülkelere bakacak olursak ora
larda da örneğin bir devlet işletmesi olan Reu-
nault Otomobil Sanayiinin en başarılı işletme
lerden biri olduğunu, Batı Almanya'da Volks-
wagen fabrikalarının devlet işletmesi iken de 
büyük başarı gösterdiğini, Birleşik Amerika'da 
Tenesse vadisi otoritesinin gene başarılı bir 
devlet işletmesi olduğunu, İngiltere'de devlet 
işletmeciliğinin birçok alanlarda üstün başarı 
sağladığını üstelik bu gibi işletmelerden yal
nız ekonomik değil, büyük sosyal faydalar da 
sağlandığını görüyoruz. Hele Türkiye gibi özel 
sermaye birikimi özel teşebbüs eliyle hızlı kal
kınmaya yetersiz olan, özel teşebbüs elinde bi

riken sermayeden büyük bir kısmı da kolay ka
zanç yollaıından gelip kolay kazanç yollarına 
akan özellikle aracılığa, tefeciliğe akan veya 
taşa toprağa, lüks yapılara ve arsalara gömü
len bir ülkede plân hedeflerine ulaşma umudu
muzu çağdaş uygarlık düzeyine erişme umudu
muzu özel teşebbüsün kısır yatırımlarına bağ
layamayız. Nitekim özel sektörcü A. P. hükü
metinin bütçe gerekçesinde de belirtildiği gi
bi, ifadeyi aynen gerekçeden alıyorum : 

«özel sektör yatırımları, çeşitli teşvik ted
birlerine rağmen hızlı bir gelişmenin gerektir
diği ölçüde imalât sanayiine doğru kaydırıla-
mamış ve konut yapımı ön plânda bir yer işgal 
etmiştir, öte yandan çağdaş teknoloji büyük 
yatırımları öngörmektedir.» 

Oysa bugünkü sermaye kısırlığı ile mevcut 
sermayeyi verimsiz alanlara yöneltme eğilimi 
ile özel sektörün fonksiyonunu yerine getire-
miyeceği de gene bütçe gerekçesinde belirtil
mektedir. Demek ki daha uzun bir süre sanayi 
alanında büyük yatırımları, kilit yatırımları, 
stratejik yatırımları yapma en başta devlete 
düşecektir. Devlet sektörünün yanı sıra daha 
önce lüzumuna ve faydasına değindiğim geniş 
bir halk sektörü de yaratılacak olursa, dar ge
lirli veya ücretli halkın tasarruflariyle mey
dana getirilecek geniş fonlar o büyük yatırım
ları devletin yanı sıra halkın da yapmasını 
mümkün kılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit daha ne kadar 
sürer konuşmanız efendim? 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Az kaldı. 
BAŞKAN — «Az kaldınm» müşahhas mâ

nası nedir? 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, 

zannederim yarım saat içinde bitecektir. 

BAŞKAN — Efendim, deminki beyanınız
da iki saatten evvel bitiririm, demiştiniz, Sa
yın Ecevit. Bir saat kırkbeş dakika oldu. Şim
di yarım saat daha var diyorsunuz. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bunu şunun için söy
lüyorum Sayın Ecevit; tabiî sizin sözünüzü ke-
semiyeceğiz. Çünkü Heyeti Umumiye konuşma
ların belli bir süre ile tahdidi kararı almamış
tır, gruplar adına konuşmayı serbest bırakmış
tır. Ancak Heyeti Umumiye bütçenin tümü 

543 — 



M, Meclisi B : 41 

üzerindeki konuşmaların bugün ve yarın öğle
ye kadar bitirilmesini karar altına almıştır. 
Zatıâlinis bu zamana kadar konuşuyorsunuz. 
Yedibuçuğa bir saat bir çeyreklik zaman var
dır. Akşam üç saat, yarın öğleye de üç saat ol
mak üzere altı saatlik zamanımız var. Bu altı 
saatlik zaman içerisinde beş tane grup sözcüsü, 
hükümet ve komisyon konuşacaktır. Yani beş 
grup sözcüsü, hükümet ve komisyona altı saat, 
bir grupa da beş saatlik zaman tanımak sos
yal adalete aykırı olur mu olmaz mı bilmiyo
rum ama, bir şeye aykırı olur. Yani bu nokta
da dikkatinizi çekmek istiyorum. 

BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Sayın Baş
kan, şüphesiz kendi açınızdan haklısınız. Yal
nız sunu takdir etmenizi rica ederim. 

NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bu gece saat 12 den sonra çalışamaz mıyız? 

BAŞKAN — Efendim, bu gece 12 den son-
ra sabaha kadar çalışabilir. Fakat bir gün 24 
saattir, ne yapsanız bir gün 24 saattir, uzata-
mazsmız, Yani yarın gene çalışacağız. Ben va
kıayı ortaya koyuyorum. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Sayın 
Başkan, şu mazeretimi takdirinize sunarım. 

Sayın Başbakan son Senato konuşmaların
da da başka konulmalarda da bu düzen değişik
liği konusunda Cumhuriyet Halk Partisine ağır 
ithamlarda bulunmuş ve bulunmaktadırlar ve 
Senatoda yaptığı konuşmada bizi köy, kent do
laşıp bu konuda konuşacağımız yerde ne isti
yorsak Mecliste gelip anlatmaya davet etmiş
tir. Biz kendisinin bu çağrısına uymaktayız, 
onun için zabıtlara da bu konulan geçirmeye 
mecburuz. Sayın Başbakanın müsamahasını su
iistimal ediyorsam özür dilerim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit; tabiî siz istedi
ğiniz şekilde konuşursunuz, istediğiniz mesele
yi istediğiniz şekilde değerlendirirsiniz, buna 
Başkanlık karışamaz. Ancak, ben de size fiilî 
bir durumu söylüyorum. Ayrıca, bu son ko
nuşmanız olmıyacaktır. Bütçenin bitimi sıra
sında da tam bir günlük zamanı her grupa bi
rer defa söz vermek suretiyle yine tümü üze
rine tahsis ediyoruz. Eğer imkânınız varsa bir 
kısmını orada yine arzu ettiğiniz gibi zabıtlara 
da geçirmiş olacaksınız, o zaman da zabıt tuta
cağız. Durum budur. 
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BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Çok az 

kaldı, kısa zamanda bitirmiye çalışacağım. 
BAŞKAN — Lütfen... Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Biraz say

fa çıkarmaya çalışıyorum, efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
C. E. P. GE-UPU ADINA BÜLENT ECE

VÎT (Devamla) — Sayın arkadaşlarım; daha 
önce de belirttiğim gibi, bizde devlet sektörü 
üzerinde aşırı Hükümet kontrolü, baskısı oldu
ğu gibi özel sektördeki Hükümet kontrolü da 
son derecede yetersiz kalmaktadır. Eğer biz de 
özel sektörü disiplin altına almak için, özel te
şebbüsleri memleket hayrına işler duruma ge
tirmek için fazla değil, kapitalist Amerika'da, 
Fransa'da Batı Almanya'da uygulananlar ka
dar etkili tetbirler alınırsa büyük başarı sağ
lanmış olacaktır. Şimdiye kadar özel teşebbüs 
için yalnız özendirici bâzı tedbirler düşünülmüş 
fakat, bunların yetersizliği bütçe gerekçesinde 
da itiraf edildiği gibi görülmüştür. Bunların 
yanı sıra daha etkili bâzı tedbirler de almak 
şarttır. Hele verimsiz, faydasız alanlardan, 
vurgun yollarından, kolay servet yapma imkân
ları mutlaka kapanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Partisinin ikti
dara gelmesi ile sosyal adaletin, sosyal devlet il
kelerinin tehlikeye düştüğü bir alan da işçi hak
ları alanıdır. Bu iktidarın Çalışma Bakanı ge
çenlerde bir sendika kongresinde bizim için iş
çilere şöyle demiş : 

«Devri iktidarlarında sizlerin kanına ek
mek doğruyarak yiyenler bugün bir peygamber 
temizliği içinde karşınıza çıkarak nutuklar çek
mektedirler.» 

Bu sözleri söyliyen bakanın partisi bir ucun
dan iktidara geldiğinin daha haftasına kalma
dan Zonguldak'ta elini işçi kanına bulamış 
olan partidir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu çirkin sözlere hedef alman partinin ku
rucuları ise daha Anadolu'da Kurtuluş Savaşını 
yürütürlerken Zonguldak'taki kömür işçileri
nin haklarını ve güvenliğini korumak için 1921 
yılında ilk Türk işçi Yasasını çıkartmışlardı. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra da Türkiye'de 
işçi haklariyle ve sosyal güvenlikle ilgili he
men bütün kanunları Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarları çıkartmıştır. Nitekim bu partinin 
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son iktidarı sırasında da toplu sözleşme ve grev 
hakları kanunlaşarak, yeni Sendikalar Kanu
nu çıkarılarak Türk çalışma hayatında Ana
yasamızın emrettiği ve C. H. P. nin 1963 ten 
beri söz verdiği demokratik düzen değişikliği 
gerçekleştirilmiştir. 

Şimdi toprak alanında istediğimiz düzen 
değişikliği için komünizm diyenler olduğu gibi 
bu kanun çıkıncaya kadar da çalışma hayatın
da istediğimiz düzen değişikliği için komünizm 
diyenler vardı. Şimdi Adalet Partisi işçilere 
tanınan bu haklarda kısıntı yapmanın gayret 
ve tertipleri içindedir. Grev hakkını büyük öl
çüde ortadan kaldıracak bir kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. Ancak, sendikaların ve C. H. P. 
nin kararlı tepkisi üzerinedir ki, şimdilik bun
dan vazgeçmek zorunda kalmış görünüyor. 

Yine son kısa iktidarı sırasında, «Günahları
nız karşısında Allah'a sığınmaktan başka ça
reniz yok. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Yine 
son kısa...» 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biz Allaha 
sığınırız, siz de kula. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Gidin de 
siz Elmalı'daki köylülerinizin hakkını koruyun. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya)) — Elmalı köy
lülerini tahrik eden sensin. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Yine son 
kısa iktidarı sırasında C. H. P. işçilerin devlet 
sektöründe yönetime ve kâra katılmalarını sağ-
lıyan kanunu çıkartmıştı. Adalet Partisi ikti
darı ise, daha önce de belirttiğim gibi bu ka
nunu gereği gibi uygulamamaktadır. 

Bütçe gerekçesinin 214 ncü sayfasına baktı
ğımız vakit Adalet Partisi iktidarının sosyal 
konular üzerindeki çalışmaları hakkında sadece 
bir cümlenin yer aldığını görüyoruz. 2 ,5-3 yıl
da Adalet Partisinin sosyal alanda yapabildiği 

-bütün çalışmalar bu tek cümlede ifade edilebi
lecek kadardır. O cümle de şudur : «Geçen teş
riî yılda iş hayatımız üzerinde geniş etkileri 
olan ve işçilerimizin daha iyi şartlar altında 
emniyetle çalışmalarını düzenliyecek iş Kanu
nu tasarıları kanunlaşmıştır.» Oysa bu kanun
ların ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
tarafından hazırlanıp Meclise sunulmuştur. 
Adalet Partisi iktidarı şimdi sahip çıktığı fa
kat, kendi hazırlamadığı bu iki kanun tasarısı
nın kanunlaşmasını da uzun süre geciktirmiş, 

sonunda birçok bakımlardan tanınmaz hale ge
tirerek, amaçlarından uzaklaştırarak gerçekleş
tirmiştir. 

İktidar bu tasarılarda işverenlerin istedikle
ri bütün değişiklikleri yapmıya uğraşmış, bu 
değişikliklerden ancak bir kısmı başta Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olmak üzere muhale
fetin direnişi ile önlenebilmiştir. Yapılan de
ğişikliklerde ise kanunlar önemli şekilde zede
lenmiştir. Bütün işçilerin kanun kapsamı içine 
alınması gerekirken tasarıların en büyük yeni
liği bunu öngörmesi iken küçük işyerlerindeki 
işçiler kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

işçi haklarını çiğniyen işverenlere verile
cek cezalar o kadar hafifletilmiştir ki, hak ih
lâli ile elde edilebilecek kazanç şimdi bu yüz
den ödenecek cezaların çok üstünde kalmakta
dır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan ayrı
lacağı sırada Tarım İş Kanunu ile ilgili bütün 
ön çalışmaları bitirdiği halde bu tasarı hâlâ de
ğil Meclise gelmek, Bakanlar Kuruluna bile ge
tirilmemiştir. üstelik son olarak da işsizlik si
gortası getirildiği görünümü altında işçilerin en 
büyük güvencesi olan 1936 dan beri haklan bu
lunan kıdem tazminatı kaldırılmak istenmek
tedir. Hazırlanan tasarıya göre on yıl çalışmış 
1 000 lira aylıklı bir işçi işinden çıkarılırsa an
cak 2 250 lira işsizlik ödeneği alabilecektir. 
Bu işsizlik ödeneği için üstelik prim de ödemiş 
o^caktır. Oysa aynı işçi bugün işsiz kalsa hiç 
prim ödemediği halde 5 000 lira kıdem tazmi
natı alır. Kıdem tazminatından yararlanma im
kânları çok geniş olduğu halde işsizlik sigorta
sından yararlanma imkânları da çok sınırlı ola
caktır. 

Üstelik kıdem tazminatı işçi tasviyesini güç
leştiriri bir müessesedir. Kıdem tazminatı kal
karsa işverenler hiç bir yük altına girmeksizin 
kolaylıkla işçi tasfiye edebilirler. Böylelikle 
sendikaya giren veya grev yapmaya hazırlanan 
•«çileri her an işden çıkarabilir veya işten çı
karmakla tehdit edebilirler. 

Kıdem tazminatı ile işsizlik sigortasının bel
ki birbirini tamamlayıcı hale getirilmesi düşü
nülebilirdi fakat, kıdem tazminatının yerini iş
sizlik sigortasının alması asla düşünülemez. 
İlerleyen Türkiye işçi haklarında bir adım ge
riye götürülemez. Bu yönde atılmak istenecek 
en küçük bir adım karşısında sendikalar, işçi-
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ler kadar bütün gücü ile Cumhuriyet Halk Par
tisini de bulacaktır. 

Şimdi, sendikaların ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin tepkisinin karşısında Adalet Partisi 
Hükümeti bu konuda garip bir savunma ve te
vil yoluna sapıyor. Kıdem tazminatını kaldır
maya, işçi haklarını geri getirmeye niyeti olma
dığını, bu hükmün Çalışma Bakanlığınca tasa
rıya konmuş olmasının bakanlıkça benimsendi
ği anlamına gelmediğini söylüyor. Bunu Başba
kan böyle söylüyor. 

îşin daha garibi, tasarıya kıdem tazminatı
nın kaldırılması hükmünü koyan, başka bakan
lıklara işçi ve işveren kuruluşlarına tasarıyı o 
şekilde gönderen Çalışma Bakanı bunu böyle 
söylüyor. Bunda ciddiyet var mıdır? Demek ki, 
bu Hükümet tepki görmese, göze alabilse işçi 
haklarında ve genel olarak sosyal adalet ala
nında her türlü gericiliği yapabilecektir. Nite
kim, bunu birkaç defa denemiş, her seferinde 
kamu oyunun tepkisi karşısında tevil yoluna 
sapmıştır. 

Kabine üyelerinin bu yüzden kamu oyu 
önünde birbirlerine düştükleri de hatırlarda
dır. Şimdi Odalar Birliği Hükümetçe açılmak 
istenen bu gedikten yararlanarak İadem tazmi
natının Sosyal Sigortalar Kurucunca ödenme
sini ileri sürmektedir. Bu durumda işverenler, 
biraz önce sözünü ettiğim gibi, hiçbir maddi 
yük altına girmeksizin işçi çıkarma kolaylığına 
kavuşmuş olacaklardır. 

Adalet Partisi iktidara geldiğinden beri ha
yat pahalılığında görülen büyük artış birçok 
kesimlerde toplu sözleşmelerle sağlanan işçi 
ücreti artışlarını silip götürmüş, böylece toplu 
sözleşme hakkını geniş ölçüde etkisiz bırakmış
tır. Şimdi, işçi haklar konusunda böyle bir tu
tumun içinde bulunan bir iktidarın Çalışma 
Bakanı kalkıyor, bizden «Devri iktidarlarında 
işçinin kanma ekmek doğrayıp yiyenler» diye 
söz ediyor. Bu sözleri... (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) Hepiniz yalancısınız 
onun kadar. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Bu sözleri söyliyen kimse, buna doğru diyen
ler, ya cumhuriyet tarihini bilmemektedirler, ya 
da açıkça yalan söylemektedirler. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından karşılıklı bağrışmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; yeteri 
kadar karşılıklı tezahürat gösterdiniz; kâfi. 
Konuşmaya devam edilsin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım; ekonomik 
ve sosyal gelişmemizi hızlandırabilmenin plân 
hedeflerine erişebilmenin ve Anayasaya uygun 
bir düzen kurabilmenin temel şartlarından biri 
de eğitimde köklü reformlar yapılmasıdır. 

Bilgili ve iyi yetişmiş insan gücü kalkınma
nın hayati unsurudur, herhalde çok daha önem
li bir unsurdur. Oysa Türkiye'de bugün iz
lenmekte olan eğitim politikası, daha doğrusu 
bugünkü eğitim politikasızlığı ekonomik ve 
sosyal gelişmemizi önemli ölçüde engellemekte
dir. 

Bu yüzden Anayasamızın emrettiği eğitim 
eşitliği, fırsat ve imkân eşitliği de sağlanama
maktadır. Yine Adalet Partisi iktidarının eği
tim alanındaki tutumu yüzünden Türk toplu
munun sınıf duvarları ile bölünme tehlikesi 
artmaktadır. 1968 bütçesi eğitim ile ilgili bu 
tehlikeleri önliyecek bir karakter taşımaktan 
çok uzaktır. Eğitim yapımıza baktığımız valdt 
öğrenci piramitinde büyük bir dengesizlik ol
duğunu görürüz. 

1966 - 1967 ders yılında bu piramit şöyle bir 
durum göstermektedir : 

İlk öğrenimde 3 865 000 çocuk vardır. Or
taokul öğrencileri sayısı büyük bir düşüş ile 
448 000 e inmektedir. Lise ve dengi okullarda 
bu sayı yine büyük bir düşüş ile 175 000 e in
mektedir. Buna karşılık yüksek öğrenim sevi
yesinde nispî bir şişkinlik olmaktadır. 83 000 
genç yani lisede bulunanların yarıya yakını 
üniversite ve yüksek okullara gitmektedir. Bu 
kadar çok öğrenim yapan gence sahibolmak iyi 
bir şeydir, ama bir şartla: Gençlerin yüksek öl-
renim dalları arasındaki dağılımlarının memle
ket isterlerine, plânın insan gücü hedeflerine 
uygun olması şartı ile... Fakat, durum bu ba
kımdan yeteri kadar sevindirici değildir. Çün
kü, ihtiyaçlarımız bakımından öncelik taşıyan 
fen ve teknik alanındaki ve sağlık alanındaki 
üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin toplam 
sosyal bilimler, sanat ve edebiyat alanların
da öğrenim yapanların yarısından azdır. 

Öte yandan Türkiye'nin kalkınma bakımın
dan en büyük ihtiyacı orta seciyede orta okul 
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veya lise seviyesinde eğitim görmüş teknik ele
manla daha basit meslek eğitimi görmüş vasıf
lı işçi ve ustabaşıdır. Fakat, bu seviyelerde eği
tim görmüş elemanlarımızın sayısı ihtiyacın 
çok altındadır. Hele modern endüstrinin bel ke
miği olan vasıflı işçiler ve ustabaşıları yetiştir
me çabaları çok yetersiz kalmaktadır. Eğitini 
düzenimizde plân hedefleriyle bir büyük çeliş
me de şu noktada görülmektedir. 

Plân hedefleriyle bir büyük çelişme de şu 
noktada görülmektedir. 

1967 - 1968 ders yılındaki parasız yatılı öğ
renci sayısına bakacak olursak, meslekî ve tek
nik okullarda parasız okuyan öğrenci sayısı ile 
tmam Hatip Okullarında parasız okuyan öğren
ci sayısı eşittir, 3 600 dür. Oysa meslekî ve 
teknik okullarda toplam öğrenci sayısının 
62 875 olmasına karşılık, tmam Hatip okulla
rında toplam öğrenci sayısı 29 090 dır. Meslekî 
ve teknik okullarda öğrencilerin ancak yüzde 
5,7 si, imam Hatip okullarında ise toplam öğ
rencilerin yüzde 12 si parasız yatılı okumakta
dır. 

Bu tabloya bakan tarafsız bir gözlemcinin 
Türkiyede ekonomik kalkınmanın hemen hemen 
tamamlandığı, gereken ölçüde smaileşmenin sağ
landığı ve artık ağırlığın dinî alanda kalkın
maya verildiği kamışına, varmaması imkânsız
dır. 

Bu kanıyı doğrulıyan bir başka etken de şu
dur: 

1967 - 1968 ders yılında üç kız enstitüsü, üç 
sanat enstitüsü, ve 6 lise açılmasına karşılık 18 
yeni İmam - Hatip Okulu açılmıştır. Böylelikle 
Türkiyede son yıllarda açılan imam - Hatip 
okullarının sayısı 58 e varmış olmakta.. (A. P. 
sıralarından «Bravo bravo» sesleri, alkışlar). 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA BÜLENT EOEVİT (Devamla) — 
Bu bravo bravo diyenlerden, alkışlıyanlardan 
kaç kişi çocuğunu imam - Hatip Okuluna gön
dermektedir; merak ederim. (C. H. P. sıraların
da «Bravo bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) 
Böylelikle Türkiye'de son yıllarda açılan imam -
Hatip okullarının sayısı 58 e varmış olmakta 
ve Osmanlı çağından bu yana açılmış liselerin 
sayısı 216 dan ibaret olduğuna göre, lise sayı
sının 1/4 ünü aşmış bulunmaktadır. Bu durumda 
insanda, ister, istemez kalkınmamızın Allah'a 
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kaldığı düşüncesi uyanıyor. Eğitim düzenimizde 
sosyal adalet bakımından dengesizlik büsbütün 
belirlidir. Lise ve ortaokul seviyesinde öğrenci
lerin ancak 69/1 000 parasız yatılı okuma imkâ
nını bulabildiğine göre, yoksul halk çoğunluğu
nun çocuklarından büyük lasmı ilk okul sevi
yesinden daha yüksek bir eğitim imkânından 
yoksun demektir. Esasen ilkokul öğrencileri sa
yısı ile ortaokul ve lise öğrencileri sayısı ara
sındaki büyük fark da yeni yetişen gençlerimi
zin büyük çoğunluğunun ilk öğrenimin üstüne 
çıkamadıklarını gösterir, bunlardan çıkabilen
den de büyük bir kısmı sayenizde ancak imam -
Hatip okullariyle avutulabilmektedir. (A. P. 
sıralarında «manen yükselteceğiz» sesleri) Siz 
manen yükseltecekseniz Türk halkına evvelâ 
sosyal adalet, sosyal güvenlik getiriniz, onu 
sömürülmekten kurtarınız. (C. H. P. sıraların
da alkışlar), ilkokuldan sonraki eleme.. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar; 5 saat konuşmak da 

zordur, 5 saatlik konuşmayı dinlemek de zor
dur. Bu hususu tabiî buluyorum. Ancak, hepi
nizden rica ediyorum, bütün bu tabiî duruma 
rağmen sükûnetinizi muhafaza edin ve zaman 
kaybetmiyelim. Çok rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

ilkokuldan sonraki eleme çocukların yetene
ğine veya eğilimine göre değil, ailelerinin mad
di durumuna göre olmaktadır. Siz maneviyata 
o kadar önem veriyorsanız evvelâ bu aksaklığı 
düzeltin.. Her yıl.. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit bizim sükûnete ge
tirdiğimiz bir noktayı tekrar tahrik etmeyiniz 
rica ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — özür dile
rim Sayın Başkan, haklısınız. 

Her yıl ilkokuldan ayrılıp hayata atılmak zo
runda kalan milyonlarca çocuk arasında hiç 
şüphesiz fırsat bulsalar büyük bilim adamı, bü
yük yönetici, politikacı olabilecek nitelikte, ye
tenekte sayısız çocuk vardır. Bugünkü toplum 
düzeni ise ilkokulun 5 nci sınıfından itibaren 
onlardan çoğunun önüne aşılmaz bir duvar çek
mektedir. Bu duvar eğitim alanı dışında hayat
ta da toplumu kaim sınıf duvarları ile bölmek
tedir. Türk toplumunun en sıhhatli bir yönü 
olan sınıflar arası alışkanlık, seyyaliyet geleneği 
böylece yıldan yıla yok olup gitmektedir. 
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Bugün Türkiye'de ortaöğrenim seviyesinde 
parasız yatılı okuyan öğrenci sayısının toplamı 
40 000 i öğretmen okullarında olmak üzere 
51 100 den ibarettir. Yılda 100 000 000 liralık 
bir ödenek artırımı ile bu sayıyı 3 - 4 misli ar
tırmak mümkündür. Böylece hem eğitimdeki sos
yal adaletsizlik hem de burslar plân hedeflerine 
daha uygun dağıtılmak şartiyle orta seviyede ye
tişmiş insan gücümüzdeki eksiklik büyük öl
çüde azalmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimi bitirmeden 
önce eğitim konusu ile ilgili olarak Spor - To
to gelirleri ile yapılan yatırımlara da kısaca 
değinmek isterim. 

Maneviyata, mukaddesata her halde pek sığ-
mıyacak olan Spor - Toto gelirleri ile her yıl 
Türkiye'nin birçok yerlerinde sayısız spor alan
ları ve salonları yaptırılmaktadır. Asıl bu yatı
rımları mânevi kalkınma alanında biraz daha 
iyi değerlendirmek gerekir. Büyük masraflar
la yapılan bu yapılar şimdiki durumlariyle 
gençlerin sadece beden eğitimine hizmet etmek
tedir. Oysa bu yapılar değişik amaçlara hiz
met edebilecek şekilde yapılır ve içlerinde sa
nat ve kültür faaliyetinin de yürütülebileceği 
imkânlar bulunursa, gençlerin beden eğitimine 
olduğu kadar, ruh ve kafa eğitimine de hizmet 
etmiş olurlar. Eğitim, kültür ve sanat konula
rına değinirken Devletin çok yetersiz olan ve 
ancak birkaç büyük şehre inhisar eden güzel 
sanatlarla ilgili çalışmalarını da daha yaygın 
ve yeterli duruma getirmek ve her türlü siya
sal etki dışında tutmak için yurt ölçüsünde gü
zel sanatlar çalışmalarını yürütecek bir özerk 
kamu kuruluşunun da kurulmasına ihtiyacol-
duğunu belirtmek isterim. Sayın arkadaşlarım, 
eğitimle ilgili sözlerimin başında kalkınmanın 
en önemli unsurunun eğitim olduğunu söyle
miştim. Eğitimin en önemli unsuru da insan
dır̂  öğretmendir. Öğretmenlerimizin türlü so
runları vardır. Fakat ben bu sorunların yalnız 
bir tekine huzur sorununa değineceğim. 

tnsan yetiştirmek görevini, görevlerin bu en 
yücesini yaparken öğretmenin her şeyden önce 
huzura ihtiyacı vardır. Oysa bugün en çok yok
sun olduğu şey huzurdur, insanların uyanışın
dan, bilinçlenişinden âdeta insiyaki bir korku 
duyanlar Türk çocuklarına, Türk gençlerine 
birşeyler öğreten, gerçekleri anlatan her öğret
mene düşman gibi bakmaktadırlar. Bugün ik

tidarın en ağır baskısı öğretmenler üzerinde
dir. Toplumun belki en huzursuz zümresi öğ
retmenlerdir. Ama şunu biliniz ki, iktidar öğ
retmene baskı yaptıkça, haksızlık yaptıkça, bu 
değer bilir halk, bu haksızlığa hiçbir vakit ra
zı olmıyan halk, öğretmenlerle daha çok be
raberdir. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Partisi iktida
rı insanlar arasında sosyal adaleti ihmal ettiği 
gibi, bölgeler arasında da sosyal adaleti 
ihmal etmektedir. Bugüne kadar Doğu'yu kal
kındırmak üzere belirli hiçbirşeyin yapılmamış 
olması, ikinci Beş Yıllık Plânda da hiçbir so
mut tedbir gösterilememesi bu ihmali açıkça 
ortaya koyuyor. Bu konuda öğünmek istedik
leri Keban Barajının yapımına C. H. P. iktidar
da iken başlanmıştı. (A. P. sıralarında anlaşıl-
mıyan müdahaleler) Sayın Başbakanınız temel 
atmaya gittiğinde oradaki bâzı tesislerin çok
tan inşaatının bağlamış olduğunu gördü. 

Doğu ve Güney - Doğu ile ilgili bâzı sula
ma projeleri C. H. P. iktidarda iken ele alın
mıştı. Süt endüstrisi, hayvan ürünleri endüstri
si ile ilgili çalışmalar ve yatırım hazırlıkları 
C. H. P. iktidarı tarafından hazırlanmış, hattâ 
kısmen başlatılmıştı, öte yandan Millî Birlik 
Komitesi ve O. H. P. hükümetleri zamanında 
Doğu'da başlatılan sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi çalışmaları Adalet Partisi iktidarı 
zamanında ilerlemek şöyle dursun, gerilemiş
tir. 

Daha önce de belirttiğim gibi Doğu köyle
rindeki sağlık ocaklarında hemen hiçbirinde 
doktor, birçoğunda hastabakıcı veya sağlık 
memuru bile kalmamıştır. Üstelik Doğu köylü
sünün sömürülmesi ve yoksulluğu gitgide art
maktadır. Çünkü bozuk düzen, A. P. iktidarı 
sırasında daha da bozulmaktadır. 

Doğu köylüsünün nasıl sömürüldüğünü söz
lerimin başında anlattım. Bölgede hayvan ka
çakçılığını önlemek hususunda Devlet, en yet
kili mahallî idarecilerinin ağzından aczini iti
raf etmektedir. Fakat önlenemiyen kaçakçılı
ğı önlemek bahanesiyle, meselâ bir Çukurca 
halkına müstemleke hayatı yaşatılmaktadır. 
Bâzı yerlerde Türk vatandaşları kendi köyleri
ne, kasabalarına bir çeşit pasaportla girebil
mektedirler Doğu'da. Buralara günlük ihtiyaç
ların şevki sınırlandığı için en basit ihtiyaç 
maddelerini, o en yoksul halk birkaç misli fi-
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yatla alabilmektedir. Sebebi de güya kaçakçılı- s 
ğı önlemektir, oysa asıl kaçakçılık birtakım 
nüfuzlu kimselerin imtiyazı olarak rahatça, ne
rede ise açıkça yürütülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Doğu sorunlarına de
ğinmiş iken, Doğu'da bir kürtçülük akımı oldu
ğu yolundaki iddia ve kaygılara da kısaca de
ğinmek istiyorum. Doğu'da şüphesiz münferit 
bâzı kürtçüler vardır, olabilir. Ama halk arasın
da tutunmuş bir kürtçülük hareketi yoktur. Bu 
bölge halkı Türkiye den kopmanın değil, daha 
çok Türkiye'den olmanın özlemi içindedir. 
(C. H. P. sıralarında şiddetli alkışlar) Bu böl
ge halkı Kürtçe konuşmanın değil, Türkçe öğ
renebilmenin isteklisidir. Birkaç ay önce bir 
Doğu kasabasında bir kahve toplantısında bir 
Doğulu genç kalktı, «Bizim dâvamız bir Kürt
çülük, Türkçülük dâvası değil, bizim dâvamız 
sefalet dâvası» dedi. Bu sözü o kahvedeki acı
lı halk gözleri yaşararak alkışladı. Türklüğe 
ihanet edenler, o bölgenin temiz halkı arasında, 
o bölgenin bu yurdu savunmak için her zaman 
canlarını ortaya koymuş aziz halkı arasında 
aranmamalıdır. Türklüğe ihanet edenler, Türk- I 
lüğü bir kafatası hesabı haline getiren ve o 
yolda yaymlariyle o bölge halkını yüreğinden 
yaralıyan birkaç kafadan sakat insandır. 
(ö. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

Doğu'yu kalkındırmaya başlamak, Doğu hal
kını sefaletten kurtuluş yoluna sokmak, aslın
da o kadar güç ve pahalı bir iş de değildir. Bu 
bölgeyi ekim ayında dolaşanlar 1 500 - 3 000 
metre yükseklikler arasında ekinin hâlâ yeşil 
olduğunu biçilemeden donmuş olduğunu görür
ler. Verim bire bir, bire ikidir; bâzı yerlerde 
bire hiçtir. Ona rağmen otlak olarak kullanıl
sa Türkiye'nin bütün hayvan ihtiyacını karşı-
lıyabilecek geniş ölçüde hayvan ihracını ve 
döviz ihtiyacını sağlıyabilecek bu bölge halkı 
ekmeksizlikten dolayı otlaklardan, çayırlardan 
büyük bir kısmını buğday tarımına ayırmak 
zorunda kalmıştır. Oysa, yurdun başka bölge- I 
leri Doğu'yu ekmeklik buğday bakımından bes-
lese, Doğu bütün Türkiye'yi etle besliyebilir. 
Kalan otlakların birçoğu da Allah'ın dağına bi
le sahip çıkan birtakım sömürücülerin elinde
dir. Köylülere bu otlaklar büyük bedeller kar
şılığında kiralanmaktadır. Otlaklar azaldığı ve
ya zenginlere kaptınldıgı, sıcak aylar da çok I 

j kısa olduğu için ve yeterli yem sanayii de ku
rulamadığı için hayvanların çoğu cılızdır, bir
çoğu kıştan yaza sağ çıkmamaktadır. Onun için 
Et ve Balık Kurumunun ağalara verdiği, ağa
ların da yüzde yüz, yüzde ikiyüz faizle yok
sullara devrettiği avans kaynaklariyle bu böl
gede süratle bir yem endüstrisi kurulmalıdır. 
Hayvan ürünleri endüstrisi gene Devlet eliyle 
tamamlanmalıdır. Kaçakçılık önlenmeli, köylü
ler kendi hayvanlarını yurt dışına kendileri sa
tabilecek şekilde Devlet önderliği ve yardımiy-
le örgütlenmelidir. Türkiye'nin en verimli top
rakları arasında olan Kağızman, İğdır bölgesi 
bâzı sosyal ve ekonomik düzen değişikliği ted
birleriyle kullanılamıyan bir kısım topraklar 
için alınacak teknik tedbirlerle kolayca bütün 
Doğu'yu besliyebilecek Türkiye'ye büyük dö
viz getirebilecek zengin bir tarım bölgesi hali
ne gelebilir. Denecek ki, bütün bunlar için pa
ra lâzım. Devlet bütçesinden her yıl Yetki Ka
nunu ile yüzlerce milyon lirayı ayırıp özel te
şebbüse vermek istiyen Hükümet, besleme özel 

I teşebbüs yaratma sevdasından vazgeçip Doğu 
halkım kurtarma amacını benimsese 5 yılda 
milyarları aşan malî imkânla kaynakları Do
ğu'yu kalkındırmak için kullansa birkaç yıl 
içinde bu bölge tanınamıyacak kadar gelişebi
lir. O zaman da Doğu'da ne bölücülere, ne sö
mürücülere, ne ağalara, ne şeyhlere yaşama 
alanı kalır. Doğu'nun şeyhleri, ağaları, bunlar
dan bir kısmının aslında toprağı, varlığı da 
yoktur. Bunlar, aslında Doğu'da Devletin bı
raktığı boşluğu doldurmakta veya o boşluğu 
doldurur gibi görünüp, o boşluktan yararlan
maktadırlar. (A. P. sıralarından, «Bunlar ne 
zamandan beri var?» sorusu) Nasıl Demokrat 
Parti iktidarı 1950 de işbaşına gelir gelmez 
«Türkiye'nin Dağu'su Batı'sı yoktur» demagoji
si ile, bütçeye Doğu için konmuş fonları bütçe
den çıkarttıysa... Aldınız mı cevabını? (A. P. 
sıralarından gürültüler, C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) Adalet Partisi iktidarı da gene 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Doğu için 
almaya başladığı tedbirleri ya yavaşlatmış, ya 
ihmal etmiştir ve bölge plânlaması çalışmaları
na son verdiği gibi, ikinci Beş Yıllık Plâna da 
Doğu ile ilgili elle tutulur hiçbir tedbir koy
mamıştır. (C. H. P. sıralarından «bravo» ses
leri) (A. P. sıralarından «bitir artık» sesleri) 
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Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi sözcüle
ri, o sırada Sayın Başbakan, - bitiyor, merak 
etmeyin - sık sık bizi (A. P. sıralarından gürül
tüler) özel teşebbüs düşmanlığıyle olduğu ka
dar, kâr düşmanlığıyle de itham ederler. Nite
kim son Senato konuşmasında Sayın Başbakan, 
«Türkiye'nin iktisadi gelişmesi için kârdan 
korkmak zararlıdır. Makul kârdan korkmama
lı, alın terinin verdiği sermayenin, emeğin, te
şebbüsün beraberce ortaya çıkardığı kârdan 
korkmamalı» diyor. «Bu zararlıdır» diyor. Alın 
terinin verdiği, sermayenin, emeğin, teşebbüsün 
beraberce ortaya çıkardığı kârdan korkan 
kim? Bizim korktuğumuz, bizim istemediğimiz 
öylesi kâr değil. Fakat, üzerine sahibinin veya 
işçisinin bir damla alın teri düşmemiş bir arsa 
parçasının değeri 10 yılda 1 000 liradan yerine 
göre yüzbin liraya, bir milyon liraya çıkarsa, 
bu kâr sizce mâkul mudur? Bir arsayı boş bek
letmek, bir arsanın üstüne bir atölye, hattâ ba-
zan bir fabrika kurmaktan daha çok kâr geti
rirse, bu sizce memleketin yararına mıdır? Zi
rai Donatımın köylü için dağıttığı suni güb
re, araya giren bâzı kişilerin elinde kapital kay
nağı haline geliyorsa, bu yoldan elde edilen 
kâr sizce meşru mudur? Köylünün yazın 15 
lira edecek emeğini, kış ortasından 5 liraya 
ipotek altına alarak elde edilen kâr sizce insa
nî midir? Ürününe alın teri veren, emek veren, 
sermaye veren köylü, ürününü 30 kuruşa satıp, 
masrafını çıkaramazken, ona hiçbir emek ver
memiş aracının en azından 200 kuruş kâr et
mesi haklı mıdır? Yabancı sermaye ile kurul
muş bir sözde fabrikanın, ithal edilirken 20 000 
liraya satılabilen traktörü, şimdi 40 000 liraya 
sözde monte edip satması, bu suretle kâr elde 
etmesi makul müdür? 

Sayın Başbakan Senato konuşmasında, özel 
teşebbüsten söz ederken, soygun, vurgun gibi 
kelimeler kullanılmasına da itiraz etti: «Sade
ce davet ederiz, vak'a isteriz, açıklığa, vuzuha 
davet ederiz ve bu Türk kanunlarının suç say
dığı birşeydir» dedi. İşte size Türkiye'nin Do
ğusundan, Batısından her köşesinden bu kadar 
örnek verdim, vak'a gösterdim, mahal göster
dim, bu kadar vuzuh içinde konuştum, Tefeci
nin ve birçok aracının yaptığı soygun değil de, 
vurgun değil de nedir? Bu iktidarın Devlet 
Plânlama Teşkilâtının resmî raporları bile, Türk 
halkının nasıl sömürüldüğünü, bu «sömürülme» 

kelimesini de kullanarak, delilleriyle ortaya ko
yuyor. 

Sizin Sanayi Bakanınız bile bâzı sanayicile
rin, bâzı montajcıların halkı soymasından şikâ
yet ediyor: «Bunlar vurgundur, soygundur, sö
mürüdür.» Ama ne çare ki, bunlar, Türk ka
nunlarına göre suç sayılmamaktadır. Biz, ka
nun suçu olmasa da, onun çok ötesinde toplum 
suçu olan, insanlık suçu olan bu suçların işlen-
miyeceği işlenemiyeceği, kimsenin Devlet sır
tından vurgun vuramıyacağı, kimsenin kimse
yi sömüremiyeceği bir düzen istiyoruz. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi 
ben Sayın Başbakana soruyorum: Bunları iste
mek suç mu? Sayın Başbakanın böyle bir soru
ya ne cevaplar vereceğini de biliyorum. Zanne
derim bütün konuşmam boyunca onları anlat
tım Sayın Başbakan, ama esasta ne cevap ve
receğini biliyorum. Birincisi, Anayasanın 53 ncü 
maddesini gösterecektir. Nitekim Senatoda öy
le yapmıştır, ikincisi, «Düzen böyle ise, bunda 
bizim suçumuz nedir? Diyecektir. «Biz sizden 
devraldığımız düzeni yürütüyoruz, koruyoruz.» 
diyecektir. (A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 
Nitekim, yine Senato konuşmasında öyle demiş
tir, başka birçok konuşmalarında da öyle de
miştir. Şimdi kısaca ilk bakışta bâzılarına hak
lı gibi görünebilecek bu cevapları çözümlemek, 
eleştirmek isterim: 

Sayın Başbakan sosyal ve ekonomik alanda 
geciktirilen, ihmal edilen bütün işler için Sena
toda, Anayasanın 53 ncü maddesine sığınmıştır, 
bir cankurtaran simidi gibi o maddeye sarıl
mıştır. Ne der o madde: Bu bölümde yani Ana
yasanın sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler 
bölümünde, «Devlet, belirtilen iktisadi ve sos
yal amaçlara ulaşma ödevlerini ancak iktisadi 
gelişme ile, maddi kaynakların yeterliği ölçü
sünde yerine getirir.» Anayasamn o bölümü
nün bir gereği olan toprak reformunun yapıl
masına, hiç değilse yapılmasına başlanmasına, 
iktisadi gelişmemizin veya maddi kaynakları
mızın yetersizliği mi engel olmuştur? Elbette 
hayır. Bütün hazırlıkları Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarda iken yapılmış olan Tarım - İş Ka
nununun bugüne kadar Meclise getirilmesini, Bi
rinci Plân hedefleri arasında yer alan esnaf, 
sanatkâr ve serbest meslek adamlarının sosyal 
güvenliğe kavuşturulmasını hangi maddî kay
nak yetersizliği bugüne kadar önlenmiştir? 
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Türkiye'deki sistpmle sosyal güvenlik, Devlet-
ten maddi kaynak istiyen değil, ena maddî 
kaynak getiren bir neydir. Maddî kaynakları
mız eskiden yeterli iken, şimdi yetersiz hab 
gelmiştir clo, iktisadi gelişmemiz eskiden ileri 
iken şimdi gerilemiş lir de, onun için mi Ana
yasa hükmüne rağmen köylü ürünlerinin daha 
iyi değerlendirilmesi yolunda değil do, değer
den düşürülmesi yolunda adımlar atılımdır? 
Hiçbir Hükümet, kendi beceriksizliğini, kendi 
sosyal görü} eksikliğini, kendi ekenomik tu
tum yetersizliğini ve kendi başarısızlığını Ana
yasanın 53 EC'İ maddesinin ardına sığınarak 
mazur gösteremez. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

Sayın Başbakanın verebileceği, vermekle ol
duğu ikinci cevaba gelince: «Yeni, düzen b'Jy-
le ise bunda bizim suçumuz ne? Siz neden dü
zeltmediniz?» yolundaki cevabına gelince: 

Cumhuriyet Halk Partisi - Sayın Barbaka
nın da Senatoda belirttiği gibi uzun yıllar Tür
kiye'nin tek partisi olarak kalmıştır. Bir ülke
de tek parti varsa, elbette politika yakmak is
tiyen herkes yolunu bulup, o partinin çatısı al
tında toplanır. Tek partili dJnemdo Cumhu
riyet Halk Partisinin çatısı allında da yıllar yı
lı, bu partinin programını okumuş, okumamış, 
bu partinin programını benims'yon veya sade
ce benimser gürünen, sömüren veya sömürülen, 
bâzı reformları istiyen veya istomiyon insan
lar bir araya gelmişlerdir. Devrimcisi, tutucusu 
bu parti içinde uzun saman yan yana görün
müşlerdir. (A. P. sıralarından «Aynen bugün
kü gibi» sesleri) Onun işin de saflarmdaki ba
sı tutucu güçlerin etkisiyle, programını bilinş-
li olarak benimsememiş kimselerin etkisiyle, 
liderlerinin devrimciliğine ve halkçılığına rağ
men, geniş» kadrolarının ilericiliğine rağmen 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, gürültüler) bu 
parti, büzı çevrelerin çıkarcılığına dokunan 
reformları gerçekleştirmekte bazen büyük güç
lükler çekmiştir: Toprak reformu bunun tipik 
örneğidir. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesle
ri.) 

Büyük Atatürk 1037 yılında Meclisi açış ko
nuşmasında, ileri anlamlı bir toprak reformu 
yapılmasını istiyordu. Fakat, o sıralarda Hükü
metin başına, sonradan toprak reformu ne ka
dar istemediği ortaya çıkan bir kimse geldi. 
Toprak reformu da tabiatiylc gerçekleşemedi. 
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ikinci Dünya Savaşı biter bitmez, Cumhuriyet 
Halk Partisi Atatürk'ün vasiyetine uyarak ilk 
toprak reformu denemesine girişecek oldu. Bu 
sefer başlarında, 1C37 - 1933 yıllarının Başba
kanı bulunan kimse olmak üzere, bazı Cumhu
riyet Halk Partililer toprak reformu vesilesiy
le parti içinde ilk ciddî muhalefeti meydana 
getirdiler, ayrılıp başka parti kurdular ve ikti
dara gelip toprak reformunu engellediler. 20 
yıl sonra yeni bir toprak reformu, yani tarım
da daha köklü bir düzen değişikliği teşebbüsü
ne geçilecek oldu. Bu sefer de ilk toprak refor
muna karşı muhalefet bayrağını açmış olan" a-
ri!?. izinde yürüyenler Cumhuriyet Halk Parti
sini iktidardan indirdiler ve toprak reformunu 
gene engellediler. (A. P. sıralarından gülüş
meler.) 

Son iktidar sırasında hMa Cumhur'yot Halk 
lartivmm işinde, onun reformcu yolundan dü
sen değişikliği teşebbü lorinden alıkoymak isti
yen tutucu unsurlar yok muydu? AçTkça itiraf 
etmeli ki cihette vardı. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, C. İL P. sıralarmdan «Bravo» sesleri, 
r/kışlar). Nitekim cn7ar da Cumhuriyet Halk 
Partisini reformcu tutu?:umda-ı, ortoa-n selu 
yolundan, düzen değişikliği yolundan alıkcya-
r-r.yae?.k?ar:.nı anlayınca, parti teşkil Ytmm bu 
yol la no kadar kararlı olduğunu görünse ayrılıp 
başka parti kurdular. Artık, Cumhuriyet II ?Jile 
Partisi reformcu yolunda ayakî arından çeke
bilecek elanla?, çelmcyobiloeck olanlar bu par
tinin soflarında değildirler ve olnrra-dar. 
(G. I I P. nralarmdan «Bravo» sesleri, sürekli 
alkışla?) Timdi, Cumhuriyet Halk Partin orta-
jrn nolu yolunc'a her ca'nankinden daha ser" ait 
daba rabas, daba kararlı yürüyenle sok, evvobo 
ya d-şa-dan,' ya inerden engellendiği için... (A. P. 
sırabar.ndan gürültüler) 

BAÇKAIT — riuhtcro-n arbada'larnn. 1-j.tfon 
•d'kCncti rıuha^asa eılelhn. Ei'as evvel Saym 
Plsovit çok aı kaldığını cfylernşti. Onrn için 
l^fen sükûneti rvuha"o/sa edelim. (A. P. ma
lamdan, «Konuşsun, konuşsun ama 27 yıh. an
latabilmek i<s;n daba no kadar konuşacak?» so
rusu, gürültüler) 

C. II, P, CEÜPU ADTITA Bün~T" DC7,-
VİT (Devamla) — S'rıdi, müsaade edersen'z 
konuşacağım, «A. P. sıralarından «Devam et, 
konuş» sesleri) Teşekkür ederim, 
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Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Ortanın So
lu yolunda her zamankinden daha serbest, daha 
rahat, daha kararlı yürüyebilecek, evvelce ya 
dışardan ya içerden engellendiği için yapamadığı 
reformları, düzen değişikliklerini, iktidara gel
diğinde daha kolaylıkla yapabilecek bir bünyeye 
kavuşmuştur. Kaldı İd, kurulurundan beri bü
tün iç ve dış engellemelere rağmen Cumhuriyet 
Halk Partisinin yapabilmiş olduğu reformla?, 
devrimler, dünyada barka pek az devrimci par
tinin tarihinde görülebilecek kadar çoktur. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Son iktidarı sıracında da, meselâ çalışma dü
zenini temelinden değiştirme imkânını bulmuş
tur. Neden eskiden yapmadınız, neden eskiden 
Bilemediniz, diye kınayanların unuttuldarı bir 
gerçek dana var: Bâzı sorular, bâzı düzen bo
zuklukta ancak her şeyin a^ık açık söylenip 
tartışılaMldiği geniş özgüriük ortamında çıkar, 
yüceye çıkar. 

Türkiye'de bu ölçüde bir özgürlük ortamına 
ancak 1963 dan sonra kavu^abllmiştir. Toplumun 
birçok sorunları, birçok düzen bozuklukları bu 
özgürlük ortamında belirgin duruma gele" ilmiş-
tir. Üstelik bu sorunlar, bu diteen bozuldukları, 
Türkiye'nin ekonomisinde değinildikler oldukça 
daha iyi anlatılmaya, daha çok olunmaya bağ
lamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bâzı düzen 
bozukluklarını eskiden de görmekle beraber, en
gellendiği için ç'5zemediy:e, bâzılarını da su 
yüzüne yeni çıktığı için veya bugünkü ölçüsüne 
yeni eristiği için ancak son yıllarda ele almıştır. 
Nasıl değren toplumun bir toplumun sorunları 
sürekli değrir-.e, devrimci bir partinin bu sorun
lar karşısındaki p-enel tutum ve yönü değismese 
bile, bulacağı çözüm yollan elbette değişebilir, 
değinmelidir. 

Cumhuriyet Halk Fartisi tutucu değildir, 
devrimci partidir, clvette kendi kendini yeniJi-
yecektiıv elbette eski hamlelerini yeni hamleler 
izliyecektir. Fakat, tutucu partilerin, durucu 
partilerin bunu kavryav ilmeleri rrerçekten rnxc~ 
tür. CC. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Savm Demircim, «Bu diheni biz mi böyle 
lorduk?» demeıi şu ba^nmdan da sakattır. Her
halde bir iktidar kendini, yalmz kendi devrinde 
ortaya çıkmış meselelerin çözümünden sorumlu 
tutama"!. Eğer, esldden kaldır. bâzı düzen bo
zuklukları varsa, iyi niyetli bir iktidar elbette 

onları da düzeltmeye mecburdur. Kaldı ki, 
Cumhuriyet Halk Fartisi bu düdeni Anayasamı
zın emrettiği yönde değiştirmek üzere, bâzı 
köklü reformlara giriştiği zaman Adalet Parti
sinin gayretiyle iktidardan düşürülmüştür. 
(A. P. cıralarmdan gülüşmeler) 

ŞA.Dİ PEHLİVANOâLU (Ordu) — Sizi 
Türk Milleti iktidardan dünürdü. 

C. H. P. CRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, sözle
rimi bitirirken, bir hususu belirtmek isterim. 
(A. P. sıralarından «Devam et,» sesleri, gülüş
meler) Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptı
ğım bu bütçe konuşmasiyle, karanlık bir tablo 
çizdiğimi biliyorum. Ama bu, Türkiye'nin gele
ceğini karanlık gördüğümüzden değildir. Çizdi
ğim tablonun karanlık oluşu, Adalet Partisi 
f Cidarının tutumundan gelen karanlıktır. 
(C. H. P. sıra^rmdan «Bravo» sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkrlar A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ÖMER EKEN (Elâzığ) — Sizin yüzünüzün 
karası o... 

C. H. P. CRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — «Yüz karan» r e sorumlusu 
bu Hükümettir, bu tablo yüz karacı ise. (C. H. P. 
çıralarından «Bravo» sesleri, alkrlar) Halkı 
ezenlerle birlik olan ve ey alabilmek için mem
leketi Orta çağ karanlığına götürmek istiyen-
lere bile tâviı verebilen bir partinin daha doğ
rum öyle bir parti yönetiminin ülkemize getir
diği geçici bir karanbktn* bu. ryle ran^ys-rum 
ki, suçlu bir parti olarak vasıflandırdı. Ceçici 
Mr karanlıktır bu. öyle samyorum ki, C. II. P. 
n'n görümlerini yanntan bu konulmamızla bu 
karanlıktan kurtulmanın, aydınlığa çıkmanın 
Türkiye'de kimseyi kimsenin ezemiyeceğl, hiç
bir oyunun gizlenemiyeceği ayindik bir düzeye 
eriştirmenin yolunu da göstermiş oluyoruz. 

Devletler ve uygarlıklar kurmuş büyük Türk 
haPanı yaratıcı ve yapıcı gücünün tüm potansi
yel' ile yeniden harekete reçeceği bir verimli ve 
âdil ortama ulaştırabilmenin ve bu insan halkı, 
lâyik olduğu insanca düzene kavuşturabilmenin 
yolunu da göstermiş oluyoruz. Türk Ulusu 
Kurtulun Sıvacı ile, bakımsızlık mücadelen ya
pan bütün uluslara öncülük etmiştir. Fimdi yi-
ıv* Türk Ulusunu bckl!yen bir ödev özgürlük 
içinde, demokratik rejim içinde insanide onuru-
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na saygılı ve âdil bir düzen içinde kalkınabil-
mcnin mümkün olduğunuda, bakımsızlığına yeni 
kavurmuş ve gelinme halindeki ulu:lara göster
mek bu yönde de onlara öncülük etmektir. Orta
nın SDIU bu öncülüğün yoludur. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar.) Türk Ulusunun bu öncü
lük ödevini de yerine getirmesi onun insanlığa ve 
demokrasiye en büyük hizmeti olacaktır. Beni 
dinlediğiniz için hepinize tefekkür ederim. Hepi
nizi saygılarla selâmlarım. (O. H. P. saraların
dan sürekli alkrdar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, O. H. P. 
Grupu adına Sayın Ecevit'in konuşmasının uzun 
r-ürmüs olman Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki ayrılan zamanı diğer gruplar ve Hü
kümet bakımından daraltmıştır. Bu sebeple üç 
arkaçlarımız üç ayrı önerge ile Riyasete müraca
at ederek hiç değilse bundan sonraM zamanda 
hiç değilse bundan sonraki zamanı bir kararla 
plinl'yalım diy3 değişik teklifler yapmaktadır
lar fakat teklifler birbirinden farklıdır. B'r za
manı. kapanalım diye üç ayrı teklifin lehinde 
aleyhinde konuşmak kaşanmayı tasavvur ettiği
min zamanı kaybetmeye müncer olabilir. Bu 
ncbeple ten bu sayın arkadaşlarımdan önerge
lerini geri albayı rica edeceğim. Birisi Sayın 
Etem Kılıçoğln'nun önerresi. Geri aldılar. Te-
reklriir ederim Sayın Kılıçoğlu. Birisi Sayn 
Feyyaz Kök-aVın önerresi. Geri aldılar. Tefek
kür ederim efendim. Birisi de Sıvın Kemal Ay
taç. Geri aldılar tefekkür ederim efendili. 
Muhterem arkadaşlar, benim, sayın ^rup s"zsü-
brinden istirhamım t u türlü önergelerin tekrar 
gelmesini teşvik etmiyecek ve zamanı he~a-
bedecnk bir ölçü içinde mümkün mertebe r̂ av-
ranmala~ıdır. Çimdi söz s?rası Sayn Turhan 
FeyzioğbVnundur. Fakat daha evvel komiryon 
«Ben söz i-f yorum» dedi. Sayn Komisyon, sis 
söz rtemist'niz bir öner^eyb. siz^ s"z veriyo
rum, buyurun. (Bazı O. H. P. lilerin dı^an çık
madan. üzerine A. P. liler «kaçmayın, dinleyin» 
sesler') 

Muhterem. arkalarlarım, müdabob etmeyin 
latfen. istiyen arkadaşımız isted'fti kimseyi din-
llyebiliyoıv istemediği kimseyi dinlemiyor. Zaten 
birbirimizi öfkelendirmek yerine birbirimizin din-
liyeo^ği ve birbirimizi düşündüreceğimiz bir üs
lûp içinde hareket etmek her halde daba iy ola
caktır. Fakat şimdilik sadece birbirimizi öfke
lendirerek konuşmayı tercih ediyorug, Arkadaş

larımız istedikleri kimseyi dinlerler, istemedik
leri kimseyi dinlemezler. Buyurun Sayın Sözcü. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İ3MET SEZGİN (Aydın) — Sayn Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; geçen yıllar bütçe mü
zakerelerinde. sayın hatipler bütçenin tümü üze
rinde değerli görüş ve kanaatlerini izah ederler
ken, yüzde sekseni teknik konularda, yüzde yir
misi de siyasi konularda görüşlerini ifade eder
lerdi ve konuşmalar daha z:'yade o ylm bütçe
sine, bütçenin muhtelif tertiplerine, bütçenin ge
tireceği hizmetlere, bütçenin getireceği imkan
lara, bütçenin getireceği kaynaklara dayalı olur
du ve bütçe raporları üzerine inhisar ettirilir ve 
o bütçeyle Hükümet icraatı gezden geçirilirdi. 

Son bir iki y i içinde bu teamülün değiştiği
ni, bunun yerine konuşmaların çok büyük bir 
kısmının siyasi yünlere yöneldiğini görüyorum. 
Ve o kadar siyasi yönlere yöneldiğini görüyoruz 
ki sevgili arkadaşlarım, bir parti 1C63 yl ı büt
çe"! görüşülürken bütçeyi bir tarafa bırakarak 
ksndi siyasi sloganının gerekçesini sunma gibi 
?-ir bülçeyb taban tabana z*t bir yolu tercih et
me gibi gerçekten geçen yllara ve geçen yllarda 
Mitçe tenkidbr'yle bağdaşamıyacak t i r yola 
girilmiş bulunmaktadır. 

Biz Bütçe Karma Komryonu olarak elbette 
ki parti sözcülerinin tamamen ŝ 'yasi görirlerini 
ifade eden ve tu kürsüde bütçenin tekniğinden, 
bütçeden, büteerin get'recefd hikmetleri ele~t'r-
m.okten. ziyade kendi siyasi görümlerini ifade 
öden kısımlarna elbette ki dokunmıyacak muh
terem. arkadaşlarım. Bira^ önce altı saat sü~ey-
"̂  ,̂dexa ortanm solu sloganını frab eden Sayn 
TWz Partin. Grup Sözcüsü ta'nn^z konuşmasın 
M'dannficnda su hususta neleri ifade etti. Millî 
gelir tabmmlerinde, bu Sayn Ecevit'in 

İ1RAHİM STTKI HATİP05LU (Ankara) — 
Onlar resmi rakamlardır. 

BÜTC*I KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İS^TET SEZGİN (Devamla) — S'se aidolduğu-
nr. Sayn Bütçe Komisyonu üyesi biraz sonra 
öğreneceksiniz, tiraz saMrlı olun. 

Mnhtenm arkadaşlarım, sayn sözcü ^fra-
Mm Sıtkı Hatipoğlu'nun anlaşılamıyan müdaha
leleri) 

BALKAN — ibrabim. SnMa HaMısoğlu, lütfen, 
dini ey >. efendim, dinleyin. Saym Hatipoğlu, eğer 
bir usubüzlük yapılıyorsa benim ikaz etmem lâ-
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sımgeliyorken bunu tebarib ettirmek inin sin 
usubüz bir yol ihtiyar cdiyorjunus. Yani kura 
tebarüz ettirmek için, usulsiclük iddia ederken 
uoul içinde olmak asgari bir mantık esasıdır, çok 
rico ederim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAÇKAHI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Cay n Başkan, 
arkadaşlarını merak buyurmasınla;-, tamamen 
teknik konularda konuşacağım, esasen beni ya-
kinon tanıyanlar bu kürsüde polemik gibi bâm 
huluslara tenezzül ctmiycccğinbi reayei iyi bi
lirler. Muhterom arkadaşlarını baknrs Sayın 
Halk Partisi Sözcüsü no eliyor? Millî g'eîir ta'ı-
minlerinde hem 1DG3 hem 1C07 iç n gelişme hasla
rım yükseltmek ic"n bir revizyonun hem Eovlet 
İ .taâistik Enstitüsü Bütçesi Karma Komisyonda 
/rörüşülürken, görüşüldüğü gün ve Devlet Ham
lama Teşkilâtı tarafındaı evvelce reddedilmiş 
Enstitü yatırım talebinin bütçeye sokuşturul dn-
ğn gün yapılmış olması siyasal pazarlık çabala
rının iktidardaki politikası]arı hoşnudctrıe kay-
prflarm'v. bu kuruıra yeniden hâkim olmaya baş
ladığı şüphelerini destekleyici talihciı bir cyun-
dur. 

1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Hani polemik 
yoktu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA 171 
İSMET SEZ^rT (Devamla} — Acele etmemy-
dinb ne söylediğimi a"d-yaae7ıtm'c Saym t/ye. 

Muhterem, arkaca'1 arım, bu duruma mfraade 
ederseniz en yetkili bir arka^aşmm olacak ben-
d/mb ifade erVyinı. Bütco Komisyonu Ba-kanı 
sıfatiyb. Muhterem, a-kadaahrmı... (O. ÎT. P. 
saralarından «bulamadı» soder.i) Jîic, endişe 
etmeyin efendim, süse olan cayrjm da'm de^li, 
daV. 'k'benli konuşmamı gerektirdiği cihetle 
hazırlık yap- yorum. 

Muhterem arkada-darım, millî .Tclir lıcsanla-m 
va'aa bu konular bilimsel konulardır, bilimsel 
konular sadece sayın sözcünün biras önce sadece 
kendilerinin inhisarı olduğu konubmd'r a™a ne 
yabalım, bu konuda rakşan kişiler obmak k b do 
bilimsel konnb/'a yönelmek morunda kakyorım. 
Muhterem arkadaşlarım... 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Hani polemik 
yok diyordunuz, no oldu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAÇKAITI 
İSMET GEZ-ttîT (Devamla) — Saym sözü
nüzden öğrendim ne yapalım? 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Estağ-
fıırubla'ı. 

BÜTÇJ KARMA KOMİSYDITU BAŞKANI 
ÎSETÜT ÖEZGÎIÎ (Devamla) — Efendim, Ca
yın Ecevit, millî ?elir hesapları ile ilgili öntah-
mir.br yılda dört defa yapılır. Bunlar, birinci
ni Mart sonu, ikincisi Hasiran sonu, üçüncüsü 
Temmim sonu, dördüncüsü de Karım 13 tir. Ve 
bu öntalıminler yapıldıktan sonra Hükümete ve 
ilgili makamlara verilir. En son tahminisr, 15 
Kasımda yanılmış ve Devle? İstatistik Enstitüsü 
tamv?mdan Hükümete takdim cdilnrştir. Bu-
yarduğunım Devlet îsüa'is'dk Enstitüsünün Büt-
rp Kamna Komisyonunda büt^şes nin ^örüşül-
(\'\ri'\ °;'m, biUc-ye sokuşturuldu dediğiniz, Dev
le'; Planlama Teşkilâtınca kabul odilm:yen. yatı
rım mikSarmca ödenenin ftöriişüldüğü ?'ün, 23 
ArekVar. Eüma Karma Komisyonunda Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bütçesinin görüşüldüğü 
pfra m Arekk'ır. Yani Hükümete Devlet İsta
tistik Enstitüsü tarafmdan verilen öntakmin-
den tam 37 A'üu sonra Devlet İstatistik Bütçesi 
görüşülüyor. Ve orada Sayın Ecevit, seym ar-
kadaşlamm, raportörler, kim bu ranortörbr? 
Sayın Ya"?/: Akal imsak, Seym Sabahattin Sa
vam imıak bir rapor veriliyor. Bu raporda de
niyor ki, Devlet İstatistik Enstitüsünün istatis-
trd.er'm da'ıa ,'TTİ T7-?v\abilmesi. i^'n bir romnoter 
m.aki"a",ı abnmrsı, clekJ-.rorîk brjr 'n aknmn.s\ lâ-
zmı. Ve hinim i^'n 5 GGT 030 üralıTı bir ödene
lim verilmesi icabeder. Devlet İstatistik Ensti
tüsü bütçesi müzakere edil ir im -«mne önerce ve-
rib"yo-\ Kim. vr.w"yor o öner^y"? f 'eyn Ha^abat-
t,m. J3avp,eı. ve fîa-rır Ya™ar Ak'1!. Ve Devlet Plân
lama TrşkilVı, ilgilileri «PİM-na rylarıdır bu 
önergeye iştirak ctm'"nru?> d"yrr. Hükümet 
ad''-a konu."'1'! Rayın Devlet Bakacı fîry"i öz-
tür":, Spym Ya-a:' Akal ve S~ym Î3abahattm Sa-
va-'.'nm verdimi bu önr.-^cye plâna aykırıbk se-
lıeb'vle i"/irak r-t-nediklerini belir"-'yo-e Havn 
Ceyfi Ö^türk arkadaşımın ve önerce reddedili
yor. 

l^RAIÎCM GTTKI HATİPO^LU (Ankara) 
— Sonra, rası! keknl edildi? 

BtJTÇ^ KARMA KOMlSYOTTÜ BAŞKANI 
ÎSM^T î3E3GtîT (Devamla) — î /ak edeceğim, 
aecle etmeyiniz. Ve bâm şeyler öa'retrj/'inı. 

IlılT-ermı. arkada"lamm, şimdi Onym Sö.^eü 
d've-" ki. /-Tem istatis'ik bütçesi komisyonda 
görüşüldüğü gün ve Devlet Planlama Teşkilâ-
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tınca cvvelco reddedilmiş enstitü yatırımı tale
binin büfcçeyo sokunturaldıığu gün yapılmış ol
ması siyahi pazarlık çabaları...» Ne imi? muhte
rem arkadaşlarım bu? Hükümet demi? İd, Dev
let istatistik Enstitüsüne al ru maldnaları, iki 
milyonluk millî .̂ nlir rakamlarımı değiştir. Muh
terem arkadaşlarım, b-.ı Devir.*- eamimiyetlyle, 
Devbt ciddiyetiyle kabili tc!:f ebelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devbt İstatistik 
Enstitüsü 1963 IIa.7irar.mda 0. İL P. zamanın
da kurıümıışiur, yetkiler, imkanlar artırılmış
tır, gene C. H, P. Devlet- î:tatbtik Enfltitllsü-' 
nün büVpsini yükseltmiştir. Ama G. I I P. n'n 
endişesi Devlet istatistik Enstitüsünün bütçesi
nin yük^nr-smden ebelidir. Kendi zamanla-
nnd?j millî gelirin yükselmemesiııdcndT muhte
rem arkadaşlarım. İstatistik Enstitüsünün büt-
çc3Vv. y'ikseltmr. bir. 

C. II. P. n'n cndbosi Devlet istatistik Ens
titüsünün Bütçesinin yükselmesinden değPdir, 
kendi zamanlarında milî gelirin yükselmeroe-

' sindendir muhterem arkadaşlarım. Meıele bu. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 1963 Ve 1965 yıl
ları arasında C. II. P. zamanında mil'î gelirde 
yükse'rcıe ortalama 5,7 dir. 1936 ile 1967 yılları 
arasında iktidarda Ada"et Partisi Hükümeti
nin bu'undu^u devrede de kalkınma hızı, milî 
ge'irdeki yükseliş, yüzde 8,4 tür. Sayın söz
cünün endişesi bu rakamların yükselmesinden 
feri geliyor. ' Fakat tu rakamların yükselmesi 
sayın sözcünün tahmin ettiği gibi Devlet tsça
tıştık Enstitüsü tarafından yapılmış değil, Hü
kümetin, iktidarın ça'ışmasmdan mütevellit art
mış rakamlardır muhterem arkadaşlarım. (0. 
H. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 
Komisyona bunları izafe ederseniz elbette bıı-
nv. sey yaparsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir pazarlık yapıl
mış... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir dakika. Ko
nuşmayı yapan Sayın Ecevittir. Cevap komis
yon adına veriliyor. Sayın Hatipoğlu, size doğ
rudan doğruya yapılmış bir şey yok. Durup, 
durup niçin yerinizden konuşuyorsunuz? Eğer 
bir cevabı gerekiyorsa, bunun için C. H. P. 
Grupu adına Murat Öner ismiyle ikinci defa 
söz istenmiştir... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Sayın Balkan, ben komisyon üyesi olarak... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
cevabım bitsin. (Gürültüler) Deminden beri dü
zen, düzen... 

iBJtAHiM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Reis Bey... 

BAŞKAN — Evvelâ siz susun, çok rica ede
rim. 

İB2AHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Reis Bey, beni ikaz ediyorsunuz, arkadaşla
rımı kim ikaz edecek? Bana da müdahale eden 
arkadaşlara ikaz edin. Ben sizi saygıyla dinli
yorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, fiilî bir nbam için
de misiniz? 

ÎB3AH1M SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Evet. 

BAŞKAN — Ben size, sus, dediğim halde 
susmayıp buraya mı yürüyeceksiniz? Size, su
sun, diyorum. 

İB3MIİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Ben susuyorum, onları da susturun. 

BAŞKAN — Evvele, siz susun, deminden 
beri oturduğunuz yerden konuşuyorsunuz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Anka-a) 
— On" ar da konuşuyorlar. Orayı da ikaz edin. 

BAŞKAN — Oradan konuşanı demin ikaz 
ettim. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ (İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'na hitaben) — 
Sus be! 

BAŞKAN — Sizden talimat alarak ve sizin 
istikametinizde ikaz yapaeak değilim. Lütfen 
oturunuz yerinize. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Vazifeniz icabı yapacaksınız bunu. 

BAŞKAN — Hatipoğlu, deminden beri Ri
yasete karşı yaptığınız bu şeyden dolayı size 
blı* ihtar veriyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş
maya. yapan Bütoe Karma Komisyonunun bir 
kombinezona girerek, rakamları değiştirme pa
hasına, hesaplarında değiştirme ithamını ya
pan Sayın Ecevit'tir. Bütçe Komisyonu Baş
kan1. elbetto bu işe cevap verecektir, bu onun 
vazifesidir ve cevap da veriyor. Bu cevap tat
minkâr değilse, yerinde değilse, Ecevit veya 
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onun vazifelendirdiği veyahut da grupunun 
vazifelendirdiği bir ba^ka in3an cevap veımek 
imkânına sah pür. Bunun dışındaki her şey 
usulsüzdür. 

İBUAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Usul-hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon, deram edin. 

BÜTÇU KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
İ3MET SEZGİN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi demek ki sayın O. H. P. söznisü 
Devlet istatistik Enstitüsü yetkililerini, Devlet 
İstatistik Enstitüsü yöneticilerini, t i r makina 
ib yalan söyliyobilecek durumda görebiliyor, 
muhterem arkadaşlarını. 

Sevgili arkadaşlarım, Devlet istatistik Ens
titüsü yöneticileri, yetkilileri, ilg'lileri basından 
sonuna kadav, A dan Z ya kadar C. II. P. devrinde 
getirilmiş çok kıymetli memurlardır. Demek ki sa
yın sözcü kendi zamanlarında Devlet memurla
rına iki milyonluk maldna, beş milyonluk im
kân vermek suretiyle rakamları değiştirebildik
lerine dair bir kanaat ilerisinde. Biz bu ka-
naatto değiliz muhterem arkadaşlarım, katiyen 
değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, sevgi'i arkadaşla
rım; bir pasarhk yapılmış. Kim yapmış pazar
lığı? Bütçe Komisyonunda yapılmış. Eğer bu
nu kabul ettiğimiz takdirde bu pazarlığın ara
cılığını Sayın Ya^ar Akal'la, Srym Sabahat
tin Savacı yapmış. Sayın Yaşar Akal C. H. P. 
nin çok değerli bir milletvekilidir. Bizim komisyo
nun da gerçekten değerli üyesidir. Demek ara
cı Sayın Yaşar Akal'la Sayın Savacı imiş. H'ç 
haberimiz yok bizim ve muhterem arkadaşla
rımı 22 Aralık günü Devlet istatistik Enstitü
sü Bütçesinin bu computer için istenen ödene
ği öngören öner/p reddediliyor. Aradan tam 
bir ay geçiyor, 22 Ocakta tekriri müzakere 
önergesi veriliyor ve Devlet istatistik Enstitü
süne 2 milyon lira ödenek veriliyor. Fimler 
tarafından? içlerinde bütün Halis Partili ar
kadaşımızın bulunduğu komiry onumuzun, hiç
bir parti tefriki gözetmeksizin, bütün üyebri 
tarafından verilen oylarla iki milyon lira ka
bul ediliyor. Ne zaman kabul ediliyor? 67 gün 
sonra. Neden 07 Kın sonra? Devlet istatistik 
Enstitüsünün Devlete verdiği millî gelir öntah-
minlerinin Hükümete verilmesinden 67 gün 
sonra. Ne zaman revizyonu yapmış Devlet is

tatistik Enstitüsü bu rakamlar üzerinde? Me
sele rakamların revizyonu değildir, mesele, kal
kınma hız-nın % 10,2 oluşudur. Mesele iki se
nenin ortalamasının % 8,4 olucudur, muhte
rem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, gene bu tekriri 
müzakerede dahi gerek Maliye Vekili, gerek 
D Met Bakanı arkadaşımız komiryenun kabul 
ettiği bu önergejre müspet mütalâada bulun
mamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, buraya çıkacaksınız, 
ciddî ve anamuhalefet partisinin sözeü-
sü olarak çıkacaksınız ve Devlet Plân
lama Teşkilâtına inanmıyacaksmız, inan
madığınızı söyliyeoeksiniz, Devlet istatis
tik Enstitüsüne inanmadığındı söyliyocek-
siniz, bütçe gerekçesine inanmadığınızı söyli-
yec eksiniz, Mab'ye Bakanlığına inanmadığınızı 
söyliyeoeksiniz, Devletin resmî rr kamlarına 
inanmadığınızı söyb'yeceksiniz, Bütçe Kcrma 
Komisyonunda birtakım hilelerin yapılabildiği
ni söyîiyoceksiniz, hiçbir şeye inancınızı ifade 
etmiyeeoksiniz... Neye inanacaks:mz muhterem 
arkadaşlarım?... Neye inanacaksınız? Ne kalı
yor ortada inanacak bir şeyimiz?.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadarla da de
ğil, fiyat endekslerinde yükseklik olduğu za
man Devlet istatistik Enstitüsünün rakamla
rını kabul edeceksiniz, Hnizc yaradığı takdirde 
Devlet istatistik Enstitüsü rakamlarını kabul 
edeceksiniz, iktiılann aleyhine gördüğünüz is-
tatistiki rakamları ka'.ul edeceksiniz, lehine 
gördüğanü sandığınız rakamları olduğu takdir
de... Yo; bunlar satılmrtır, bunlar aldanmış
tı:', bunlar kötü bir yola gitmiştir, bunkr s'ya-
si pazarlık peşindedir diye bühtanda buluna
caksınız. Nerede bunun muhterem arkadaşla
rım samim'yetle, ciddiyetle alâkası? 

Bu da yeterli değil muhterem arkadaşla
rım, hem bu müesseseleri beğenmiyeceksiniz, 
hom de bu müesseselere inanmadığınızı söyîi
yeceksiniz, ondan sonra komrmamzm bütün 
safhalarında bu müesseselerin rakamlarını kul
lanacaksınız. Yok böyle ş~y... Devlet İstatistik 
Enstitüsünün rakamı ^u: Barbakanın bilmem 
ne yaptığı, Devlet Plânlama Teşkilâtından al
dığı rakamlar bu diyeceksiniz. Biraz ön~e ona 
inanmadığınızı söylüyordunuz. Yok öyle şey 
muhterem arkadaşlarım. Bu da yeterli değil, 
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istediğiniz rakamı Devlet İstatistik Enstitüsü 
rakamlarından alacaksınız, istediğiniz rakamı 
Davlet Plânlama Teşkilâtından alacaksınız, is
tediğiniz rakamı Ticaret Bakanlığı kon
jonktür dairesinden alacalısınız, istedi
ğinin rakamı İstanbul Ticaret Odasından, 
Ankara Ticaret Odasından alacaksınız, istediği
niz rakamı bulamadığınız takdirde yine rakam 
msydana çıkaracaksınız, yok böyle şey muhte
rem arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, Bütçs Karma Komis
yonu Başkanı olarak huzurunuzda sTrf bu ko
nuda konuştuğum için gerçekten müteessirim. 
Ama, ciddî anamuhalefet partisinin SÖZDÜ ve 
komisyonumuzun istihdaf eden ve komisyonu
muzda birtakım adetâ üstü örtülü birtakım 
sunstimaller meydanının komisyonumuzda ol
masını ifade eniği saman ve bunu söylemek 
zorunda kaldığım için de rynca üzülürüm. 

Beni dinliyen çok değerli arkadaşlarına 
sevgilerimi, sayrılarımı ara ederim. Teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim provam gereğince 
saat 19,30 da ara vereceğiz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
D3VLET BAKANI «SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir)— Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım ; 

Şerefle vazife gören bir Devlet müessese
miz ağır bir iftiranın ithamı altında kalmasa 
idi, huzurlarınıza gelmek ihtiyacrnı duymıya-
cakt-m. Bir parti grupu adına konudan bir sa
yın arkadaşımız, şerefle vazife gören, feragat-
b vazife gören Devlet memurlarmı çirkin bir 
ittisafla burada kötülemek istedi. Niçin?... Ken
di siyasi hesabı için, hasis menfaati için. El
bette hakkı savunmak, namuskâr insanların 
icraatını savunmalı vazifesi bu Mecliste bulu
nan herkese düşer. Ama her şeyden evvel, Hü
kümet mesub'yetini tabyan bir arkadaşınız sı-
fatiyle cereyan eden hâdise üzerinde ben de 
birkaç cümle sarf etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet istatistik 
Enstitümüz sıhhatli ve süratle biM toplamak, 
plânlı devrede bu bilgileri biran evvel yetkili
lere intikal ettirmek için aletle teçhiz edilmek 
istenmiştir. Bir com^teur aleti, elektronik be
yin alınması isteniyor. Bu tetkik edildi, eldeki 

imkânlarla buçünün şartları içerisinde bu 
miktar par? yi tefrik etmek priyorite bakımın
dan Plânlama Teşkilâtımızca uyçnn görülme
di. Ve biz bunu bütçe içerisinde almadık. 

Bütçs Karma Komisyonunda messle müza
kere edilirken orada bulunan sryın arkadaşla
rımın hatırhyacaklar, Sayın Yaçar Akal, Sayın 
Sabahattin Savacı arkadaşınızla birlikte ra-
potör olarak raporlarına dercetmrler ve bu ra
porun müdafaasını yapan arkadaşlar arasında 
da Sayın Şefik inan bunun lüzum ve zarureti
ni ısrarla söyledi. Sayın Sadun Aren de gene 
oradaki mütalâaları i!e bu aletin alınmasını 
teklif etti. Buna karşı Hükümet adına sözü
müz çudur: 

«Plânlı devredeyiz, imkânlar vardır, ihti
yaçlar vardır, ayarlamak için bir plân hazır
lamışız bütçeyi getirmişiz, burada bunların 
tercihleri yapılmıştır, bu tarzdaki munzam 
ölemeler kaynak bulunmadıkça ilâveler malî 
sık-ntı içine sokar, sureti katiyedo buna taraf
ta? değiliz, teklifin reddini, istiyoruz.» dedik 
V3 teklif reddedildi. Muhterem arkadaşlarım, 
cereyan eden müzakereler zabıtlarda mevcut
tur. Bilâhara bir takrir verilmiştir, tekrir mü
zakere taklit edilmiştir ve bütçenin sonunda 
tamamı değil, bu yıl için bir miktar tahsisat 
ayrılmak suretiyle bu makinanın temini hususu 
öngörülmüştür. Takriri müzakere, Mab'ye Ve
kilimizin de işaret ettiği gibi, yalnız bu konuya 
münhasır değildir, bununla il çili olarak malî 
portesi 187 milyon liraya varan diğer kalemleri 
de içine almaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, burada çunu söylemek si-
tiyorum: isnat ve iftirayı meslek ve hattâ mes-
hep haline getirenler şunu hatırlatmak iste
rim ki, Devletin itibarı ile oynamaymız. Şeref
le oynamaymız, haysiyetlerle oynamaymız! 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın C. H. P. sözcüsünün yalnız bu nok
tadaki beyanı ölçü olarak alınırsa, beş küsur 
saatten beri yaptığı konulmaların bir tezvirat 
ve iftira manzumesi olduğu kendiliğinden mey
dana çıkar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ayıp ayıp.. 

ŞEVKET AS3UZ0ĞLU (Eskişehir) — Bu 
rbvam ettiği müddetçe doğrudur. (Gürültü
ler) 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖETÜBI?; (De
vamla) — Bir ara konuşmalarmda, «33u Hükü
metin yüz karası» ebeliler. Hükümet Cumhu
riyet Hükümeti; IIükümeti:ı yüzünün kara ol-
duğ unu söyle diler. 

Muhterem arkadaşlarım bizim s'yaci haya
tımızda s^rtmrzda tanıdığımla mânevi kambur 
yoktur. (0. II. P. sıralarından rrürültülcr) İc
raatımız alm terimizi pırıl p:nl yalamakladır, 
vic ilanımız pınl pırıl dır; r'ayet jyyk söylüyo
rum. Berraktır ve açıktır her işimiz. Karrnkk 
vo karınlı devirlerin temsilcisi oima'iik vo ic-
ratırrzm hiçbir nektarında da karanlığa gir-
o edik. 

OXIAI7 BÎI1GİT (istanbul) — İWo ayıp.. 
(A. P. sıralarından alkışlar, 0. II. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAÎT — Efendim, daha ım:ı m ka-
nuşmamz Saym öztürk? 

^DEVLET' BA.KAITI SEYFİ ÖETÜEK (De
vamla) — Muhterem Ba:kanım, l ir hususa 
daha temas ötmek istiyorum. 

Bara da konuşan arkadaşımla yine Devlete 
müteveccih kir isnatla tulündü. Dedi k i «Ililş-
vet, soygun vo vurdun bu iktidrrm araca ol
muştur. iktisadi Devlet T^ekküllori de soy
gun vasıtası haline getirilmiştir. Pyüşvct ve ir
tikabın merkezi olmuştur.» 

ÇEVKET AÎ31UEOĞLU (Eskişehir) — Ecc-
viü doğru süylodi. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖETÜRK (De
vamla) — Muhterem arkada:larım, Türkiye'do 
kanunlar var. Çerofii insana diren vaz'fe sıru 
vo sutluyu kanuni moreiino ihbar ölmektir. 
ihbarüan kasacaksın, delillerini irao etmekten 
çekineceksin, ondan sonra iftira metoduyla 
namuslara leko süreeeksin. 

Muhterem arkalarlarım £0 seno miîîct hak
lımı y'yenleri:! masum insanların şeref.ir i ye
melerine müsaade ctm:'yoccğiz. (A. P. sırala
rın lan: «Eravo sesleri, ridcbtli alkış?ar) (A. 
P. li vo C. II. P. li milletvekillerinin birbirle
rine kar]i bağırmaları, mah'yeti anlaşılnrya:ı 
söz" o? ayığa kalkarak birbirlerinin üzerlerine 
yürümeler) 

BASKAIT — Arkadaşla"*, sükuneti muhafa
za edelim. Arkadaşlar, yerinize olurun lütfen. 
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Moelisto meseleler konuşularak halledilir, kav
ga e :1er ek değil efendim. 

OniIAîî BİRGİT (istanbul) — ÎTbin mü
tecavizleri susturmuyorsunuz? 

BAŞİ!AİT — Siz de yerinizden müdahale 
ölmeyin Orhan Bey. Lütfen /̂-erinize oturun 

. efendim. 

Muhterem arkadaşlar, verdiğiniz karar ge-
rjğl.ıee cebemiz bitij/or zaten. 

Daha evvel verdiğiniz karar gereğince saat 
10,33 a geldiği işin birlerime ara veriyorum. 
Yalnız bu arada f5ayın Ilatipoğlu t ir önerge 
ib müracaat ediyor ve cb'yor ki, Bütçe 
Ilomlryonu Başkanı... (Bu esnadc A. P. Elâz-ğ 
IlilblvekiH ile G. II. P. istanbul Miîbtvoki'i 
Orhan Fyüboğlu birbirlerine) karşı hakarc-
tVnh sözler sarf ederek bir", irlcrinin üzerlerine 
yürüdüler ve diğer A. P. li vo O. II. P. li mil
letvekilleri de ryağa kalkarak birbirlerine kar-
ru oah'yeli anlaşılnryan r özler sarf ettiler) 
İılare âmirleri ve öfkeli olm"yan milletvekille
ri, lütfen yırdım oleinler ve Meclisi sükunete 
kavuştursunlar. 

Arkadaşlar, lütfen yerinize oturunuz. (De
vamlı çan sssbri) Bu canları ryakta duran
lar için çaL'iım, lütfen oturunuz yerlerinize. 

A.ukada-lar, bir dakikacık sükut, rica etti
ğim bu lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, Birbşimo ara ve-
r DO eğim. Yalnız S "mı ibrahim Sıtkı Iîatipoğ
lu bir ö lerş-e ile Başkanlığa müracaat eîiyer ve 
d'.yer ki, «Bütçe Eom'yonu Başkanı, komisy/o-
nu. toplamadan, yetkilerini aşarak konuşmuş, 
buna oturduğu yerden do usubüz olarak Sayın 
Cxıap E73 söz atarak müdahalede bulunmuş
tur. Komisyon üyesi olarak hâdisenin hakiki 
cephüsini arz etmek işin usul yönünden söz 
rlea ediyorum.» Böyle bir talep muvacehesinde 
söz vermek mümkün değildir. Usulsüz bir ta
leptir, kendisine söz veremeyeceğim. 

Çim:1i, saat 21.00 de toplanılmak üzere Birle
rime ara vcrlycrum. 

Söz sırası Güven Partisi Crrp unun dur. 

Kapanma saati : 19,35 

553 — 
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ÜÇÜ2TCÜ OTURUM 
Aç:lma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapsız (Konya), Tcvfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — üçüncü oturumu açıyorum. 
S"z, Cayın Güven Partisi Grupu adına Turhan 
Fcyzioğlu"nunrlur. Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Kayseri) — Sayın Balkan, değerli arka
daşlarım, 

1033 ydı bütçelinin tümü hakkında Güven 
ParSH Millet Meclisi Grupuntm g"rü.ş ve temen
nilerini arz etmek ibore söz alm:»ş bulunuyorum. 

S'""brime, l r33 yılı bütne-inm r^n milleti-
mis için hayırlı ve faydalı olması dileğiyle baş
lıyorum. 

Millet Meclisimizin yerleşmiş geleneklerine 
göre, bü""çc müzakereleri, yalnız bütçe rakamla-
nnın değil, bütün Hükümet icraatının ve mem
leket dâvalarının topluca gözden geçirilmesine 
imkân veren müzakerelerdir. 

Bn inançla konulmamızla Türkiye'nin baş
lıca, davalarını ele almaya çalışacağız, Her ba-
kanbğm ve kurulumun bütçesi gölükçe, Güven 
Partim Grupu adına sözcü arkadaşlarımız, Dev
let bİTnetlcr'nin o b"lümü ile ilgili görümleri
mizi daha etraflı nekildo acıklıyacaklardır. 

Güven Partili Gmpu, bütçe müzakerelerinde 
de kn.vuluşundan bu yana taki^ettiği, ciddî, se
viyeli. vatansever mubalofet ani ayışından aynl-
mıyacak; «iyiye iyi, kötüye kötü», «aka ak, ka
raya kara» diyen düribt tutumunu terk etnıi-
yecektir. 

Biz, Türk milletinin dert ve dâvalarının çö
zülmelinde, milletimizin huzur ve hürrlyet için
de refah"» uhsmrsmda, jknVV-'r k°dar, vat,nn-
cover muhalefete de vazife düştüğü inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sizlerimin babında, Güvn Partisinin hür de

mokratik rejim ve başka konulardaki bâzı ter1 el 
inançlarını İmaca özetlemek isterim. Bütün 
D öyliyeşeklerimiz, bütün tenkid ve dileklerimiz 
bıı temel inançlarımızın ışığı altında değerlen
dirilmelidir. 

Güven Partili, Türkiye'nin ancak hür de
mokratik rejim içinde yükseleceğine inananların 

partilidir. Türkiye'nin demokratik rejim için
de kalkınamıyacağını iddia veya ima edenler 
ve hür düzeni yıkma heveslileri, karalarında 
daima bizi bulmuşlardır ve daima bizi bulacak
lar lir. (G. P. Grupu sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Türkiye'de, demokratik rejimin «burjuva 
yutturması» olduğunu yaymaya çalışan komü
nizm meddahları karcılarında bizi bulacaklar
dır. 

Türkiye'de 20 yıldan teri bir «demokrasi 
oyunu» oynandığını ve memleketimizin bu re-
jİTn yüzünden yerinde caydığını, hattâ geri git
tiğini ileri süren, hürriyet düşmanı macera 
heveslileri karşılarında bizi bulacaklardır. 

Türk'yo Cumhuriyetini «halk düşmanı Cum
huriyet» ilân ederek; sadece arlı «Halk Cumhu-
riyeti» elan cehennem idarelerinin övgasünü 
yananların ka-nısma, biz dikilece^h. 

Bu memlekoMn asil rahiplerine, sağduyulu 
vatanda~a, hürriyeti çok görerek «hürr'yet sos-
y*relerin hakkıdır» divrn ve sosyalizm r-askesi 
a,V-7nda Ir.-rl zuUim renklerini, utanç duvarla
rını savunanlarla mücadeleye devam cdeeeğiz. 

. Az gsli-miş ülkelerin demokrasiyle kalkma-
mıyacaTinı ima eden; Türk milletinin irine 

diişman'ık tohumları ekerek millî bütünlüğü 
paralamaya, uğraşan; yurttaşları asın nc]"r->, 
çekerek aralarında sınıf veya ırk kavgaları kö
rüklemeye çalışanlar, karsılar nda, milliyetçi 
ve hür demokratik rejime inançla bağlı Güven 
Partisini bulacaklardır. 

Dmolcratik rejim Türkiye'de iktisadi, sos
yal, kültürel kalkınmayı yavaşlatmamıştır. Tam 
aksine, her meslek ve zümreden vatandaşın 
yapıcı gücünü 'lıaroketo geçirerek, güvrn ve 
hürriyet havası yaratarak, kalkınmayı hızlan
dırmıştır. 

2D yıldan beri yerimizde saydık diyen de
mokrasi düşmanlarına rakamlar cevap vermek
tedir: 

050-r-
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1945 te bin traktör. 20 yıl sonra altmış misli 
traktör. 1945 te şcîıir evlerinin lüks eşyası yüz-
bin ra:?yo, bugün köylerde milyonlarca radyo... 
1940 da bütün Türkiye'de 150 gazete, 1966 da 
950 gazete... Elek'rik enerjilinden öğretmen sa
yısına, gazete tirajlarından sanat faaliyetlerine, 
köy içme sularından kullanılan kimy3\î gübre 
niltfarlanna vanncr.ya kadar hor alanca cok 
büyük farlılar... Çeşitli sanayi dollannda, üre
tim rakamları, 2J yıl önceline göre 30 misli, 
ICO miıli, basen tin misli yüksek... Bu mu de
mokrasinin durdurduğu Türkiye. 

Elbette, hızla gelişmeye muhtaç bir ülke ola
rak acılan hiç" ir mesafe tisi tatmin etmiyor 
Enflasyon, pllnsız davranış, riyasi istikrarsız
lık givi sebeplerle israf edilen her kuruşa, kay
bedilen her güne acyomu. Her şey daha iyi 
olsun istiyorum. Fakat demokratik rejimin 
Türkiye'yi geriletmediğini ve kalkınmayı hız
landırdığını da çok 5yi t iliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; ister faşist olsun, ister 
sosyalist, diktatörlüklerin sadece dış cilaları 
parlaktır. İçyüzleri yürekler acısıdır. 

Atatürk'ü yanlış anlayıp anlatmak istiyenle-
ro hatırlatılma"! gereken t i r husus vardır: Bi 
zim için Atatürk, saltanattan millî iradeye ge
çisin sembolüdür. Atatürk, tebaayı vatandaş 
yapan ve anasının mezarı başme'a «millî hâkimi
yet» için vicdan ve namus yemini etmiş olan li
derdi*. Atatürk demokratik rejimi yıkarak ba
şa geçen t i r lider değil, monar-iyi yıkarak ger 
çe"1: ve tam demokrasi yoluncVri engelleri arlım 
adım kaldıran liderdir. Bizim için Atatürkçü 
olmak, her şeyden önce milliyetçi olmayı ve 
hür demokratik rejime inanmayı gerektirir. 

Kalînnma plânı müzakerelerinde bu kürsüde 
belirttiğimin givi, Türkiye için, «hürriyet mi, 
lr->JVmr-n j^^sş tercihini yanmak ZTTeti yoktur. 
Ta:1!: Milleti «hem hürriyet, hem kalkınma» şek
linde karanın vermiştir. 

F^nks iz ^üıHvtf, yetersiz, bürriyet-îz ok-
mek acıdır. Güven Partisi yurtdaşlara bir lok
ma (Va^ek vor^ek ioin bürrivfi+l'Hni vokeden 
rojimleri reddeder. Vatandaş"an Devlet kapısın
da boğaz tokluğuna köle yapan; şeref ve hay
siyetleri, mânevi vn rMnî inançlar' ™#niye-n * c*r-
bestçe rey verme hakandan mülkiyet hakkı
na kala-* bütün temel hakla-ı ortadan kaldı
ran baskı ve zulüm rejimlerine var gücümüz-
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le karşı koymaya kararlıyız. Hürriyeti ve re
fahı birlikte gerçekleştirme Güven Partisi Gru-
punun temel görüşüdür. 

Türk Milletini daha dün bağımsızlığına ka
vuşmuş, hiçbir devlet tecrübesi olnryan, millî 
şuurdan ve devlet fikrinden yoksun kavim
lerle karıştıranlar yanılıyorlar. Türk Milletini 
bir esaret rejimine razı edebileceklerini sa
nanlar, bu asil milletin tarihini, has'et ve me-
s'yetlerlni bilmiyenlerdir. Bunlar, milletçe bu
gün ulaştığımız merhaleyi anlamayan ve de-
ğerlendiremiyen kimselerdir. Milletimizin, 
devlet idaresinde, pek az millete nasibolmuş bir 
sağduyusu, tarihin derinliklerinden süzülüp ge
len bir anîay .şa vardır. 

Türk yurtdaşı, hür seçimin kendisine sağ
ladığa büyük faydalan görmüştür. Milletimiz 
demokratik rejimin, tebaayı hür vatandaş ha
ine getirdiğini kavramıştır. Büyük ve asil 
Tür": Milleti, hiçbir yakıcı valt kar^b^r^a, 
hürriyetlerini terketmeye razı clmıyacaktır. 

Güven Partisi Grupu olarak inanıyoruz ki, 
\rzh iktisadi kalkınmaür.n ve sosyal adalet is
tikametinde ilerlemenin başlıca teminat da 
yine vatandaşın hür seçimine dayanan demok
ratik rejimdir. 

Demokratik rejimde, geriş halk küfeleri
nin oylannın a'yırfıgıı her iktidarı ve her siya
si kuruluşu bu kütlelerin dertleriyle yakından 
ilgilenmeye mecbur eder. Hür vatanda^n yapı
ca gücü iktidasi kalkınmamızrn âmillerinden 
biri olduğu gibi, vatandaşın oy hakkı da köylü
nün, isçinin, eşraf ve sanatk?*nn, gecekondu 
sakininin, emeklinin, dar gelirlinin dertlerine 
karşı hassas, sosyal adalete yönelmiş bir ida
renin kurulmasına yol a*ar. 

Demokratik inanç çok t asit, fakat cok sağ
lam bir gerçeğe davanır a*îiz arkadaşlanm. 
Bn gerçek mdur: Hiçbir pahıs hatasız ve ku
sursuz değildir. Hür münakaşa ve demokratik 
karar verme usulleri, hataları azaltr. Hiçbir 
şalrs milletten büyük değildir. Büyük olan mil
letin kendisidir. 

Diktatörlük rejimlerinde bir puta tnrrkr. 
Allaha inananlar, puta ve kula tapir a*îlar. 
Milleti gerçekten sevenler, millet iradesine 
saygı duyarlar. (G. P. sıralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm; son yıllarda, kendi
lerini sosyalizm modasma kaptırarak, Türk 
demokrasisini «Biçimsel demokrasi» diye kö-
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tülüyenler var. Bu gibiler, sadece dış görü
nüşten ibaret sahie demokrasiyi, «Biçimsel de
mokrasi» dedikleri rejimi gitsinlerde başka 
yerde arasınlar. Meclisi, sendikayı, gazeteyi, 
klirsüyü, her şeyi; ressamın elindeki fırçadan 
müzik notasına kadar, şairin elindeki kalem
den vatandaşın elindeki oy pusulasona kadar 
her şeyi bir merkezî komitenin emrine veren 
sözde cumhuriyetleri görsünler ve «Biçimsel 
demokrasi» nin ne olduğunu anlasınlar. 

Türkiye'de çare bulunması gerekli dertler 
elbette vardr. İktisadi kalkınma yolunda, sos
yal adalet ve güvenlik yolunda; sefaleti yok 
etme, adaletsizlikleri giderme yolunda alına
cak pek çok tedbir vardır. Bunlarm hepsine, 
hür demokratik düzen içinde çare bulunacak
tı.*. 

Düzeni yıkmak değil, hür düzen içinde ak
saklıkları düzeltmek için çalışacağız. 

Tutucu da değiliz, yıkıcı da değiliz, ısla
hatçıyız. Hem fakirliği, hem komünizm kış
lar tıçılı ğ m açık ve gizli komünizm kışkırtı-
clığını birlikte yeneceğiz. Güven Partisi mil
le'i sorumsuz kışkırtmalarla ayaklandırmak 
değil, ciddî tedbirlerle kalkındırmak istiyen-
lerin partisidir. 

B;n diktacı değil, hürriyetçiyiz. Bölücü de
ğil, birleştiriciyiz. Sosyalist değil, sosyal ada
letçiyiz. Dine ve manevi değerlere düşman de-
ğ'l, bunlara yürekten saygılıyız. Yabancı ideo
lojilerin değil, kendi milletimizin emrindey'z. 
Marks'çı, Lenin'ci, Mao'cu değil, Türk milliyet-
çislyls. (G. P. sıralarmdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım; sınıf şuurunu ve si
nsi kavgasın* her şeyden önemli sayanların 
karasına, millî şuur ve millî beraberlik bayra-
ğr. ile çıkmak lüzumuna inanıyoruz. 

Güven Partisi Grupu, ırk ve mezhep farkı 
gözetmeden, bütün yurtdaşlanmızı aynı mil
lete mensu^olmarrn şuuru ve gururu etrafında 
toplamaya hedef bilir. 

İç politikada ve iktisatta olduğu gibi, dış 
politikada da milliyetçiyiz. 

Dış politika konularına, sosyalizm - kapi
talizm gibi ideolojik tercihlerle bakmanın gü
lüne ve zara-h olduğuna inauryor ve bu konu
landa akla dayanan, gerçekçi, millî menfaat 
hesaplarını her türlü peşin hükme tercih edi
yoruz. 
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• Milliyetçi bir parti olarak, Türkiye'nin me
şalelerine Moskova, Vaşington, Pekin veya 
Şam'ın gözüyle değil, Ankara'nın gözüyle ba
kılmasını savunuyoruz. 

Bu bahsi kapatırken, yurtdaşlarımız:n, aşı
rı akınlardan - ve onların himayecilerinden -
şikâyet ettikleri gibi; yıkıcı kışkırtmalar kar
şısında yeterli ve güçlü mücadele yapamama
sından da şikâyetçi olduklarını bilhassa be
lirtmek isteriz. Mücadelenin yetersizliği yanın
da, iktidarın hatalı davranışlarla, aşırı akım
ların tesir gücünü artırmaktan kaçınması ge
rektiğine dikkati çekmeyi vaalfe sayarız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi, Güven Partisi Grupunun plân, kar

ma ekonomi, sosyal adalet anlayışının esasla
rını kısaca özetlemek isterim. 

Anayasanın 41 nci maddesinde, kalkınma 
plânından bahsedilirken, plânın, iktisadi, sos
yal, kültürel kalkınmaya demokratik yollarla 
(0'erçekle}tirmek için harmana ;a a yvvı n -
tır. Bu suretle, demokratik olmıyan ve temel 
hürriyetlerle bağdaşmıyan merkezi, topyekûn 
emredici, piyasa mekanizması yerine emir 
mekanizmasını getiren sosyal'st plânlama 
Anayasamızca reddedilmiş olmaktadır. 

Daha çıplak si'yliyelim: Türkiye'de böyle 
bir plânlama usulünü savunmak, yalnız Türk 
milletinin temel hak ve hürriyetlerini hiçe 
saymak değil, Anayasaya da açıkça karşı gel
mek demektir. 

Demokratik plânlama, hem piyasa meka
nizmasının düzenleyici rolünden faydalanır; 
hem de, piyasa mekanizması başı boş bırakıl
dığı zaman yol a?aMleeeği israf ve tıkanık-
1-ldarı, ölçülü müdahalelerle önler. 

Anayasamr.z, yatırım faaliyetlerinin ve bü
tün iktisadi faaliyetlerin esas çerçevesi cla-
rak, mülkiyet hakkını, çalışma ve s"z"esme 
serbestliğini ve özel teşebbüsler kurma hakkını 
ka"eu! etmiştir. Devlet el1* ette, özel teşebbüsle
rin, millî iktisadın gereklerine ve sosyal amag-
lara uygun yürümesini sağlamak ve ka-nu ya
rarına aylan davranışları önlemek için ted
birler a"ır. Fakat ne mülk'yet, re de ezel te-
şeVıüı kurma haklarının özüne dokunulana?. 
pünkü bunlar da, Anaya"arm teminat altına 
aldığa temel haklar arasmda-ir. Hattö Ana
yasamız, bir maddesinde, ezel teşebbüslerin 
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rahatça ve korkuşum?., gelişebilmesi için g:-
rekli güvenlik vo istikrarın sağlanmadım, Dev
lete alıkça vaıife clarck vermiştir. 

Güven Partisi Grupu, parti programında 
alıkça belirtilen alanlarda, Devletin bizzat 
iktisadi faaliyette bulunmasını, zaruri sayar. 
Gelişmo halindeki bir IUliDde, millî tasarru
fun yara'dınarn, sermaye birikimi sağbmr?a:n. 
vo prorn ho'oAİorlne uygun olarak yürütül
meli bin, Dcvleto do iktisadi a"!anda önemli 
görevler düştüğünü kimse inklr edemem. Gü
ven Partisi, kamu kesiminin girişeceği ikti
sadi faaliyetlerin neler olduğunun kalkınca 
plânında açrkoa belirtilmesinin, ecel tc~ebbü-
so früven vo kara"^ı.îık içindo gelişme imkân?. 
sağlıyaca"rna inanır. 

Deva-nh vo verimli bir shtem olabileoeği-
no inpndjtfrmın kanma ekinemi sistemi iç"ndc, 
özol te-ebtüs ile Dovlot ahenkli tarnda çalış-
mabdrrlar. 

Güven Part'si C-rrr>u. karma rkormi sbto-
mi io-'nr1e ("rendi ^ ir "sel to-.obHn k^'v'rrnin 
yr- a"̂ °.*,"T"r1 k r b i n fe'^ol bak vo h'VT'yofe-
rlnln tehlikeye düşmesini enlemek için ele za
ruri cayar. 

ik'badi faaliyetlerin. Devlet vo ka-^n elin
de toplandığı, ezel iktf-.adi faaliyetlerin an
lamam bir öbüye indirildiği sbtemler'e, siyasi 
iktidar. cinde tutanlarım vo on"a-r, Tn*V. ?»'Ta-
r^ ib ' i n vonkibri. tam bir bTxb,~ belini ab.".*. 
İktisat fanb'vfiler'n bu ölçüde DcvVt vo k v 
mu elinde toplandığı bir s:st~mde lv"rokrnri, 
türlü fg-aflaTT. yol a~ar; üstel'k, değerli arka-
dasla-ırı, rrr'm Devlet kudretiro dayamış 
bir irrn'ya'fı sırrf türer. 

Bütün bu SO'-CTVCTIC, hür va'-andann vam-
c. glbünü vo tosebMb ka^-'liyotini âzami öl
çüde değerlendirmek zaruridir. 

Sayın arkadanla-rm; milliyetçi' bir scsyal 
ada1**, anlayrs*, Tür": Mi'le'min kalk;nna^nı 
sınıf kavraında görmez, Fakirliği, işsizliği, 
han-aVğa hor türb"'. darb'k vo yo-iri-ıorı. O'-'-a'bn 
ka7dırmnk givi asil bir hedefe, io kavgalar vo 
demagojik kışkırtmalarla rlışrlamaz. 

Memleketimizde, Cumhuriyetin ilk yılların
dan beri sosya1 a'Vot ve scsyrl güvenl'k ted
birleri adım adım reliştirllmişt'r. Bn reHane, 
bâz: zümrelerin ötekilere kar-u yürüt ü'leri 
sınıf kavgalarınün sonucu değildir. Alınan sos

yal adalet ve sosyal güvenlik tedbirlerinin kay
nağı, Türk Milletim k-ynaşmış ve bağdaşmış 
bil* halo. getirme yolunda, Devletimizin, milli
yetçi bir anlayışla sarı etliği şuurlu çabalar
dır. 

Türk emn-'yetkri teşkil cd*n köylü, çiftçi, 
çına? vo sana kir, işgi, sanayici, tibcar, serbest 
meslek mensubu, memur gf i her çeşit meslek 
vo zümreye mensup insanların, aynı milî bü
tünün unsurlar?, olduklar-m unutmadan, ahenk
li tarzda işbirliği yapmaları; bunlar araıında 
rr.kar.:a bu uyuşmazlıkîaraı, millet yararını her 
"oyin inlün-b ""'ntanVı i",'da"t',r,b-T>l,-,,ı vo bağ-
daşlr.rılması, milliyete! scsyal adalet anlayışımın 
dayandı ğ*. teme1, dihthıccd'r. 

Hor tür'ü varJrk ve gelir farkını, her tür-
1" ticari faab'yeti vo mülkiye 1, hor türlü hür 
teşebbüsü ka-nbya-al:, vatandaşları devamb. 
sure "o birbiri no karşı kışkırtan vo düşman 
obn-ya iten. iııtldai bir sosyalizm edebiyatına, 
ST ı brak, miH tasarruf vo ya'ırım gücü arfa-
ıv.b/na". an":ar:, millî liVâlnlük vo .Ana^a".! dü-
EOP.I do k' künclon sanajlır. Bu giM krşkırtma-
b/', bilhp-̂ sr, golişme haindeki ü'koJerde, aşı-
r. sol. tehlikesini veya anrı sol tehlikesine kar-
r\ tonkl olanak faşist dik "a cğilimbrini k'irük-
1c •. Biz, bu teh'ilıclcrder. lrartulmarrn yolunu, 
bütün va'andaşb.-n miret po'aomda kaynaştı
ran, sınıf kavga-ım a^-k^a reddeden, milliyet
çi ve ısirıhijoı-bir tutumda görüyoruz. 

Yur'dalar. FoT'e"-. lTamsmda küle haline re-
t'ron sosyılis'; - ko'lektlvist sistemler, rofahta 
değil esarette eşitlik sağlarlar. 

Güve:?. Far-ib.?. Grupunun so-yal adaletten 
anla-bğ?, varlıHıyı vo or'a halliyi fakir halo 
getirmek dcğfdir. Bu.bir marifet saydmaz. 
Ev; vatandaşlar arasında yoksulluğu değil, re-
fai1. yaypın halo got'rmol; j^'r^r'1^ '̂ •,^,','''", ^a 
vo'tı, sosyal adaTot vo scsyal güvenlik tedbir
leriyle, lep'a-n millî gobrln artın Inırsını sar-
İ7.yaop.b: ikt-hadl tedbirleri bir arada ve dengeli 
şckildo yürüumelrtir. 

D 'ğorl'. r.rkaclaşlan:n, Türkiye'de, köydo ya-
şn/anlar, en bi'yük sıknıtılara katlanan yıırttaş-
b;:ın'n:lır. E:ı sobonlorlo, köylü vo çiftçinin 
al-ntcrini vo m.alrnl'lnü dcğorlendirmek; yol, 
su, ışık, eğitim, sağlık hikmetlerini ve köyün ge
lirini artıracal: yapıntıları k'îyo ulaştırmak, sos
yal adalet yolunda atılacak adımların babında 
gelir. 
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Sosyal adalet, sadece vatandaşlar arasında 
söz konusu değildir. Geri kalmış yurt bölgeleri
nin öncelikle kallmdırılmam da .şarttır. Güven 
Partisi Grupu, zümreler arasmda co:;-al adalet 
kadar, bölgeler arası dengeye ve g3ri kaini'} 
yurt bölgelerinin biran önce lıallandırılmasma 
da önem ver'r. 

Değerli arkadağlarım, 
Grupumuzar. teme! g-örüşleriyb ilgüi bah-i 

tamamlarken, kalkmmamiTu başarım. io'n bir
çok önemli hamlelere ilıtiyacolduğunu belirtmek 
isterik. 

Toprağın verimli olara1' rbtilmesini gerçek
leştirmek, dönüm bakıra verimi artıracak ciddî 
tcdblrbr". almak, ton-.'aksız olan. vay;ı jnter top
rağı bulımmıyan çift-ilere imkân nisbetlrde 
toprak sağlamak; bunu yakarken toprakta özil 
mülkiyet craardan.ayrlmamak ve bin kimsenin 
mülkünü, Anayasaya göre gare'k. bedeni öde
meden. gasbetmemek; vergi adaletini gerçekleş
tirmek; idarenin. ve millet paradiyle M'yrn ikti
sadi •teşebbirbrin israf sız, verimli ve halka h b 
rmt zmniy-ti irinde çe'ışmabmm camlamak; bü
tün kaabilivatbra okuna imkânlarını açmak: 
hastalık, ihtiyarlık. iss'zî'k, kaza gibi risk1 ere 
ka-^-. büt'ir. yurttaşları koruyan bir sosyal gü
venlik mekanizmasını bir plân dâYUnde geraek-
bıtTm'':, grnpumuzun önemle üzerinde durdu-
ğu hamlelerdir. 

Bütün bv, ıslahatın cem'yet dilemini yıkma
dan, va^mdai'ları nünhc, korku ve huzursuzluk 
içine atmada"», millî barış 've demokrasi içünde 
yanılması. lâzımdır ve mümkündür. 

Co1: muhterem rr1—/i^-İT-n: hıı fa—'-.ı gö 
rü"b^b ımu altında, îkbai Ka'kınma Plânrm-
zm ilk büfesi obu 1.031 bü^-sini va r^siti' sek
törleri daha yakından incelemeye başbya.biİLriz 

nârla dönemde, bütçe, plânın ve y?İlık'prog
ramların ayrılar»,-; bir unsuru 'olduğuna ^örc 
ön/*e plânla ilg.Tı hâsı gerçekleri ortaya koy
makta zaruret vardır. 

Birine! plân dönemmdo, gavrlsâf! mili ham
la bes yılda % 37.8 oranında bir artış göstermiş -
tb . Plânın hedefi olan % 40 artr. fam olarak 
ca^lanamamakb beraber, Türkiye'nin gayrisâfi 
mili* hâsılam, 1D6"5 fiyatb-'yle, 61 rı'lyar lira
dan 85 milvar <*C0 n'iyan k-aya vük-fbmstlr 
Yıllık orta1 ama kalkınma hım % 66 dır. Bu 
oran, genellikle % 4 civarında kabul edilen 

Cumhuriyet devri ortalamasından da, tkinci 
Dünya Savaşı sonrası ortalamasından da yük
sektir. 

Birinci plân döneminde, plân öncesindeki yıl
lara göre, ortalama kalkınma hım yükseldiği 
halde, fiyat ar balarının ortalama îr.zı yarı yarı
ya azalmıştır. Bu istikrar da, nispî istikrar da 
sevindirici bir gelişmedir. « 

Ancak, bu global rakamlar biz D bâzı ger
çekleri unutturmamahd-r. 

Tarım sektöründe yıllık ortalama gelişme 
hedefimiz % 4,2 idi. Birinci plân döneminde bu 
a"anda fiilen elde edilen yıllık gelişme % 31 dir. 
Sanayide yıllık gelişme hedefimiz % 12,2 idi. 
Gerçekleşen gelişme oranı % 9;6 dır. 

Bu rakamlar, millî kalkınmamın bakımından 
en büyük önemi taşıyan ve fizikî mal üreten 
nanay", ve tarım gibi sektörlerde hedefin gerisin
de kaldığımın gösteriyor. Tarım ve sanayi ala
nında hedefin gerisinde kaldığımız ha1 d e, malî 
müesseseler, konut, ticaret, Devlet hizmetleri 
gibi sektörlerdi öngörülenin üstünde bir hâsıla 
artış-, gerçekleştiği için, global kalbnma hızımız 
% 7 ye yaklaşmıştır. Başlıca sektörleri a y ı ayrı 
•'v'.blcr. geçirdiğimiz zaman, uzerir.de dikkatle 
durulacak güçlük ve aksaklıklara dokunacağız. 

Birinci plân döneminde, fiilen gerçeklesen 
ya'arımla.mı toplamı, öngörülen miktarın % 90 
ıra asarştır. Buna karılık, jrVırralann tarım, 
.sanayi, konut, eğitim .gibi sek'örîer arasında da
ğılırımda, plân hedeflerini aksatan kaymalar 
olmuştur. 

Proje hazırlanmasındaki güçlükler ve kamu 
gelirler .Tir. hedef o ulaşamaması sebebiyle, kamu 
vaV.rımbrında gerçekleşme oranı % 83 civar:n-
•*b kaimi--: ösal yatırımla-* ise, plân hedeflerinin 
% 8 üstünde gerçekleşmiştir. 

1057 - 1931 arasında, Yani plândan önceki 
"on yıllarda, yatırımların rrayrisâfi millî hâsıla
ya oranı ortalama. % 14 8 iken, 1933 te bu oran 
% 13 0 c ve 1933 da % 18 o yükselmiştir. Bu da 
T.yj.nd".rici bir gelişmedir. Bu ya-irim oranının 
dr. tasarrufla karşılanan kısan 1963 te % 4,1 
iken, 1933 da bu oran % 1,9 a inmiştir. Böylece 
yatırımların gerektirdiği iç tasarruf oranı, 
1933 - 1933 7n*ları aramnda gerçekten önemli bir 
a-.̂ tıs göstererek % 12,2 den % 10,1 yükselmiş
t e i 
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Değerli arkadaşlarım; 
Yine birinci plân dönemi içinde, ithalâtımız 

tahminlere çok yakın olarak, % 3 fazlasiyle ger
çekleşmiş; buna karşılık, ihracatımız, ümitleri
mizi do aşarak, plân hedeflerine göre % 12 ora
nında fazlalık göstermiştir. Tabiî sadece karan
lık tablo çizme meraklıları, bu rakamların böy
le objektif söylenmesinden hoşlanmıyabilirler. 
Ama gerçekler iyi ve aksıyan taraflariyle, ak ve 
kara taraflariyle böyledir. 

İkinci Kalkınma Plânına Güven Partisinin 
katkısı : 

Biraı sonra, sektörler ve konulan ayrı ayrı 
inceleme vo tonkid süzgecinden g:çirirken, te
mas edeceğimiz önemli kusur ve bokluklarına 
rağmen, tiinci Kalkınma Plânı, birçok nokta
larda, Birinci Kalkınma Plânının bilim de be
nimsediğimiz temol görü} ve ilkelerine bağlı 
laknritT. 

G'lvcn Partisi Cumhuriyet Senatosu ve M'l-
lei M içlisi gruplan, İkinci Plânın müzakeresi 
mrasında, çok faydalı katkılarda bulunmuşlar
dır. 

Güven Partisi oHrak; ocularımızı, varlıksız 
faka* kabiliystli köy ve kasaba çocuklanna a?a-
ca1: olan fırsat eşitliği konusunda; önerge ver
dik. 

MilH petrol dâvamızm vur1, yararına halle
dilmesi konusunda önerge verdik. 

Millet parasının katılnasiyle kurulacak kar
ma teşebbüslerin büyük vatandaş kütlelerine 
yararlı olma"! konusunda önerge verdik. 

K^ra*: bölg3İerin sulanması; 
Köylüminür. gübre, kredi, üirai alet ihtiya

cının. karşılanması, 
Orm«an içinde ve civarmda yaşıyan köylüle

rimizin dertlerine çare bulunması, 

Zirai mahsullerin ve k:>ylü emeğinin değeri
ni bulması konularında da, aynca önerg3 ver
dik. 

Yabancı sermayenin yurdumuza zararlı de
ğil, yararlı olacak şartlarla gelmesi konusunda; 

M^bkî okullar mezunlarının yüksek okul
lara d~vamı bahsinde; 

VT/?1 adaleti konusunda vo daha birçok me
selde-; hakkında; 

G'iver. Partisi gruplan adına verilmiş öner
geler Cumlnrîyat Senatosunun ve Millet Mscli-
simizin tasvibini kazanmıştır. 

15 . 2 . 1963 0 : 3 

Geri kalmış yurt bölgelerinin kalkmdmlması 
gibi birçok önemli saydığımız bir konuda verdi
ğimiz önergelerle plânın finansman kaynakları-
nı ilgilendiren bir önergemiz, çoğunluk oylariy-
İ3 reddedilmiştir. 

Bu ve benzeri bâzı noktalarında mutabık ol
madığımız plânın, bu noksanlarına rağmen, mil
letimize fayda sağlıyacak şekilde uygulanması 
için bütün gücümüzle çalışacağımızı bu kürsü-
d3 açıkça söylemiştik. Muhalefet olarak, göre
vimizi çelme takmak ve sorumsuz davranışlarla 
demokratik düzeni yıkmaya çalışmak değil, acı 
ve basan sert de olsa, dürüst tenkidlerle memle
kete hizmet etmek şeklinde anlıyoruz. 

Sayn arkadaşlanm, 
1963 bütçesine de bu açıdan bakmaya karar

lıya. 
Savm arkadaşlarım, 
1963 bütçesiyle Hükümet, T. B. M. M, den, 

toplam olarak 22 412 000 000 lira ödenek iste
miştir. Bütçe Komisyonumuzun buna eklediği 
ödenek miktan 167 milyon liradır. 

Geçen yıla göre, bütçedeki kabanklık 2,5 
milyar lirayı aşmaktadır. 

Bu artış, Hükümet programındaki, «kamu 
harcamalarının millî gelire nisbetle yüzdesinin 
artmasım önlemek» yolundaki taahhüde aykırı
dır. G3rçekten, bir yıl öncesine göre, yaklaşık 
olarak 1936 bütçesi % 15; 1967 bütçesi % 11; 
1938 bütçesi de % 13 oranında gider artışı gös
termektedir. 

Aslında, bizim görüşümüz3 göre, Türkiye'
nin şartları içindeki bir ülkede bütçe artıslannı 
mil1? splir artışı seviyesinde tutmak mümkün 
değildir. Yanlış olan, Hükümet proorammdaM 
- yerine getirilmesi imkânsız - taahhüttür. 

Bn yıl bütçesinde, daha önceki bâ-n bütçeler
de . fvkh olarak, yatmmlardaki artış oranı 
cari giderlerdeki artış oranından yüksektir. 
G^rnekt^n. cari t*\ derlerde artış oranı % 10 civa
rında olduğu halde, yatırım harcamalarında ar-
*-. ora™. % 18 s yakındır. Bu, ilk bakışta, 1968 
bütçesinin olumlu savılabilecek bir cephesidir. 
Anca1:, cari şrderlerdeki bu nrtış oranı dahi, 
rdânda can giderler için öngörülen artış oranın
dan yüksektir. 

Kaldı ki, bütçe tasarımında yer alan cari gi-
dr* ödenekleri, aynı Hükümet tarafından avm 
aylarda kabul edilen 1938 yılı programındaki 

561 — 



M. Meclisi B : 41 

cari harcamalar tavanını 727 milyon lira aşmak
tadır. Yıllık program, 1933 cari harcamalan 10 
milyar 570 milyon lira olarak tesbit ettiği hal
de, T. B. M. M. ne sunulan bütçe tasarısında bu 
rakam 11 milyar 237 milyon lira olarak gösteril
miştik. Bütçe Komisyonunun ilaveleriyle, cari 
harcamalar 11 milyar 375 milyona ve yalnız bu 
kalemdeki bütçe - program farkı da 727 milyon
dan 805 milyon liraya yükselmiştir. 

Toplam giderlerde de, bütçe ile program ara 
cırda önemli farklar vardır. Programa göre kon
solide bütçenin toplam harcamalan 21 milyar 
630 milyon lira olmak gerekirken, bütçe tasan-
sının son şeklinde, bu rakam 22 milyar 580 mil
yon liradır. Toplam bütçe giderleri bakımındar 
bütçe - program farla 920 milyon lirayı bulmak
tadır. 

Br. farkların Mıhasebei Umumiye Kanunu
nun bâz*. hükümlerinin uygulanmasından doğ
d u r : yolundaki izah, gerçeğin ancak bir kısmı
nı aksettirmektedir. 

Yıllık programla bütçe arasında, ödenek ra 
kamları dışında da, üzerinde durulmaya değer 
farklar vardır. 

Vergi gelirleri, programda 16 m^yar 6"0 mn 
yon iken, bütee tasarısında 17 milyar 151 mil 
yon olarak gösterilmiştir. 

Vergi dışı gelirlerle, özel gelir ve fonlarda d? 
program rakamlan ile bütçe rakamlan birbirini 
tutmamaktadır. 

1968 yıllık programında 20 milyar 395 mil 
yon olara7: hesaplanan toplam gelirler, konsoli
de bütçe tasarısında 21 milyar 512 milyon lirs 
o^rak gösterilmektedir. Aradaki fark, 1 milya" 
117 milyon lira gibi önemli bir miktara ulaşmak 
tadır. 

Sayın arkadaşlanm; 
Bütçe tasarısı metninde gösterilen bütçe açı

ğı 900 milyon Türk lirasıdır. 
Yıllık programda, ek finansman ihtiyacı 1 

milyar 265 milyon lira olarak gösterilmiştir. 
Hakikatte, gider rakamlan bakımından, büt 

cenin program rakamlarını astığı göz önünde 
tutulursa, açığın bu miktann da üstünde oldu
ğu anlaşılır. 

Bütçe açığının "istikrazla kapatılabilecek kıs
ım sınırlıdır. G:ri kalan kısmının yıl içinde alı
nacak gelir artıncı tedbirlerle ve yeni vergi ka-
nunlarlyle karşılanacağı iddia3ina gelince : 

15 . 2 . 1988 0 : 3 

İkinci Kalkınma Plânında yer alan ve gerek 
ekonomik kalkınmamız, gerek sosyal adalet yö
nünden faydalı saydığımız malî tedbirler*n bi
ran önce gerçekleşmesi G'iven Partisi Grupunun 
halis dileğidir. Ancak bütçe açığı, esasen hayat 
pahalılığının ve geçim darlığının yükünü çeken 
yurttaşlanmızı daha çok sıkıntıya sokacak yeni 
tedbirlere yol adarsa veya zamanında - tedbir 
alınmaması yüzünden - enfllryonist baskıların ve 
hayat pahalılığının artması şeklinde sonuçlanır
sa, bunu son derecede zararlı, cayanz. 

Bir önemli nokta da, daha kabul edildikleri 
sırada açık olan bütçelerin, yıl içinde karşılık
sız ek ve olağanüstü ödeneklerle daha da şiş
mesi sonucunda, tasarruf veya yeni kaynak bul
ma gibi tedbirlerle kapatılamıyan ek acıklann 
ortaya çıkmasıdır. 

Son y Harda, ek ve olağanüstü ödenekler çok 
büyük miktarlara ulaşmıştır. 1931 te yanm mil
yar, 1965 te bir milyarın üstünde, 1956 da ya
rım milyar, 1967 nin on p.ymda 700 mi'iyon lira 
ok ve olağanüstü ödenek kabul edilmiştir. Bu 
Til da, önemli miktarda ek ödenek isteneceğini 
o;öst̂ ren isarntler vardır. 

Elbette, Devlet idaresinde, ek ve olağanüstü 
'>d"!neği gerektiren mâkûl ve meşru haller her 
-laman görülebilir. Ancak, bütee samimiyeti, 
Vi.toenm hazırlann sırasında tahmini mümkün 
"vTİnr.an bü'ün giderlerin bütçeye en do*m se
bilde vo noksansız olarak konmasını gerektirir. 
"İn. kadar b'"yük Pfidsr faiklarının, ecmı zaman 
^amhksız olarak ve vı.l idinde bütçeye ekl-m-
-nesi, büt"o pp.mim'vt'yle de. plân ve program 
fikrıVe de ko*"ay ba^da" tınlamaz. 

Biit^e amkla-n. istikraz ile kapatılabilecek öl-
e "ile? irinde kaldığı za~ıan. ekonomik baTamdan 
Vı. çesi'; arıklar savn^nlabilir. Fakat bütçe a^k-
la*ı, y ı l^dan beri. Hazine bor-e^ ".eklin* Triril-
mek'-.e: Hazine b^nla-n kısmen Merkez Bankası 
a'^ns^rivle karşılamakta kısmen de ala^aMı-
1a"n bekletmek - vani Peyletin yapmaca mecbnr 
->H.ufî7-ı. ödemeleri ^eVdirmek - suretiyle yıl
dan ^ a devretmektedir. 

1964 büteesinden Hazineve devredilen açık 
310 mfyon lira. 1965 bütçesinden Fanneye dev
redilen acık 900 milyon lira ve 1966 bütçesinden 
vine Hazineye devredfen a ı k 0C0 milvon lira 
olmak üzere, üç yı'da Hazineye devredilen açık 
nj milyar 190 mfyon lirayı bulmuştur. Buna 
1937 nin önemli açığı da eklenecektir. 
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Bu yüzden, zaten sıkılık durumda olan Ha-
zino, ödemeleri zamanında yapamaz duruma düş
müştür. 

1963 te 1 milyar civarında o'an Hazine açı
ğı 19G7 Eylülünde 3,5 milyara yak" aşmıştır. 

B"ıtço emanetlerinin her yıl biraz daha ka
barmasında ve birkaç yi*dan beri ertesi yıla 
devredilen istihkakların milya-ı akmasında, Ha
zine açığının gitgide büyümesinin do tesiri var
dır. 

Haznrnin g'taidc artan boyanma durumu 
sobebMo istihkaklar sanrnr^da ödenemiyor; 
placaklılar dpiro kpr^lpnnda haf'alarca. bazan 
daha n-yn süre bekletrivor; Devlet itibarı za
ra" nr'rüvor: p'âna vo prog'anıp, ahnan riskin 
yr,pılmasmda goaikmeler oluyor; odeona tıkonık-
lıfr». sobobrda. istihkaklarını z^nrnmda aVroı-
yan rrüta-ahhido karsı, is y^ntırp.n idarcbrin 
İrrmn h"kük kalıyor: kendisi kusurlu duruna 
düsen idare, nnkp.ve'e vo şartnamelere riaveti 
pvr̂ kt.ifM r,o"Hirl0 kontrol edonoz ha7o geliyor; 
DeVettan istihkak alamyan pbaak'mın sıkıntı
nı deresc dceoe tasarona vo ıViye krdar yayı-
îıvo"*: rok krvn^tli iusppf, rv"armdr», insan vo 
n„•»>•.,, r.-, „.••,-,,! ~n. tam verimle yararlanmak im
kânı bulunamıyor. 

T'v-1'. Hn^ine^inm bu d^nın.u RÜ^t,^ rp^' '-
filnek l^n^drr Ha vazik ki. ^ürıüzdoki 1968 
bütao^V h"Tdo bîr düze'me ümidi vermiyor. 

jVo-vJi p/<*kp.d'vl'"'"Tn. 
T»-i«-«-N r^\fr\^ ok ödan^^o"* vo TTarin^ r''n',,nTn'n.-

r<a "h"-'-''̂  ı-ııo^n, tr\--ı<>" of/H t̂c-n noT*a. bA,rT1 Ön/jr-ı-
li. saktö-^erin problemlerini sıra ib gözden gc-
ci ,*ç' , / ," ,"rî, 

TT*k ckoncmis:'ndo tarımın ön^mi : 
Ko-Tr-n-vnın bn krrrrada. Tk ön~e nnfusn-

rân-vn b"nrîk ro«,nn'n.?mnn ilgilendiren tarım 
SOk''ö",nr','i. r?n ^Vı/rlç i^tİTrortiTi, 

P,""v'\nk"1. Tüv'HTro'do toplan ,v"fııT!!n °& GR i 
jr̂ -ri'N-do TTn̂ o—ı̂ Tı-fn̂ -.̂  K^^ab^l^^da rturen 
n'Â TTTn. öT̂ r-VM iv— ̂ 7">

,r'ix da t',",'',,'v,1o i,,ri^i. 
C-̂ vris'VPi r^;TA bV^oriT-ın. °7^ 31. rd vn tan-

lprt jTı—«n+ r">ii-jni3in % C5 ni tanın maddele
r inde nMft ^rlivrvriT, 

y\ of-, G f\ H /»"/•"«'»••«•nfl'», "»rt^ın b r " i*0krir"'rî, mdP. n ^ d -

hı^a <̂ *̂ lîTT-<r>iîrTİT? ÎMn~taılar b""i"i M'in"^!. 
0>.,„-r- T^",at)etnıoye imkân veren formüller Irıl-
muşlardır. , : -^ŞmW\ 
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Devlet Plân'ama Teşkilâtınca yapılan bâzı 
hosp.plar, sırf beslenme bakımından, Türkiye'de, 
gı.da maddebrinln üretiminde % 6 civarında 
yılhk artış sağlanması zaruretini ortaya koyu
yor. 

Gıda maddeleri bakımından, mal arzı talebi 
ka"sı7ıyamazsa, ithalât yapmak gibi pok güç, 
yahut enflâsyon gibi pek ıstıraplı rıklardan bi
ri ile karnı'ası'ır. Eu şıkların ikisinden de kur
tulmak için Türkiye, zirai üretimini artırmaya 
mosbn-^kar. 

Kallnnmamnm vazgeçilmez sırtı olan hızlı 
,sanayile".novi mümkiın kılmak için do, ziraati-
mizl geliştirmeye mecburuz. 

İ k i n vo top.-ak özelikleri bpkımındrn, rok 
çeşHi bölgelere ve geliştirilmeye elveriri imkân
lara sp,hip bir vatanda ya^ıvcrın. 

Arsak, r^ıkap. sövlsmaliyiz ki. T'ırkiye zira-
?.*\ vı'İPTin biriktirdiği güç problemlerle karşı-
karşıyadır. 

Türkiye'de np.dasa bırala'an'ar dâhil, i^o-
jı-vn. n,rp-M.-19 "4 to 13 milvoıı hoktpr ilıen, 1905 
t"! ?A milyon hektara u^rTii'-ti"*. F.kilon arari-
nin b:\ hız'ı artısına lıarrılık, 1945 7e 1930 yıî-
hr\ arasınd'1. cn,vı-* VT ri'v*a',arda, G 5 milyon 
hektara yalfaşr.n bir daralma olmuştur. 

n"n vılla'Tb. nki"obi1ir prasi^i doVla fp^a 
rr-r?'s!ctmek imkân-', kalmpduîrı için. nkilen arazi 
nik^rriT-». p.rtık h^r-^n ho^ıoa. sr.bitle^tiği î -
tatistiklercbr. anlatılmaktadır. 

/̂ T","ıas p.rp"imi"in G rniVon h^k+^Tî d .̂ orta, 
hiddetle, 4 mfvon halrt^rm da rideletli. 8 rıilyon 
kak+ -̂n-». da rok sidd~t"i crozvon bnlurdıığn da 
fVisünülürse, zirap.̂ a elverişli tcpraklprımızm da-
rrlnama"-". i-̂ in ciddî gvvretlere ve büyük vrtı-
n-ıl^ra ihtivaai'n.ı.^ old'i^u an"'ar,ı,'r\ îldnsi 
TW^. dömrıi^de oA0 bin haktar arazi erozvcndp.n 
k;v^p,rıln-|o].:tv\ Türkiye'de, yine anank ön «mü 
vp.tTrımlarla kurtarılması pcrolmn. ?, 5 mfvrn 
h*>ktâ p. vakm. direnaja vo çorak ıslahına muh
taç arazi vardır. 

Demek ki, artık Türkiye ziraat'ndo b'iyiik 
bir rahatlıkla ve.rn,yır v? meraların a'eyhinc 
olaralt aro.zi rreni^letme döneni sona ormis: asıl 
güa döneli, hoktar bpama verimi artırma d'5ne-
o i ba"İpoi"tır. Bundan sonra zirai yatmalar
la: dnha bol vo daha ucuz g"'J:rc, daha ve
rimli tohum, daha çok sulama, daha iyi toprak 
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işlenişi, daha uygun kredi ile, hulâsa yoğun zi-
raatle, birim başına verimi artırmaktan başka 
çaremiz yoktur. 

Türkiye'de, hektar başına elde edilen mahsul 
miktarları çok düşüktür. Bir hektardan elde 
ettiğimiz buğday 100 kabul edilirse, Batı - Av
rupa ülkelerinde bu miktar 180 ile 350 arasın
da değişmektedir. 

Yıllık iklim değişikliklerinin tesirini kaldı
ran bir mukayese usulü takibederek, 1947-1953 
yıllan ortalaması ile, 1954 - 1963 yıllan ortala
ması mukayese edilince şu düşündürücü netice
ler ortaya çıkıyor : 

1947 - 1953 döneminde ortalama, yıllık buğ
day üretimi : 4 milyon 900 bin ton. 

1954 - 1963 döneminde ortalama yıllık buğ
day üretimi : 7 milyon 680 bin tondur. 

Bu iki dönemin yıllık ortalama üretimleri 
karşılaştırılınca ilk bakışta, % 55 oranında çok 
sevindirici bir artış görünüyor. Fakat yapılan 
hesaniar tfös+erivor ki. iki dönem arasında bu#-
dav üretiminde görülen bu artısın sadece % 4 ü 
hektar ba«ma verimin yükselmesinden dolmak
tadır. Artısın p-eri kalanı, ekilen arazinin .ge
nişlemesiyle gao-lanmıstır. 

Birim araziden saklanan mahsulün azlıeı 
yalnı*: hububatta deoil. cok daha ileri bir tarım 
teknoloiisinin uygulanabildiği pancar, tütün ve 
patates gibi mahsullerde de görülmektedir. 

Snlama : 
Sulanabilmesi mümkün olan topraklanmı-

zın % 70 i halen sulanmamaktadır. % 30 u 
sulanmaktadır. Bilhassa sahil şeritleri dışında. 
kalan Anadolu yaylasının bir ucundan ötekine 
EiVfiptinıjrç hava şartlarına tâbidir. Yerüstü ve 
yeraltı sulama imkânlarının pek az değerlendi
rildi «i în . Anadoln Trol4iusir.de, bir yıl yağı0 

azlığı sebebiyle mahsul % 20 düşük olursa. 
Türkiye'nin toplam zirai üretimi % 5 azalıyor 
ve kalkınma hızımız 1.5 veya biraz daha yukar
da bir miktarda biraz daha düşüyor. 

ÎWn«i nlân. 1972 de. Türkiye'de sulanan ara
zi miM,qrımn 1 milyon 900 bin hektara ulaşaca
ğını gösteriyor. 

Bu alanda düven Partisi Grumınun temenni
si. kurak ve rüzgâr erozyonuna tâbi bölgelerin 
ihmal edilmemesi, sulama barailan ve kanal
ları vamla.n verlerde sulamadan hakkiyle fayda
lanmayı sağlıyacak çalışmaların zamanında ta

mamlanmasıdır. Devlet Su İşleri, Toprk-Su ve 
Teknik Ziraat müdürlükleri arasında sıkı işbir
liği başarının ilk şartıdır. 

Gübre : 
Değerli arkadaşlanm; verimi artıran unsur

lardan biri de gübredir. 
Türkiye'de gübre tüketimi sevindirici bir 

şekilde artmaktadır. 
Memleketimizde kimyevi gübre tüketimi de

mokrasi bizi yerinde saydırdı, durdurdu diyen
ler kulak versinler 1948 - 1951 yıllarında sı
fıra yakındı : Hektar basına sadece 140 gram!. 
Dönüm başına 14 gram. Yani eczane terazisinde 
tartılacak kadar gübre dönüm başına düşüyor. 

On yıl sonra, 1958 - 1959 yıllarında bu mik
tar 1 Kg. yükselmiştir. 1963 te hektar b*«ma 
4 kilo 800 gram, 1964 de 5 kilo 600 ?ram. 1965 te 
8 kilo 600 gram. Demek ki 15 yılda, prübre kul
lanma bakımından 60 misli artış vardır ve niân-
h dönemde bu artış temposu daha da hızlan
mıştır. 

Fakat arkadaşlarım vol usun- hrıde hektar 
hasma 1 Kg. gübre kullanıldığı 1958 - 1959 vıl-
lanna ait bir istatistik, avnı vıilarda Yunanis
tan'da hektar basma 37 K>.. Hol^ndn.'da ve ^ i -
"ika'da hektar basma 200 Kg. kimyevi gübre 
kullanıldığını gösteriyor. 

ikinci Plânın hedeflerine p-öre. 1967 de 120 
hin ton olan azotlu gübre tüketimi. 1972 de SV>0 
hin tona ulaşacaktır. Fosfatlı gübre ise tü
ketim, 1967 de 175 bin ton iken, 1972 de 478 
bin tona yükselecektir. 

Türk köylüsü gübrenin faydasını P-özlerivle 
«•örmüş ve inanmıştır. Simdi va,mlacak is. ta-
rnn ile sanayiin karşılıklı olarak birbirini p-elis-
tirmesinin tipik örneği olan bu alanda, cayma
lara hız vermek; gitgide artan miktarda kim-
vevi gübrevi Türkive'de üretmek ve ihtivam 
«•eri kalanını zamanında ithal ederek cift/Hve 
•̂ e köylüye arz etmektir. Güven Partici <*vnrm_ 
nun bu konudaki temennisi, kimyevi, p-üh^^i 
ncuzlataeak tedbirlerin alınması. gübre kv*riH_ 
nin artmlması ve gübrenin nasıl kullamJ*ca-
<hnı öğretmekle görevli zira,a,t t*skii$+rmn ^a,ha 
yeterli şekilde çalıstırılmasıdır. Toplum kalkın
ması için güya pilot çalışmaların vamldını bir 
ilçede bile, binbir zahmetle gübre kullanma eği
timi yapıldığı halde, gübrenin zamanında ulaş
tırılamaması gibi koordinasyon hatalan yüzün-
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den emeklerin boşa gittiğini ve bunun resmî 
belgelerle tesbit edilmiş olduğunu belirtmek 
isteriz. 

Zirai kredi : 
Tarım kalkınmasının önemli yönlerinden bi

ri de zirai kredidir. Zirai kredi konusunda dü
zen yıkma edebiyatı yapmak değil rakamlara 
dayanarak gerçekleri diye getirerek çare bul
mak lâzımdır. 

Türkiye'de 3,5 milyona yakın zirai işletme 
vardır. Bunlardan 1,5 milyonu, ne Ziraat Ban
kası, ne de Tarım Kredi Kooperatifi kredilerin
den faydalanmıyor. 

Ziraat Bankasından faydalanan işletmeler 
içinde 300 Türk lirasından daha az kredi alan
ların sayısı, yarıdan çok fazladır. Kredi dağı
lımında büyük adaletsizlikler vardır. 

Kadastro işlerinin tamamlanmamış olması 
köylünün işlediği arazinin biiyük kısmının ta
puda usulüne uygun şekilde kaydının bulunma
yışı, bankanın kredi formaliteleri, zirai kredi
nin kullanılışını zorlaştırıyor. 

Kredi işlemlerinde tatbik edilen toprak bare
mi, toprağın gerçek değeri ile kıyaslanamıya-
cak kadar düşüktür. 

Zirai kredi alanında tefecilik, büyük bir ıs
tırap kaynağıdır. % 20-30 şibi ağır faizlerle 
kredi alan; bazan, bu kredi karşılığında, mah
sulünü tarlada veya akaçta satmaya mecbur 
olarak ayrıca kayba uğrıyan köylüyü yüksek 
faiz ödemeye zorlıvan sebep, hiç şüphesiz, zira1' 
kredinin yetersizliği ve dağılımındaki dengesiz
liklerdir. 

Tefecilikle mücadele sözle olmaz; küfürle 
hiç olmaz. Zirai kredinin miktar, şart, dağıtım 
usulleri ve dağıtım zamanı bakımından ıslahı ile 
olur. 

Güven Partisi Grupu, vatansever, ciddî ve se
viyeli bir muhalefet partisi olarak işte bu se
beple, zirai kredi konusunda bir Meclis araştır
ması açılarak meselenin sağlam tedbirlere bağ
lanmasını istemiştir. 

Grupumuz, kurulacak Meclis araştırma ko
misyonunun incelemeleri sonunda, zirai kredi 
konusundaki büyük ve çok haklı şikâyetlerin 
en derin köklerine kadar inerek, müspet tedbir
ler bulunabileceğine inanmaktadır. 

Zirai kredi konusunda, 1968 bütçesinde, be
lirtilmesinde fayda gördüğümüz bir noksan 

vardır. Kanuna göre, her yıl bütçenin % 1 i 
oranında bir paranın Hazinece Ziraat Bankasına 
verilmesi şarttır. Fakat tasarruf ve bütçe denk
liği düşünceleriyle, bu kanun hükmü, çoğu za
man işlememiştir. 

Bu yıl da, köylüye ve çiftçiye kredi veren 
Ziraat Bankası için bütçeye 200 milyon liranın 
üstünde ödenek konması gerekirken sadece 59 
milyon lira konmuştur. Güven Partisi Grupu, 
bunu bütçede bir boşluk olarak görmektedir. 

Tohum : 
Değerli arkadaşlarım; 
Zirai kalkınmanın diğer bâzı cepheleri üze

rinde de kısaca durmak isteriz. îyi ve vasıflı 
tohum, hububattan pamuğa kadar, her alanda 
verime tesir eden başlıca unsurlardan biridir. 

Güven Partisi Grupu, iyi ve vasıflı tohum 
yoluyla verim artırma denemelerine karşı, bâzı 
çevrelerin kasıtlı olarak giriştikleri ilim dışı ve 
'-nsin hükümlü engelleme çabalarını takbih 
ırier. Tohumun milliyeti yoktur; ilmin, tekni
ğin ve iyi tohumun nerede bulunursa oradan 
ithalinde fayda vardır. Denemelerini ümit ve 
heyecanla takibettiğimiz yeni tip buğday to-
humlariyle ilgili olarak, dikkati çekmek istedi
ğimiz hususlar şunlardır : Bu tip tohumla bir
likte kullanılması gerekli olan gübre, zamanın
da yerine ulaşmalıdır. Tohum ve gübrenin nasıl 
kullanılacağını teknik ziraat teşkilâtı masa ba
sında değil, tarla başında öğretmelidir. Sulanan 
arazide ekilecek olan Sonora 64 tipi tohumun 
kullanılışı, pamuk, meVva ve sebze gibi ihraca 
elverişli mahsullerin üretimine zarar verecek şe-
Mlde değil, bu mahsullerin üretimini geliştire
cek şekilde yürütülmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köylü ve çiftçinin emeğinin ve alınterinin 

değerlendirilmesi, Güven Partisinin üzerinde 
ısrarla durduğu konulardan biridir. 

Pancar müstahsili, şeker fiyatı ve pancarı
nın maliyeti arttığı halde, pancar fiyatının aynı 
seviyede kalmasından şikâyetçidir. Üstelik pa
rasını zamanında alamamaktadır. 

Bu yıl, depolama ve pazarlama noksanı yü
zünden, mahsul bolluğu, elma müstahsilinin yü
zünü güldürecek yerde, onu sıkıntıya düşür
müştür. Tütün müstahsili, mahsulünün yeteri 

| kadar değerlendirilmediğinden şikâyetçidir. 
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Orta halli ve küçük hububat müstahsili de
vamlı güçlükler içindedir. 

Üzüm fiyatları müstahsilin masraf ve eme
ğini karşılamıyor. 

Başka mahsuller yetiştiren köylü ve çiftçile
rimizin de şikâyetleri vardır. 

Birçok ziraat dallarında, fiyatlarla ilgili ola
rak, yılların biriktirdiği tereddüt, kararsızlık 
ve güvensizlik, köylü ve çiftçinin daha bol üre
tim yapmasını engelliyen sebeplerden biridir. 
Bir taban fiyat politikası ile bu güvensizlik or-
;tadan kaldırılabilir. 

Burada unutulmaması gerekli olan nokta. 
sadece yüksek fiyat politikasının, tek basına 
Türk köylüsünün dâvasını çözmeye yetmiyece-
ğidir. TaMbedilecek fiyat politikası, mahsulünü. 
hasat sonunu beklemeden alivre satışla elden 
çıkarmaya mecbur olan, bekleme ve depolama 
gücünden mahrum, küçük inletmelere yeteri ka
dar fayda sağlıyamaz. Küçük ve dağınık işlet
meleri pazarlama bakımından teşkilâtlandırma^ 
şarttır. Devlet, önemli mahsuller için, depola
ma tesisleri kurulmasına yardım etmelidir. 

Bu arada, tütün ekimini ve talebini düzenle
yecek kanunu süratle çıkararak, tütün e k i l i r i 
ıstırardı durumdan kurtarmak lâzımdır Yıllar
dan beri toplanan % 5 1er, tütün ekicisi iri^ 
çalışacak bir müessesenin kuruluşunda kulla
nılmalıdır. Güven Partisi Grupu, tütüncülükle 
geçinen binlerce köy ve yarım milyona vaVır» 
ailenin dertlerinin bir an önce halli için T. B. 
M. M. nde kendisine düşeni yapacaktır. 

Şüphesiz, ihraç malları için, dünya fiyatla
rını da göz önünde tutan bir fiyat politikası iz
lemeye mecburuz. Aksi halde, ihraç imkânları
mızın daralmasiyle, hem millî ekonomi, hem de 
sonunda müstahsil yurttaşlarımız zarar görür
ler. 

Bütün bu sebeplerle, zirai fiyatlar konusun
da uzmanların yıllardan beri belirttikleri bir 
gerçeği burada hatırlatmak isteriz. Verimi ar
tıracak üretim unsurlarının (Gübrenin, ilâcın, 
tohumun, makinanm, kredinin) köylüye daha 
ucuz sağlanması ve köylünün daha ileri bir ta
rım teknolojisine ulaştırılması daha bol üretim 
ve daha bol kazanca götüren asıl yoldur. Dev
letin vereceği sübvansiyonların, yardımların dar 
gelirli ve orta halli köylüye ulaşmasının emin 

yolu, maliyeti düşüren, verimi artıran bu çeşit 
yardımların sağlanmasıdır. 

Hayvancılık : 
Değerli arkadaşlarım; 
Milletçe beslenmemiz ve dış ödeme dengemiz 

bakımından hayati önem taşıyan hayvancılık 
alanında çok geri kalmış bulunuyoruz. 

Bu konuda idari teşkilâtlanmamız kusurlu
dur. Hayvan yemi sanayiimiz noksandır. Hay
van ırkları bozulmuştur. Et ve süt verimi ba
kımından başka ülkelerle yapılan mukayeseler 
hüzün vericidir. Hayvan başına verim değil, 
hayvan sayısı artmakta ve meralarımız aşırı ot
latma sebebiyle bir kat daha bozulmaktadır. Bu 
konuda vereceğim bir tek ravam, konunun da
ha ciddî ve daha enerjik şekilde ele alınmasın
daki zarureti ortaya koyar. Birinci Plân döne
minde, 500 bin hektar mera ıslahı öngörüldüğü 
halde, fiilen ıslah edilen miktar burun 1/1.0 ini 
^9 bin hektarı asmamıştır. Görülüyor ki, bu 
alanda büyük gecikme vardır ve bu gecikmenin 
telâfisi zaruridir. 

İkinci plânda, hayvan ürünleri üretimi ba
cımından tesbit edilen hedef çok iddialı görü
nüyor. Hayvancılık konusunda bugüne kadar 
devam eden tutum ve bugüne kadarki a l imler 
devam ederse, Türkiye, plânda öngör i.ldü*ü öl 
'v'ide ihracat yanmak »öyle dursun, ciddî bir et 
darlığı ile karşılaşabilir. Dilemimiz, ikinci nlân 
döneminde, uygulamanın birinci plân dönemin
dekinden daha başarılı olmasıdır. 

Köylerimizin kalkındırılması : 
Bu bahsi kanatmadan önce. Güven Partisi 

'Vrurmnun, köylerimizle ilg;li bâzı görüş ve di
leklerini Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

Köylerimizin % 75 ten fazlası, kış - yaz ge
çit veren standart köy yolundan, % 95 i elek
trikten, yarısı yeterli ve temiz içme suyundan 
yoksundur. Eğitim imkânları dardır. Tarım 
teknolojisi geridir. Köylümüz mahsulünü en iyi 
değerlendirecek şekilde pazarlayarak teşkilâttan 
mahrumdur. Sağlık şartlan iyi değildir. Nüfu
sun % 2,5 u veremlidir, çocuk ölümlerinin nis-
beti yüksektir. 

Bu acı gerçekler, ancak, çok azimli ve çok 
vönlü çabalarla ve bütün Devlet Teşkilâtının 
ahenkli çalışmasiyle düzeltilebilir. 

Köy çocuklarına çok daha geniş eğitim im
kânları açarak fırsat eşitliği sağlamaya mecbu-
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ruz. Yetişkinlerin eğitimine bugünkünden daha 
çok önem vermeliyiz. Bu konuları eğitim bah
sinde ele alacağız. 

Köye götürülen sağlık hizmetleri ve köylü 
ile teması olan sağlık personeli, köyün ekono
mik gelişmesiyle ilgili çabalara, toplum kalkın
ması gayretlerine yardımcı olmalıdır. 

Bir hizmetin faydasını gördüğü zaman buna 
canla başla katılan fedakâr ve uyanık köylü 
yurttaşlarımızın, içme suyu, yol, elektrik, okul 
cami gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında, Dev
let - il ve köy işbirliği geliştirilmelidir. Köyden 
iştirak parası alındığı halde yapılmıyan yol, ak-
mıyan içme suyu; yıllık programa girdiği hal
de bir türlü gerçekleşmiyen işler yurttaşlarımı
zın en büyük şikâyet konuları arasındadır. 

Türkiye'de islenen arazinin % 89 u hububat 
ziraatine ayrılmıştır. Bilhassa hububat ziraatiyle 
uğraşan çiftçinin işleri belirli bir mevsimde çok 
ağırdır; diğer zamanlarda ise, bu işgücü boş 
kalır. Türkiye'deki gizli işsizliğin büyük ölçüde 
mevsimlere tabi olduğunu gösteren bir rakamı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmalarından nak
ledeceğim : Temmuz ayında 800 bm olan gizli 
işsiz sayısı, Ocak ayında 8 milyon 300 bine ulaş
maktadır. 

Nüfusun çok hızlı artışı ve bugünkü gizli 
işsizliğin büyüklüğü karsısında, bu kadar ge
niş bir işgücü hazinesini, sadece sanayi ve hiz
metler alanındaki artan istihdam imkânlariyle 
kısa zamanda değerlendirmek mümkün değil
dir. Sanayi ve hizmetlerin emeceği işgücüne 
rağmen, yine de geniş bir kütle yılın birçok ay
larını boş geçirecektir. Bunun önlenmesi ve 
köylü nüfusumuzun boş zamanlarını - kendi re
fahlarını artıracak şekilde değerlendirebilmesi 
Güven Partisinin önemle üstünde durduğu dâ
valardan biridir. 

Bu alanda sarf edilen gayretleri yeterli bul
muyoruz. Milyonlara varan gizli issizliğe rağ
men, köy el sanatları eğitiminden yararlanan
ların sayısmm 1965 te, bütün Türkiye'de sadece 
3 035 kişiden ibaret olduğunu ve bu rakamın 
196*3 den bu yana hemen hemen yerinde saydı
ğını söylersek, bu alandaki çabaların süratle ar
tırılması lüzumu kendiliğinden belirmiş olur. 

Vatandaşlarımızın kalkınmaya gönüllü ola
rak, şevk ve arzu ile katılmaları ve kendi refah
larını artıracak çabalara güçlerini katmaları 
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yolundaki «toplum kalkınması» çalışmaları, me
todun yanlış anlaşılması ve Köy işleri Bakanlı
ğının (Asıl görevini ihmal pahasına) başka ba
kanlıklardan daire koparmak hevesine kapıl
ması sebebiyle, başarısızlığa sürüklenmiştir. 

Köy kalkınmasiyle ilgili problemlerin bâzı
larına böylece temas ettikten sonra, orman köy
lerinin özel durumlarına dikkati çekmek iste
riz. 

Orman köyleri : 
Türkiye'de 13 bin köy orman içinde veya 

orman kenarındadır. İkibuçuk milyon yurtta
şımız doğrudan doğruya orman içindeki köyler
de, 4,5- milyon yurttaşımız da orman kenarın
daki köylerde barınıyor. Böylece orman köyle
rinde toplam olarak, 7 milyon yurttaşımız yaşa
maktadır. 

Yapılan araştırmalar, orman köylerinin 
önemli bir kısmının bulundukları yerlerde kal
kınıp refaha kavuşmasının mümkün olduğunu; 
bir kısmının ise o yerin imkânlariyle kalkınma
sının kabil olmadığını ve daha köklü çareler 
aramak gerektiğini gösteriyor. Ormanla ilgili 
işlerin sağlıyacağı geçim imkânları yanında, köy 
el sanatları ve ev sanatları özellikle bu köyler
de geliştirilmelidir. Bunun sadece bir kuru eği
tim işi değil, aynı zamanda bir teşkilâtlanma 
ve yapılacak olan şeyleri pazarlama işi olduğu 
da unutulmamalıdır. 

Bugün orman sınırı içinde görünen, fakat 
ormanla ilgisi olmıyan zeytinlik, meyva bahçesi, 
kültür arazisi olmaya müsait geniş sahalar var
dır. Bu sahaların orman köylüsünün kalkınması 
ve ormanlarımızın kurtarılması yolunda kulla
nılmasının çareleri bulunmalıdır. 

İhmal edilen bir vazife : 
Orman köyleri ile ilgili bir vazifeyi ihmal 

ettiğimizi Yüce Meclisin dikkatine arz etmek 
isteriz. 

6831 sayılı Kanun, orman köylerini kalkın
dırmak için Ziraat Bankasında kurulan özel 
bir fona, Hazineden her yıl 50 milyon liranın 
ödenmesini emreder. 

Fakat 1957 - 1966 yılları arasında - çeşitli 
iktidarlar zamanında - 10 yılda bu maksat için 
500 milyon lira ayrılması gerekirken, gerçekte 
bu işe ayrılan ödeneğin 10 yıllık toplamı 11,5 
milyon liradan ibaret kalmıştır. 500 000 000 ye
rine 11,5 milyon lira 10 yılda. 
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1968 bütçesinde de - kanunun emrine rağ
men - orman köyleTi için bu ödenek ayrılma
mıştır. Güven Partisi Grupu, devam edegelen 
bu ihmale artık son verilmesini temenni eder. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Yüce Meclise, 
sanayi sektörü ile ilgili bâzı müşahade ve te
mennilerimizi arz etmek isteriz. 

Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Bi-
' rinci Plân döneminde imalât sanayiinin gelişme 

hızı hedefin altında kalmıştır, ikinci Plân he
defi, sanayide bu gerçeği görerek, plân hedefi 
yıllık yüzde 12 gelişme olacaktır, demiş; yani 
Birinci Plâna göre, hafifçe daha düşük bir ge
lişme hızı seçmiştir. Bununla beraber, seçilen 
bu gelişme hızı da, Birinci Plân dönemindeki 
fiilî gerçekleşmeye oranla yüzde 35 yüksektir. 
Bu, iddialı bir hedeftir, bu çok ciddî çok köklü 
tedbirlerin alınmasını gerektirir. İkinci Plân 
döneminde umulan gayrisâfi millî hâsıla artışı
nın yüzde 39 u sanayiden bekleniyor. Toplam 
yatırımların sanayie ayrılan kısmı, geçen plân 
döneminde 1963 - 1966 yılları arasında yüzde 
19,6 iken, ikinci Plân döneminde bunun yüzde 
22,4 e yükselmesi öngörülüyor. 

Türkiye'nin geleceği bakımından önemli gör
düğümüz bir başka nokta, bu yatırımların bü
yük bir kısmının (yüzde 52 sinin) ağır sanayie 
ve yüzde 16 sının yatırım maları imal eden sa
nayie ayrılmasıdır. Bunu hayırlı ve yerinde bir 
seçim olarak görüyoruz. 

Bu suretle, Türk imalât sanayii içindeki 
ağır sanayi hissesi yüzde 35 ten yüzde 40 a yük
selecektir. 

Ancak arkadaşlarım, sanayiimizin büyük bir 
problemi var: Bu da maliyet yüksekliğidir. Or
tak Pazara girmekten bahsediyoruz ve bunu 
yapmaya mecburuz, ihracatımızın bünyesinde 
değişiklik yapmak zaruretiyle karşı karşıyayız. 
Ancak, şimdi vereceğim arakamlar, ne kadar 
ciddî problemlerle karşı karşıya olduğumuzu 
gösteriyor: 

iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ta
rafından yapılan incelemelere göre, bâzı önemli 
mallarda Türkiye fiyatları ile Batı Avrupa fiyat
ları arasında, 1967 yılında şu farklar tesbit olun
muştur : 

Soda fiyatları - bir sanayi madesidir - Tür
kiye'de Fransa'dakinden yüzde 105 yüksektir. 
Kloridrik asit, Fransa'dakinden yüzde 348 da
ha pahalıdır. Otomobil ve kamyon lâstiklerinde 

15 . 2 . 1968 0 : 3 

fark yüzde 100 civarındadır. Gazete kâğıdı 
yüzde 23 pahalıdır. Düz çimentoda fiyat farkı 
yüzde 33 tür. Karabük profil demiri, Batı Al-
manya'dakinden yüzde 87 pahalıdır. Karabük 
saçı yüzde 91 pahalıdır. Ereğli'nin imal ettiği 
bâzı saç çeşitlerinde fark yüzde 100 den fazla
dır. Ereğli fabrikalarının imal ettiği teneke, 
Batı Almanya'dakinden yüzde 108 pahalıdır. 

işte Türk sanayiinin temel dâvalarından biri 
budur. Ve bu dâvalar sadece kışkırtma edebiyatı 
ile sınıf kavgası tahrikiyle çözülmez. Ciddî ted
birlerle çözülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üzerine eğilmesi gereken asıl dâvalar, bu 
rakamların ortaya koyduğu gerçeklerdir. İhra
cat yapmamız sanayileşmemiz, rekabet şartları 
içinde mamullerimizi satmamız, bu temel ger
deklerin bilinip, çareleriyle ortaya konup çözül
mesine bağlıdır. 

Maliyet ve fiyat farkının sebepleri arasında, 
hiç şüphesiz sanayiimizin kullandığı kredilerin 
çok pahalı ve kıt oluşu hatıra gelir. Kısa va
deli ve ağır faizli ticari kredilerle sanayi yatı
rımı yapmaya mecbur olan ve uygun şartla orta 
vadeli işletme kredisi bulamıyan Türk sanayici
lerinin bu derdine süratle çare aramak duru
mundayız. Bazan hammaddenin ve imalâtta kul
lanılan makina ve malzemenin pahalılığı veya 
yüksek gümrükle ithali maliyetlerimizi artır
maktadır. 

Birçok halerde, sevk ve idarede ve işgücü 
değerlendirmede büyük israflar ve yetersizlikler 
vardır. 

Nihayet Türkiye'de sanayi tesislerinin kü
çük ve dağınık oluşu göze çarpmaktadır. 100 
işçiden fazla işçi çalıştıran teşebbüslerin oranı 
yüzde 6,6 dan ibarettir. 

Türkiye'de özel teşebbüs ve Devletin - ko
nuşmamızın başında belirttiğimiz şekilde - istik
rarlı ve güven verici bir karma ekonomi düzeni 
içinde sanayileşme dâvamızı çözeceğine inanı
yoruz. Ve bunun için çok fayda sağlamaya baş
lamış olan Devlet Yatırım Bankası yanında, özel 
teşebbüse daha bol ve ucuz sanayi yatırımı kre
disi ve işletme kredisi temin edecek bir özel ya
tırım bankasının kurulmasını lüzumlu sayıyo
ruz. 

idari ve malî alanlarda teşebüslerin hacmini 
büyütecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. 
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Sanayi mamulleri ihracını teşvik için kabul 
edilmiş olan vergi iadesi gibi kanunî kolaylık
ların işlemediği, yeterli ihraç imkânı sağlama
dığı tecrübe ile görülmüştür. Sanayicileri, için
den çıkılmaz formalitelerle yormıyacak ve ma
mullerimizi gerçekten dış pazarlarda rekabet 
edebilir hâle getirecek olan usûl ve ölçülerle bu 
kanunun uygulanmasını zaruri görüyoruz. 

Devletin ve hür teşebbüsün, yurdun geri 
kalmış bölgelerinde sanayi yatırımları yapmala
rını kolaylaştırmak için alınması gerekli ted
birleri Güven Partisi Grupu Bütçe müzakerele
ri sırasında, Sanayi Bütçesi ve başka bütçeler 
vesilesiyle ileri sürecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi yine bir temel 
meselemize, Dış iktisadi ilişkilere geçiyoruz. 
Ve bu kısımda ilk önce dış ticaret konusunu ele 
alacağız. 

Bilindiği gibi, iktisaden gelişen ülkelerde 
dış ticaretin hacmi küçüktür. Nüfus başına ih
racat değeri azdır ve en fenası bu ülkelerle 
sanayi ülkeleri arasındaki ticari münasebetlerde 
ticaret hadleri devamlı surette gelişen ülkeler 
aleyhine değişik. Çünkü, fakir ülkelerin ih
racatı daha çok tarım ürünleri ve madenler, di
ğerlerinin ihracatı daha çok mamul maddelerdir 
ve fakir ülkeler dış ticaret yolu ile zengin ül
kelere adeta devamlı bir vergi öderler. Türkiye'
nin dış ticaret hadleri yüzünden devamlı suret
te uğradığı kayıplar pek büyüktür ve bu kadar 
borçlanmamızın âmilleri arasındadır. 

Milletlerarası sahnede, belki bugün değerini 
tam kavramadığımız, ama 40 - 50 sene sonra 
dünyanın ekonomik ve ticari yapısını değiştire
bilecek olan, 100 sene sonra bugünden öngö
rülmesi pek güç birtakım sonuçlar doğurabile
cek olan bir hâdise, bir gelişme vardır. Bugün
lerde, son zamanlarda Hindistan'da ikinci top
lantısını yapmış olan, Birleşmiş Milletlere bağlı 
Ticaret ve kalkınma konferansında, gelişmeye 
muhtaç ülkeler, uzun zamandan beri devam eden 
bu haksız duruma, yani zengin ülkelere verdik
leri bu bir nevi haraca son vermek için bir bir
lik şuuru içine girmişler ve gelişmekte olan 
ülkelerin bu dâvada cephe halinde hareket et
mesi yolunda davranışlarda bulunmaktadırlar. 
Türkiye, bir taraftan bu teşkilât içinde az geliş
miş, gelişme halindeki ülkelerle . temastadır. 
Bir taraftan ortak Pazarla ilişkisi var

dır. Bir taraftan Pakistan ve İranda böl
geseli işbirliğine girmiştir. Türkiye bir ta
raftan da, İktisadi işbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtının üyesidir. Bu sıfatlarımızdan fayda
lanarak, belki başka hiçbir ülkeye nasibolmı-
yan birtakım fırsatları değerlendirip, bu büyük 
dâvaya hizmet edebilir ve dünyanın gelişme ha
lindeki ülkelerinin büyük bir kısmına öncülükte 
bulunabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, dış ticaret konusunda 
dikkati çekmek istediğimiz önemli bir konu, it
halâtta yatırım mallarının oranını yükseltmek 
ve tüketim mallarının oranını azaltmaktır. As
lında, resmi rakamlara bakıldığı zaman, Türki
ye'nin toplam ithalâtı içinde, tüketim malları 
çok küçük bir oran tutuyor, yüzde 10 civarın
da ve bunlar zaruri tüketim malları olduğu 
için, tüketim malları ithalini daha fazla kısmak 
mümkün değildir, gibi görünüyor. Fakat, resmi 
kanallar dışında kaçak yoldan, ya da mevzuat 
boşluklarından yararlanarak yurda giren ala
bildiğine lüzumsuz tüketim malları vardır. Ba
lık ihracatı yapabilecek durumda olan Türkiye'
nin dükkânlarında, Portekiz sardalyası satıl
maktadır. Yabancı içkilerin her türlüsü, ithali 
yasak olan yabancı giyim eşyalarının her çeşidi 
muhtelif yollardan girebilmekte ve başkent 
dükkanlarında serbestçe satılmaktadır. Güven 
Partisi Grupu, millî ekonomiye zarar veren bu 
kaçak mal akımı ile tesirli şekilde mücadele 
edilmesi lüzumuna inanır. 

Dış ticaret ilişkilerimizde anlaşmalı ülke
lere kayma eğilimi başlamıştır. 1963 te ihraca
tımızın yüzde 13,1 i, 1966 da yüzde 18,7 si an
laşmalı ülkelere gitmiştir. Bu ülkelerle ticaretin 
bâzı özellikleri vardır. Bunu Plân müzakerele. 
rinde belirttik ve verdiğimiz önerge kabul edi
lerek plâna bir hüküm girdi. Fakat, bir tedbir 
alındığını görmüyoruz. Bu ülkelerle yapılan 
ticarette, alıcı ve satıcı olarak Devlet bulunuyor. 
Türkiye'de hangi alıcı ve satıcı ile iş yapacağını 
da o Devlet, bizzat tâyin ediyor. Belli kişilerle 
alış verişini yürütüyor. Bu usulün millî menfa
atlerimize uygun sonuçlar verdiği inancında de
ğiliz. 

Plân müzakerelerinde de, Güven Partisi Gru
pu adına bu konuya temas etmiş ve Yüce Meclisin 
kabulüne mazhar olan bir önerge vermiştik. Hü
kümetin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz. 
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Dış ticaretle ilgili görüş ve temennilerimizi 
belirttikten sonra, ödeme dengemizle ilgili önem
li bir konuya, turizme geçiyoruz. 

(b) Turizm : 
Değerli arkadaşlarım, 
Birinci plân döneminin son yılı olan 1967 de 

turist sayısının 415 000 i bulacağı ve bunların 
Türkiye'ye 42 milyon dolar bırakacakları he
saplanmıştı. 

Gerçekler hesaplara uymadı. Turist sayısı 
öngörülen hedefe rahatça ulaştığı halde, plânda 
belirtilen 42 milyon dolarlık turizm gelirini, 
1967 yılı programında, 13 milyon dolara indir
mek icabetti. Aynı yılda, yabancı ülkelere seya
hat eden yurttaşlarımızın dışarıya götürecekleri 
döviz tutarı 27 milyon dolar olarak hesabedil-
mişti. Böylece, 1967 programı, turizmde 20 mil
yon dolarlık net kazanç yerine 14 milyon dolar
lık net döviz kaybına rıza gösterilerek hazırlan
dı. Hülâsa, Türkiye Beş Yıllık Plân dönemi so
nunda ve plân hedeflerini aştık diye zaman za
man Turizm Bakanları ağzından yapılan beyan
lara rağmen turizm blânçosu açık veren bir mem
lekettir. Türkiye dışında, turizmin, döviz kazancı 
yerine döviz kaybına yol açtığı hiçbir Akdeniz 
ülkesi bulmak mümkün değildir. 

Bu hüzün verici durumun başlıca sebeplerin
den biri, yabancı turistlerin sarf ettikleri dövi
zin resmî kanallardan geçmemesi ve Türkiye'nin 
ödeme dengesine girmemesidir. Serbest kurdaki 
% 30 fark, turistleri resmî kuralların dışına it
mektedir. Dışarıya seyahat eden bâzı yurttaşla
rımızın da % 50 tutarındaki Dış Seyahat Ver
gisinden kurtulmak için, serbest kurdan döviz 
sağladıkları ve bu dış seyahatler için ödediğimiz 
bedelin aslında 27 milyon dolardan ibaret kal
madığı. da şüphe götürmez. 

Yalnız resmî kanaldan aldığımız ve sarf et
tiğimiz turizm dövizlerini karşılaştırırsak şu acı 
gerçeği görürüz: Beş plân yılının toplamı ola
rak, plânda 20 milyon dolar net turizm geliri el
de edeceğimiz hesaplanmış iken bilançoyu 65 mil
yon dolar net döviz kaybı ile kapatmış bulunu
yoruz. Ümidedilen ile gerçek arasındaki fark, 85 
milyon dolardır. Yani Merkez Bankası rezervle
rimizin zaman zaman indiği seviyenin iki katı
dır, bu seviyenin üstündedir. Tek Akdeniz mem
leketiyiz ki, turizmden açık veriyoruz ve bün
yemize göre, gücümüze göre çok büyük açık ve
riyoruz. 

İkinci Plân hesaplarına göre: 1968 yıl uda 
14 milyon dolarlık net turizm açığının sıfıra ine
ceği hesaplanıyor. 1968 de ilk defa başa baş ge
leceğiz. Bu iyimser tahmin, yabancıların resmî 
yollardan değiştirecekleri dövizin bir yıl gibi kı
sa bir zamanda 13 milyon dolardan 45 milyon 
dolara yükseleceği faraziyesine dayanıyor. 

Daha sonra da, plân tahminlerine göre bu 
miktarın yılda % 32 oranında artması suretiyle, 
1972 de, yıllık turizm gelirimizin 135 milyon do
lara yükseleceği hesaplanıyor. Hemen söyliyelim 
ki, bu iyimser hedefe ulaşabilmek için, ikinci 
Plân döneminde gayrisâfî millî hâsılanın % 2,2 
oranındaki kısmının birinci plândaki % 2 ye 
nisbetle biraz daha yüksek olan % 2,2 oranın
daki kısmının turizm yatırımlarına ayrılması ye
terli bir tedbir değildir. % 2 ayırdık, ümidedi-
lenle gerçek arasında 85 milyon dolar açık ver
dik. % 2,2 yatırım yapacağız ve beş yıl sonra 
açık şöyle dursun muazzam bir döviz geliriyle 
dış ödeme dengemizde feraha kavuşacağız. Alına
cak asıl tedbirin kaçak yollardan dövizleri de
ğiştiren turistleri resmî kanaldan Türk parası 
satmalmaya sevk edecek özel kambiyo tedbir
lerinin derhal yürürlüğe konmasıdır. Türklerin 
dış seyahatlerde sarf edecekleri döviz miktar
larına gelince ikinci Kalkınma Plânı 1967 ile 
1972 arasında Türkiye'nin turizm sarfiyatının 
yılda 27 milyon dolardan, yılda 65 milyon do
lara yükseleceğini öngörüyor. 

Merkez Bankasındaki rezerv miktarı zaman 
zaman sıfıra doğru inen ve dışardan faizle borç 
alan bir memleket için, resmî turizm dövizi sar
fiyatının yılda 65 milyon dolara yükselmesini, 
Güven Partisi israfçı bir davranış olarak görür. 

Bu konuda da, sırf eğlence amacı güden dış 
seyahatleri sınırlayıcı, malî ve idari tedbirlere 
kesin ihtiyacolduğu inancındayız. Faizle borç 
alan bir ülkenin eğlence turizmine, Avrupa baş
kentlerinin eğlence yerlerine bu ölçüde döviz 
ayırmasının mantığı, yoktur. 

Halen döviz rezervlerimizi eritmeye devam 
eden turizmin, başka Akdeniz ülkelerinde oldu
ğu gibi döviz getirir hale gelmesi, ileri sürdüğü
müz tedbirlerin, bu yıldan itibaren, alınmasına 
bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Turizm konusunda bir hususa daha dikkati 

çekmek isteriz: ispanya, italya, Yunanistan, Mı
sır veya israil gibi, Türkiye de, şüphesiz turizm-
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den büyük gelirler sağlıyabilir. Dış ödemeleri 
bakımından devamlı surette açık veren bir mem
leket için turizm ihmal edilmiyecek derecede 
önemli bir gelir kaynağıdır. 

Fakat asla unutulmamalıdır ki, uzun vâdede, 
bir memleketin refahı turizme bağlanamaz. Tu
rizm gelirleri, elimizde olmıyan dış tesirlere faz-
lasiyle bağlıdır. 

Amerika bile, dış ödeme açığı ile karşılaştı
ğı anda, ilk tasarruf kalemi olarak, Amerikalı
ları yurt dışına seyahat yerine iç turizme teş
vik edecek tedbirler alıyor. Harbler, ekonomik 
buhranlar, siyasi gerginlikler, memleketin iç 
bünyesinde istikrarsızlık belirtileri, ilk önce tu
rizme zarar verir, insanlar, tasarruf yapmaya 
mecbur olunca, zaruri harcamalardan önce, lüks 
harcamalan kısmayı düşünürler. 

Bu sebeple, turizm, sanayileşmenin, köklü 
kalkınma çabalarının döviz kaynağı olarak son 
derecede değerlidir. Fakat, uzun vâdede, tek ba
şına bel bağlanacak emin ve istikrarlı refah 
kaynağı olmadığı da iyice bilinmelidir. 

Dış ödeme dengemizle ilgili üçüncü büyük 
kalem isçi dövizleridir. Bu kalemde turizm gibi 
açıkla karşı karşıya değiliz, ümitlerin ötesinde 
vehimli olan bir kalemle karşı karşıyayız. 

Yurt dışındaki işçilerden sağlanan döviz ge-
liri 1966 yılında 115 milyon doları bulmuştur. 
1967 programında bu miktarın 130 milyon do
laba yükseleceği öngörülmüştü ve kalkınma 
pRm içinde bulunduğumuz yılda 140 milyon do
lar işçi dövizi geleceğini belirtiyordu. 

Ancak Batı - Avrupa'da, bilhassa Almanya'
da başgösteren ekonomik durgunluk sebebiyle, 
1967 yılında, 130 milyona yükseleceği umulan 
işçi dövizleri 100 milyonun altına düştü. 

Bu durum, karşısında, 1968 programı, Kalkın
ma Plânından ayrılarak, 120 milyon dolar işçi 
dövizi geleceğini öngörmüştür. Güven Partisi 
grupu olarak biz bu rakamın bile fazla iyim
ser olduğunu sanıyoruz. Turizm ve işçi döviz
leri konusundaki mübalâğalı tahminler yüzün
den, görünmiyen kalemlerdeki açığın, 1968 prog
ramında ve bütçe gerekçesinde gösterilenlerden 
fazla olabileceğini ileri sürmek, kehanet sayıl
maz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yurt dışındaki işçilerimizin kazançları, ser

best döviz piyasasını değil, Merkez Bankamızın 
rezervlerini beslemelidir. İşçi kurları, bu amaç-

I la gözden geçirilmeli ve binbir fedakârlıkla yurt 
lışma giden, Anavatana, aile yuvalarına hasret 
kalarak para biriktiren çok değerli işçilerimizin 
dövizlerine, gerçek değeri ödenmek suretiyle 
resmî döviz gelirlerimiz artırılmalıdır. Nasıl ol
sa işçilerimize özel bir kur uygulandığına göre, 
bu kur gerçek değere daha uygun hale getiril
melidir. Kendi memleketimizin evlâtlarına ka
zandıkları dövizin tam karşılığını ödemek, ya
bancı ülkelerden faizle borç almaya nazaran el
bette daha faydalı ve daha akıllıca bir usuldür. 

Bu münasebetle, Güven Partisi Grupu adına, 
yurt dışındaki işçilerimizin maddi ve mânevi 
ihtiyaçlariyle daha yakından ilgilenme zarureti
ni de belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dış kay
nak ihtiyacı büyüktür ve başlıca konsorsium yo-
liyle karşılanmasına çalışılmaktadır. Birinci Plân 
döneminde konsorsiumdan 1 500 000 dolar civa
rında yardım istenmiş, konsorsiyom üyeleri ta
rafından, buna çok yakın miktarda yardım taah-
hüd edilmiştir. Bu miktarın hepsi kullanılmış 
değildir. Bir kısmı, teknik tabiriyle henüz, payp
layndadır. 

Taahhüde bağlanan yardım miktarı, görünüş
te talebimize çok yakın olmakla beraber, alman 
yardımın bir kısmı (meselâ para fonundan ve 
Avrupa Para Anlaşmasından alman krediler) gi
bi kalkınma yardımı vasfında olmıyan, kısa va
deli kredilerdir. 

Üye ülkelerden alınan program ve proje kre
dilerinin büyük uzun vadeli, ödemesiz bir süre 
tanıyan ve faiz haddi bakımından, «kalkınma 
yardımı» ölçülerine uygun kredilerdir. 

Büyük bir problemimiz birikmiş borçları
mız dolayısiyle bir plân döneminde aldığımız 
yardımın % 57 sini geçmiş yıllar borçları
nın anapara ve faizlerini ödemek için kullan-
mıya mecbur olmamızdır. Ik:nci Plân döne
minde de sağlıyacağımız dış kaynağın mühim 
bir kısmının dış borçlar ödemesine sarf edilme
mesi için borçların ileriki yıllara doğru uygun 
şartlarla ertelenmesi yolunda bütün gayret
ler gösterilmelidir. Ve Türkiye b:ran önce dış 
yardıma nıuhtacolmadan sürekli ve hisli bir 
kalkınmayı kendi gücüyİ3 devam ettirecek bir 
hale gelmelidir. Çünkü kalkınmada başlıca 
kuvvet millî kaynakların harekete gelmesidir. 

| Güven Partisi, evvelce 1972 yılında gerçek-
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leşeceği umulan kendi gücümüzle kalkınmayı 
devam ettirme halinin, İkinci Plân hazırlanır
ken 1975 yılma zaruri olarak ertelenmesinden 
üzüntü duymuştur. Bâzı yabancı uzmanlar 
bu hedefe 1975 te de ulaşamıyacağımız, ancak 
Üçüncü Plân Dönemi sonunda ulaşabileceği
miz görüşünü belirtmektedirler. Biz milliyetçi 
bir parti olarak Türkiye'yi biran önce sürekli 
ve hızlı kalkınmayı kendi imânlariyle yürü
tür bir memleket haline gelmiş görmenin he
yecanı içindeyiz ve bu yolda alınacak her ted
biri vatanseverlikle destekliyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi petrol dâvamız
dan bahsetmek istiyoruz. 

Güven Partisi Grupu hatırlanacağı gibi İkin
ci Kalkınma Plânı müzakerelerinde petrol dâ
vası üzerinde önemle durmuş ve Cumhuriyet 
Senatosu ile Yüce Meclisin tavsibine maz-
har olan önergeler vermiştir. 

Kabul edilen bu önergelerimizden b'rindp 
«petrol mevzuatımızın millî menfaatlerimiz göz 
önünde tutularak süratle gözden geçirilmesi 
ve bu anlayış içinde, özellikle kamu kuruluşla
rının çalışmalarını engelliyen tatbikat ve mev
zuat ve Petrol Kanununun, kambiyo ve kâ^ 
transferleriyle Devlet payı fconusundak' 
hükümlerinin yurt menfaatlerine uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi» söz konusu idi 
Bu önerce kabul edilerek plânda yer almıştır. 

Güven Partisi Grupunun verdiği ve plâ
na kabul edilerek girmiş olan bir öner
gede plâna şu hükmü getiriyordu : «Ya
bancı şirketlerden alınan petrol ve petrolle 
ilg'li ürünlerin milletlerarası piyasada mev-
cudolan en elverişli şartlara göre satmalır-
ma«sı hususu devamlı olarak takibedilecektir,* 

Güven Partisi Grupu, bütün ilgili ve sorum
lulardan, Petrol Kanununun biran önce milF 
menfaatler istikâmetinde değ'stirilmesi için 
samimivetta çaba gösterilmesini istemektedir. 

Petrol konusunda önemli bir nokta, millî ku
ruluşumuz olan Türkiye Petrollerinin rafinai 
taşıma ve dağıtım gibi petrolcülüğün en kârlı 
alanlarında lüzumsuz rekabetlerle ve güçlük
lerle karşılaştınlmamasıdır. Çünkü malî bakı
mından çoğu zaman riskli ve zaralı, fakat millî 
açıdan bizim için hayati olan petrol arama faa
liyetlerini en başta Türkiye Petrolleri yapacak
tır. Millî kuruluşumuz emin ve büyük kârlar 
getiren faaliyet dallarında yabancı şirketler ve-
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ya onlara sırt veren kuruluşlar tarafından 
kösteklenirse arama faaliyetleri için gerekli, 
kaynakları bulması güçleşecektir. 

Yatırılan sermayeyi üç yıl gibi kısa zaman
da kâr olarak geri verebilen bâzı sahalarda 
Türkiye Petrollerinin karşısına rakip firmalar 
dikilmesi yersizdir. 

Son zamanlarda bâzı özel şirketlere ve do
laylı olarak yabancı sermayeye verilen yeni 
rafineri kurma müsaadeleri millî menfaatler 
bakımından çok tartışma ve çok şüphe götü
rür. Hele petrol sanayiinin millet malı olması 
görüşünü savunan bir muhalefet partisinin so
rumlu idarecilerinden birinin, yalnız kendi par
tisinin programına değil, üstelik plân ilkeleri
ne de tamamiyle aykırı olarak bir özel rafine
ri kurmaya teşebbüs etmesi son derecede ga
riptir : «Ele verir talkını, kendi yutar salkı
mı.» Hükümetin de plâna bizzat koyduğu bir 
hükmü yok farz ederek özel rafinerilere kuru
luş belgesi vermesi, aynı derecede garip ve tu
tarsız bir davranıştır. 

Burada mesele bir özel sektör, Devlet sek
törü tercihi şeklinde ortaya konamaz. Petrol 
sanayiinin özellikleri vardır. Bu sebepledir ki, 
yeni kurulacak rafinerilerle ilgili olarak biz
zat Hükümetin hazırladığı Kalkınma Plânı ta
sarısında Türkiye Büyük Millet Meclisince de 
olduğu gibi kabul edilen şu hüküm yer almış
tır : Yeni kurulacak tesislerin kamu kuruluş
ları tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak
tır. Bu hüküm ne bizim önergemizde, ne bir 
başka grupun önergesiyle bu plâna girmemiş
tir. Hükümetin hazırladığı ilk tasarıda vardır, 
Meclise gelen metinde vardır. Buna rağmen; 
«Yeni kurulacak tesisler, kamu kuruluşları 
tarafından yapılacaktır.» hükmünü getiren Hü
kümetin, aynı Hükümetin kısa süre içinde 
özel rafineriler kurmak için belge vermesi an
laşılır iş değildir. Davranış ve karar plânın 
hükmüne aykırıdır. 

Dahası var arkadaşlarım : Son zamanlarda 
petrolle ilgili olarak akla sığmaz vahîm bir 
karar verilmiştir. Güven Partisi olarak Millet 
Meclisinin ve Hükümet mensuplarının dikkati
ni önemle bu konuya çekmek isterim. Bilin
diği gibi ithal edilen hampetrol fiyatlarının 
serbest rekabet fiyatlarından yüksek olması se
bebiyle, hampetrol fiyatlarının indirimi için 
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yıllardan beri bir çaba sarf edilir. Söz konu
su edeceğim mesele, bu fiyat indirimi ile ilgi
lidir ve şimdi vereceğim rakamlar kanaatimce 
ortaya koymaktadır ki, alınmış olan yeni bir 
karar, birkaç ay evvel alınmış olan bir karar, 
Türkiye'ye küçük miktarda değil, yılda 30 
milyon lira civarında, dolar olarak 3 milyon 
doların üstünde, bir zarar vermiştir. Bu ka
rarın alınması için hangi mantıki sebep var
dır, bunu Güven Partisi Grupu olarak merak 

•• ediyoruz. Bütçe Komisyonunda gittik sorduk, 
Sayın Bakandan aldığımız izahat yazılı olarak 
rica ettiğimiz ve yazılı olarak aldığımız cevap 
bizi tatmin etmedi, ikna etmedi. Sayın Hükü
met Başkanının, İktidar Grupu mensuplarının 
ve Yüce Meclisin bu konuyu dikkatle ele ala
rak, takibederek şu gerçekler karşısında yapı
lacak olan hareketi tesbit etmelerini rica ede
ceğim. 

Arkadaşlar, bilindiği gibi 1963 yılında Dev
let Plânlama Teşkilâtımızın bir ara raporu ile 
petrolde fiyat indirimi konusu ele alınmaya 
başlanmış, önce % 10 civarında çok yetersiz 
bir indirim, ikinci safhada biraz daha büyük 
bir indirim, nihayet varil başına 40 cent in
dirim sağlanmıştır. Bu miktar Mobilin ithal 
ettiği Kerkük ham petrolünde % 18,2, BP. nin 
ithal ettiği Qatar ham petrolünde % 20,5 indi
rime tekabül eder. Grupumuz evvelâ bu indirim
leri yeterli bulmamaktadır. Çünkü 1965 yılmda 
Libya'dan satınalınan ham petrol afişe fiyatın 58 
cent altında ithal edilebilmiştir. Bu indirim 
% 27 ye tekabül eder. Fakat bundan daha 
önemli olanı ham petrolde sağlanan indirimin 
birim fiyatlarına intikal ettirilmemesi sebebiyle 
yabancı petrol şirketlerinin Türkiye dışı kazanç
larının artması konusudur. Bir taraftan ham 
petrolde indirim yapılıyor, öte yandan bu ham 
petrolü ithal eden şirket rafinerisinde bundan 
birtakım mamuller, mahsuller, benzin, gazyağı, 
motorin elde ediyor, bu mahsuller aynı fiyat üze
rinden satıldığı için ithal fiyatlarındaki indirim 
aslında şirketin kârını artırmıya yarıyor. Şir
ketin kârının artması dolayısiyle Türk Devleti 
% 30 küsur oranında vergi alacaktır da denemi
yor, çünkü bir başka vesile ile bu kürsüde ra
kamlarla ispat ettiğimiz gibi, bu vergide aslın
da bu şirketten alınamıyor. Eski yıllar zarararı-
na mahsubediliyor, Petrol Kanununun bâzı özel
likleri sebebiyle. Bu durum haklı şikâyetlere yol 

içtiği için, alınması zaruri bir tedbir hatıra gel
miş ve bu tedbir şöylece alınmıştır. Ham petrol 
fiyatlarındaki indirimin yabancı şirket kârını 
artırmaması ve bir elle aldığımızı öteki elle ya
bancı şirketlere gerivermemek maksadiyle ara
daki farkını Hazineye bir akaryakıt fonuna, bir 
istikrar fonuna intikali karara bağlanmıştır. 
3/6181 sayılı Kararnameye dayanılarak çıkarı
lan bir tebliğ ile akaryakıt istikrar fonuna alına
cak miktarlar benzinde % 18,41, gazda % 16,32, 
motorinde % 20 olarak tesbit edilmiştir. Elbet
te ki, bu oranlar gelişigüzel tesbit edilmemiş
tir. Çok ince çok dikkatli hesapların sonucu ola-
-ak Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı uzmanları tarafından müşte
reken tesbit edilmiştir. Daha sonra biraz evvel 
bahsettiğim kararname 6/7956 sayılı bir karar
name ile iptal edilmiş, ancak bu iptal meselenin 
esasına müessir olmamıştır. Çünkü 7956 sayılı 
Kararnamenin başka hükümler de ihtiva eden 
bu kararnamenin 13 ncü maddesi, biraz evvel 
bahsettiğim 6/6181 sayılı Kararnamenin akarya
kıt fiyat istikrar fonuna alınacak yüzdelerle il
gili hükmünü aynen muhafaza etmiştir. Ve bu 
kararnameye dayanılarak çıkarılmış olan tebliğ, 
arz ettiğim ürünlerde, benzin, gaz, motorinde, 
arz ettiğim % 18 ile % 16, % 20 oranında indi
rimlerin yapılmasını kabul etmiştir. Söz konusu 
olan kararnamenin 13 ncü maddesinde tıpkı il-
^a edilen 6181 sayılı Kararnamede olduğu gibi 
ham petrol fiyatlarındaki indirimin yabancı şir
ketler kârını artırmayıp, Hazineye intikali için 
uygulanması gerekli indirim yüzdelerinin Mali
ye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edileceği açıkça yazılıdır. Ni
tekim bu ikinci kararnamenin yayınlandığı Res
mî Gazetede de evvelce beraberce tesbit edilmiş 
olan indirimler aynen muhafaza edilmiş, karar
nameye ekli tebliğde benzinden % 18,41, gasya-
ğından % 16,32, motorinden % 20 oranında 
akaryakıt fonu için bir para tahsil edileceği tes
bit edilmiştir. Bu yüzdeler, şimdi arz edeceğim 
bir hesaba dayandırılarak bulunmuştur. Bu he
sap son derecede açıktır, berraktır. Varilde 40 
cent hesabiylle ham petrol fiyatının indirilmesi 
demek tonda takriben 3 dolar 4 cent, yani 27 lira 
36 kuruş indirim yapmak demektir. Bu indirim 
100 ton ham petrolde 2 736 Türk lirası tutar. 
Yapılacak olan şey 100 ton ham petrolden ne 
kadar benzin, ne kadar motorin, ne kadar gaz-
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yağı istihsal edileceği hesabetmekten ibaret ka
lıyor. Bu hesap yapılmıştır ve bu hesaba göre 
elde edilen gazyağı, benzin ve motorinden % 16, 
% 18, % 20 indirim yapılarak akaryakıt istik
rar fonuna, yani iki fiyat arasındaki fark alın
mak suretiyle 2 725 lira tutarında bir meblâğın 
şirketlerden alınıp akaryakıt fonuna, intikali 
sağlanmıştır. Yani ham petrol fiyatında yapıla
cak indirim sebebiyle fark 2 736 liradır, yapılan 
hesaplara göre şu akaryakıt fonuna arz ettiğim 
yüzdelerden bir fark alınmadığı takdirde 2 736 
lira güya ithal fiyatlanndan indirilirken diğer 
elle şirket kârı olarak hibe edilecektir, transfer 
edilecektir, ne döviz tasarrufu vardır, ne memle
ketin, ne tüketicinin bir istifadesi vardır, bunu 
önlemek için 2 736 liraya tekabül eden miktar
da bir paranın şirketlerden akaryakıt fonuna 
alınması şu bahsettiğim kararnamelerle tesbit 
edilmiştir. Şimdi hal böyle iken ve hakikaten 
bu kararname yürürlükte iken akaryakıt fiyat
larındaki, ham petrol fiyatlarındaki indirim şir
ketlerin kârını şişirmeye elverişli olmaktan çık
mış iken 28 Ekim 1967 tarihinde Resmî Gazete
de yeni bir Kararname yayınlanmış olduğuna 
görüyoruz. 6/8957 sayılı bu yeni Kararname 
yukarda sözü geçen oranların hepsini benzin, 
gazyağı, ve motorin için % 8 olarak tesbit etmiş
tir. Basit bir hesap: Bu yeni orana göre akarya
kıt fonuna alman meblâğın 100 ton ham petrol
den elde edilen ürünlerde artık 2 736 Türk li
rası değil, 1 170 Türk lirası civarına düştüğü
nü gösterir. Bu suretle eski kararnameye göre 
fona alman 2 736 Türk lirası ile yeni Kararna
meye göre fona alınan 1 170 Türk lirası arasın
daki fark bizim hesaplarımıza göre, birkaç lira 
fark edebilir, 1 560 küsur Türk lirası civarın
da bir meblâğ bu yeni Kararname ile yabancı 
şirketlere 100 ton başına hibe edilmiş olmakta
dır. 

Yalnız AT AŞ Rafinerisinin (yani Mobil, 
Şhell, B. P. nin) bir yıl zarfında ithal ettikleri 
ham petrol ve elde ettikleri ürün miktarları bel
lidir. Bu miktara göre bir hesap yapıldığı zaman 
ortaya çıkan durum şudur: Eski kararnameye 
göre akaryakıt istikrar fonuna alınacak olan 
meblâğ 49 milyon lira iken, 28 Ekim 1967 tarihli 
son kararnamedeki yeni % 8 oranına göre bu 
meblâğ 49 milyon lira yerine 21 milyon küsur 
liradır. Bu suretle son kararname ile ve bir yıl 
için, yalnız 1967 yılı için ATAŞ grupu şirketle

rine âdeta hibe edilen meMpğ 27 milyon lira ci
varındadır. Yani 3 milyon dolardan fazla bir 
meblâğ. Tabiî bu 1966 yılı içinde böyledir, çün
kü kararname makable şâmil olarak uygulana
cak bir mahiyet arz etmektedir. 1966 yılı için
de bu miktara yakın kayıp bahis mevzuudur. 
1968 de bu kararname uygulanacağına göre bu
na yakın bir meblâğın yine bir dolaylı yoldan 
transferi ve yabancı şirketlere verilmiş olması 
bahis konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, önceki oranlar, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, iki bakanlğın servisleri 
tarafından müştereken yapılan çalışmalarla tes
bit edildiği halde, son çıkan kararnamenin Ener
ji Bakanlığı tarafından sevk edildiği anlaşıl
maktadır. 

• Hukuk bakımından dikkati çeken bir gare-
bet de var, 6/8957 sayılı bu kararname mülga 
bir kararnameye ek olarak kararname metnin
de gösterilmeyip buna ek bir tebliğde yayınla
nırken ve kararname metinlerinde bu oranların 
her iki bakanlık tarafından müştereken tesbit 
edileceği yazılırken bu defa Enerji Bakanlığı 
tarafından sevk edilen bir kararnamenin metni
ne oranlar ithal ediliyor. Yani kararname çı
kıp sonra servislerin müzakeresiyle bir yüzde 
oranı tesbit edilmiyor. 

Bütün bunlar dikkati çeken esas hususiyet
lerdir ve bu hususiyetlerle birlikte mütalâa edil
diği zaman memleket hesabına, ortaya çıkan de
ğer üzerinde daha fazla durmayı gerektiren bir 
vaziyet bulunduğu intibaını yaratmaktadır. 
Ham petrol fiyatlarında yapılan indirimle sağla
nan faydanın önemli bir kısmını aynı şirketlerin 
bir başka yoldan geri verme anlamına gelen bu 
kararname üzerinde lâyık olduğu dikkat ve cid
diyetle durmak Yüce Meclis için kaçınılmaz bir 
vazifedir. Sayın Hükümet Başkanından ve İk
tidar Grupundan bu konunun tam bir aydınlığa 
kavuşması ve sorumluluk varsa aydınlanması 
konusunda Güven Partisi Grupu olarak göstere
ceğimiz çabalan desteklemelerini bekleriz. Bu 
konu sadece «yetki benimdir, yetkimi kullan
dım» demek suretiyle geçiştirilebilecek konular
dan değildir. 

Güven Partisi Grupu olarak bu anlaşılmaz 
tutum tam aydınlığa kavuşuncaya kadar vatan
sever denetim görevimizi yapmaya devam ede
ceğiz. Çünkü bu düzen yıkma değil, içinde Hu-
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lunduğumuz hür demokratik düzen içinde ya
pılması gerekli olan tabiî murakabe vazifemiz
dir. Çok temenni ederiz ki, vakalar ve hâdise
ler bizim hesaplara dayanan endişelerimizi hak
lı çıkarmasın. Bu konu bütçe müzakereleri sı
rasında aydınlanmazsa grup olarak bunu aydın-
latıncaya kadar meseleyi takibetmeye kararlı 
olduğumuzu beyan ederim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Güven Partisi
nin dış politika ve millî savunma ile ilgili gö
rüşlerinden bâzılarını arz etmeye çalışacağım. 

Biz dış politikada millî menfaatin ve millî 
güvenliğin korunmasını her mülâhazanın dışın
da tutarız, ideolojik yakınlık veya ayrılık Dev
letin dış politikasında temel faktör olamaz. Gü
ven Partisi, bütün devletlerle dostluk ve iyi 
komşuluk münasebetlerinin kurulmasına; dev
letlerin birbirlerinin içişlerine karışmamasına; 
milletlerarası işbirliğinin siyasi, iktisadi, sosyal, 
kültürel ve teknik her alanda gelişmesine taraf
tardır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, bağımsız Cumhuri
yetimizin, millet - ülke bütünlüğümüzün ve Tür
kiye Cumhuriyetinin milletlerarası haklarının 
teminatıdır. 

Güven Partisi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
çağdaş savaş tekniğinin icaplarına göre en iyi 
bir şekilde kurulmasını, yetiştirilmesini ve do
natımını, millî güvenliğimizin temel şartı ola
rak görür. 

Partimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb 
silâh, araç ve gereçler ihtiyacının mümkün olan 
ölçüde yurt içinden karşılanmasını hedef bilir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir ülkenin siyasi ve askerî gücü ile iktisa

di durumu arasında kuvvetli bir bağ vardır. 
Dünyanın ve Türkiye'nin durumuna strate

jik açıdan bakınca şu durum ortaya çıkmakta
dır. 

1970 yılında Rusya'nın 254 milyon nüfusa 
ve Dünya gayrisafi hâsılasının (D. G. S. H.) 
% 15 ine sahibolacağı hesabedilmektedir. 

Avrupa kıt'asındaki uyduları ile birlikte 
Sovyet Rusya 1970 yılında 380 milyon nüfusa 
ve D. G. S. H. nın % 21 ine hükmedecektir. 

Batı, Avrupa, hür Avrupa ülkelerinin 1970 
deki nüfusu 380 milyonu bularak ve bu ülke
ler toplam olarak D. G. S. H. nın % 31 ine sa-
hibolacaklardır. 

Coğrafî bakımdan bir bütün teşkil eden Bir
leşik Amerika ve Kanada bir arada 1970 de, 
224 milyon nüfusa ve D. G. S. H. nın % 31 ine 
sahibolacaklardır. 

Aynı yılda Çin'in 800 milyon nüfusa ulaşa
cağı ve D. G. S. H. nın % 2 sine sahibolacağı 
hesaplanmıştır. 

Hindistan'a gelince, nüfusu 500 milyon civa
rında ve D. G. S. H. daki payı % 2 olacaktır. 

Keza Japonya 109 milyon nüfusla D. G. S. H. 
nın keza % 2 sine sahip bulunacaktır. 

Bu rakamlar önemli rakamlardır ve bunlar
dan çıkarılabilecek çeşitli sonuçlar var. Fakat 
en göze çarpan sonuç, Dünya hâkimiyetini sağ
lama bakımından hür Avrupa'nın taşıdığı 
önemdir. 

Rusya, Avrupanm sınai potansiyelini tah-
ribetmeden Batı Avrupayı işgale muvaffak 
olursa, Sovyet Rusya ve Avrupadaki peykleri
nin % 21' ne ilâveten % 31 oranında bir paya 
daha D. G. S. H. na sahibolacağı için D. G. S. H. 
nm % 52 sine hükmedebilecektir. Böyle bir 
durumda, Rusya Dünya hâkimiyetini sağlamak 
bakımından kuvvetli bir temele kavuşmuş bu
lunacaktır. Buna karşılık Birleşik Amerika ve 
Kadana'nın iktisadi gücü ile hür Batı Avrupa
nm iktisadi gücü ile arada kaldığı takdirde bu 
topluluk D. G. S. H. nın % 62 sine sahip bulu
nacaktır. Bu gücün karşısında Sovyet Rusya 
ile Avrupadaki uydularının sadece % 21 e sa
hip bulunacakları meydandadır. 

iktisadi bakımdan, Atlantik Dünyası, Sov
yet Rusya ve peyklerine göre üç misli kuvvetli 
olacaktır. 

Şüphesiz, stratejik alanda, Sovyet komü
nizmi ile hür dünya arasındaki mücadelede ik
tisadi güç tek faktör değildir. Böyle olsaydı 
mesele çok basit sayılabilirdi. Fakat coğrafi 
şartlar ayrıca önem taşımaktadır. 

Batı Avrupanın hür ülkeleri D. G. S. H. nm 
% 31 ne sahiboldukları halde Sovyet Rusya ve 
peyklerinden daha üstün bir güce ekonomik 
alanda sahip bulundukları halde çok dar bir 
alana sıkışmışlardır. Asya ve Avrupa kıtası
nın bir ucunda, küçük bir köprübaşı sayılabi
lecek bir alanda, D. G. S. H. nın üçte birine ya
kını toplanmıştır. Köprübaşlarınm savunulma
sı güçtür. Savunmada başarı bizzat köprüba-
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sının kendi içinde çok iyi teşkilâtlanmasının 
ve köprübaşmı besliyecek bir hinterlandın bu-
bulunmasına bağlıdır. Her türlü ideolojik ve 
hissî tercihin ötesinde, hür Avrupanın coğrafî 
durumu ve Rus komünizminin yayılmasına 
uzun vadede karşı koyma zarureti, bir Atlan
tik ötesi desteğini Avrupa için zaruri kılmak
tadır. 

Birleşik Amerika'da aynı ölçüde Avrupaya 
muhtaçtır. Hür Avrupaya diz çökturecek bir 
Rusya, D. G. S. H. nm yarısından çoğuna sa
hip olduktan başka Orta - Doğu ve Afrika'ya 
nüfuz alanı haline getirecek ve Avrupa - Afri
ka kıtalarına dayanarak müthiş bir güc haline 
gelip bu atlama tahtasından kolaylıkla Lâtin 
Amerika'ya ve Kuzey Amerika'ya sıçrayabile
cektir. 

Kısacası Avrupanın uzun vâdede hür kalma
sı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki 
destek güçlere bağlı olduğu gibi, askerî bakım
dan Kuzey Amerika'nın dayanma gücü de Av
rupa'nın Ruslar eline düşmemesine bağlıdır. 

Komünistlerin, hür dünya içindeki tesanü-
dü parçalamak için bunca çaba göstermelerinin 
sebebi de budur, önemli olan nokta, dünya gay-
risafi hasılasının % 62 sine saaibolan Atlantik 
camiasının gelişmeye muhtaç ülkelerin kalkın
ması hususunda daha akıllıca, gerçeklere daha 
uygun bir yer izlemesidir. 

Az gelişmiş ülkelerle gelişmiş dünya arasın
daki genişlemesi uzun vâdede dünyamızı ve 
hür düzenleri tehdideden en mühim faktörler
den biridir. 

Nihayet bilimsel araştırma ve teknoloji ala
nındaki amansız yarışmada, dünyamızın ve ül
kelerin geleceğini tâyin eden bir başka fak
tördür. Ve bu konuda Türkiye yine uyanık ol-
mıya ve bilim yarışına, teknoloji savaşma ka-
tılmıya, bu alandaki gelişmeleri dikkatle izle
meye bilim adamı yetiştirmeye, bir millî araş
tırma politikası takibine mecburdur. 

Batı Avrupanın sağ kanadında Türkiye'nin 
jeopolitik ve stratejik durumuna gelince 

Bütün Orta - Doğu, Yakın - Doğu ve Af
rika'ya hâkim olarak Adkenize sağlam bir su
rette yerleşmek istiyecek olan güçlerin Türki
ye'yi de ele geçirmek veya kendi uyduları ha
line getirmek istiyeceği jeopolitik bir gerçek
tir. 17 nci asırdan beri tarih, bu gerçeğin çeşit
li tezahürleriyle doludur. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin bağımsızlığını, toprak bütün

lüğünü ve hür müesseselerini korumak amacı ile 
Atlantik ittifakına dâhil oluşu, bu jeopolitik 
gerçeklere dayanır. 

Buna karşılık bugün, bâzı çevrelerin söyle
dikleri şudur : Stalin'in ölümünden sonra, mil
letlerarası komünizm artık savaş ve ihtilâl gibi 
silâhlı yollara başvurmaktan vazgeçmiştir. Bu 
durumda, Türkiye'nin Atlantik ittifakı içinde 
yer almasına lüzum yoktur. Bu görüş, bugün 
Türkiye'de bir siyasi partinin zaman zaman 
ifade edilen görüşüdür. Ve bu iddia gerçeklere 
asla uygun değildir. Bu iddiayı ileri sürenler, 
Türk Milletini aldatabileceklerini sananlar
dır. 

Gerçek şudur ki, milletlerarası komünizmin 
hiç bir çeşidi, savaş ve ihtilâl yolları ile silâh
lı tecavüz metodundan prensibolarak vazgeç
miş değildir. Sadece 1957 - 1960 yıllarında ko
münist partiler bildirilerinde bâzı memleket
lerde komünistlerin parlömanter yolları dene
yebileceklerine dair bir hüküm yer almıştır. 
Çin komünistlerinin bunun üzerine Sovyet 
Rusya Komünist Partisini savaş ve ihtilâl gibi 
şiddet yollarını terketmekle, revizyonist olarak 
suçlaması üzerine Sovyet Komünist Partisinin 
bütün dünya efkârı önünde Çin komünistlerine 
cevap verirken neşrettiği bildiride belirtildiği 
gibi, savaş ve ihtilâl metodunu onlar da terket-
miş değillerdir. Aynen Çin Komünist Partisi
nin bu ithamının doğru olmadığını kendilerinin 
de savaş ve ihtilâl gibi şiddet yollarını reddet
mediklerini ve barışçı yolları sırf alternatifler
den biri olarak gördüklerini, bugün Sovyet 
Rusya'da hâkim olan Komünist Partisi res
men ilân etmiştir. Ve bu belgeler bugün de 
Moskova etrafında kümelenmiş ve çeşitli mem
leketlerde yer almış bütün komünist partileri
nin temel politikasıdır. Nitekim İkinci Dünya 
Savaşından sonra kendi halk oylarmdaki bas
kıya dayanamıyarak silâhlı kuvvetlerini çok 
geniş ölçüde terhis eden Batı devletleri karşı
sında Sovyet Rusya askerleri terhis etmemiş
tir. 

Emperyalist olmadığı iddia edilen bu dev
letin yalnız İkinci Dünya Savaşı sonunda ilhak 
ettiği arazilere bakınız. Uzak Doğu'da Japon
ya'dan başlayarak, kuzey Avrupa'da Finlan-
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diya'nın bir ucundan başlayarak, üç devlet Le-
tonya, Litvanya, Estonya'nm tamamını yuta
rak, Polonya'dan 11 milyon nüfusun yaşadığı 
toprakları alarak, Almanya'dan Doğu Purus-
ya'yı, Çekoslovakya'dan Rütenya'yı, Romanya-
dan Besarabya'yı alarak ilhak ettiği nüfus sa
yısı 93 milyondur arkadaşlar. Ve bunlar mede
niyet görmemiş, bağımsız devlet görmemiş ka
vimler de değildir. Bunlar hiç bir zaman ba
ğımsız yaşamamış kavimler de değildir, Avru-
panın medeni kavimleridir. 93 milyon nüfusu 
ve 490 000 kilometrekare araziyi yalnız İkinci 
Dünya Savaşı sonunda ilhak etmiş olan ve ara
zi ilhak etmediği bir iki devlet var. Türkiye'
den arazi talebetmiş, İran diğer komşusu. Ora
dan da çıkmak istememiş, hür Batı kendisini 
zorlayıncaya kadar 1947 senesine kadar girdiği 
toprakları terketmek istememiş. Bu devlet em
peryalist değilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu devletle de 
karşılıklı iyi münasebetler, samimî dostluk 
içinde saygıya dayanan, içişlerine karışmama 
esasına dayanan münasebetler içinde bulunma
yı elbette isteriz. Ancak gerçekleri bilmiye mec
buruz. 

Emperyalist bir türlüdür, to'planacaksm, 
Komünist partileriyle, düşüneceksin, bir tek 
emperyalist var yer yüzünde. Yer yüzünde em
peryalist bir tane değil. Yer yüzünde Kızıl 
emperyalist var, yer yüzünde belki bunun dı
şında ekonomik yayılma, ekonomik dış ticaret 
yollarından sömürme de var. Aklını başına al, 
dün de bu kürsüden arz ettiğim gibi Kızıl em
peryalistle de, petrolcü emperyalistle de müca
dele etmenin tedbirlerini bul. 

Milliyetçilik bunu gerektirir. Milliyetçilik 
sadece bir tek emperyalizmi görüp öteki em
peryalizmi görmemek değildir. Türkiye'de Rus
ya ile Türkiye arasında çıkmış olan bütün savaş
larda mütecaviz Rusya değil, bizim tarafımız 
olduğunu iddia edecek kadar ileri giden ga
filler ve arka niyetliler görülmüştür arkadaş
larım. Bizim mücadelemiz bunlarladır. Bunu 
söyliyecek kadar tarihi inkâr ederler. (Alkış
lar) Bugün 

Dünya barışı kontrollü bir genel silâhsız
lanmaya dayanmıyor. Bugün dünya barışı is
tikrarsız bir dehşet dengesine dayanıyor. Her 
iki taraf stratejik nükleer gücün kullanıl

ması takdirinde bir saat gibi kısa bir za
manda 100 küsur milyon insanın kendi ül
kelerinde ölebileceğim bildikleri için karşı
lıklı bir korku içindo nükleer tetiği basmak
tan çekinir hale gelmişlerdir ve bir nükleer 
savaşı önliyen de sadece bu dehşet dengesi, 
bu lıorku dengesidir. Fakat bu demek değil
dir ki, karşı tarafın stratejik nükleer gücü 
kullanmasına imkân vermeden konvansiyonel 
silâhlarlarla, mahallî harplerle, iç kışkırtma
lar ve iç harpler yaratarak veya gerilla savaş
ları yaratarak komünizme uygun gördüğü yer
lerde tecavüze girişmiyecektir. Kısa zaman 
evvel toplatıldığını okuduğum, daha toplatıl
madan evvel vapur iskelelerinde gördüğüm ve 
satmalıp okuduğum bir kitap var, kapağında 
silâhlanmış köylüler, d:Mcatle çizilmiş, ünifor
ma değil, her birinin serpuşu ayn, her biri
nin kılığı ayrı, baştan başa fişeklikler ve si
lâhlar yürüyüş halindeler, iki büyük imza; 
Mao Çe Tung, Çekua Vera, hani arkasından 
meth'ye yazdıkları Çekua Vera. Arkasından 
aleyhimizde fermanlar düzmüş olan, biraz ev
vel bize lüzumsuz yere tecavüz etmiş olan 
bir partinin, -anamuhalefet partisinin en yük
sek icra organında bulunan bir zatın sahibi 
bulunduğu, malî ortağı bulunduğu dergide ka
pak resmi olan, öldün ama silâhını tutacak
lar vardır denen Çekua Vera, ve Mao Çe Tung. 
Ve bu kitabın içinde bir iç savaş nasıl baş
latılır, bir dağlık bölgeden nasıl başlatılır, 
bazan 15 - 20 (kişi ile nasıl başlatılır, köyler 
nasıl işgal edilir, basılır, basılan yerde bir
takım insanlar nasıl öldürülür, ötekilere onun 
malı nasıl dağıtılır? Nasıl siyasi eğitim yapı
lır ve nasıl yağ lekesi gibi bir köyden bir 
köye giderek, siyasi akidenize uymıyanlan öl
dürerek gerilla' savaşı başlatılır? Nasıl depo
lar basılarak, başka ikmal yolunuz yoksa ve 
düşman her halde muntazam ordu olunca millî 
ordu ile onun depoları basılacak olduğuna 
göre nasıl bu depolar basılarak silâhlar alı
nır, nasıl o depolar basılarak gerilla harbi 
çıkarılır, nasıl mücadele yapılır? Nasıl sıhhiye 
servisi yürür, manga teşkilât, nasıl düzen
lenir, bölük teşkilâtı nasıl düzenlenir, silâhı
nız kâfi gelmezse silâhsız erlerle nasıl savaş 
yürütülür. Bir manga kaç silâhla bir bölük 
kaç silâhla yürütülebilir. 
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Bütün bunların edebiyatı yapılır halde
dir ve yeryüzünde milletlerarası komünizm, 
bugün nükleer savaş düşünmüyor ama aklı 
başında, olayları takibeden, sadece okuyan her
kes biliyor ki, mahallî savaşlar durmuyor, 
konvansiyonel silâhla yapılan savaşlar durmu
yor, gerilla harpleri durmuyor, arkadaşlarım. 
O halde Türkiye'nin jeopolitik durumunda 
olan bir memleket hiçbir zaman uyanıklık
tan uzaklaşamaz. Türkiye yalnız ve silâhsız 
yaşıyabileceği bir coğrafya bölgesinde değil
dir. Türkiye'nin coorafvası dıs politikasında 
değişmiyen, hiçbir zaman değişmiyecek olan 
bir faktördür. Ve bu faktör çeşitli yönlerden 
bizim bakımımızdan bâzı talihsizliklerle dolu
dur. Güneyimizde istikrarsız devletler vardır, 
talepkârdırlar, Batımızda dost ve müttefik 
Devlet dahi megalo - idea hayaliyle toprakları
mızı işgal etmek, Büyük İskender'in yolundan 
geçmek gibi hikâyelerinden bahseder, okulun
da, kilisesinde devamlı bu telkini yapar. 

Kuzeyinde bilinen Devlet vardır, Trakya'
da Türk kuvvetlerinin karşısında yalnız bir 
Devletin sınırında, ona muadil kuvveti getirip 
koymuş olan bir cephe vardır. O halde Türkiye 
silâhsız ve yalnız kalamaz. Türkiye modern 
teknoloji içinde gerekli silâhları, müttefikle
rinden temin edemediği takdirde, konvansi
yonel silâhlarla mücadele yapamıyacak durum
da olduğu takdirde Türkiye'nin bir başka ka
naldan silâh temin etmek durumunda kalması 
düşünülmektedir. Türkiye silâhsız kalsın den
memekte, Türkiye'de bu silâhlar başka yerden 
alınsın denmektedir. 

NATO içinde cereyan eden son strateji tar
tışmaları da ortaya bir gerçeği koymuştur, deh
şet dengesi sebebiyle artık klâsik silâhların öne
mi yeni baştan artmıştır. O halde millet olarak 
iktisadi kalkınma kaynaklarımız sınırlı da ol
sa kendimiz bir taraftan harb sanayii kurmak 
durumundayız, diğer taraftan bulunduğumuz 
coğrafyada savunmamızı iç fesada, dış tehlike
ye karşı savunmamızı yapabilecek silâhlara ken
di malî ve iktisadi gücümüzle sahibolabileceği-
miz zamana kadar ittifak manzumeleri içinde 
emniyetimizi aramaya mecburuz. Bu bir hesap 
ve akıl işidir. Bu bir takım peşin hükümlerle 
ideolojik ve hissî tercihlerle karara bağlanabi
lecek bir mesele değildir. (O. H. P. sıralarından 
«Düzen değişirse ne olur?» sorusu) Düzen de-

değişse de coğrafya değişmiyor, coğrafya bu. 
Değerli arkadaşlarım, NATO içinde kalma

mız demek, aynı zamanda bizim için son dere
cede hayati olan NATO'nun koordone plânları
nın yapılmasında ve uygulanmasında Türkiye'
nin söz hakkı bulunması, katkıda bulunabil
mesi demektir. Nasıl olsa bizi savunurlar baş
ka şeydir, savunma plânlarının hazırlanmasın
da bizzat hazır bulunmak, söz sahibi olmak 
başka şeydir. Türkiye ittifak manzumesi için
de faal şekilde varlığını hissettirebilirse elâs
tikî mukabele stratejisi içinde savunmasını Tür
kiye açısından en verimli şekilde yapabilmek 
imkânlarına kavuşur. 

NATO içindeki durumumuz bakımından 
Güven Partisi Grupu olarak bir noktayı açıkça 
belirtmek isteriz : Bizim bu ittifaka dâhil oluşu
muz bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü 
ve hürriyetimizi korumak içindir. Eğer NATO 
içindeki savunma tertibatı bu ilkeleri ihlâl ede
bilecek bir mahiyet taşırsa ve NATO içinde 
Türkiye'nin durumu ittifak üyeleri arasında 
eşit egemenlik prensibine uymazsa, bu tak
dirde biz büyük şikâyetler içinde bulunuruz. 

İçinde bulunduğumuz ittifak manzumesin
de Türkiye'nin savunmasını sağlamak bakımın
dan memleketimizde bâzı müttefik birliklerin 
kullanabileceği üs ve tesisler bulunabilir. Bu 
üslerin ve tesislerin ve buralarda bulunacak 
müttefik askerî personelin statüsünün, Türki
ye'nin NATO içindeki eşit egemenlik haklarına 
aykırı düşmemesi şarttır. 

1961 seçimlerine kadar geçen yıllar içinde 
bu konuda akdolunan bâzı ikili anlaşmaların 
bu esaslara uygun olmadığı şüphesizdir. Bil
hassa Türk yargı organlarının yetkilerini kısıt
layıcı bâzı ikili anlaşma hükümlerini bu arada 
zikretmek gerekir. Anayasa hükümlerine ay
kırı ve bâtıl tasarruflara istinaden akdedilen 
bu hükümlerin ortadan kaldırılması için yapıl
mış ilk kanun teklifi Güven Partisi mensupla
rına aittir. 

Bu önemli konuda Güven Partisi Grupunun 
görüşleri şunlardır : 

Bu gibi üs ve tesislerde ve bunları kullanan 
müttefik personele uygulanacak statü eşit ege
menlik esaslarından ayrılamaz. Bu üs ve tesis
ler, Türk ve müttefik personelin ortak hizmet
lerinde ortak olarak kullanılmalı, bunların ku
rulması ve faaliyeti tamamiyle Türkiye'nin mu-
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vafakatine bağlı tutulmalıdır. Bu üs ve tesisle
rin kurulduğu arazi üzerinde hükümranlık ve 
mülkiyet haklarımızın devri veya bu arazinin 
kiralanması elbette söz konusu olamaz. Bu ara
zi üzerindeki tesislerin tamamı Türkiye'nin mül
kiyetinde sayılmalıdır. Üs ve tesislere giriş ve 
çıkış ve buralardan yapılacak harekât konula
rında ve sair konularda Türkiye'nin kontrolü 
tam ve mutlak olmalıdır. Bu üs ve tesislerde 
Türkiye istediği kadar personel bulundurabil-
meli ve bu üs ve tesisleri NATO dışındaki ken
di millî amaçları için tam bir serbesti içinde kul
lanabilmelidir. Bu üs ve tesislerdeki müttefik 
birliklerin kazaî ve sair konulardaki statüsü. 
NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesine uygun 
olmalı ve bunun dışında hiçbir hak ve imtiya
zın verilmesi söz konusu olmamalıdır. Bu üs 
ve tesislerdeki müttefik birliklerin personel 
miktarı, silâh ve teçhizatı ile her çeşit ikmalleri. 
Türkiye'nin tam kontroluna tabi bulunmalıdır. 

Bu esaslara uygun olacak bir temel anlaş
manın müzakerelerinin son safhalarına gelindiği 
sorumlu Hükümet üyelerince açıklanmış bulun
maktadır. Hükümetten temennimiz, askerî sır 
teşkil edecek tatbikat protokolleri dışında, bu 
temel anlaşmanın T. B. M. M. ne sunulmasidır 
Böylelikle, Türk kamu oyu çok konuşulan ve 
çok istismar edilen bu konuda tam açıklığa ka
vuşmuş olacaktır. 

NATO ile ilgili bir ayrı nokta şudur : Biz 
NATO'ya millî menfaatlerimizi korumak için 
girdik. NATO'da kalmamız da buna bağlıdır. 
Atlantik İttifakının icaplarının Türkiye'yi ha
yati millî çıkarlarını savunmaktan ve takibet-
mekten meneder bir tarzda tefsir edilmesi, Tür
kiye açısından elbette mümkün değildir. Bu 
nokta, bilhassa Kıbrıs ihtilâfının Türkiye'nin ve 
Türk Cemaatinin hayati menfaatlerine uygun 
olarak çözülmesi bakımından da büyük önem 
taşımaktadır. 

Türkiye'nin Kıbrıs gibi büyük millî menfa
atlerinin korunması bakımından bütün müttefik
lerimizin bilmesi gereken bir husus vardır. Tür
kiye için hayati menfaatlerini ve Kıbrıs'taki ce
maatimizi korumak üzere askerî müdahalenin 
zaruri olması halinde NATO ve müttefikleri
miz, Türkiye'nin karşısına askerî imkânlarla 
çıkmaya veya Türk askerî harekâtını köstekle-
meye kalkıştıkları takdirde, Türk Milleti, şe

ref ve haysiyetini ve millî menfaatlerini elbette 
feda etmiyecektir. İttifaklar millî menfaatlerin 
savunulması için kurulur, millî menfaatlerin 
bertaraf edilmesini sağlamak için kurulmaz. 

Sayın milletvekilleri; Son Kıbrıs buhranı so
nucunda Türkiye'nin elde ettiği ve elde edeme
diği şeyler vardır. 

Buhranın sonucunda, şu veya bu yoldan Kıb
rıs'da menfaatlerimize uygun geçici veya nihai 
bir hal çaresine ulaşabilmemiz bakımından, mü
zakere gücümüze mesnedolacak fiilî durumda, 
lehimizde nispî bir gelişme olmuştur. Gerçek
ten, Yunanistan'ın adaya anlaşmalara iaykırı 
olarak soktuğu askerî birliklerin malzemeleri ile 
birlikte geri çekilmesi taahhüdünün elde edil
mesi müspet bir adımdır. Bu Yunan birlikleri
nin ağır malzemeleri ile birlikte tam olarak ge
ri çekildikleri anlamına gelmez. Bu çekilmenin 
kontrolunda güvenebileceğimiz tek unsur yine 
kendi istihbarat imkanlarımızdır. Bu konuda 
"Birleşmiş Milletler gücüne güvemlemive^e^i sa
bit olmuştur. Şimdiye kadar çekilenlerin dışın
da adada Yunan askeri ve malzemesi kalmışsa 
vevahut bunlar su veya bu yoldan veniden giz
lice oraya sokulmak istenirse, Türkive'nin, as
kerî mukabele-bilmisil ve abluka sribi zecri 
tedbirlere başvurmaktan çekinmivece«inin her
kes tarafından bilinmesinde büyük fayda gö
rürüz. 

Gayrimeşrû Rum İdaresinin anlaşmalara ve 
Kıbrıs Anayasasına avkırı olarak kurdumu aske
rî ve yarı askerî birliklerin «"^«nfiaMırıİTnası 
sağlanmamıştır. Buhran sırasında. ditVomatik 
müzakerelerin lüzumundan fazla uzavan bir pro
sedüre tâbi tutulmuş olması ve meselenin n*»t.ı>e-
de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine intikal 
etmiş bulunması, gavrimesru yerli Hum bitik
lerinin silahsızlandırılması konusundaki talep
lerimizin yerine gelmesini önleyici bir unsur ol
muştur. 

Kıbrıs meselesinin haklı ve âdil bir çözüm 
yoluna girmesinin müzakere yo"Mvle mümkün 
olabilmesi için. gavrimesru Rum İdaremin bu 
kanunsuz askerî birliklere güvenecek halden çı
karılması şarttır. Son buhrandan sonra bu ko
nuda, zamanı gelince, gereken teşebbüsleri ya
pabilmek bakımından daha müsait bir durum
da görünüyoruz. 

Son buhranda, yeterli o1ma,makla beraber, 
önceki fiilî duruma nazaran daha müsait say-
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dığımız sonuca ulaşabilmişsek, bu, bütün Türk 
Milletinin yekvücut ve millî amaçların azimli 
takipçisi manzarasını dünya önünde arz etmiş 
olmasiyle mümkün olmuştur. Haklı talepleri 
yerine getirilmediği takdirde, Türkiye'nin Kıb
rıs'ta askerî müdahale hakkını kullanmaktan 
çekinmiyeceği intibaı, bütün dünyada ciddî ola
rak uyandırıldığı ölçüde netice alınmıştır. Müt
tefiklerimiz ve komşularımız, Türkiye'nin barı
şı ve ittifakı koruma mülâhazalarını millî şeref 
ve haysiyetinin ve Kıbrıs'ta Türk varlığını ko
ruma amacının üzerine çıkarmıyacağını daha iyi 
anlamışa benzemektedirler. 

Kıbns meselesinin bundan sonraki safhala
rında da millî beraberlik içinde aynı azim ve ka
rarlılığı milletçe gösterdiğimiz takdirde, başa
rıya ulaşacağımız şüphesizdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kıbns konusunda Türkiye'nin başarılı bir 

politika güdebilmesi, ancak ve ancak milletçe 
nihai bir hedef üzerinde birleşmemize bağlıdır. 
Daha önce gerekçesiyle arz etmek fırsatını bul
duğumuz ve Dışişleri Bütçesi görüşülürken söz
cümüzün etraflıca açıklıyacağı gibi. Türkiye'nin 
nihai millî hedefi «taksim» olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kısaca tartışma 
konusu olan ve bugün de tartışma konusu ol
muş bulunan bâzı hizmet sektörleriyle ilgili mü
lâhazalarımı arz ettikten sonra bir tarize cevap 
vererek konuşmamı kapatmaya çalışacağım. 

Eğitim konusunda bir inancımızı belirtmek 
isterim. Güven Partisi, programında da yazılı 
olduğu gibi, eğitimin parası olanlar için bir im
tiyaz değil, kabiliyeti olan ve çalışan bütün 
Türk çocukları için bir hak olduğu inancında
dır. Bu itibarla eğitim alanında fırsat eşitliği
nin yaratılması bizim için başta gelen dâva
lardan biridir. Bunu uluorta ithamlarla hallet
mek mümkün değildir. Bu kürsüden birtakım 
rakamlar verildi. Hal çareleri de söylemek 
lâzım. 

Hal çaresi olarak Güven Partisi Grupu ha-
tırlıyacağınız gibi plân müzakereleri sırasında 
bir önerge vermiş ve ortaokullarla liselerde oku
yan parasız yatılı öğrencilerinin, yani varlıksız 
ailelere mensup, fakat kabiliyetli çocuklann 
miktannın 5 yılda 80 000 e ulaşmasını sağlıya-
cak bir çalışma yapmıştır. îkinci Kalkınma 
Plânında esasen Hükümet teklifi olarak parasız 
yatılı öğrencilerin oranını artırma çabası vardı. 

Fakat, biz bunu yeterli görmedik, bu oranın 
daha da artırılması yolunda yaptığımız teklifi 
Plân Komisyonu da, Yüce Meclisin çoğunluğu 
da olumlu karşıladığı için 4 bin olan parasız 
yatılı öğrenci sayısını, 5 yıl gibi kısa bir za
manda 20 misli artıracak bir teklif plâna gir
miş oldu. Bu gibi dâvalar böyle müspet tek
liflerle, böyle müspet çalışmalarla halledilir. 

Aslında mesleke biraz yakından bakıldığı za
man görülen gerçek şudur : Maalesef ifade et
mek lâzımdır ki, Birinci Plân döneminde parasız 
yatılı öğrenci adedi düşmüştür. Plânın ilk 
yılı olan 1963 te ortaokul ve liselerde % 1,5 
öğrenci millet hesabına okuyordu. 1967 de 
% 0.7 ye, yarıya düşmüştür. Sadece son raka
mı burada okuyarak bir düzen yıkma edebiya
tı yapılamaz. Bir gerileme vardır. Bu geri
lemenin içinde belki bu Meclisin mensupları ola
rak her birimize düşen mesuliyet hisseleri 
vardır. Bu gerçeği görüp, bu gerilemeyi dur
durup şimdi bu gidişi tersine çevirerek % 1 in 
altına düşmüş olan parasız yatılı öğrenci ora
nını çok yüksek oranlara doğru götürmek lâ
zımdır. Bu istikamette îkinci Plânda muhale
fet partisi olarak bizim ve Hükümetin elbirliği 
ile sarf ettiği çaba ile bir artış sağlanmıştır. 4 
binden 80 bine parasız yatılı öğrencilerin, ka
biliyetli köy ve kasaba çocuklannın okutul
ması imkânlan artınlacaktır. Bunun fiilen 
gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek bir 
muhalefet vazifesi olarak, bir denetim vazifesi 
olarak asla ihmal etmiyeceğimiz bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim alanında göze 
çarpan önemli bir gerçek, eğitimimizde sayıların 
artması, fakat kalitenin düşmesidir, öğrenci 
sayılarına, dersane sayılarına baktığınız zaman 
vıldan yıla önemli sayılabilecek artışlar var. 
Fakat 1960 yılında ortaokullarda basan ora
nı % 70 iken, beş yıl sonra ortaokullarda ba
şarı oranı % 50 ye düşmüştür. 1960 da liseler
de basan oranı % 62, beş yıl sonra başarı 
oranı % 49 a düşmüştür. Demek ki, eğitimde 
bilhassa üzerinde durulacak hususlardan biri 
kalitenin artınlması olmak gerekir. öğrenci, 
öğretmen oranları aleyhte bozulmakta, bir 
öo-retmene gitgide daha çok sayıda öğrenci 
düşmektedir. 

îkinci Plân döneminde ilkokul çağındaki ço
cuklarımızın % 100 nü okula almak imkânı sağ
lanacak, buna mukabil yetişkinler eğitiminde 
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gerekli hamle yapılamadığı için okuma - yazma 
bilmiyenlerin sayısı artmaya devam edecektir. 
Bu dönemde 5 milyon kişi okuma - yazma öğ
renecektir diye hesaplanmıştır. Buna rağmen 
okuma - yazma bilmiyenlerin oranı eksilse bile, 
daha evvelki yılların biriktirdiği ihmaller sebe
biyle, hızlı nüfus artışı sebebiyle ikinci Plân dö
neminde mutlak sayı olarak okur - yazar o;mı-
yan yurttaşlarımızın sayısı artarak 14 milyona 
varacaktır. Hattâ busrün tesbit edPen tempo 
muhafaza edildiği takdirde üçüncü Plân döne
minin son yılı olan 1977 de okur - yazar olmıyan 
yurttaşlarımızın sayısı 14 milyondan 18 milyo
na çıkmış olacaktır. Bu mutlaka halletmemiz 
gereken bir konudur. Bunun da çaresi, yetişkin
ler eğitimine şimdikinden daha fazla önem ver
mektir. 

Okuma - yazma dersanelerine devam edenle
rin sayısı azdır. Devam edenlerin basarı oranı 
yarıdan dıha azdır. Bu dsrsane^ere Tefi göste-
rilmemesinin sebebi; sanıyoruz ki, sadece oku
ma - yazma öğretilmeye çalışılmasıdır. Bu der-
saneler yalnız okur - yazar yurttaş değil, ama 
hem okur -yazar, hem de müstahsil yurtas ye-
tiştirirse, okur - yazar ve daha iyi riftci. okur -
yazar ve dıha iyi isçi yetistirirse sanıvoruz ki, 
çok daha fazla savıda vatandaş bun1 ara İM gös
terecektir. Güven Partisi Grupu olarak bu yol
da eh*1, sarfını istiyoruz. 

Türkiye'de bulman 630 b^ımsız ortaokul
dan 130 il merkezlerinde, 455 ı^e merkezle
rinde sadece 55 i bucaklardadır. Köy çocukla
rımıza biraz evvel arz ettiğim gibi millet he
sabına burslu ve yatı1! olarak okuma imkân
ları artırılsa bile bu kâfi galmiveceğine p-ö̂ e, 
ilçe ve il merkezlerindeki ortaokul ve liselerin 
yanında köy çocukun i~m yurtlar ve mnsivon-
lar knrmı, i^ne şimdikinden daha fnrh önem 
verilmelidir. İlkokulu bitiren köv çocuklarımız, 
pradrn. o-ficpn uzun yıllar zarfında fkoknlda 
ö^TAndiklerini yeterince defrerlendiremivor. 
ilköğretim Kanununda tamamlayıcı ve v«*M.t-
rici sınıf ve kursların kurulması öngörül
müştür. Tamamlayıcı ve yetiştirici sınıflarda ve 
kurslarda okum?1. - yazma öğrettiğimiz, ilkokul 
diploması verdiğimiz çocukları daha müstah
sil vatandaş olarak yetiştirmek üzere çalışma
lar yapılacaktır. Fakat kanun yürürlüğe gir
diğinden bu yana, bunca yıl geçtiği halde bu 
sınıf ve kurslar açılmamıştır. 

öğretmenlerle ilgili olarak şikâyet konula
rının başında bu yıl bütçesinde tekrarlanma
masını temenni ettiğimiz bir durum vardır. 
Her yıl ek ders ücretlerinin ödenmesi gecik
mekte ve öğretmenlerimiz bütçe yılının sonla
rına doğru büyük geçim sıkıntısına sürüklen
mektedir. Bu duruma mutlaka, bu yıl çare bu
lunmasını Güven Partisi Grupu olarak istiyoruz. 

Eğitmenlerle ilgili bir kanun teklifimiz var
dır. Uunun da biran evvel kanunlaşması İçi* 
çalışmaya devam edeceğiz. 

öğretmenlerle ilgili olarak devamlı polemik 
yapılmaktadır. Bir cümle ile bu konuda Güven 
Partisi Grupunun görüşünü özetlemek isteriz. 

Öğretmenlerin siyasi iktidarın baskısından 
da, solcu kuruluşların siyasi amaç güden tasal
lut ve istismarından da Türk İrfan Ordusu
nu, yarının Türkiye'sinin kurucusu olan öğret
menlerimizi kurtarmak gerektiği inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlarla 
ilgili olarak dileğimiz, sosyal güvenlikten mah
rum olan ve çalışamadıkları zaman ailelerinin 
geçimi tehlikeye düşen bu yurttaşlarımızın tıp
kı işçi kardeşlerimiz gibi hastalık, kaza ihtiyar
lık ve ölüm gibi risklere karşı sosyal güvenliğe 
kavuşturlmasıdır. Bu yoldaki çalışmalara biran 
ovvel başlanmalıdır. Esnaf ve sanatkârlara açı
lacak kredinin artırılmalını, Ustalık, Kalfalık, 
ve Çıraklık Kanununun biran önce çıkarılmasını 
ve esnafın defter tutma usulü yerine götürü usul
lerle vergilendirilmesini lüzumlu görüyoruz. 

işçilerle ilgili olarak belirtmek istediğimiz 
başlıca nokta şudur: Türkiyenin sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik yönünde ilerlemeler kaydet
mesi, sınıf kavgasını teşvik eden, milletimizi di
lim dilim bölen, memleket şartlarına aykırı, es
kimiş ideolojilere dayanarak olmayacaktır. Gü
ven Partisi bu bakımdan Türk İşçilerinin çok 
büyük çoğunluğunun sınıf kavgasını hedef tut
maktan milliyetti kuruluşlar etrafında top
lanmış olmasını, Anayasa düzeninin ve Millî 
Birliğimizin korunması bakımından büyük bir 
teminat sayar. 

lıçi dâvaları ile ilgili olarak bir dileğimiz; 
işçi - memur ayrımının sağlam kıstaslara bağ
lanmasıdır. Bu konuda içtihatlar ihtivası kar
şılamak bakımından yetersizdir. İçtihatlar ye
tersiz hale gelince kanunla boşluğu tamamla
mak gart olur. 
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İşsizlik sigortasının kurulması dolayısiyle 

kıdem tazminatı müessesesinin kaldırılacağı yo
lundaki haberler Çalışma Bakanınca resmen ya-
lanlanmıştır, bunu bir teminat olarak kabul 
ediyoruz. 

Bugünkü iktisadi şartlarımız içinde, issizlik 
sigortası, uzun vadede ve adım adım gerçek
leştirilebilecek bir hadeftir. Bu hsdefi gerçek
leştirmek isterken, işçilerimizi yerleşmiş bir te
minat müe3S3sesinden mahrum etmemek gerek
tiği aşikârdır. 

Partimiz, bugünkü mevzuat ve tatbikatta 
işçilerin emeklilik yaşı konusunda düzeltilmeye 
muhtaç önemli adaletsizliklerin mevcudolduğu 
kanısındadır. Bu konuyu dikkatle takibetmek 
kararındayız. 

İşçilerin kooperatifler yanında ferdî kredi 
yolu ile meskene kavuşmasını kolaylaştıracak 
tedbirler alınacağı müjdesini sevinçle karşıladık. 

İşçilerimizi temsil eden Türk - iyin Ser
maye Piyasasını denetlemek için kurulacak ko
misyonda temsilini zaruri görürüz. 

İşçi yardımlaşma kurumunun biran ence ku
rulmasını önemle destekliyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Personeli konu
sunda temennimiz; Devlet Personel Kanununun 
uygulanmaması karşısında; Personel rejiminin 
süratle yeniden ele alınması olacaktır. Bu arada 
mahallî idarelerimizde çalışan ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinde görevli olan ve hayat paha
lılığından Devlet dairelerinde çalışan kimseler 
kadar müteessir bulunan personelin % 15 ora
nındaki avanstan yararlanamayışını doğru bul
muyor ve bunun haklı şikâyetlere yol açtığını 
bir defa daha hatırlatarak bu haksızlığa son ve
rilmesini istiyoruz. 

Bu arada mahallî idareler maliyesinin bu 
ödemeleri yapabilecek ve yatırımlar yapabile
cek hale getirilmesi için süratle ıslahı şarttır. 
Mahallî idareler maliyesi bugünkü perran halin
de bırakılamaz. Büyük gelirler temin etmesi 
mümkün olan mahallî idarelerimizle ilgili tasa
rılar yıllardan beri beklemektedir, bu Meclisin 
öncelikle ve önemle ele alacağı konulardan biri 
mahallî idareler maliyesinin ıslahıdır. 

Emekliler değişik rejimlere tabidir ve bu 
yüzden emeklilerin bir kısmı büyük ge îm dar
lığı içindedirler. Âcil bir tedbirle bu ıstıraba 
çare bulunmaİKjır. 

Geri kalmış bölgelerimizin kalkındırılması 
konusunda parti olarak başka bütçelerde teklif
lerimiz olacaktır, bütçenin tümü üzerindeki bu 
konuşmada kısaca geri kalmış bölgelere yapıla
cak yatırımlara kaynak sağlıyacak özel bir fi
nansman müessesesine lüzum gördüğümüzü be
lirtmek isteriz. 

Bu arada bu yrlki uygulamalarla ilgili bir şikâ-
ystimizi, bir endişemizi belirtmeyi zaruri görü
yoruz; Devlet Plânlama Teşkilâtına bu yılki 
uygulama programı ile ilk defa olarak çok 
geniş bâzı icrai yetkiler verilmiştir. Aslında ic-
rai yetkilerle donatılmak üzere kurulmamış olan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının koridorlarında ve 
odalarında iş takibedilen icrai yetkilerle dona
tılmış bir Devlet dairesi haline gelmesinden 
mahzurlar doğacağı inancındayız. Maliye Ba
kanlığına, Sanayi Bakanlığına, Gümrük Ba
kanlığına, çeşitli bakanlıklara verilmiş olan yet
kilerin böyle bir İ3tişari maksatla kurulmuş 
daha çok bilimsel çalışma yapması gereken ve 
Davlet dairelerine icra vekilleri heyeti diye ad
landırılan Bakanlar Kuruluna mütalâa vere
cek olan bir Devlet Plânlama Teşkilâtına bakan
lıklara has yetkilerin devredilmesi hiç şüphe 
etmiyoruz ki, bâzı karışıklıklar doğurabilecek
tir. Bilhassa bâzı konularda ekspertizler yaptır
mak yetkisinin dahi bu daireye verilmiş, olması, 
hattâ ekspertiz yapılmasını istiyen müessesenin 
eksperin ücretini bizzat ödiyeceği yolunda uy
gulama programına hayret verici hükümlerin 
girmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Bunlardan 
birtakım lüzumsuz sürtünmelerin çıkması ih
timali vardır. Türkiye Cumhuriyetinde Devlet
le işi olan bir kimsenin, Devlet makamının tâyin 
ettiği bir memura kendi işi ile ilgili olarak üc
ret vermesi usulünü ihdas etmemiş -olsaydık çok 
daha iyi olacaktı. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir kısmı temel ko
nulara, bir kısmı sektörlerin özel problemlerine 
dokunan bir konuşmamızla G. P. nin milliyetçi 
ve memleketçi açısından 1968 yılı bütçe tasarısı 
hakkındaki görşlerimizi ve bütçe ile ilgili ola
rak memleket dâvalarının hallinde G. P. nin dü
şüncelerini genel hatlariyle arz etmiş bulunu
yoruz. 

Türkiye gibi Parlömanter demokratik düze
ne sahibolan memleketlerde bütçe görüşmeleri
nin büyük önem ve mâna taşıması hiç şüphesiz 
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iktidar ve muhalefetin millet önünde açık ve 
geniş bir hesaplaşma yapmalarından doğmakta
dır. G. P. olarak biz Parlömanter demokratik 
düzenin sarsıntılı işleyişinde iktidarlar gibi 
muhalefete de ciddî görevler düştüğüne inan
maktayız. 1968 yılı bütçe tasarısı üzerindeki 
tenkidlerimizi bu görev ve sorumluluk duygu
su ile yapmaya çalıştık. Yurt gerçeklerini dile 
getirirken Devlet idaresine ve kamu faaliyet
lerine fayda sağlıyacak istikamette tenkidler 
yaptık ve önemli hata ve ihmallere Yüce Mec
lisin ve Hükümetin dikkatini çektik. Büyük 
Milletimize huzur ve refah sağlayıcı isteklerde 
bulunduk. Bütçenin bundan sonra devam ede
cek görüşmeleri sırasında da her bakanlık ve 
kuruluş bütçesinde G. P. grup sözcüleri çeşitli 
memleket meseleleri ve kamu faaliyetleri hak
kındaki görüşlerimizi daha etraflı bir surete di
le getirmeye çalışacaklardır. Müzakerelerin so
nunda bütçenin tümü hakkındaki nihai görüşü
müzü de söyliyeceğiz. 

Konuşmamı kapatmadan önce sebepsiz, yer
siz ve tamamen haksız olarak G. P. ne tarizde 
bulunan C. H. P. grup sözcüsüne hak ettiği ce
vabı vermek gerektiği inancındayım. 

Başka bir düzen getirme yolundaki çabaları 
uğruna C. H. P. nin kırk yıllık mazisi de dâhil, 
şimdi hayatta olan ve olmıyan pek çok kimse
nin hizmetlerini inkâr ve tahripten geri kalmı-
yan 0. H. P. grup sözcüsünün bize tarizde bu
lunmasında şaşılacak bir cihet yoktur. Aslında 
söylediklerine bakınca en çok alınması gereken 
kimse kırk dört yıldan beri sorumluluk taşıyan 
ve yirmi dokuz yıldan beri C. H. P. Genel Baş
kanlığını yapan zattır. Bu tezatlar silsilesidir 
ki, parti sorumlularının malî ortağı oldukları 
ve bir süre ortanın solu dergisi başlığı ile çıkan 
dergi Cumhuriyetin kırk dördüncü yıl dönü
münü taMbeden sayısında Türkiye Cumhuriye
tinden «halk düşmanı cumhuriyet» diye bahset
miştir. Kırk dört yıldan beri yaş günü şenlik
leri kutlanan bu sahte Cumhuriyetin yıkılması 
ve yerine gerçek Cumhuriyetin kurulması gerek
tiğini söylemiştir. Aynı günlerde partinin genel 
başkanı Cumhuriyeti biz kurduk, kadrini bilmek 
lâzımdır, diyordu. (Alkışlar). 

ğımızı gösteren binbir delil vardır. Biz Türki
ye Cumhuriyetine halk düşmanı Cumhuriyet di
yen ve demokrasiyi sadece adı halk Cumhuriyeti 
olan malûm kızıl baskı ve şiddet rejimlerinde 
arayan zihniyete ve onun himayecilerine isyan 
ederek ayrıldık. 

Toprak Reformunu istemedikleri için ayrıl
dılar sözüne gelince; Toprak reformunu Türki
ye'de ilk defa yapan zat bizim saflarımızda; 
«sen bize rey kaybettirdin» diye ona karşı çı
kıp, onu değiştirip toprak reformundan bizzat 
oferi dönecek tedbirleri arayan ve on yıl bunu 
ağzına almıyan zat kendi saflarında. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar). 

Çok değerli arkadaşlarım, C. H. P. sözcüsü 
bize haksız tarizde bulunmayı bıraksında par
tisi içinde Kremlin'i de aşıp Mao'ya uzananlar 
bulunduğunu imzasiyle açıkça yazmış olan genel 
başkanın özel müşavirinin bu iddiasının gere
ğini yapsın. (A. P. sıralarından gülüşmeler). 
Ortanın solu takımının dergisinde Rusya'yı bile 
kâfi görmeyip; Rusya revizyonizme saptı, dev
rime ihanet etti, diye, onu da suçlayıp daha 
ileri kızıl rejimlerin övgüsünü yapanlarla uğ
raşsın. 

SADRETT1N ÇANGA (Bursa) — Bu sö
zün 1 milyon etti. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN PEYZ1-
OÖLU (Devamla) — Bizimle uğraşmayı bırak
sın da parti genel başkanının başmüşavirinin, 
evinde oturan özel müşavirinin; C. H. P. içinde 
yuvalanmış komünist militanlar vardır, sözü
nün gereğini yapsın. Bizden kaçtınız di
yorlar, bizden uzaklaştınız diyorlar. Ceva
bımız basit; evet, uzaklaştık, sizden ırak 
olanlar Allaha yakınlaşır, sizden uzak olanlar 
millete yakınlaşır. (G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından 
gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler) Sizden 
uzak olanlar millete yakınlaşır.. Bu parti içinde 
komünistler vardı, diyenler bunu söylüyor. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen kar
şılıklı görüşmiyelim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZt-
OĞLU (Devamla) — 2 milyon lirayı iktidar 
partisi A. P. inden alırlar, müşterek önerge ve
rerek; sekiz milyon lirayı dört yılda tahsil 

Bizim Anayasa hür demokratik düzen içinde 
yapılacak reformlara ve alınacak sosyal adalet 
tedbirlerine karşı çıkmadığımızı ve çıkmıyaca- I 
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ederler, ondan sonra bir rakip partinin oy pu
sulası bastıracak paraya sahibolmasından kor
karlar. Çünkü ellerinde makinalı tüfek de bu
lunsa karşılarındaki partinin bir çakı ile sahneye 
çıkması halinde millet önünde hesap veremiye-
ceklerinden korkarlar. Bu itibarla bir hayli üzül
müş görünüyorlar. (C. H. P. den gürültüler). 

Çok değerli arkadaşlarım, G. P. sözcüsünün 
C. H. P. sözcüsüne vereceği cevaplar bundan 
ibarettir. Cevapları biraz lâtifeli bulmuşsanız 
tarizin ciddiye alınacak tarafı olmayışındandır. 
Çünkü G. P. içinde reformlara karşı olan yok
tur; reformlara, ıslahata, demokratik düzen 
içinde yapılacak ileri hamlelere daima sahip çık
mış, fakat bunların demokratik düzen içinde 
yapılacağını iddia etmiş olan insanlar vardır. 
Bunun vesikaları da bol bol kendi grup zabıt
larında vardır, hükümet zabıtlarında vardır, 
arsa spekülâsyonundan bahseden sözcüye söyle
necek neler var... Bunu önlemek için teklifi ya
pan ben idim Hükümette. Buna niçin ve nasıl 
kimin mâni olduğunu bilenler de saflarımızda-
dır ve bugün bu çatı altındadır. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Çok değerli arkadaşlarım, bunun şahitleri 
vardır. Bıraksınlar bunu da bıraksınlar bunu 
da; Hazineden kendileri 8 milyon lira alırken 
bir başka muhalefet partisinin çok daha az pa
ra alması ve fırsat eşitliği içinde mücadele yap
ması imkânına tecavüz etmeyi bıraksınlar da, 
millî mücadeledeki hizmet karşılığı bağışlanmış 
bir evin 900 000 liraya satılması karşısında bu 
parayı millete versinler. (A. P. ve G. P. sıra
larından alkışlar «bravo» sesleri) Bu parayı mil
lete versinler. Bu ne tezatlar silsilesidir. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler «Beş, beş» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
gelip bu kürsüye iğneli konuşmak kolay, ama 
Rom - Oil Şirketi Rom - Taş Şirketi namı altında 
Romanya petrolleri ile ilişkili rafineri kura
caksın; programında da rafinerileri Devlet ku
rar diye yazılı olacak ve ona teşebbüs eden zat 
partinin en büyük ilinin baş sorumlusu olacak. 
Bu ne tezatlar silsilesidir, bu ne tezatlar silsi
lesidir. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar ve 
«bravo» sesleri). Arkadaşlar zafer yıllanmış tak

tiklerin değil, zafer samimiyetin olacaktır. Gü
ven Partisi samimiyetin partisidir, millete inan
manın partisidir. 

Değerli arkadaşlarım; 1968 yılı bütçesinin 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması dileği 
ile ve bu düzeni yıkarak Türk Milletinin ba
şına bir gece yarısı bilmem hangi memlekette 
dokunmuş bir çorabı geçirmek istiyenlerin hüs
rana uğraması dileği ile sözlerimi kapatıyo
rum. Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. ve 
G. P. sıralarından şiddetli alkışlar «bravo» ses
leri). 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Seyit Faruk önder. (C. H. P. ve G. P. sıra
larında karşılıklı münakaşalar, gürültüler). Lüt
fen sükûneti muhafaza edelim efendim.. Sayın 
Kabadayı ve Sayın Çanga lütfen sükûneti mu
hafaza edelim efendim.. Sayın Kabadayı ve 
Sayın Çanga- karşılıklı görüşmeyin efendim.. 
Sayın Kabadayı ve Sayın Çanga lütfen bağıra
rak karşılıklı görüşmeyin efendim.. Sayın Ka
badayı, lütfen efendim sükûneti muhafaza edin, 
istirham ediyorum.. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Seyit Fa
ruk önder, buyurun efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA SEYİT 
FARUK ÖNDER (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; geniş ve ölçüsüz 
vaidlerle tek başına iktidara gelmiş olan bir par
tinin münhasıran kendi görüş ve politikasına 
göre ve memleket ihtiyaçlarına uygun olduğu id-
diasiyle hazırladığı İkinci Beş Yıllık Plâna ve 
yıllık programa mütenazır olarak düzenlenmiş 
olması gereken bir bütçeyi eleştirmek ve Millet 
Partisi Meclis Grupu'nun 1968 malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının tümü hakkındaki görüş, ten-
kid ve temennilerini Yüce Meclise arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

1968 malî yılı bütçesinin milletimiz ve va
tanımız için hayırlı, uğurlu ve semereli olması 
niyaziyle sözlerime başlıyacağım. Uzun zaman 
huzurunuzu işgal ve kürsüyü istismar etmemeye 
çalışacağım. 

Bütçe müzakereleri vesilesiyle Hükümetin 
bütün icraatının ve hattâ bilûmum Devlet ve 
Hükümet faaliyetlerinin gözden geçirilmesi hal 
ve âtiye ait düşünce, temenni ve görüşlerin orta
ya atılması mûtat olduğundan biz de bu gelene
ğe uyarak bir murakabe ve karşılıklı aydınlan-
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ma vasıtası telâkki ettiğimiz bu müzakereler ve
silesiyle bir taraftan, doğrudan doğruya bütçe 
ile ilgili tenkid ve temennilerimizi söylerken, di
ğer taraftan da daha çok memleketin çözüm 
bokliyen, malî, ekonomik ve sosyal alandaki iç 
ve dış meselelerini eleştirecek ve Millet Partisi 
olarak temel görüşlerimizi bu vesile ile bir kere 
daha ortaya koyarak temenni ve tavsiyelerimizi 
tebarüz ettirmeye çalışacağız. 

Devlet faaliyetlerinin çeşitli şubeleriyle ilgili 
bütçelerin müzakeresi sırasında da her birine 
ait görüşlerimiz yeri geldikçe şüphesiz ayrı ayrı 
Yüce Meclisin ve dolayısiyle milletimizin takdir 
ve tasviplerine sunulacaktır. 

Doğrudan doğruya bütçe ile ilgili tenkid ve 
temennilerimizin arzına geçmeden, memleketi
mizin çözüm bekliyen malî, ekonomik, sosyal ve 
politik meseleleriyle ilgili görüş ve tavsiyeleri
mizi belirtmeden evvel yapacağımız t3nkid ve 
scrd edeceğimiz mütalâaların daha iyi anlaşıl
masına yardım edeceği düşüncesiyle ganün şart
larını ve bu şartlar uyarınca takibetmekte isa
bet gördüğümüz politikanın anahatlarmı ve 
bu tenkidlerimizde hâkim olan anafikri belirt
meye çalışacağım. 

Bugün, gerek yurt dışında ve gerekse yurt 
içindeki kaynaşmalar geçen senelere nisbetle da
ha çok su sathına çıkmış ve dünyanm uzak ya
kın birtakım çevrelerinde, evvelce atılmış bulu
nan nifak tohumları intaçetmiş ve ufuktaki teh
likeler belirli bir hal almıştır. 

Yurt içinde ise çeşitli yönlere müteveccih 
olarak dikilmiş olan fesat fidanları, iktidarın 
bâzı ters tutumları ve kifayetsiz politikası vü-
zünden gelişmeye müsait bir vasat bularak âde
ta g'dmrahlaşmış ve yurt içindeki havayı duman
lamış tır. 

Böyle bir durumda olmamıza rağmen, maa
lesef bugün başta iktidar olmak üzere bu hala 
çare aramakla görevli olan politikacılarımıza 
mühim bir kısmı memleket meselelerini ele al
mak yerine gerçekçi yolları bırakmış ve kısır 
çekişmelerle vakit geçirmeye başlıyarak bu fa
kir milletin dert ve dâvalarını bir kenara atmış
lardır. 

Bugün memlekette gene bir ters hava estiril
mek istenmekte ve maalesef iktidar Hükümeti 
de rüzgâra kendisini kaptırmış bir soluk yaprak 
gibi hâdiselerin cereyanına teslim olmuş gibi gö
zükmektedir. 
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Bütün faaliyetinde yalnız meşru ve kanuni 
yollarda yürümeyi şiar edinmiş olan ve hürriyet 
hürriyet diye yıllardır hürriyet mücadelesi yapan, 
hak, adalet ve müsavata gönül vermiş, vatanper
verliğinden kimsenin şüphe edemiyeceği Millet 
Partisinin Maclis Grupu olarak bizler günün bu 
şartlarının telkin ettiği birlik ve beraberlik için
de bulunmamız zaruretini duymaktayız. Bu se
bepledir ki, en dsrin vatanperverlik hisleriyle 
meşbu olarak, tenkid ve temennilerimizi daha 
çok birleştirici ve uyarıcı bir amaca yöneltecek, 
konuşmamızda yıkıcı değil, bilhassa yapıcı ol
maya gayret edeceğiz. 

Ancak, şu hususu da tebarüz ettirmek iste
riz ki, iktidarın hatalarını söylemeyi ve Hükü
meti doğru yola sevk etmeyi, muhalefetin başlı
ca vazifelerinden saydığımız için, bâzılarının 
yaptığı gibi bu vazifemizi katiyen suni bir iyim
serlik veya menfaatten doğma bir do3tluk ha
vası estirme hevesine de feda etmiyeceğiz. 

Biz Millet Partisi olarak, siyasette ahlâki 
düstur ittihaz eden, siyaseti, milletin refah ve 
saadetini temin için yapılan ve ahlâki esaslara 
müst3nit bir faaliyet telâkki eden bir parti ol
duğumuz için doğruya doğru derken eğriye de 
eğri diyecek ve kabul ettiğimiz ahlâk esaslarına 
uymıyan hareketleri, siyasette mubah telâkki 
eder. sakat ve zararlı zihniyetle mücadeleyi baş
lıca hedef saydığımız için de iktidarın bu kabîl 
samimiyetsiz davranışlarını yeri g3İdikçe teşhir 
odccoğiz. Bâzı acı sözlerimiz ve serzenişlerimiz 
olursa bunların, hakikat acıdır a+alar sözınün 
esprisi içinde mütalâa edileceğini ümidetmek is
teriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plânlı kalkınma devrinde, bütçeler tetkik 

edilirken, bütçelerin plânla ve yıllık program
larla mutabakatını eleştirmekle işe başlamak 
osastır. Bilhassa bizim gibi malî imkânları mah
dut ve bu imkânları en verimlisini seçerek ora
lara harcamaya mecbur olan bir memlekette, 
bütçenin plân ve programa mı yoksa idareci ve 
politikacıların şahsi ve indî görüş ve günlük po
litika icaplarına ve partizanca gayretlerine mi 
uygun olarak hazırlanmış olduklarını eleştirmek 
ve işe bununla başlayıp bütün teferruatiyle ev
velâ bu noktayı vuzuha kavuşturmak icabeder. 
Ancak, bu hususu bütün teferruatiyle rakamla-
riylo eleştirip, meydana koymak bir bütçe mü
zakeresinin mahdut saatlerine sığdırılamaz. 
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Sığdınlsa bile pratik bir fayda sağlamaz. Bu 
sebeple biz bu husus üzerinde bir nebze durup 
Hükümetin samimiyet derecesini gösterecek bir 
kaç misal vererek tutum ve davranışını belirte
cek ve kendi hazırladığı plân ve programa uy
maktaki samimiyet derecesini tesbit ettikten 
sonra bütçeyi daha salim ve pratik bir yoldan 
eleştirmek için Hükümet programı ile karşılaş
tıracağız. 

Tetkik ve müzakeresine başladığımız 1968 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısı, birçok vaitlerle 
tek başına iktidara gelmiş olan tek partili bir 
iktidarın hazırladığı İkinci Beş Yıllık Plân ve 
yıllık programın esprisi içinde hazırlanmış ol
ması gereken bir tasarıdır. Buna rağmen, biraz 
sonra göstereceğim delillerle sabittir ki, bu büt
çe İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel 
hedeflerine ve stratejisine uygun olarak hazır
lanmamıştır. Bu bütçe tasarısı ile 1968 yılı prog
ramı arasında, aynı Hükümet tarafından çok 
kısa sürelerle hazırlanmış olmasına rağmen, 
önemli bâzı farklar mevcuttur. 

Bilfarz tüketim harcamaları bakımından 
plânın koyduğu hedefler aşılmış ve tavan delin
miştir. Bununla müteradif olarak yatırım harca
maları da çoğalmış olsaydı bu husus belki bu 
kadar nazarı dikkati celbetmiyecektir. 

Bundan başka, gelirlerin tahmininde de 
programa nisbetle 490 milyon liralık bir fazlalık 
mevcuttur. Gelir tahminlerinde aşın iyimserliği 
ifade eden bu fazlalığın mukni bir mucip sebebi 
de yoktur. Muhtelif ve parça, parça bâzı gelir
lerin tahminlerinde yapılan mesnetsiz şişirme
lerle bu fark bir milyar yüz onyedi milyon lira
yı bulmaktadır. Buna İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin gelirlerindeki aşırı farklar da ilâve edi
lirse programa nazaran bütçedeki gelir tahmini
nin bir buçuk milyan aştığı görülür. Görülüyor 
ki, bu noktada da programla bütçe tasansı yek
diğerine mutabık değildir. 

Programla bütçe tasansı arasındaki bariz 
farklardan birisi de bütçe açığı bakımındandır. 
Programda bu yıl bütçesinde bir milyar 265 mil
yon lira bir açık olabileceği öngörülmüştü. 

Bütçe tasansma göre ise, gelir ve giderler 
arasındaki fark 900 000 000 liradır. Bunun da 
500 000 000 lirası iç istikraz yoliyle, 400 000 000 
lirası da otomatik tasarruflarla karşılanacaktır. 
Esasen gider bütçesi 752 000 000 lira program-
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dan fazla olarak hazırlanmıştır ve böyle olması
na rağmen de, programda bilhesap kabul edilen 
1 265 000 000 liralık açılı, böylece bütçe tasa
rısında sıfıra müncer kılınmıştır. Bütçedeki ra
kamlar kâzip olmasaydı bu netice her halde çok 
cazip olurdu, fakat maalesef Hükümetin sami
miyetsizliğinin bir buhranı olan bu sonuç tama
men gelirlerin mesnetsiz ve ölçüsüz olarak şişi
rilmiş olmasının bir neticesidir ve böylece bütçe 
açığı halk efkârından gizlenilmek istenmiştir. 
Aslında açık, programda öngörülenden de faz
ladır. Bu verdiğimiz üç misal de 1968 malî yılı 
bütçe tasarısının yıllık programa ve dolayısiyle 
plân hedeflerine mutabık olarak hazırlanmamış 
olduğunu, Hükümetin kendi hazırladığı plân ve 
programa dahi uyacak kadar bile bir samimiyet 
göstermediğini anlatmaya kâfidir. 

Filhakika bütçe gerekçeleri güzel hazırlan
mıştır ve bütçenin iyi bir şekilde tetkikine im
kân vermektedir. Plân ve programa tamamen 
mutabık olmamakla beraber bütçede geçen sene
lere nisbetle biraz daha ümit verici bir durum 
da mevcuttur, fakat bunlar yapılabileceklerin 
tamamının yapıldığını göstermez. Bu hususun 
tesbit edilebilmesi ve Hükümetin samimiyet ve 
basan derecesinin ölçülebilmesi için teferruata 
girmeden iki seneyi mütecaviz bir zamandan be
ri tek başına iktidarda olduğunu da nazara ala
rak tasarıyı ve geçmiş icraatını, güvenoyu almış 
olduğu kendi programı ile karşılaştıracak ve bir 
hükme varacağa. 

Muhterem milletvekilleri; yüksek malûmla-
ndır ki, Hükümet, Yüce Meclisten itimat oyu al
dığı programında cari masrafların fazlalalığın-
dan şikâyet ederek (cari.masrafların kalkınma
mızı zorlaştıran ve Devlet hizmetlerini çok pa
halı bir faaliyet haline getiren mahiyeti devam
lı bir şikâyet konusu olmuştur.) diyor ve aynen 
şunlar?, ilâve ediyordu. 

(Yıldan yıla kamu harcamalarının hem hacım 
ve hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin artma
sını önlemek, yüksek masrafları ve maliyetli bir 
bütçe politikasına son vermek azmindeyiz. Bu 
suretle âmme idaresini ucuzlatacak, Devlet mas
raf lannm iktisadi kalkınmamız üzerindeki yü
künü hafifletmeye gayret edeceğiz) sözlerini ilâ
ve ediyordu. 

Halbuki, iki senelik icraatı ve görüşmekte 
olduğumuz bütçe tasansı Hükümetin bu sözü-
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nü tutmadığını, tenkid ettiği eskilerin sakîm yo
lunda devam ettiğini hattâ cari masrafları daha 
da artırarak daha pahalı bir Hükümet halini al
dığını göstermektedir. Şöyle ki: 

1966 malî yılı konsolide Devlet bütçesinin 
cari harcamalarında bir sene evvelkine nisbetle 
% 13,02, 1967 bütçesinin de keza bir yıl evve
line nisbetle % 13,63 ve bu yıl bütçesinde de yi
ne geçen senekine nisbetle % 9,36 nisbetinde bir 
artış mevcuttur. Bu seneki artış nisbeti yek na
zarda, geçen senelerdeki artışlara nisbetle biraz 
azalmış gibi gözükmekte ise de miktar itibariy
le fazladır. Ve bilhassa bu seneki cari harcama-
lardaki artış miktarı programda öngörülen cari 
harcamalardan 727 milyon lira fazladır. Bun
dan başka, bütçelerimizde her sene, millî hasıla
daki artıştan çok daha fazla bir tempo ile artış 
göze çarpmaktadır. Bir yıl evvelkine nisbetle 
1966 yılı konsolide bütçesi % 15,74, 1967 bütçe
si % 11,35 ve bu yıl bütçesi de % 13,27 bir ar
tış göstermiştir. 

Reel millî hasıladaki artış bu nisbette olma
dığına ve en nikbin hesaplarla bu artışın % 9 -10 
civarında olabileceği tesbit edildiğine göre bu 
fazla artış bir hesapsızlık ifadesidir. Muhterem 
Hükümetin hem kalkınma plânımızın çizdiği 
strateji ve temel hedeflere ve hem de güven oyu 
aldığı kendi programına sadık kalmadığını gös
termektedir. Programında, tasarrufa riayet ede
ceğini söyliyerek güven oyu alan Hükümetimiz 
görülüyor ki, aslında bir lüks ve israf hastalığı
na tutulmuş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet bu yıl bütçesinde biraz evvel de 

arz etmiş olduğum veçhile gelir tahminlerinde 
çok aşın bir iyimserlik eğilimindedir. 

Programa nisbetle 490 milyon lira olarak 
gözüken bu fazlalık, muhtelif ve parça parça 
çeşitli gelirlerin tahminlerindeki mucip sebebi 
bulunmıyan ve izahı kabil olmıyan şişirmeler 
ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin gelirlerin
deki aşırı fazlalıklarla 1,5 milyarı aşmaktadır. 
Bu gelirler ancak hakiki bir vergi reformu ile 
mümkün olabilir. Acaba Hükümet bunu yapa
bilecek midir- Yoksa yine geçen defa yaptığı 
gibi Vasıtalı Vergilere zammederek hayatı daha 
da pahalılaştırmak yoluna mı gidecektir. 

Gerçi Hükümet programında vergi mevzu
atını bir tetkike tabi tutacağını beyan etmiş ve 

o zaman iktidara namzet bir partinin bu tet
kikleri yapmış olması gerektiğini ifade ederek 
iktidarın bu tutumunu haklı olarak yermiştik. 
3 seneye yakın bir zamandan beri hâlâ bu tet
kiklerini bitirememiştir. Bu mevzuda Hüküme
tin hâlâ öyle zannediyoruz ki programında 
ancak vait ifade ettiği tetkik ve müşahede 
safhasındadır. Bu sebepledir ki açığı kolay yol
lardan kapatmak mecburiyetinde kalacaktır. 
işte bizim de asıl endişemiz hurdadır. Çünkü 
bu yol hayatı pahalandıracak ve sosyal adaleti 
daha da bozacak tehlikeli bir yoldur. Çünkü 
bu hayali rakamlarla şişirdiği gelirleri bulabil
mek ve bunlara mukabil bütçede öngördüğü 
masrafları yapabilmek için ya esasen gayri-
âdil olan vergi nisbetlerine ilâveler yapacak 
veyahut da yine Vasıtalı Vergilere rağbet ede
cektir. Olmazsa daha kötü olarak para basa
caktır. Bu hallerin her üçü de bizi geçen yıl
larda şahit olduğumuz enflâsyonist fiyat ar
tışlarının bu yıl da hızlanarak devam edece
ğinin bir işareti sayılır. Halbuki Hükümet gü
ven oyu aldığı programında, (para ve kredi 
politikasında memleketin iç malî istikrarını 
muhafaza edecek, kalkınmanın muhtacolduğu 
ödeme vasıtalarını yeterli hacımda ekonominin 
emrine hazır tutacak bir yol takibedeceğiz) 
diyerek bizlere malî istikrar vadetmişti. 

Bugüne kadar bu vadinde bir adım atılmış 
sayılamaz. Bilâkis bu bütçe endişelerimizi da
ha da artırmıştır. Hükümetimizden bu vadide
ki adaletsizliğini izale edecek tedbirleri varsa 
tetkik ve müşahedeleri sona ermiş ve çareler 
bulunmuş ise bunları müjdelemesini istemekte
yiz. iki buçuk senedir Hükümetin programında 
söylediği, (Vasıtalı ve vasıtasız vergi sistem
lerimizi, verimli etkileri ve tatbikat neticeleri 
bakımlarından bir incelemeden geçirmek kara
rındayız. 

Bu tetkikler sırasında vergi sistemlerimizi 
modern vergi esaslarına uygunluklarının ve 
verimliliklerinin araştırılması, bunların ser
best teşebbüs alanına ve genellikle üretimin 
artması üzerine yaptıkları olumsuz etkiler var
sa teşhisi ve tesbit edilerek bertaraf edilme
leri hususları üzerinde durmak amacımızdır. ) 
Sözlerinin neticesini beklemekteyiz. 

iktidara namzet partilerin iktidara gelme
den evvel yapmaları gereken bu inceleme ve 
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araştırmaları iktidar partisi ve Hükümetimiz 
üç senelik iktidarında hâlâ yapamamasışsa bu 
yapamamak istemeyişinin veya yapmaya ehil 
olmayışının bir delili sayılır ki hangisini kabul 
edersek edelim her ikisi de memleketin hayı-
nna değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet güven oyu aldığı programında 

bizlere malî ve iktisadi bir istikrar da vadet-
miş ve millî gelirin sosyal adaletle tevzi edile
ceğini şu sözlerle müjdelemişti. (Maliye poli
tikamızın hedefleri hızlı kalkınmaya yardım 
edecek şekilde millî tasarrufları artırma, eko
nomik enflâsyon ve deflasyon gibi dengesizli
ğe sürüklenmesini önleme ve artan millî geli
rin vatandaşlar arasında, sosyal adalet pren
siplerine uygun olarak dağılmasına yardımcı 
olmaktır.) 

Halbuki; gerek iki senelik tatbikat ve ge
rekse şimdi müzakere etmekte olduğumuz büt
çe Hükümetin bu vâ'dini de yerine getirmediği
nin misalleriyle doludur. 

Mevcut israf, ekonomik bakımdan dengesiz 
bütçeler, fazla gelir tahminlerine müstenit ha
yali rakamlarla şişirilmiş gelir bütçelerine gö
re hesaplanmış masraflar, cari harcamaların 
çoğalması ve açık bütçeler, açıkların kapatıl
ması için yapılan zamlar ve vasıtalı vergiler 
bizi hayat pahalılığına götürmekte, bu pahalı
lık, millî hasıladaki artışın nisbetsiz dağılması
na sebebolmakta ve sosyal adaletin sağlanma
sını engellemektedir. Bu yüzden her gün bi
raz daha açılan zengin ve fakir arasındaki me
safe ve kazançlar arasında çoğalan aşırı fark
lar da memleketi sonu kötüye varması muhte
mel buhrana sürüklemektedir. 

Bugün Türkiye'de millî gelirin yüzde 57 si
ni genel nüfusun % 20 si kapışmakta, gelirin 
geri kalan % 43 ünü de nüfusun % 80 ni pay
laşmaktadır. Bu dengesizlik dünyanın hiçbir 
medeni ülkesinde mevcut değildir. 

Bugün memleketimizde ticari gelir sağlıyan 
387 bin ailenin yıllık geliri 18 milyar 277 mil
yon olduğu halde ödedikleri vergi bir milyar 
150 milyon lira civarındadır. Buna mukabil 
bir milyar 600 milyon lira civarında yani bun
lardan 400 küsur milyon lira daha fazla vergi 
ödiyen işçi, ücretli veya maaşlı memur bunla
rın yarısı kadar yani dokuz milyar 394 milyon 
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lira gelir sağlamaktadır. İşte bu dengesizliktir 
ki memlekette tehlike ganlannı çaldırmakta
dır. 

Ticaret erbabının göze görünen gelirlerin
den, memur ve işçi zümresine oranla ve kanu
nun müsamahası ile az ödedikleri vergi 3 mil
yar liradan fazladır. Buna bir o kadar da göze 
gözükmiyen ve kaçırılan vergileri ilâve etmek 
kabildir. 

Resmî Devlet gelirleri bültenlerinden alı
nan rakamlara müsteniden belirtmeye çalıştığı
mız şu hazin ve ibret verici manza
ra geri kalmamızın ve bir türlü kal-
kınamayışımızın sebeplerini ortaya koy
maktadır. Kaçırılan bu milyarlarla köyle
re fabrikalar kurup topraksız köylüye iş te
min etmek, köylerin yol, su ve okullarını ya
pıp köylerimize medeniyet kapılarını açmak el
bette mümkündür. Halbuki bugünkü iktidar ve 
Hükümetimiz iş başına geldiği günden beri 

* bu vadide ileri bir tek adım bile atmamış, hattâ 
aksine olarak muayyen bir zümreye sırtını da-
yıyarak iktidarını devam ettirmek ve fakir 
halkın zararına aslında zengin olan muhiple-
riyle ve müntesiplerini daha da zengin ederek 
saltanatını idame ettirmek sevdasına kapıl
mıştır. 

Hükümet güven oyu aldığı programında 
vadettiği fiyat istikrarını da sağlıyamamıştır. 
Fiyatlar her gün biraz daha artmış ve yükse
len fiyatlar hayatı çekilmez bir yük haline ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Resmî Devlet bültenlerine göre, 293 olan 
1965 yılı oniki aylık toptan eşya fiyatları va
satisi 1966 da 306 ya çıkmış ve 1967 yılı 9 ay
lık vasatisi de 322 ye yükselmiş bulunmakta
dır. Bu seneki artış geçen seneki artıştan 
% yarım nisbetinde daha da fazladır. 

Aynı hâl geçim endekslerinde de müşahede 
edilmektedir. 

1966 da 298 olan Ankara geçim endeksi 
1967 de 315 e yükselmiştir. Ki bu yükselme nis-
beti de geçen seneki yükselme nisbetine göre 
yine % yarıma yakın bir fazlalık arz etmek
tedir. İstanbul'da bu miktar daha da fazladır. 

Filhakika millî gelirde de bir artış mevcut 
ise de artan fiyatlar sebebiyle bu artış kâzib 
bir artıştır. Fiyatlarda istikrar olmaz ve fiyat
lardaki artış millî gelir artışından fazla olur 
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veya fiyatlar daha fazla bir artış istidadı gös
terirse millî gelir artışı mühim bir mâna ifa
de etmez. 

Yüksek malûmlarıdır ki, fiyat istikrarının 
sağlanması ekonomide devamlı ve sağlam bü
yümeyi temin edecek müesseselerin kurulması 
vo gelişimi bakımından âdeta hayati b.r önem 
taşır. Fiyat istikran sağlanmadıkça, gönüllü 
tasarrufların artırılması, sabit gelirli vatandaş
ların huzura, kavuşması ve iştira gücünü mu
hafaza etmesi, ekonomide sağlam bir rekabet 
zemin nin kurulması, ihracatımızın dünya pi
yasalarındaki rekabete elverişli fiyatlara da
yanarak gelişimi mümkün olabilir mi? O hal
de bu şekilde alabildiğine artan fiyatların 
yurt ekonomisine bu bakımlardan da büyük 
sararları olmaktadır. 

Maabsof 19fl0 bütçesi bu bakımdan bize 
ümit vermek şöyle dursun ümitlerimizi kıra
cak mahiyettedir. Mevcut rakamlara göre fi
yatlar artacak ve bunun ekonomimizdeki ters 
eVıileri devam edecektir. îkl yıllık icraat 
ve bu bütçe gösteriyor ki, Hükümet progra
mında vadettiği malî ve iktisadi istikrarı sağ-
lıyamamış ve millî geliri sosyal adalet ilkeleri
ne uygun olarak tevzi edecek esasları ve usul
leri hâlâ koyamamıştır. : Bu bakımdan da ka
tiyen muvaffak değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
HH nimetiniz programında bizlere bir re

fah Devleti vadetmiş ve şu tatlı vaitlerle 
YÜCD Meclisten güven oyu almıştır. 

(Biçim refah Devleti anlayışımız kendi 
gerçeklerimizden ve tarihî tecrübelerimizden 
mülhem bir düşünce ve metoda dayanmakta
dır. Modern Türk Devletinin yolu 19 ncu Yüz 
Yıl kapitalizminin Batı âleminde bile çoktan ter
kedilmiş metotlarından tamamen farklı ola
caktı:1. Vatandaş gayretlerini iktisadi kalkın
ma hamlemizde en geniş cephede seferber ede
bilmek için karma ekonomi bünyemizde Dev
let ve vatandasın birbirini köstekliven iki 
menfi unsur gibi değil birbirine yardımcı 
birbirini tamamlıyan iki müspet unsur ola
rak faaliyette bulunmaları şarttır.) 

İşte iki senelik icraat ve üçüncü senon'n ic-
rat.na mesnet teşkil edecek olan 1968 bütçe 
tasarısı önümüzde.. Hükümetin bu vaitlerini 
yerine getirdiğine veya getireceğine verilecek 
kaç misal bulabiliriz. Bugün hâlâ memleke-
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timizde maalesef bırakınız yapsın, bırakınız 
geçsin, bırakınız sömarsün siyaseti yani 19 ncu 
Asır liberalizmi hâlâ en kötü şekliyle uygu
lanmaktadır. 

Biz Millet Partililer olarak Anayasanın 
omrotüği sosyal adalet ve sosyal güvenliği 
içine alan ve bunları tedbirliyen ne - o libera-
list sistemin tatbikini istiyoruz. Hükümetin 
d3 va'di bu idi.. Fakat tatbikat maalesef 
öyle değildir. Bugün ne fertlerin aşırı ka
zanma hırslarına bir gem vurulmuş vo ne de 
Devlete ait İktisadi Teşebbüsler bir Devlet yem
liği olmaktan kurtarılmıştır. Bu iktisadi Te
şebbüslerin fiyatı artıran ve dolayısiyle yurt 
ekonomisine zararlı olan hallerine ve kamu za
rarına olariı devam ettirdiği lüks merakı
na, devlet, ziyafet, gösteriş gibi fuzuli mas
raflarına ve yanlış istihdam politikalarına bir 
nihayet verilmemiş ve ıslahı yoluna gidilmemiş
tir. 

Hükümet programında, (Sanayileşme ala
nında hızla mesafe alan bâzı memleketlerin 
yaptığı gibi vatandasın katıldığı ortaklıklar 
kurarak tamamen özel r; aktör prensipler'yla 
çalşan kurumlanın sermaye kaynaklarını tak
viye edecek şekilde karma teşekküllerin kurul
masını tesvjf: edeceğiz) diyordu. Hükümet bu 
alanda birkaç yârana veya parti simsarına 
kredi açmaktan başkr, ne yapmıştır? İktidarın
da yapılmış hangi müspet eseri şahit gösterebi
lir? 

İki seneden beri şahsi teşebbüsü kamu yara
rına çalıştıracak veya vatandaşlarla hangi or
taklık kurarak memleket iktisad'yatına bu 
yolda hizmet etmiştir. Ve bu bütçede bu mev
zuda bizi ve milleti tatmin edecek ne var
dır? Biz göremiyoruz. Gösterirler ve mukni 
bir şekilde hesap ve delillerini verirlerse bun
dan ancak bahtiyarlık duyanı. Görüşümüze 
göre hâlâ sanayicilerimiz asıl kârını dış tica
retten sağlıyan montajcılardır. Ve bunlar ha
kiki sanayii kurmak şöyle dursun Hükümetin 
desteği Po milleti daha faşfla sömürmek için 
yeni plânlar kurmakla meşguldürler. 

Hükümet maalesef hâlâ kamu yararına ha
kiki sanayi kurmaya matuf, tatminkâr bir 
hamle yapmamış ve bilhassa nisbeten ticari 
sektör elinde müterakim olup çok kolaylıkla 



M. Meclisi B : 41 15 . 2 . 1968 0 : 3 
kazanç temin eden sermayeyi kamu yararına 
olacak bir hizmete sevk etmek için en basit bir 
tedbir almamıştır. 

Bugün memlekette montajcılık âdeta bir 
göz boyacılık halini almıştır. İstedikleri mad
deleri dışarıdan bol kârlarla arzu ettikleri ka
dar ithal edebilerek sadece Türkiye'de bir ara
ya getirip birleştirmek suretiyle piyasaya sürü
yor ve bu şekilde rahatça büyük paralar kaza
nıyorlar. Üstelik rakipleri olmadığı ve iyi bir 
Devlet kontrolü da bulunmadığı için toplumun 
zararına gayrimeşru bir şekilde servet üstüne 
servet koyuyorlar. Diğer taraftan aynı mevzu
da hakiki bir sanayi kurmak imalât yapmak is-
tiyenler de bunlarla rekabet edemiyecekleri 
için bundan vazgeçiyorlar. Bu hal memlekette 
hakiki sanayiin kurulmasını engelliyor. Hükü
met de bu hususta en basit bir tedbir almaya, 
bunca vaitlerine rağmen tevessül etmiyor. Bi
ze öyle geliyor ki, montajcılardan ve kolay ka
zananlardan istediği oyu aynı kolaylıkla aldığı 
için bunları görmemezlikle gelmeyi daha çı-
karlı buluyor. O halde bu şekilde ve bu düşü
nüş ve tarzı hareketle bir refah devleti kur
ması mümkün müdür? 

Görülüyor ki, Hükümetin güven oyu aldığı 
programındaki bu va'di o günü kurtarmak için 
söylenmiş kuru bir vaitten daha öte maalesef 
iki seneyi mütecaviz bir zamana rağmen hâlâ 
geçmemiştir. 

Temennimiz odur ki, Büyük Türk Milleti 
kendisini refaha kavuşturacak ve vaidlerini 
tutacak bir hükümete en yakın bir istikbalde 
kavuşmak imkânını bulsun. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet programında bizlere sosyal adale

ti kuracağını ve mutlaka sosyal güvenliği Bağ
lıyacağını da müjdelemişti. Programının müte
addit yerlerinde bunu ileri sürüyor ve tedbir
lerini de gösteriyordu. Bize mesut bir Türkiye 
hayal ettiren programdaki şu süslü cümlelere 
bakınız. (BİZ3 göre sosyal adalet fakirlik ve se
falette vatandaşların eşit durumda olmaları ve 
bu duruma getirilmeleri değil artan gelir ve 
yükselen refahtan herkesin kabiliyeti ve gördü
ğü hizmet oranında âdil bir pay almasıdır) 
doğrudur. Biz de bu mevzuda Hükümetle aynı 
fikirdeyiz. Fakat Hükümet bu va'dini yerine 
getirmek için bugüne kadar hangi tedbiri al
mıştır. Sözlerimizin başından beri verdiğimiz 

I misaller ve yaptığımız izahlar Hükümetin hat
tâ tamamen tersi yolda zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapacak bir yolda olduğunu 
göstermiyor mu? Bugün Hükümetin aldığı 
yanlış ve ters tedbirlerle bir tarafta muayyen 
bir zümre ve hattâ bâzı yaran günde yüz bin 
lerce lirayı açıktan kazanırken diğer büyük 
bir kısım vatandaşların sefaleti her gün biraz 
daha artmakta veya kazancı değilse bile ka
zancının değeri düşmekte değil midir? Hükü
met bu vâdid9 programında va'dettiği tedbir
lerden hangisini almıştır? Hükümet güven oyu 
aldığı programında bu vadide alacağı tedbir
leri sıralıyor ve şöyle diyordu. 

(Sosyal adaleti gerçekleştirmek için modern 
devletin elindo müterakki vergiler, halk kütle
leri yararına genişliyen kamu faaliyetleri, hür 
sendikacılık, ve kolektif pazarlıkla ücretlerin 
tesbiti ve kârdan pay alınması gibi birçok va
sıtalar mevcuttur? Doğrudur. Demek ki Hü
kümetimiz yapılacak işleri iyi kötü bilmektedir. 
Fakat bugüne kadar bu vadide hangi olumlu 
icraatı yapmıştır. Ve şimdi müzakere etmekte 
olduğumuz bütçede Hükümetin bu bildiklerini 
ve söylediklerini mevkii tatbika koyduğuna da
ir ne gibi bir husus mevcuttur. Yoktur. Biz 
bütün hüsnüniyetimize rağmen bulamadık. Ve 
cüzi bâzı gösterişleri de yeterli bir tedbir sa
yamadık. 

Hükümet programında bu vadide bize mü
him bir vaitte bulunuyor ve en büyük adalet
sizlik ve eşitsizlik işsizliktir diyordu ve bunu 
kaldıracağını müjdeliyordu. Bugüne kadar iş 
hacmini olumlu bir şekilde büyültecek hangi 
tedbiri almıştır. Hangi köyü veya bölgeyi yeni 
ve devamlı olacak iş sahalarına kavuşturmuş
tur. 

İşçi ihracetmek ve onunla övünmek marifet 
değildir. Asıl mühim olan memlekette ig saha
lar?. açıp işçileri yurtlarına bağlamak ve kara 
yağız delikanlılara yavuklularından uzakta ga
vur kızlarına bıyık büktürmemektir. 

Bugün memleketimizde haydi diyelim ki top
rak ağalan çok azdır. Ve kabul edilir ki onla
rın ellerindeki topraklar tahmin edildiğinden de 
daha azdır. Fakat topraksız köylü yüz binleri 
ve toprağı ile geçinemiyen köylü milyonları mü
tecaviz değil midir? 

Bugün Türkiye topraklarının yüzde 61,5 ni 
I topraktan gelir sağlıyan nüfusun % 20 si civa-
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rında ve daha çok şehirlerde keyif süren bir I 
azınlığın elindedir. Geri kalan % 39,5 u ise ek
serisi köylerde oturan ve geçimini zor sağlıyan 
mütebaki % 80 nüfus tarafından paylaşmakta
dır. 

Geçimini temin edemiyen veya güç temin 
eden köylümüzün bugüne kadar arazisinin veri
mini artırmak, yetmiyenlere arazi temin etmek 
için hangi müspet icraatta bulunulmuştur. Hü
kümet tatmin edici bir hizmette bulunduğunu 
söyliyemez. Söylerse de dinliyen köylülerimiz ve 
alâkalılar söyliyenlerin samimiyet derecesi hak
kında kararlarını verirler. O halde Hüküme
tin bu husustaki tatlı sözleri ve vaidleri nerede 
kaldı? Anayasanın (Devlet, iktisadi ve sosyal 
hayatı, adalete tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama se
viyesi sağlamak amacına göre düzenlemekle yü
kümlüdür) şeklindeki prensibi ne oldu? 

Sosyal adalet bugün nasıl hâlâ kanun mad
delerinden dışarıya çıkamamış ise sosyal güven
lik de aynı durumdadır. 

Biz Millet Partililer komünizm zehirinin pan
zehiri olan sosyal adalet ve sosyal güvenliğin 
sağlanmasını huzurun belli - başlı şartlarından 
sayıyoruz. Hükümet de bunları va'dederek Yü
ce Meclisten itimat oyu almıştı. Biz yapamıya-
caklarmı tahmin ediyorduk. Memleket namına 
üzülerek ifade edelim ki zaman haklı olduğumu
zu göstermektedir. 

Hükümet sosyal güvenlikle ilgili olarak prog
ramında şunları söylüyordu. (Vatandaşın istik
bal endişesinden kurtulması sosyal güvenlik id
diamızın temelidir. Bilhassa emek ve alın teri 
ile geçinen işçiler, tabiî şartlar ve âfetler kar
şısında emeklerinin heba olması ile karşı kar
şıya bulunan çiftçiler geçimini zor temin eden 
küçük esnaf, sosyal güvenliğin hizmetlerinden 
faydalanarak yarınlarından endişesiz bir hayat 
sürebilmelidir) diyor. Ve çeşitli zümre ve sı
nıfındaki vatandaşlara daha doğrusu seçmen
lerine gönderdiği bu selâmlarla ve bu tatlı va-
idlerle Yüce Meclisten güven oyu istiyordu. 
İşte iki seneyi mütecaviz bir zaman geçti, önü- I 
müzde de üçüncü senenin nasıl geçirileceğini 
gösteren bütçe tasarısı maydanda. Şimdi müza
kere ediyoruz, 5 - 10 gün sonra da oylarınızla 
kanunlaştıracaksınız. Sorarım size gerek bun
dan evvel ve gerekse bu bütçede Hükümet bu 
va'dini yerine getirmek için hangi müesseseyi | 

kurmuş ve kurmak için, bütçeye hangi tahsisat 
koymuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Biz Hükümetten fazla bir şey istemiyoruz ve 

esasen beklemiyoruz da. Fakat her halde meş
hur fıkradaki bir ağaç altında uyurken atını 
çaldıran köylünün valiye verdiği (Ben Hükü
meti uyanık sanıyordum da uyuyordum) şeklin
deki cevabı bugün halkımıza, köylümüze, işçi
siyle, şehirlisiyle memurumuza verdirebiliyor 
muyuz. Hiç olmazsa bu kadarını Hükümetten 
beklemek hakkımız değil midir? Memuruyla, 
tüccariyle, askeriyle, siviliyle, işçisiyle, patro
nuyla bütün halkımızla (Hükümet bizi düşünüp, 
en iyisini yapar) itimat ve emniyeti yerleştir
meye mecburuz. Bunu el birliğiyle sağladığımız 
bu kadarcık bir güvenlik tesis edemediğimiz tak
dirde memlekette ne geniş çapta bir iş sahası
nın açılması mümkün olur, ne namusiyle çalı
şan işçi veya patron bulunabilir, hattâ ne de 
memur ancak günlük geçimini temin eden mev
cut maaşiyle geçinmeye razı olur ve iktifa 
edebilir. İstikbal endişesi ahlâk prensiplerini 
dahi değiştirir. O halde Hükümet evvelâ bu 
güvenliği sağlamaya mecburdur. Vicdanlarını
za sorup muhasebesini yapınız. Hükümet bu 
güveni sağlıyabilmiş midir? Bu suale evet de
meyi emin olun belki sizlerden daha çok biz 
Millet Partililer isterdik. Emin olun ki şimdi 
bu suale evet diyemeyişimizin üzüntüsünü yi
ne sizlerden çok biz hissediyoruz. Fakat Hü
kümet bunlarla meşgul olacak ve memleket ya
rarına olduğunu herkesin kabul edebileceği 
bu kabîl vaitlerini yerine getirecek yerde iki 
seneden beri sadece mevkiini sağlamlaştıracak 
kanunları çıkarmaya uğraşmış, aldıkları kol
tukları kâfi görmiyen bir hırsla evvelâ parti
lerden mebus ayartmış, şimdi de itibarını 
kaybettiğini, milletten eskisi gibi oy alamı-
yacağım, bildiği için âdeta bir suçluluğun 
telâşı içinde başka partilere verilen oyları 
kendi matlup hanesine kaydedecek kanunlar 
çıkarmak teşebbüsüne girişmiştir. 

Bunda da mucip sebep olarak Kurucu Mec
lisi savunmaktadır. Biz de kendilerine Kurucu 
Meclise fazla imrenmemelerini tavsiye etmek 
isteriz. Ayrıca adaletten de ayrılmamalarını 
temenni ederiz. Hükümet Seçim Kanununu 
değiştirmek için seçim beyannamesini ileri sür
mekte ise de bu hareketi ile aslında yine gü-
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ven oyu aldığı kendi programına ihanet etmek
tedir. Çünkü hu hareket kanaatimizce huzur 
bozucu bir davranıştır. Ve hattâ rejimin teme
line belki de kundak koymaktır. Bu münase
betle Hükümet programındaki bir iki cümleyi 
kendilerine hatırlatmak isteriz. Hükümet pro
gramında şöy diyordu : 

«İktidar veya muhalefet olarak siyasi par
tilerin birbirlerini tamamlıyan görevleri oldu
ğuna inanıyoruz. Anayasamızın partileri, de
mokratik rejimimizin vazgeçilmez unsurları 
olarak değerlendiren hükümlerinin siyasi ha
yatımızda bütün şümulü ile inikasını görmek, 
Türk demokrasi tarihinin en önemli ve pek 
şerefli bir dönüm noktası olmuştur.» 

Hükümet bu görüşünü ne çabuk değiştirdi? 
İktidar elde mevcut tasarıya göre çıkarmak 
istediği bu kanunla Senatoyu emrine münkat 
bir heyet ve Millet Meclisini de en büyük ra
kibi Halk Partisinin daha fazla oy alması gibi 
bir neticeyi dahi göze alarak diğer partilerden 
temizlenmiş bir Meclis haline koymak istemek
tedir. 

Hükümetin bu tutumu ya propgramında 
söylediği, «Bütün partilerin vatandaş oyları
nın bütün şümulü ile Mecliste inikasını görmek 
Türfe demokrasi tarihinin en önemli ve şerefli 
bir dönüm noktası olmuştur.» şeklindeki be
yanının zevahiri kurtarmak için söylenmiş bir 
rişveti kelâm olduğunu ifade etmekte veya 
böyle bir şerefi Türk demokrasisine artık ken
disinin çok gördüğünü anlatmaktadır ki, han
gi şıkkı kabul ederseniz ediniz birisi diğerinden 
daha şerefli değildir. 

Demek oluyor ki Hükümet, ya işine gelen 
vaadini yerine getirip işine gelmiyen vaitlerini 
tutmamakta bir mahzur görmemekte, yahut da 
oy almak için işine geldiği gibi konuşup mil
leti aldatabilmektedir. Aksi halde bu kabîl 
huzur bozacak şeylerden kaçınması ve progra
mında söylediği «Ümit dolu yeni bir devrin 
başladığını, bu devrin millî müesseselerimizle 
birlikte parti ve zümre farkı gözetmeden bü
tün vatandaşlarımızın müşterek eseri olarak 
yaratılacak ve yaşatılacaktır.» şeklindeki ümit 
veren vaitlerini yerine getirmeye gayret etme
si lâzımdır. 

Durum anlaşılmaktadır. Hükümet bu getir
diği bu Seçim Kanunu ile milleti tekrar Halk 
Partisi ve Adalet Partisi ikilisinin karşısına 

15 . 2 . 1968 O : 3 

getirmek istiyor. Kanunu değiştirmek hususun
da başka zahirî sebepler ileri sürüp bir kısım 
halkın allerj isinden istifade eder gibi görü
nerek hakikatte kendisine alternatif olabilecek 
partileri tasfiye etmek kararındadır. Düşün
ce ve hesabına göre bu partiler tasfiye edilir 
ve kendisi Halk Partisiyle karşı karşıya kalır
sa ehveni - şer olarak yine kendisinin tercih 
edileceğinden emindir. Seçim Kanunu böyle 
hesapla değiştirilmek istenilmektedir. Böyle 
bir düşünce ile yapılan bu değişiklik ve bu tar
zı hareket memleketin hayrına matuf olamaz. 
Memleketini düşünen vatanperver bir iktidar 
yolunu beğeniyorsa daima kendisine alternatif 
olacak kuvvetleri muhafaza etmek ve onların 
gelişmesi imkânlarını ortadan kaldırmamaya 
itina etmek lüzumunu duymalıdır. Aksi hare
ket gittiği yolu beğenmemek demektir ki bu da 
kendi kendisini inkâr olur. istediği bu deği
şiklik belki bugünkü iktidarın yakın menfaa
tini kurtarır. 

Bu bakımdan bâzılarına hoş görünebilir. Fa
kat tarih şahittir ki doğru yoldan aynlanlar 
daima zarar etmişlerdir. Kanaatimce akıllıca 
hareket memleket menfaatlerini ve uzak men
faatleri şahsi menfaatlere ve yakın menfaatlere 
tercih etmektir. Hükümet bu teşebbüsün de mu
vaffak olursa memlekette bir zümre saltanatı 
kurulabilir. Ve artık yıllardır özledi*rimiz ve fa
kat kavuşur gibi olurken tekrar elimizden ka
çırdığımız hürriyet ve demokrasi tamamen el
den gidebilir. Sağlanan ekseriyet artık Seçim 
Kanununu derhal âdilâne bir sekle ifrağ etme-
ve yanaşmıyabilirler ve bu halin sonu da bir 
hüsran olabilir. Artık yetişir. 

«Ben ta senin yanında dahi hasretim sana» 
Diye demokrasiye kur yapmaktan ve hasre

tini çekmekten usandık. Özlediğimiz demokra
siyi kurmak üzere iken kaybetmiyelim. Ve bu 
ihtimalleri elbirliği ile ortadan kaldıralım. Ve 
sonu buna müncer olabilecek davranışlara nere
den gelirse gelsin beraber karşı çıkalım. 

Hükümetin zaman zaman muhalefetle istişa
rede bulunması ve muayyen meselelerde onunla 
el ve iş birliği araması mutlaka memleket yara
rına olur. Bu hareket hiç bir zaman kendisini 
küçük düşürmez. Her mesele olduğu gibi bu 
mevzuuda da rehberimiz, dünya demokrasileri
ne örnek olan İslâm Demokrasisi ve onun bani
si olmalıdır. O büyük zat, daima muhaliflerinin 
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fikirlerini almış ve hatta bir tavazu içinde on
ların ayaklarına kadar bile gitmekte katiyen 
bir küçüklük görmemiştir. 

Bugan memlekette bir ahlâk buhranı vardır. 
Bir ecnebi hayranlığına, millî örf ve ananeleri
min feda edilmiş dinî inançlarımız sarsılmış aile 
bağları gevşemiş bulunmaktadır. Bir kısım 
gençliğin başı boş mahiyeti meçhul bir uçuruma 
doğru adeta sürüklenmekte olmasına göz yu
mulmaktadır. Hükümet garip bir lakaydi için
dedir. Garip garip kıyafetler, ahlâk bozucu çe
şitli yerler ve büyüklerdeki eğlence ve kumar 
merakı ve yalnız kendini düşünme hastalığı bu
na inzimam eden Hükümetteki kayıtsızlık bu ve-
hameti her gün biraz daha artırmaktadır. 

Komünizm bir moda olmuş, ulu orta Hükü
meti tenkit ve hatta tahkir adeta bir kahraman
lık sayılmağa bağlamıştır. Nereye gidiyoruz. Bu
na bir çare bulmaya mecburuz. Biz Millet Par
tililer bu ahlâk buhranının baş sebebini, parlâ
mentoya memleketteki en ahlâklı en faziletli., en 
kifayetli, en mutemet, insanları göndermeyişi-
mizde ve iktidara gelen partilerin siyasette ah-
lâkı düstur edinmemiş olmalarında buluyoruz. 
Eğer iktidar olarak sizlerde Millet. Partisi gibi 
siyaseti, milletin refah ve saadetini temin için 
yakılan ve ahlâk esaslarına dayanan bir faaliyet 
sayıyor ve bu esaslara uymajran hareketleri si
yasette mubah telâkki eden sakat ve zararlı zih
niyetle mücadelede bizimle birleşiyorsanız geli
nin, memleketin en namuslu en dirayetli ve sevi
len defterlerini parlamentoya göndermek imkân
larını birlikte arayalım. 

Kuracağımız en âdilâne hükümlerle bir tek 
ovun dahi boşa gitmiyeceği partilere fırsat eşit
liği, vatandaşa en geniş manâs'yle seçme hakkı 
tanıyana1? ve seçmenin aldanmasına imk*,n ver-
miyecek şekilde seçimler yaparak bunu sağla
m c a çalışalım. Kanaatimiz odur ki ancak, üye
leri bu şekilde seçilmiş bir parlemento memleke
ti refaha ve saadete ulaştırır ye memleketi bu 
ahlâki çöküntüden veya kötüye gidişten kur
tarabilir. 

Muhterem Milletvekilleri : 
Bütçe müzakeresi münasebetiyle bu müzake

relerin bir gensoru niteliğini taşımasından bil
istifade Hükümetin ikibuçuk yılı mütecaviz ic
raatın ve müstakbel icraatına mesnet olacak 
1968 malî yılı bütçe tasarısı ile güven oyu al

dığı Hükümet programını karşılaştırmağa de
vam ederken bir nebzeda dış politikaya temas 
etmeden geçemeyeceğim. 

Hükümet programında; dış politika alanın
da gerçekleştirmeye çalışacağı hedefleri işaret 
etmiş ve bunların «memleketimizin güvenliğini 
sağlam esaslara dayandırmak, Kıbrıs meselesini 
bütün ilgili tarafların meşru hak ve menfaatle
rini ihlâl etmeden Türkiye'nin hak ve menfaat
lerini de behamal korryacak bir röz'Am şekline 
bağlamak» olduğunu bildirmiş ve dış siyaseti
mizde Atatürk'ün çizdiği esaslardan mülhem 
olacağız» va'dinde bulunmuştu. 

Hükümetimizin iki yıllık icraatı maalesef 
programının bu kısmında da samimî olmad\ğ:nı 
göstermiştir. Halen memleketimizin güvenliğini 
tehdideden Amerika ile aramızdaki ikili anlaş
malar olduğu gibi durmakta, Amerika üslerin
den tam manasiyle istifademiz sağlanamamış bu
lunmakta ve daha kötüsü hâlâ ırisafirin ev sahi
binden daha fazla söz sahibi olduğu bu üslerin 
Türkiye'yi rızası hilâfına bir harbe sokabilmesi 
ihtimalinin tamamen ve katî olarak önlendiği 
müjdesi Meclise sarahatle verilmemiştir. 

Diğer taraftan Kıbrıs meselesi hâlâ menfaat
lerimize uygun olarak nihai bir hal tarzına bağ-
lannmadiğı gibi Kıbrıs Türklerine ürût verecek, 
morallerini takviye edecek müessir bir hareket
te bile bulunulamamıştır. 

Bir muvaffakiyet diye gösterilmek istenilen 
son buhranın geçiştirilmesi kanaatimizce hiç de 
yüz ağartıcı bir muvaffakiyet değildir. 

Bundan başka Suriye hudutları dahilindeki 
Türk vatandaşlarına ait 2 milyon dönüme yakın 
araziye el koyan Suriye Hükümetinin elinden bu 
vatandaşlarımızın hakkı yıllar geçmiş olmasına 
rağmen hâlâ alınamamıştır. Her ne kadar Tür
kiye'de bulunan Suriyelilerin arazilerine bir mu-
kabelei bilmisil yapılmış ve o toprakların da Hü
kümetimizce vaziyed edilmiş ise de bu durum 
arazisiz kalmış olan vatandaşlarımızın karnmı 
doyurmaz. Hükümet bu mağdur vatandaşlarımı
zın bir sene evvel en kısa bir zamanda dertlerine 
bir çare bulacağını vadettiği halde bu mevzu
da henüz müspet bir adım bile atmamıştır. Ve 
unutmuş gibi gözükmektedir. 

Halbuki Büyük Atatürk haysiyetli bir dış po
litika takibetmeyi şiar edinmiş, maddi menfaat
lere memleketin haysiyetini ve dış emniyetini 
hiçbir zaman feda etmemiş ve Türk vatandaşla-
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nnm hukukunu daima müdafaa ve muhafaza et
miştir. 0 halde bu haliyle Hükümet, Atatürk'ün 
çizdiği esaslardan mülhem bir dış politika taki-
bettiği iddiasında bulunamaz. Ve bu söz progra
mını süsleyen bir cümle olmaktan ileri gidemez. 

Muhterem milletvekilleri: 
1963 malî yılı bütçe tasarısının müzakeresi 

münasebetiyle bütçe müzakerelerinin bir genso
ru niteliğini tanımasından istifade ederek Hü
kümetin güven oyu aldığı programiyle, iki yıllık 
icraatını ve bütçelerde inikası görülen hususla
rın bir kısmını karşılattırıp sizlere bâzı numune
ler verdim. Bu numunelere bakarak tümü hak
kında bir hükme varmak mümkündür. Bu numu
neler gösteriyor ki, Hükümet icraatında, güven 
oyu aldığı, programını gerçekleştirdiğini ifade 
edecek parlak bir imtihan vermemiştir. Bu kar
şılaştırmayı, millî eğitimde, diyanet işlerinde, 
fikir ve basın hürriyetinde, döviz kontrolunda, 
dış ticarette, yabancı sermaye mevzuunda, pet
rol ve maden politikasında, işçi mevzularında, 
ve hattâ yurt savunmasında da yapsanız varaca
ğımız netice aynıdır. Aldığımız bir avuç numu
ne bize tamamı hakkında bir fikir vermeye kâ
fidir. Devlet faaliyetinin muhtelif şubeleriyle il
gili bütçelerin müzakeresi sırasında bu hususla
ra ayrı ayrı tema3 etmek imkânım bulacağız. 
Şimdi Hükümetin muvaffakiyet ve samimiyet 
derecesini tâyin için yaptığımız bu karşılaştır
mayı burada keserek kendilerine muvaffak ol
ması için memleketin nef'ine gördüğümüz bâzı 
tavsiyelerde bulunmak isteriz. Kanaatimizce va
tanperver bir parti yalnız tenkidle iktifa etmez. 
Düşündüğü çözüm yollarını da tenkidleriyle bir
likte açıklar. Ben de bu düşünce ile Hükümete 
bâzı tavsiyelerde bulunarak sözlerimi bitirece
ğim. 

Millet Partisi olarak Hükümete ilk tavsiye
miz mümkün mertebe tasarrufa riayet ederek 
plân ve program fikrinin esprisi içinde kalıp 
mevcut israfın, partizanca gayretkeşlik ve bun
ların tevlidettiği bütçe açıklarının sebebolduğu 
pahalılığın önüne geçmesi olacaktır. 

Çünkü bu durum memleketteki orta sınıfı 
günbegün zayıflatmakta bir yandan mantar gi
bi milyonerler türetirken diğer yanda da açlık 
ve sefaleti daha çok artırmaktadır. 

En küçük işlerden tutunuz da en büyüğüne 
kadar her şeyde tasarruf şarttır. Bilhassa bi
zim gibi iktisaden geri kalmış memleketlerin 

böylelikle cari masraflardan kısarak artırdığı 
meblâğlan yatırım harcamalarına devrederek 
memlekette yeni iş sahaları açmaya çabalamala
rı bir zarurettir. Böylelikle hem bir taraftan 
yeni iş sahaları açmak ve hem de açık bütçeleri 
denkleştirerek bunun sebebolduğu pahalılaşmayı 
önlemek mümkün olur. 

Hükümetin cari harcamalarda gerekli tasar
rufu sağlaması için adeta artık bir israf şeklini 
almış olan aileli, eşli dostlu, işçili aşçılı dış gezi
lerden, büyük davet ve ziyafetlerden kaçınması, 
yüzlerce otomobilin ve hattâ uçakların biîe gös
teriş ve alâyiş için iştirak ettiği, beyaz treni de 
gölgede bırakan konvoy halindeki yurt gezile
rinden, karşılama ve uğurlama merasimlerinden, 
masrafları tesis masraflarına yaklaşan temel at
ma ve açış törenlerinden, dost ve yârana peşkeş 
çeken uydurma mansaplarla ahbap ve biradera-
na paralar ödemekten, çalışmadan ücret ödene
cek memur ve müstahdemden tâyin etmekten 
sarfınazar etmesi gerekir. 

Bunlardan başka, Devlet dairelerinde kulla
nılan her çeşit levazım, demirbaş ve mefruşat 
malî ve iktisadi durumumuza uygun basit ve 
muayyen tiplere irca edilmeli, okul, hastane, 
fabrika ve sanayi müesseseleriyle turistik tesis
ler dışında kalan Devlet inşaatından ve resmî 
bina inşasından muayyen Mr müddetle vazgeçile
rek ölü yatırımlara şimdilik para harcanmama-
lı ve bu maksatla bütçelere konulmuş bulunan 
tahsisat çıkarılmalıdır. Resmî il?,n masrafları 
da bir hayli yekûn tutmaktadır. Resmî ilânla
rı yalnız Resmî Gazetede yaptırmak suretiyle 
bir kısım besleme basın türemesine ve böylelik
le Devlet parasrnın çarçur edilmesine* müsaade 
edilmemeli ve bilhassa son gün'erde çok artmış 
bulunan resmî araba saltanatına son verilerek 
bilûmum asker, sivil resmî arabaların muayyen 
tiplere irca edilerek Devlet tamirhane ve gara
jında tamirleri sağlanmak ve kullanılmaları tek 
ele veri7ip muayyen bir statüye bağlanarak hem 
âzami istifade ve hem de tasarruf tenin olunma
lıdır 

Hükümet bir taraftan bu belirtt'ğimiz ve da
ha da ilâvesi mümkün tedbirlerle cari masraf
lardan tasarruf yoluna giderken diğer taraftan 
da mevcut bütçe açığını kapatmak için borçlan
ma yolunu değil çok kazandığı halde halen çok 
az vergi veren büyük tüccar veya büyük ziraat 
erbabından vergi almak yani memleket masraf. 
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larma çok kazananın çok, az kazananın az işti
rak etmesini sağlıyacak hakiki bir vergi refor
muna gitmek suretiyle gelirlerini çoğaltmalı ve 
bilhassa zenginle, fakiri eşit tutan vasıtalı ver
gileri azaltmak ve dolayısiyle hayatı ucuzlatmak 
yollarını aramalıdır. 

Bu mevzuda bilhassa ve üzerinde önemle 
durulacak husus namuslu tüccar aleyhine olarak 
yapılmakta olan vergi kaçakçılığıdır. Bu durum 
memleketin iktisaden geri kalmasına sebeboldu-
ğu gibi namuslu tüccarın da kazancına dolayı
siyle geçimine tesir etmekte ve ters etkiler yap
maktadır. Bilhassa Amerikan pazarlarında ale
nen ve adeta Hükümet müsaadesiyle ve yahut 
da koltukçular vasıtasiyle sözde gizli olarak 
satılan kaçak eşya, namuslu tüccarı adeta müşte-
risiz bırakmakta ve namusluların ezilmesine se-
bebolmaktadır. 

Hükümetin bu işe biran evvel el atması ve 
âdeta Hükümet yok mu suallerini hatıra ge
tiren bu kabil kanunsuz hareketlere son veril
mesi lâzımdır. 

Memleketin en ağır vergi yüküne bugün kü
çük esnaf, sanatkâr, işçi ve memur zümresi 
katlanmaktadır. Bu yük bilhassa büyük 
çiftçiye, büyük tüccara dağıtılır ve vergi nis-
betleri bakımından vergi yükü bunlar arasın
da denkleştirilirse, elde edilecek gelirlerle 
memleketin yeni iş sahalarına kavuşması işsiz
lerin iş bulması, pahalılığın kısmen önlenmesi 
ve en mühim olarak bu sayede orta sınıfın 
kuvvetlenmesi mümkün olur. 

Hükümet dış ticaretteki aşın kârları haddi 
lâyıkma indirmek ve çok iyi bir kontrol siste
mi koyarak mevcut ve vurgunculuğa bir son 
vermek, ve bu sayede de özel sektörde tera
küm etmiş bulunan kemirici sermayeyi üretici 
bir sermaye haline koymak yani sanayie inti
kal etmesini sağlamak ve bunlann tedbirlerini 
düşünmek ve almak mecburiyetindedir. Aksi 
halde bugünkü halin devamı memlekette sa
nayiin kurulmasını engellediği gibi kazançlar 
arasındaki aşın farkları daha da çoğaltacak ve 
memlekette esasen mebzulen saçılmış bulunan 
komünizm tohumlarının inşaatına mâni olmak 
ve memleketi uçurumdan kurtarmak mümkün 
olamıyacaktır. 

Memleketin kredi müesseseleri de İslaha 
muhtaçtır. Takibedilen kredi siyaseti ise maa
lesef iktisadi kalkınmayı sağlamak şöyle dur-
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sun engelliyecek durumdadır. Bugün, hakika
ten iş yapacak, ve bir tesis vücuda getirecek, 
hüsnüniyetli, ahlâklı bir sanatkâr ipotek ede
cek malı kefil gösterecek bir yakını olmazsa 
kredi bulamaz. Ve işini görmek için tefecilere 
teslim olmaya mecbur olurken bir kanş topra
ğı olmıyan, bir çift öküzü bulunmıyan bir alay 
partizana veya parti simsarlarının delâlet ve 
aracılığı yahut da verilecek komisyon ücreti 
ile bol bol kredi dağıtılmakta ve tohumluk, güb
re verilerek bunlann yarı fiyatını tüccarlara 
satılması suretiyle bu paraların barlarda, gazi
nolarda har vurulup harman savurulmasına ve 
bu gibilerin eğlenmelerine vasıtalık edilmekte
dir. Yurt iktisadiyatına faydalı olması gereken 
ve mümkün olan bu sermaye bugün kötü ida
re ve partizanlık yüzünden zararlı bir hale so
kulmuş bulunmaktadır. Bunun bir de sonunu 
düşünmek lâzımdır. Yarın mühim bir kısmı 
tahsil edilemiyecek ve dolayısiyle zirai kal
kınmayı sağlamıyacak olan bu sermaye heder 
edilmiş olacak, tahsili kaabil olanlar da, bugün 
durumu anlamıyan fukaranın bu defa ellerin
deki tarlalan da zenginlere devredilmek sure
tiyle ancak tahsil edilebilecek ve bugün har
man savuranlann harmanları savrulacak ve bi
rer muhacir olacaklardır. 

Bu kredilerin böyle hesapsız ve lâyık olanı
na verilmemesi de memlekette bir ikilik yarat
maktadır. Hükümete en halisane tavsiyemiz, 
mümkün mertebe vatandaşları iki kutba ayır
maktan tevakki etmesi ve buna müncer olacak 
hareketlerden şiddetle sakınmasıdır. Fakat ma
alesef Hükümet her hareket ve her icraatiyle 
mevcut ikiliğin daha da bariz bir hal almasını 
ve mesafenin açılmasını âdeta teşvik etmekte 
ve hattâ milletin münhasıran iki kampta top
lanmasına müncer olacak yeni yeni teşebbüsle
re girişmiş bulunmaktadır. Bu hal memleketi 
felâkete sürükler. Tarihimizden ibret almalı ve 
mevcut ikiliği ortadan kaldırmaya orta sınıfı 
kuvvetlendirmeye, ve sivri uçlara aşın düşün
ce ve fikirlere gidilmemesi için mutedil olma
ya çalışmalı ve itina göstermeliyiz. Bu husus
ta daha müşahhas bâzı misaller vermek iste
rim. 

Bugün askerî emekliler, sivil emekliler es
ki emekliler, yeni emekliler, tazminat ve temsil 
ödeneği alan memurlar almıyan memurlar, per
sonel kanununa göre avans alanlar, avans al-
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mıyanlar, maaşlı memurlar, ücretli müstahdem
ler yevmiyeliler, askerî memurlar sivil memur
lar diye bir sınır arasında dahi çeşitli ayır
malar mevcuttur. Hükümet bu farkları izale 
edip birleştirici bir rol oynamıyacak ve bunu 
sağlamaya gayret edecek yerde yaptığı bâzı 
hareketler ve ters icraat ile bu ikiliği daha da 
artırmak yolundadır. 

Vatandaşlar bugün köylüler, şehirliler, 
Şarklılar, Garplılar, gericiler, ilericiler, sağcı
lar, solcular, milliyetçi ve mukaddesatçı olan
lar, masonluğu, dinsizler, zenginler, fakirler 
diye çeşitli yönlerden ayrımlara tabi tutul
makta ve keza bunlar arasındaki mesafeler 
yanlış tutum ve davranış yüzünden gün begün 
açılmaktadır. 

Hükümet bunlara şimdi bir yenisini ilâve 
etmek ve çıkarmak istediği Seçim Kanunu ile 
Parlâmentoyu birbirleriyle müşterek şahsi 
menfaatten başka hiçbir noktada birleşmesi 
mümkün olmıyan sağ ve sol olmak üzere iki 
kampa ayırmak ve tam ikiye bölmek istemek
tedir. 

Haber verelim ki, bu yol memleketi iyiye 
götürmez. Ve tam bir felâket uçurumuna atar. 
Tavsiyemiz odur ki, bölücülükten vazgeçmeli 
daha çok yaklaştırın olmalı, kutupları bâzı 
noktalarda birbirlerine yaklaştıracak unsurla
rın birleştirimi ve uzlaştırımı sınıfların imhası
na değil, hattâ vücut bulmasına çalışılmalı ve 
memleketi ayakta tutacak orta sınıfın kuvvet
lenmesine gayret göstermelidir. 

Bugün memleket öyle bir hal almıştır ki, 
herkes aşırı sağ ve sola, âdeta namuslu ve va
tanperver münevver bırakılmamıştır. 

Bugün maalesef; 
Memleketin terakki ve tealisini istiyen, fakir 

sınıfın hakini müdafaa eden, köylünün küçük 
esnaf, küçük memur ve teşkilâtsız işçinin güç 
şartlarının ortadan kaldırılmasını ve bunların 
sırtından milyonlar vurulmasına mâni olunma
sını savunarak bu halin doğuracağı tehlikele
re işaretle sosyal adalet, sosyal güvenliğin ko
runmasını ve kurulmasını en halisane niyetler
le savunan samimî ve vatanperver münevver
ler dahi bu işi basit fikirlerle yayanlarla bir 
tutup solcu, komünist diye damgalamak sure
tiyle menfur göstererek aşırı sol uca itilmiş ve 
diğer taraftan memleketin ahlaken içinde bu
lunduğu buhranı görerek bunun nedenlerini dile 
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getirerek maneviyata kıymet vermek yolunu 
işaret eden hakikî İslâm dininin esaslarına ri
ayet edilmesini savunan ve Atatürk'ün anladığı 
mânada bir milliyetçiliği savunan münevver 
milliyetçi Müslümanlar da, din simsarları, dini 
dünya işlerine ve zatî menfaatlerine âlet eden 
Peygamberimizin dahi menfur saydığı softa 
yobazlar kafilesine ilhak edilerek ve ortada ha
kiki namuslu, vatanperver, Müslüman, mü
nevver âdeta bırakılmamak istenilmiştir. Hü
kümet ve iktidar partisi maalesef zatî çı
karları için bu hale göz yummakta ve âdeta 
yanlış tutumları ile bu hale sebebiyet vermek
te ve hattâ âlet olmaktadır. 

Hükümet dâvasında samimî ise biran evvel 
toparlanıp bunlara mâni olacak tedbirleri al
malı ve bir taraftan memleketi ayakta tutan 
ve tutacak olan orta sınıfın kuvvetlenmesi için 
gerekli iktisadi tedbirleri almakla beraber ha
kiki vatansever, Müslüman ve yalnız milleti
ni düşünen münevveri de artık hakiki mevkii
ne iade etmelidir. 

Hükümete bu hususta en mühim tavsiyemiz 
din istismarından vazgeçmesidir. Bu mevzuda 
Hükümete diyoruz ki : 

Din istismarından vazgeçiniz. Dünya nimet
leri için ve zati menfaatleriniz uğruna dininizi 
zinhar istismar etmeyiniz. Bu kabîl kimselerin 
en menfur insanlar olduklarını Peygamberimiz 
bizlere haber vermektedir. Bu yol memleketi 
mahveder, dine de zarar verir. Hattâ inanmak 
istiyenleri bile yoldan çıkarır. Bir vilâyette 
alenen oruç yerken ertesi gün diğer bir vilâyette 
müftünün gönlü olsun, o vilâyet halkı beni sev
sin diye cemaatle sabah namazı kılmak insan
ların saffetinden istifadeye kalkışmak ve dinî 
duygulan istismar etmek demektir. Bu kabîl 
hareketlerse Hazreti Kur'anın tarif ettiği müna
fıklığın ta kendisidir. Böyle kimseleri Allah da 
tel'in etmiştir. İbadet yapacaksanız gösterme
den, riyadan âri olarak ve inanarak yalnız 
Allah için yapınız, kul için yapılan ibâdetler in
sanın hem kendisine hem de mensubolduğu ce
miyete zarar getirir. 

Yurdu bugün içinde bulunduğu ahlâk buh
ranından kurtarmak için Allahm ipine sarılarak, 
millî örfi, ahlâk ve anenelerimize bağlanarak, 
sahtelerini ve simsarlarını değil fakat hakikî 
din adamlarını himaye ve itibarlarını iade ede-
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rek, öğretmenlerimize ve yarının Türk neslini 
yetiştirmekte olan bu mânevi mimarlarımıza ge
reken yakın alâka ve hürmeti göstererek değer
lerinin ve emeklerinin karşılığını tam vererek 
yurdumuzu manen de kalkındırmaya çalışma
lıyız. 

Mânevi kalkınma olmadan maddi kalkınmayı 
beklemek ve bu mânevi çöküntüyü önlemeden 
maddi refahı sağlamak hayaldir. Va'dedilen 
refah devletini kurabilmek de muhaldir. Ancak 
bu mânevi çöküntü inanmış kimseler tarafından 
önlenebilir. Aksi halde mânevi cepheyi din sim
sarlarına teslim eden ve ondan zati menfaatleri 
hesabına medet umanlar, hem mânevi cepheyi 
hem de kendileriyle beraber memleketi uçuruma 
sürükliyebilirler. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütün bu tavsiyelerimiz yapılması mümkün 

ve hayati önemi haiz mevzulardır. Şayet Hükü
met bunları yapamıyacak, yani Hükümet müs-

. takar bir iktisadi politika takibedemiyecek, ah
lakı düzeltemiyecek, mevcut ikiliği kaldıramı-
yacak, memleketi ayakta tutamıyacak orta sınıf 
halkı kuvvetlendiremiyecek, sosyal adalet ve 
sosyal güvenliği sağlıyamıyacak, içte itibarını 
yükseltemiyecekse ona tavsiyemiz yapacağı bir 
tek iş vardır. Derhal yerlerini bu işleri yapabi
lecek güvenilir ve muktedir ellere bırakmalı ve 
çekip gitmelidir, istifa müessesesi de şerefli ve 
hattâ bâzı ahvalde şerefi artıran bir müessese
dir. 

Memleketin selâmetle ve basiretle idaresi için 
bu mevkilere gelenler bu noktaya hangi dar 
boğazlardan geçerek geldiğimizi daima düşün
meli ve nerelere gidebileceğini ve memleketi teh-
dideden çeşitli tehlikeleri hiçbir zaman hatırdan 
çıkarmamalıdır. 

Bilhassa Meclise gelenler ve bu şerefli ve 
önemli vazifeyi yüklenenler millî iradenin ken
dilerine verdiği kudretten daha çok tahmil et
tiği mesuliyetleri düşünmezlerse akibetleri el
bette hüsran olur ve bir daha gelememenin baht
sızlığı şöyle dursun kendileri ile beraber bir 
Milleti de felâkete sürükliyebilirler. 

Biz Millet Partisi Meclis Grupu olarak başta 
iktidar olmak üzere, bütün partilerin ve millet
vekillerinin mesuliyet duygusu ve tarih şuuru 
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taşıdıklarına ve hiç şüphesiz gözlerini daima re
alitelere ve kulaklarını tarihin ibret verici se
sine çevirmiş olduklarına ve küçük hesaplara 
kendilerini kaptırmıyacaklarma inanmak isteriz. 

Yüce Meclisin fevkinde bir kuvvet yoktur. 
Milleti temsil eden Yüce Meclis milleti tehlike
lere atması muhtemel bu Hükümete ve onun 
yanlış icraatına artık dur demesini bilmeli ve 
dur demelidir. 

Millet Partisi her zaman maşruiyetin yanında 
olmuş ve her devirde hak ve hakikatleri dile 
getirmiş ve bu mevzuda kendisine düşeni cesaret 
ve metanetle daima yapmıştır. Gösterdiği doğru 
yoldan gitmiyenlerin ise akibetlerinin daima hüs
ran olduğu yakın tarihimizin şahadeti ile sabit
tir. 

Yine söylüyoruz. Bu tecrübe memleketimiz
deki son demokrasi tecrübesidir. Bunda da mu
vaffak olamazsak bundan sonra neticesi belli ol-
mıyan ve dilimiz varsa da varmasa da söylemeye 
mecbur olduğumuz bir rejime ve komünizm re
jimine kadar uzanması melhuz bulunan bir dikta 
rejimi memlekete gelebilir. Ve artık hürriyet 
elden gider. Ve bir daha avdetini de bizler gö
remeyiz. Bu sebeple ettiğimiz yemine sadık ka
larak şahsi endişe, küçük hesap ve bâzı menfaat
lerimizi bir yana atıp elbirliğiyle karşılıklı bir 
anlayış havası içinde rejimi korumaya ve kur
tarmaya çalışalım. 

Muhterem milletvekilleri; 

Biz bu dileklerimizi mevcut Hükümetin ye
rine getirebileceğine kaani değiliz. Geçmiş icra
atından, şimdi müzakeresini yapmakta olduğu
muz bütçeden anladığımız odur ki, bu Hükümet 
bu vazifelerini lâyiki ile başaramamış ve mu
vaffak olamamıştır. Hattâ biz bu Hükümetin 
her geçen gün işleri daha da kötüye götüreceği 
endişesini taşıyoruz. 

İtimat oyu aldığı programını tatbik edemi-
yen, programındaki vaidlerini tutmakta dahi sa
mimiyet göstermiyen ve tutum, davranışları ile 
memleketi beklediğimiz refah ve huzura kavuş
turmak şöyle dursun bu hususta bir ümit ışığı 
dahi yakalamamış olan Hükümetin müstakbel ic
raatına ışık tutan ve doğru yola girdiğine dair 
bir emareyi ihtiva etmeyen müzakeresini yap-
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inakta olduğumuz 1968 yılı bütçesine en iyi ve 
en halisane niyetlerimize rağmen kabul oyu ve-
remiyeceğimizi üzülerek ifade etmek isterim. 

Bütün bu kusurlarına rağmen iktidarın oyla
rı ile kabul edileceği anlaşılan bu bütçenin ve 
geçireceğimiz bu bütçe yılının memleket için 
hayırlı ve uğurlu ve Hükümet, millet için de 
başarılı olması temenni ve niyaziyle sözlerime 

nihayet verir ve Yüce Meclisi saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclisi bu sabah saat 10,00 da başhyan çalışma-
lariyle ara verme saatleri hariç şu ana kadar 
12 saat 10 dakika çalışmıştır. Vaktin gecikmiş 
olması sebebiyle bugünkü Cuma günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1,08 

* * • 
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GÜNDEMİ 

41 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1968 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA (SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

* İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ! KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Eütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhu
riyet Senatosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 636; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1048) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. " (Millet Meclisi 
1/441; Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 637; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1059) [Dağıtma .tarihi 13 .2 .1968] 

X 4. — Ankara Üniversitesi ^968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 
1/852) (Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 
1/818) (Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1052) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 6..— Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Sena
tonu 1/848) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 
1/855) (Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 8. —' İstanbul ^Telmik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

(Devamı arkada) 



X 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 643; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1968 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuri
yet Senatosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 644; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1056) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna- dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyşt Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 ,. 1968] 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü f968 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Sena
tosu 1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı ; 646) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yık Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 

başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 2 . 1968] 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yona raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi: 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt- •> 
ma tarihi : 13 . 2 . 1968]. 

X 15. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S. Sayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKİNCİ G-ÖRÜŞME&t YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 A A 
Toplantı : s M 1 L 1, E T M 6 C L t S I - S. Sayısı : 0 0 

1968 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısmda yapılan değişikliğe dair C 
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu r 

(Millet Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1045) 

Cumhuriyet Senatosu 
Qenel Sekreterliği 10 . 2 . 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8914, 1/874 

BÜTÇE KAKMAKÖMISYÖNU BAŞKANIJ&INA 

İİŞİ : 26 . 1 . 1968 gün ve 1/427 - 110 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1968 tarihli 38 ncü Birleşiminde 

Bütçe kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atas 
Cumhuriyet Senatosu 

Not : 

AÇIK OY NETİCESİ (126) 

Kabul 94 
Ret 29 
Çekinser (3 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Bütçe Karma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/427 C. S. 1/874 

Karar No. : 113 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1968 tarihli 33 ncü Birleşim 
kabul edilen 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Senatosunc 
likler komisyonumuzda tekrar incelenip ve görüşüldü: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 1968 yılı bütçesinin; 
a) Diyanet İşleri Başkanlığı kısmının 12.213 ncü maddesinden 1 000 000 li 

çocuk zammı, doğum yardımı ve tedavi ve cenaze giderleri maddelerine eklen 
b) Millî Savunma Bakanlığı kısmının 36.300 ncü maddesinden 1 lira tenz 

açılan 36.350 nci geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan maddesine eklenmesi 
c) Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 12.442 nci maddesinden 1 465 000 li 

yeniden açılan 12.413 ncü Teknik okullar fazla çalışma ücreti maddesine ekl 
maddesinden 60 000 lira tenzil edilerek 16.370 nci maddeye eklenmesi, 

d) Bayındırlık Bakanlığı kısmının 21.531 nci maddesinden 100 000 lir 
22.531 nci maddesine, 22.111 nci maddesinden 400 000 lira tenzil edilerek, 22 
22.911 nci maddesinden 4 800 000 lira tenzil edilerek, 21.911 nci maddesine ek 

e) imar ve iskân Bakanlığı kısmının 12.270 nci maddesinden (D) cetveli 
edilen 316 kadronun karşılığı olan 3 473 940 lira tenzil edilerek, 12.210 ncu ma 

f) İlişik cetvelde görüleceği üzere Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin 
mında bâzı kadrolar kaldırılarak bâzı kadroların ilâvesi, imar ve iskân 
3 473 940 lira aktarma karşılığı 316 yeni kadro ilâvesi ve Toprak ve İskân İ 
lüğü kısmında bâzı kadroların tenzili ile terfi sürelerini doldurmuş bulunan b 
seltilmesi ve (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması kabul edilmiştir, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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Yapılan bu değişikliklerden dolayı ödenek artırması olmadığından komisyonumuzca 
görülerek aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

/ . S. Hatipoğlu 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. tfner 

Eskişehir 
î. Arığı 

İstanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Aydm 

î. Cenap Ege 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşane 
8. Savacı 

izmir 
î . Gürsan 

Samsun 
Söz hakkım Mahfuz " 

Y. Akal 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
Muhalifim 
M. §. Koç 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

istanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
S. Kikç 

Uşak 
M. F. Atayurf 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. C 

Burdu 
1. H. Boya 

Erzuru 
C. Önd 

İstanbu 
N. Eroğ 

Niğde 
K. Bayh 

Trabzo 
A. î. Birin 

Mület Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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S. No. Bölüm Madde 

177 12.000 
177 

177 
177 
177 

177 
177 
177 

254 

254 
254 

517 
517 
517 

518 
537 

ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

kabul ettiği 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

12.213 

12.310 
12.320 
12.340 

Personel giderleri 
Ücretler 

Kesim toplamı 
Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 
(Hizmetler ücreti toplamı) 
Sosyal yardımlar 

Kesim toplamı 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 

MİLLÎ 
Borç ödemeleri 

Kesim toplamı 

179 525 207 

46 952 460 
35 640 000 
46 916 160 

15 039 745 
3 500 000 

500 000 
200 000 

SAVUNMA BAKANLIĞI 

— 
36.300 Geçen yıllar borçlan 
36.350 Geçen ve eslki yıllar karşılıksız borçları 

31 625 000 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

12.413 Teknik okullar fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücreti toplamı:) 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar 
ile mektupla öğretim merkezi öğretmen
lerinin, ders, egzersiz, şeflik ve asis
tanları ücreti 
Ders ücretleri toplamı 
Propaganda ve tanıtma giderleri 

3 067 000 

46 000 000 
125 493 000 

Cum 
değiş 

Millet Meclisi >(S. Sayısı : 635) 
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No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

537 
537 

537 

Kesim toplamı 
16.370 iç fuar ve sergiler giderleri 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur 
ve öğrenci mübadelesi giderleri 

579 21.000 
579 

579 
582 

582 
582 
582 22.000 

582 

582 
582 
582 

583 

584 
584 

21.531 

21.911 

22.111 

22.521 

Etüt ve proje giderleri 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
Hava Meydanları 
Etüt ve proje giderleri 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Etüt ve proje giderleri 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERE 
TARIM SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
TARIM BAKANLIĞI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Tarım Bakanlığı yatırım giderleri 
toplamı:) 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
LİMANLAR VE İSKELELER 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Bütçe Karma Komisyonunun 
kabul ettiği 

200 000 
100 000 

5 518 553 

5 443 551 

TDIRLIK BAKANLIĞI 
17 040 017 

7 450 000 

450 000 

3 000 001 

2 900 000 

925 377 052 

50 566 000 

45 041 000 

47 941 000 

250 678 000 

104 018 000 

Cuımhuriyet S 
değiştirerek k 

26 
16 

5 45 

5 38 

21 74 

7 35 

35 

7 80 

7 70 

920 67 

50 16 

44 64 

47 54 

251 17 

104 41 

Mület Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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S. No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

584 

584 

584 
584 

595 

595 

595 
595 

596 

596 

21.000 

22.000 

(Limanlar ve iskeleler yatırım giderleri 
toplamı:) 

HAYA MEYDANLARI VE AKAR 
YAKIT TESİSLERİ 

22.531 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Hava Meydanları yatırım giderleri 
toplamı:) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yatırım giderleri toplamı:) 

ETÜT VE PROJE GÜDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

Bütçe Karma Komisyonunun 
kabul ettiği 

108 718 000 

28 360 000 

30 460 000 

129 396 001 

123 396 000 

129 396 000 

17 040 017 

925 377 052 

1061 
1061 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

1 850 000 
20 000 0O0 

Cum 
değiş 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Sayfa Sütun 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirerek 

kabul ettiği 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

D / 3 
D / 4 
D / 4 

3 
1 
1 

Müracaat Memuru 
Hademe 
Hademe 

1 
23 
41 

(D) CETVELİ 

MÎLLET MECLÎSİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

700 Müracaat Memuru 
700 Müracaat Memuru 
600 Hademe 

Hademe 

2 700 
2 600 

22 700 
39 600 

D/67 

Î1UAK VE ÎSKÂN BAKANLIĞI 
ÎLLER 

Teknisyen 

Memur 

Daktüo 
» 

Şoför 
» 

Odacı 
Bekçi 

40 
40 
34 
40 
40 
10 
18 
15 
20 
26 
33 

950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
700 
600 
300 
300 

D/67 47 363 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
Sayfa Sütun 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirerek 
kabul ettiği 

TOPRAK YE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded ücret 

D/68 
D/68 
D/68 
D/68 
D/68 
D/68 

D/68 
D/68 
D/68 
D/68 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
3 

MERKEZ 

Teknisyen 
Büro Amiri 

Memur 

İLLER 

Teknisyen 
Şoför 
Şoför Yardımcısı 

12 
4 

2 

3 
26 
17 

1 250 
1 250 

1 250 

1 250 
600 
250 

Teknisyen 
» 

Büro Âmiri 
Memur 

> 

Teknisyen 
» 

Şoför 
Şoför Yardımcısı 

4 
8 
4 
1 
1 

1 
2 

22 
16 

-̂  

1 500 
1 250 
1 500 
1 500 
1 250 

1 500 
1 250 

600 
250 

Ayn 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 



ÇEL) CETVELİ 

S. No. Sütun 

R/27 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

Teknik personel ücretleri : 
E tü t ve proje işlerinde çalışan 15 . 4 . 1958 ta
rihli ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
na bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hiz
metlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel Tali
matnamesi» ile ek ve değişikliklerine ve bu tali
matnamenin yerini alacak mevzuata tabi teknik 
personelin istihkakları ve Sosyal Sigortalar Kuru
muna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları bu 
maddeden (karşılanır. 
İmar ve İskân Bakanlığının plânlama, araştırma, 
etüt ve proje işlerinde çalıştırılacak teknik perso
nel dışında kalan, üniversite ve yüksek okul me
zunu elemanların, yevmiyeleri, ek istihkakları ve 
istihdamın gerektirdiği diğer ödemeleri de yu
karda bahsi geçen 4/10195 sayılı Kararname ile 
bu kararnamenin ek ve tadilleri hükümlerine gö
re ödenir. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirere 

Teknik personel ücretleri : 
Etüt ve proje işlerinde çalışan 15 . 4 . 195 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı « 
kat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak ye 
limatnamesi» ile ek ve değişikliklerine v 
yerini alacak mevzuata taibi teknik perso 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek p 
şılıkları bu maddeden karşılanır. 
İmar ve İskân Bakanlığının plânlama, ar 
je işlerinde çalıştırılacak teknik personel 
versite ve yüksek okul mezunu elemanların 
istihkakları ve istihdamın gerektirdiği 
yukarda bahsi geçen 4/İ0195 sayılı Kar 
namendn ek ve tadilleri hükümlerine gö 
mül 12.270 nci madde için de uygulanır.» 
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