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Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
Doğu'ya yapılmakta olan saman nakliyatı ve bu 
konuda alınması gerekli tedbirlere ıdair konuş
masına Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe cevap 
verdi. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, Bin
göl'de vukua gelen tabiî âfetler için gerekli ted
birlerin alınmasına dair gündem dışı demeçte 
bulundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan'ın, Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ola
ğanüstü savaş hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek ikişer 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

1970 yılı bütçe görüşmelerinin aşağıda be
lirtildiği gibi yapılması kabul olundu : 

«Çalışmalar 10 Şubat 1970 Salı gününden 
itibaren (sadece 10 Şubat 1970 Salı günü saat 
11,00 de başlamak kaydiyle) bütçe görüşmele
rinin bitimine kadar her gün saat 10,00 dan 
13,00 e ve 14,30 dan 19,30 a kadar devam ede
cektir. 

Program saat 19,30 a kadar bitmediği tak
dirde gece toplantıları yapılarak o günkü prog
ramın bitirilmesine çalışılacaktır. 

16, 17, 18,19 ve 20 Şubat 1970 günleri çalış
malara ara verilecektir.» 

Grup başkanVekillerinin, 1970 yılı bütçesinin 
program gereğince gününde bitirilmesini sağla
mak ve konuşacak sayın üyelere imkân vermek 
için bütçenin başlangıcında ve sonunda tümü 
üzerinde gruplar adına yapılacak görüşmeler 
tahdide tabi olmayıp şahıslar adına başlangıçta 
yapılacak ilk görüşmelerin 30 ar ve yine şahıs
lar adına sonunda yapılacak görüşmelerin 10 ar 
dakika ile tahdidine, 

Bakanlıklar ve daire bütçeleri üzerinde grup 
sözcülerine yapılacak yazılı ve sözlü konuşma
larına (Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi hariç) 
30 ar, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 45 er 
dakika ve şahısları adına yapılacak konuşmalar 
ile gruplar adına yapılacak ikinci görüşmelerin 
keza 10 ar dakika ile sınırlandırılmasına dair 
önergesi kabul olundu. 
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ANAK ÖZETİ 

(Bütçeler üzerinde söz almak istiyen sayın 
üyelerin 10 . 2 . 1970 Salı günü saat 9,00 da 
A. P. Grup salonunda hazır bulunacak olan 
Başkanlık Divanı kâtiplerine, saat 11,00 den 
sonra da Başkanlık Divanına müracaat etme
leri hususu açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kapıcık
ların iş Kanunu kapsamına alınmasına daiı4 

kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Kaya 
Özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklerin benimsenmediği hakkında Millet 
Meclisi Çalışma Komisyonu raporu kabul olu
narak, kanun teklifinin her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarından 4 er üye alınarak kurulacak 
bir Karma Komisyona havalesi kabul olundu. 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli ile 4 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi, bu kanunun 186 ncı maddesine bir 
fıkra ve başına bir geçici madde eklenmesi ve 
bu kanunla, 22 Nisan 1902 gün ve 44 sayılı, 14 
Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 
1969 gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Uouzal'm, Kastamonu Milletvekili Muzaffer 
Akdoğanlı ile Çankırı Milletvekili Hazım Dağ-
lı'nın, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve 
21 arkadaşının, Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Elâzığ Milletvekili Mehmet 
Aytuğ'un, ve Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Âdil Altay'm, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri, 

iktisadi ve Ticari ilimler akademileri kadro 
kanun tasarısı, 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler aka
demileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair 30 . 4 . 1969 
tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 

I. — GEÇEN TU 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1970 O : 1 

Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğlu ve 2 ar
kadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa beş madde ve bir g>eçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 

Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yarar
lı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundular. 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — Harcırah Kanununa ek kanun tasa

rısı (1/198) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 
2. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 

hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/199) (Plân Komisyonuna) 

Teklif 
3. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun ile 

Adana Milletvekili Cavit Oral'm, Ankara Tur-
gutre'is Mahallesi Uzunyol 64 numarada otu
ran Mustafaoğlu 1309 doğumlu Emin öz
den'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi (2/274) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Otomatik cihazla yoklama yapılacaktır. Sa-
ym üyelerin kabul düğmelerine basmalarını rica 
ederim. 

10 . 2 . 1970 Salı günü saat 11,00 de top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangü Kenan Aral 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

KÂĞITLAR 

Raporlar 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka-
yvtflı Necme'ttinoğlu, Emine^en olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa-
ysıı : 46) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
İ-, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (fi. Sayısı : 47) 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza

kerelere başllıyoruz, 

» > • • - « 

B1R1NÜİ OTURUM 
Açılma Saati : 11,00 

BAŞKAN — Ferrüh Bozbeyli. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri) - Kemal Ataman (Ankara). 

BAŞKAN — 44 ncü Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 
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IV - GÖRÜ! 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bilice Karma Komisyonu raporu ile 1970 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısında yayılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
kereleri ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/3; Cumhuriyet Senatosu 
1/1051) (Millet Meclisi S. Sayısı : 61; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1288) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı Anayasanın tâyin et-
tiğ' yolları takibederek Bütçe Karma Komisyo
nunda ve Cumlhuriyet Senatosunda görüşüldük
ten sonra yüce huzurlarımıza gelmiş bulunmak
tadır. Bugünden itibaren, dünkü birleşimde ka
bul ettiğiniz esaslara ve programa uygun olarak 
bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 

Bütçenin tümü üzerinde ilk söz Hüküme
tindir. Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı, 
buyurunuz. 

(A. P. sıralarından alkışlar). 

MALİYE BAKANI MEISÎJT EREZ (Kü
tahya) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın 
milletvekilleri; 

1970 yılı genel ve katma bütçe kanun taşa
nlarını Yüksek Heyetinize sunmaktan duy
duğum şerefi ifade etmekle sözlerime başlıya-
cağım. 

Bu tasarılar Anayasamızın 94 ncü maddesin
de yazılı süre içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine takdim edilmiş, Karma Bütçe Komisyonu
nun, Yüce Senatonun irşadedici ve yol göste
rici tenkidlerinden ve ıslah edici değiştirmele
rinden sonra huzurunma gelmiş bulunmaktadır. 

Yüce Heyetinizde yapılacak çalışmalarla ni
hai şeklini alacak olan tasarıları incelemeleri
nize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; önce; önümüzdeki 
yıl Türk ekonomisinin şekillenmesinde çok bü
yük fonksiyonu ve etkisi olacak olan bu taşa
nların takdimi vesilesiyle içinde yaşadığımız 
dönemde dünya ekonomisindeki ve millî ekono-

(.1) 61 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.. 

ŞULEN İŞLER 

njim'izdeki gelişmelerle önümüzdeki yılın genel 
durumu hakkındaki görüşlerimizi açıklamak is
teriz. 

Bu yıl dünya ekonomisi 20 nci Asrın yeni 
bir 10 yıllık dönemine başlamış bulunmaktadır. 
1970 lerdie gelişmiş batı ülkelerinin toplam gelir
lerinin % 50 kadar artacağı tahmin olunuyor. 
Gerçekten teknolojik gelişmenin önümüzdeki 
yıllarda dünya tarihine gerek nitelik, gerekse 
mc'elik bakımlarından büyük değişiklikler getir-
ııveye hazırlandığını söylemek doğru olur. Bu 
avada bâzı çok gelişmiş ülkelerin bir kısım sa
nayilerini zamanla ötekilere ve bu arada yeni 
sanayileşmeye haşlıyan ülkelere devredecekleri 
ve beşerî güçlerini daha çok hizmetler alanında 
kullanmaya yöneltecekleri anlaşılmaktadır. önü
müzdeki 10 yıl, gelişmiş ülkelerin gerçek bir 
hizmet ekonomisine ve hizmet üreten toplum
lara geçiş devresinin önemli bir aşamasına şahi-
dolacaktır. Buna kargılık bütün dünyada geliş
menin hızlandırılması gereğinden beşerî arzıı ve 
ihtiyaçların hızlanarak artmasından, milletle
rin karşılıklı iktisadi, politik ilişkilerinden do
ğan enfEsyonist baskıların, sosyo - ekonomik 
problemlerin daha çok yoğunlaşarak sürüp gide
ceğini gösteren işaretleri müşahade etmekte
yiz. 

Bu yılın bütçesi böyle bir dönemin başına 
raslamaktadır. Ancak bu dönemin başlangıç 
yılında dünyanın iktisadi durumu, önceki yakın 
yıllara oranla daha büyük zorluklar içinde şe
killenme istidadını arz etmektedir. 1968 v& 19895 

yıllarında sanayileşmiş Batı ülkeleri yüksek bi* 
gelişme vetiresini gerçekleştirmişlerdir. Bu
nunla birlikte 1969 yılının ikinci yarısında ik
tisadi ortamda duraklama şartlarının bs'lirdiğini 
igösteren emareler vardır. 1970 yılı hakkındaki 
cntaJhmmler ise, bu yıl içinde gelişmenin ABD, 
Batı Almanya gibi ülkelerde ve bu nedenle top
lam olarak Batı dünyasında nispî bir durakla
ma dönemine gireceği yönündedir. 

öte yandan dünya ekonomisinin varmış ol
duğu büyüklükler gelişmenin ksndi beraberin
de önemli ve değişik problemler getirmesine se-
bü'bolmaktadır. Toplam talep, bütün ülkelerin 
ekonomileri içinde hızla artmaktadır. Genellikle 
bütün dünyada toplam talep seviyesinin etkisi 
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altında belli, ölçüler içinde enflâsyonist baskı
ların geliştiğini ve fiyatların yükseldiğini gör
mekteyiz. 

Prodüktivitelerini, mal ve hizmetlerin arzını 
artırarak talebi karşılıyan ve enflâsyonist bas
kılan mutedil sınırlar içinde tutaJbüme başa
rısını gösteren ülkeler devamlı ve istikrarlı ge
lişmenin nimetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu 
vesile ile 1989 yılında Batı dünyasında millet
lerarası ekonomik gelişmeler bakımından büyük 
önemi olan bâzı konuları belirtmek isterim. 

1967 yılında İngiliz ve 1969 ortasında Fran
sız paralarının devalüasyonuna şahMıolmuştuk. 
Bu iki ülke, sosyal ve ekonomik nedenlere da
yanan ve toplam kaynaklarını aşan bir talep 
ve harcama baskısı altında ödemeler dengele
ri inde büyük açıklar vermişler ve bunun sonu
cu milletlerarası ticaret alanında önemli gerile
meler kaydettikleri için paralarının değerlerini 
düşürmüş ve böylece millî gelirlerinin artış hiz
bimin ağırlaşması pahasına istikrar vetiresine 
dönmek tercihini uygulamışlardır. 

Bu strateji, mamul madde satıcısı ve serma
ye kaynak ve merkezleri durumunda olan bu 
memleketlerin ekonomilerinin dış ve iç denge-
lsıdeki açıklarını zamanla düzeltebilmelerini 
sağlamıştır. 

1969 Ekiminde ise, Federal Almanya'nın 
ödemeler dengesindeki fazlalığın vardığı bü
yüklük, gerek bu ülke ve gerekse öteki ülkeler 
ve özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu üyele
ri için önemli bir mesele haline gelmişti. Bu 
ıneseleye önce fiskal sistem içinde çözüm yolu 
aranmış, bu tedbir de yeterli sonuç sağlıyama-
ı>uş ve daha sonra Alman Markının değerinin 
artırılması çaresine başvurulmuştur. 

ABD ekonomisi son yıllarda gerek iktisadi 
ve gerekse milletlerarası politik nedenler sebe
biyle devamlı bir yüksek gelir ve az ahenksiz
liğin doğurduğu enflâsyonist basla altında kal
mıştır. Bütün dünya için bir rezerv parası olan 
ctolâr'ın değeri bu nedenle yeterli bir istikrar 
ve güven arz etmiyordu, ödemeler dengesinde 
Tjüyük açıklar belirmiş ve devamlı altın çıkışı 
karşısında geleneksel altın esasından vazgeçmek 
zorunluğu ortaya çıkmıştır. 1969 yılında varılan 
anlaşmaya göre, milletlerarası Para fonu tara
fından 1970 - 1972 yıllan için sağlanacak 9,5 

milyar dolarlık özel çekme haklan ile, millet
lerarası likiditenin genişletilmesi ve dolâniı de
ğerinin muhafazası mümkün olmuştur. 1968 ve 
3969 yıllannda altının milletlerarası arz ve ta
lebi ile milletlerarası altın fiyatları önemli ge
lişmelere konu olmuştur. Altın üretiminin ve 
arzının yetersizliği ve milletlerarası rezerv pa
ralarının değerlerindeki zafiyet, altın talebini 
ve dolayısiyle fiyatlannı çok yükseltmiş bulu
nuyordu. 

1968 yılında kabul edilen ikili altın fiyatı 
esası ile talebin kısılmasına gidilmişti. 1969 da 
nilletlerarası Para fonu aracılığı ile milletler-
Etası likiditelerin artırılmasından sonra altın 
talebi ve fiyatlan çok büyük ölçüde gerilemiş 
ve yeni bir konu olarak altın fiyatının belli bir 
fcriddin altına düşmesini önleyici tedbirler me
selesi ortaya çıkmıştı. 

1969 yılında milletlerarası bütünleşme hare
ketleri alanında önemli bir gelişme olmuş ve 
Avrupa Ekonomik topluluğu, ortak tanm poli
tikası konusunda anlaşmaya varmıştır, öte 
yandan altılar, bütünleşme hareketi içinde ha
yati bir önem taşıyan moneter işfbirliği alanın
daki çalısmalan da bir prensip anlaşmasına 
vardırmış bulunmaktadırlar. 

Bu arada Avrupa Serbest Ticaret bölgesi 
özellikle birleşik kırallık ve Avrupa Ekonomik 
topluluğu arasındaki gelişmeler gelecek yıllar 
bakımından gerçekten dikkatle izlenmesi gere
ken bir gelişme dönemine girmiştir. 

Doğu Avrupa ülkeleri arasında (Karşılıklı 
Yardımlaşma Konseyi) nin çalısmalan da bu yıl 
daha canlı ve hareketli olmuştur. Bu konsey üye
leri de aralannda ortak bir yatının bankası ku
rulması, malî ve moneter araçlann daha çok 
kullanılması ve ortak kredilerden daha çok ya
rarlanılması yönünde kararlara varmışlardır. 

Bütün bu oluş içinde gelişme halindeki ül
kelerin de genel gelişme eğiliminden etkilen* 
dikleri görülmektedir. Gerçekten bu ülkelerin 
ekonomileri geçen dönem içinde nisbeten elve
rişli bir genişleme göstermiştir. Yapılan son 
değerlemelere göre bunların toplam gelişme 
hızlan % 5 i aşmıştır. Ancak, bunların kendi 
aralannda gelişme hızı ve gelir artışı bakımın
dan büyük farklar vardır, öte yandan bu ülke

lere dönük dış finansman hacminde önceki yıl-
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laıa oranla bir azalmanın yer aldığını görü
yorum. 

1969 yılında Türkiye'nin dış ilişkileri ba-
ikımından önem arz eden gelişmeler şöyle ol
muştur. Türkiye'nin kalkınma için bölgesel 
işbirliği çerçevesinde iran ve Pakistan ile iliş
kilerinde Sanayi, Ticaret ve Petrol konuların
da yıl boyunca memnunluk verici gelişmeler 
sağlanmıştır. 

Öte yandan 1969 yılında Avrupa ekonomik 
topluluğu ile ortaklık konusunda Ankara An
laşmasında hazırlık dönemi için prensibolarak 
öngörülmüş olan beş yıllık normal süre bu yı
lın Aralık ayı nihayetinde sona ermiştir. Bu sü
renin bitmesinden bir yıl önce Ortak Pazara 
bildirilen «Geçiş dönemine normal süreler için
de geçmek ve bunun için gerekli müzakerelere 
başlamak arzumuz kabul edilmiş ve 1969 yalı 
başında müzakereler başlamıştır. Bu müzake
relerde büyük önemle göz önünde bulunduru
lan husus, geçiş dönemine ait şartların ekono • 
mik gelişme, özellikle sanayileşme gayretleri
mizi engellemiyecek, aksine bunlara yardımcı 
olacak şekilde tesbiti olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

1969 yılında, Türk toplumu ekonomik kal
kınması yönünden dikkatle incelenmeye de
ğer önemli aşamalar kaydetmiştir. 

Nüfusumuz 1969 yılı sonunda 34 700 000 e 
varmıştır. Bu rakam içinde ziraat sektöründe 
çalışan nüfusun toplam nüfusa oram geçen yı
la nazaran biraz daha azalmıştır. 

Bu yıl kalkınma hızı plân hedeflerine uy
gun olarak gerçekleşmiştir: Bu oluşum için
de Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu mal
lar ve hizmetler hacminde hem toplam büyük-' 
lükler olarak hem de bu mal ve hizmetlerin 
nitelikleri ve bölünümü bakımından önemli 
değişiklikler görülmektedir. Gayrisâfi millî 
hâsılanın ve gelirin teşekkülünde sanayi sek-" 
törünün oranı yükselmiş, tarım sektörünün pa-
yındaki azalma ise devam etmiştir. Hizmet 
sektörlerindeki artışlar da önemli oranda ger
çekleşmiştir. 

1969 yılımda toplumumuzun sosyal açıdan 
geçtiği safhalar da dikkati çekici olmuştur. 
Ülkemizde hızlı bir şehirleşme görüyoruz. 
Ulaştırma hizmetlerinde çok büyük oranlarda 

artışlar olmuştur. Çeşitli toplulukların karşı
lıklı ilişkilerindeki gelişmelerin yoğunlaştığını, 
Türk toplumunda modem anlamda bir mobili-
tenin yer aldığını ve bu hareketlilikten doğan 
modem toplumlara özge konuların çok büyük 
ölçüler içinde Türk sosyal hayatım şekillendir
meye başladığını dikkatlerinize arz ederim. 

Sayın üyeler, 
Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Türk 

toplumu, böylesine hızlı bir modernleşme veti
resinden geçmektedir. Türkiye'yi, bütün im
kânları kullanarak modern ve gelişmiş bir ülke 
haline getirmeye çalışıyoruz. Buna göre bu ge
lişmeden doğan meseleleri ve bu meselelere çö
züm yolları bulmak hususundaki güçlükleri, 
gelişmiş ülkelerin sosya - ekonomik yapılarını 
karakterize eden konularının kadrosu içinde 
teşhis etmek zarureti vardır. Önümüzdeki on 
ilâ yirmi yıllık dönem içinde gelişmiş ülkeler
de kişi başına gelirin ülkeler itibariyle 5 000 
ilâ 9 000 dolar arasında olacağı tahmin edil
mektedir. Böyle bir perspektif içinde toplum
ların ve kişilerin ihtiyaçlarının ve malî imkân-

. larınm ortaya çıkaracağı konuların çok deği
şik nitelikte ve ölçüde olacağından şüphe et
memek lâzımdır. 

Bu durumu, önümüzdeki devrede böylesine 
gelişen bir dünyaya intibak edebilmenin şartla
rını şimdiden hazırlamak mecburiyetinde bulun
duğumuzu belirtmek için açıklıyorum. 

Modern Türk toplumunun yapısal değişikli
ğinin 1969 yılındaki görüntülerini, bu değişik
likten doğan zorlukları bu perspektif içinde dü
şünmek zorundayız. Bugünkü Türkiye'nin te
mel meseleleri dünkü Türkiye'nin temel mese
leleri değildir. Önümüzdeki on yıllık devrede 
temel meselelerimizde her bakımdan değişik
likler olacaktır. Bu yeni, değişikte ve muhak-
kakki daha çetin meselelerin çözüm yollarını 
bulmak ve uygulamaları buna göre düzenle
mek zorunda olacağız. 

1970 yılanın başlarında Türk ekonomisinin 
ve maliyesinin temel dâvalarını, böylesine bir 
görüş açısı içinde tanımlamak ve bulunan çö
züm yollarını buna göre değerlendirmek lâzım
dır. i 

Sayın milletvekilleri : 
Türk ekonomisi 1969 yılında sabit fiyatlar

la % 7 oranında bir gelişme ve artma kaydet-
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mistir. Bu artış plân hedeflerine uygundur. Tür
kiye'nin toplam millî geliri, 1969 yılanda cari 
fiyatlarla 129 milyar 700 milyon lira, 1961 yıh 
sabit fiyatları ile 90 milyar 100 milyon liradır. 

Türk ekonomisi 1969 yılından hareketli ve 
yüksek bir gelişme göstermiştir. Ekonominin 
başlıca dengeleri beklenen hedefler seviyesinde 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Türk ekonomisinin 1969 yılındaki gelişmesi
nin itici gücü iç talep olmuştur. % 7 lik geliş
me hızını gerek yatırım ve gerekse tüketim 
talebindeki canlılık sağlamıştır. Öte yandan ih
racatımızın yıl sonuna kadar önceki yıla na
zaran % 8 oranında artış kaydettiği görülmek
tedir. Bu duruma göre dış talebin de gelişmeı 
hızını kendi ölçüsünde olumlu şekilde etkiledi
ği anlaşılmaktadır. Yurt dışındaki işçilerin 
yurda gönderdikleri tasarrufların 1969 yılında 
geçen yıla nazaran % 30 oranında artması da 
toplam gelirin yükselmesine önemli ölçüde kat
kıda bulunmuştur. 

1969 yılında 1965 sabit fiyatları ile toplam 
99 milyar 300 milyon liralık kaynağın 20 mil
yar 900 milyon lirasının yatırım, 78 milyar 400 
milyon liranın ise tüketime harcanmış olduğu 
hesabedilmektedir. Buna göre bu yıl geçen yı
la oranla yıllık toplam yatırımlar % 7,7 tüke
tim ise kamu sektöründe % 8, özel sektörde 
% 5,8 artmaktadır. 

Bu oranları arkada bıraktığımız bir yıllık 
süredeki gelişmelerin Türk ekonomisine ve 
Türk Milletinin refahına hangi ölçülerde kat
kıda bulunduğunu belirtmek için arz ediyo
rum. 

Bu gelişmeye muvazi olarak arz vetiresinde 
de toplam talebi karşılıyacak artışlar sağlan
mıştır. Gerçekte tarımsal üretim uygun geçmi-
yen iklim şartları yüzünden hedefin gerisinde 
kalmıştır. Buna karşılık diğer üretim kolla
rında sağlanan gelişmeler tarım üretiminin arz 
ve talep dengesi üzerindeki olumsuz etkisini 
büyük ölçüde önliyebilmiştir. 

Bu gelişme içinde zaman zaman beliren ve 
gerçekle ilişkisi olmıyan rivayetlere ve haber
lere dayanan spekülatif davranışların ve bek
leyişlerin ekonominin normal gidişini zedeleyi
ci etkileri olmuştur. Nitekim yılın belli dev
resinde altın talebi yükselmiştir. Altın fiyat

ları bâzı devrelerde milletlerarası fiyatların 
etkisi altında çok artmış, Cumhuriyet altını bir 
ara 140 liraya kadar çıkmış, sonra düşmüştür. 
1969 yılının son ayında Cumhuriyet altını, ge
çen yılın aynı ayındaki fiyatların da altına, 
113-114 liraya kadar gerilemiş buluuyordu. Bü
tün bunlar ekonominin kendi kendine işleme 
ve ayarlama ilkeleri içinde normal olarak yer 
alma durumunda bulunan faktörlerdir. Bun
larla geçmiş yıllarda olduğu gibi, içinde yaşa
dığımız devrede ve gelecek yıllarda da karşı
laşmayı tabiî buluyoruz. 

Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekilleri, 
Para ve kredi konusunda uygulanan tedbir

ler 1969 yılının iktisadi kalkınma hızının plân 
hedefi seviyesinde gerçekleşmesine yardımcı ol
muştur. 

Mevduat hacminin artış hızının 1969 da 
ağırlaştığı ve özellikle ticari mevduatta gerile
meler olduğu görülmüştür. 

Banka kredileri 1969 yılı içinde geçen yıla 
nazaran daha yüksek bir oranda artmış olmak
la beraber yıl sonuna doğru mutat trendine da
ha uygun bir şekilde seyretmeye başlamıştır. 

11 aylık gelişme itibariyle 1969 da banka 
kredilerindeki artış % 14,5 olmuştur. Creçen yıl 
aynı devrede bu oran % 13,8 olarak gerçekleş
mişti. 

Merkez Bankası kredileri bu yıl, ekonominin 
finansmanını sağlamak bakımından oldukça ha-
hareketli ve yüksek seviyelerde artışlar kaydet
miştir. Bu gelişmenin en büyük elemanları Ha
zine avansları ile özel sektör ticari senetleri kar
şılığı verilen kredilerdir. Merkez Bankası kre
dileri 1969 yılının 12 aylık devresi itibariyle 
% 21,3 oranında bir artış kaydetmiştir. 

Elde edilen son rakamlara göre 1969 un Ara
lık sonuna kadar olan devresinde emisyon 836 
milyon, Ekim ayı sonunda para arzı 1 milyar 
947 milyon lira artmıştır. Bu gelişme ekonomik 
faaliyetlerin gerektirdiği finansman hacmi ba
kımından yeterli ve yararlı olmuştur. 

1969 yılında ödemeler dengesindeki büyük
lüklerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir, it
halât, ihracat ve çeşitli gelir ve giderlerdeki ar
tışların dikkati çekici olduğunu memnunlukla 
belirtmek isterim. Tümü ile 1969 da Türkiye'-
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nin milletlerarası iktisadi ilişkileri daha çok 
genişlemiştir. 

Yıl sonunda geçici rakamlara göre, dış tica
ret hacminin 1 milyar 331 milyon 300 bin dolar 
olarak gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Bu mik
tar geçen yıldan % 5,7 fazlalık göstermektedir. 
Dış ticaretimizin ihracat bölümündeki artış ora
nı daha yüksektir. İthalâttaki artış oranı % 4 
olduğu halde ihracatımız % 8,1 artış kaydetmiş 
ve 540 milyon dolara yükselmiştir. Bu gelişme
de özellikle katma değeri fazla olan sınai mallar 
ihracatının önemli yeri olduğunu belirtmek is
terim. Gerçekten mevcut rakamlara göre Ka
sım ayı sonu itibariyle geçen yıla oranla sağla
nan 34 milyon 594 bin dolarhk ihracat artışının 
29 milyon 984 bin dolarlık kısmı, yani yarısın
dan fazlası sınai ürünlerden gelmektedir. 

İthalât konusunda ise, özellikle ham madde
lerde büyük artışlar görülmektedir. Toplam it
halâtımızın yıl sonunda geçici rakamlara göre 
800 milyon dolar civarında yükseldiği hesaplan
maktadır. 

Önemli bir dış gelir kaynağımız olan işçi 
gelirlerinde 1969 yılında yeniden büyük bir ge
lişme kaydedilmiştir. Buna göre işçi gelirleri 
program hedefi olan 120 milyon doları geçmiş 
ve 141 milyon dolara yükselmiştir. 

Ödemeler dengesinin cari işlemler açığı 
Ekim sonunda bu yıl geçen yıla oranla 25 mil
yon dolar kadar azalarak 199 milyon dolar ol
muştur. 

Bu arada ithalât kuvertürlerinin peşin öden
mesi şeklindeki uygulamaya son vermek im
kânı hâsıl olduğundan rezervlerimiz de yüksel
miştir. 

1970 Ocak ayının sonunda 169 milyon 900 
bin dolar olmuştur. Bu rezerv artışı içinde ser
best altın mevcudunun bu yıl 30 milyon dolar
lık bir artışla 42 milyon doları aştığına da dik
katlerinizi çekmek isterim. 

1969 yılında fiyatların gelişmesinde 1968 yı
lına oranla daha fazla artış görülmüştür. Bu
nunla birlikte bu artış yıl sonu itibariyle top
tan eşya fiyatlarında % 6, geçinme indekslerin
de ise; Ankara'da % 5, İstanbul'da % 5,5 i geç
memiştir. Altın fiyatları bir aralık yükselmiş, 
milletlerarası gelişmelere uygun olarak spekü
latif dönemi aşmış ve yıl sonunda tekrar geri
lemiştir. 

10 . 2 . 1970 O : 1 

I Özellikle Alman markının, değerinin artırıl-
I masının sonucu ile paramızın dış değerinde bu 
I gelişmeye uygun bir ayarlama olmuştur. Para-
I mızm diğer piyasadaki değerinde önemli de-
I ğişmeler görülmemektedir. 

1969 yılı içinde Ocak - Ekim 9 aylık ortala-
I masına göre işçi gündelikleri rakamları % 9,0 
I artarak 27.82 liradan 30.12 liraya çıkmıştır. 
I 1969 yılında istihdam hacminde % 4,1 ora-
I nında artışın gerçekleşmiş olduğu tahmin edil

mektedir. Bu artış içinde sanayi sektörü % 10,3 
I olarak başta gelmektedir. Bu arada sigortalı 

işçi sayısı da Ekim sonu itibariyle 1 milyon 133 
I bin 252 ye yükselmiştir. 

1989 yılında istihdam konusunda alınan so-
I nuçlar tarım dışı sektörlerde çalışan işçiler ba-
I lamından ferahlık ve memnunluk verici olmuş-
I tur. 

Gerçekten İkinci Beş Yıllık Plânda tarım dı
şı sektörler bakımından işsizlik % 9,5 oranında 
hesaplandığı halde bu oran gerçekte bu hadle-

I rin çok altına düşmüştür. Bu alandaki işsiz sa
yısı 1967 de 399 000 iken 1969 da artan nüfusu 
ve iş hayatına atılanların adedindeki devamlı 
büyümeye rağmen 249 000 e düşmüştür. Böylece 
işsizlik oranı geçen dört yılda % 8,9 dan % 5,3 e 
inmiştir. 

Bundan ayrı olarak memleket dışına, bu yıl 
12 aylık dönem itibariyle geçen yıla oranla 
% 41 fazlasiyle 104 408 işçi gönderilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bu suretle 1969 yılında ekonomimizin genel 

görünüşünü özetlemiş bulunuyorum. Bu konu
da değinilmesi gereken en Önemli meseleler
den birisi de bu gelişmenin Türkiye'de sosyal 
adalet ilkesi yönünden gelir dağılımı üstündeki 
etkisidir. 

Türkiye'de gelir dağılımının mümkün olan 
en âdil ölçüler içinde gerçekleşebilmesi bakı
mından bizim stratejimizin hareket noktası 
önce toplumda gelirin tümü ile, bütün sektör
ler, bütün gelir grupları ve seviyeleri itibariyle 
artmasıdır. Önce bu sağlanmalıdır ki, refah, 
birbirini destekliyen çeşitli gelirlerin çeşitli ba-
samaklardaki büyüklüklerinin karşılıklı etkileri 
içinde âzami ölçüde artabilsin. 

Türkiye'de 1969 yılında tarım üretimindeki 
I düşüklüğe rağmen, gayri safi millî hâsılanın 
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tümü ile % 7 oranında artmış olması ve bu ko
nudaki uygulamanın başarılı şekilde yürütülmüş 
olduğunu göstermektedir. 

Vergi indirimleri ve çeşitli uygulamalarla 
fiyatlara gerek üretici ve gerekse tüketicinin 
gelirleri açısından yapılan düzeltici müdahale
ler neticesinde gelir dağılımının mümkün olan 
en yararlı ölçüler içinde gerçekleştirilebilmesi 
bu stratejinin ikinci basamağını teşkil etmek
tedir. 

Bu nedenle, toplumdaki sosyal adalet ve sos
yal güvenlik ilkelerinin gerektirdiği şartların 
ve ortamın sağlanabilmesi için düşük gelir se
viyelerinin vergi yüklerini azaltıcı, yüksek gelir 
seviyelerine hitabeden malların vergilerini ço
ğaltıcı bir vergi politikası uygulamaktayız. 
Kamu harcamalarımızı çeşitli sosyal hizmetler 
alanlarında düşük gelir seviyelerinin ihtiyaç
larına en uygun şekilde dağıtmaya çalışmakta
yız. Çeşitli destekleme fiyatları veya fiyat indi
rici uygulamalar ile yine gelir seviyelerindeki 
vatandaşların refah güçlerini artırmaya gayret 
ediyoruz. 

1989 yılı uygulamasında olduğu gibi 1970 
yılında da aynı amaçlar bu alandaki uygulama
larımıza ışık tutacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 

Şimdi bu izihatm ışığı altında 1970 yılı büt
çelerinin özelliklerini açıklamak istiyorum. 

1970 bütçesinde, bundan evvelki bütçeler 
gibi Kalkınma Plânının hedeflerine uygun ola
rak hazırlanmıştır. 1970 yılı programında öngö
rülen genel ve katma bütçeler gelir - gider den
gesi 28 milyar 880 milyon, bütçe tasarısındaki 
rakam ise 28 milyar 953 milyon liradır. Cari 
harcamalarda program hedefi 13 milyar 100 mil
yon, bütçe teklifi ise 13 milyar 160 milyon, ya
tırım harcamaları için programın tesbit ettiği 
hedef 7 milyar 430 milyon, bütçe tasarısının ih
tiva ettiği rakam ise 7 milyar 116 milyon, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları olarak 
program hedefi 8 milyar 350 milyon, buna mu
kabil bütçe tasarısının ihtiva ettiği miktir 8 mil
yar 378 milyon lira olup aradaki farklar son 
derece önemsiz rakamlara inhisar etmektedir. 

Diğer yandan bu tasarılar 1970 yılında sağ
lanması öngörülen ekonomik konjonktürün ge
reklerine de uygundur . 
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Bu nedenle, 1970 malî yılı Bütçesinde bir ev
velki yıla nazaran öngörülen artış, kamu sek
törünün toplam talep üzerindeki tesirinin mâkul 
ölçülerde tutulmasını sağhyacak bir seviyede 
tesbit edilmiştir. Filhakika; bir önceki yıllara 
göre, 1966 malî yılı Bütçesi % 16.22, 1967 Büt
çesi % 12.00, 1968 Bütçesi % 14.12, 1969 Büt
çesi % 18.11 artış öngördüğü halde 1970 bütçe 
tasarısı için bu oran % 8.56 dır. 

Sayın milletvekilleri; 

1970 Bütçesinin genel karekterini böylece 
belirttikten sonra şimdi de Türk toplumunun 
sosyal gelişmesi ile ilgili olarak köy işlerine, eği
time, sağlık ve sosyal nitelikteki diğer hizmet
lere ayrılan ödeneklere değinmek istiyorum. 

Nüfusumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden 
köylü vatandaşlarımızın yol, su ve elektrik gibi 
kamu hizmetlerinden faydalandırılmalarının 
anafaaliyetlerimis içerisinde yer aldığı yüksek 
anafaaliyetlerimiz içerisinde yer aldığı yüksek 
1970 bütçesinde köye dönük hizmetler için 
1 milyar 227 milyon liralık bir ödenek ayrıl
mıştır. 

Kalkınmanın en önemli faktörlerinden birisi 
eğitilmiş insangücüdür. 

Bu gerçekten hareket ederek bir yandan 
halkımızın çağdaş gelişmeye uygun bir eği
tim seviyesine ulaştırılması diğer yandan nü
fus artışını da karşılamak suretiyle okur 
yazar oranın yükseltilmesi zorunluğu karşı
sında eğitim sahasına ayrılan ödenekler de 
yıldan yıla artarak 1970 te 4 milyar 386 mil
yon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu alanda olduğu gibi aynı nedenlerle 
sağlık hizmetleri de yıldan yıla genişlemiş 
ve 1970 te bu saha için 1 milyar 100 milyon 
liralık bir harcama öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 

Arz ettiğim bu hizmet sahaları dışında bil
hassa mahdut gelirli vatandaşlarımıza yöne
len sosyal ve ekonomik karakterdeki hizmetler
den, umumi hayata müessir âfetler ve gece
kondu fonu için toplam olarak 17 milyon li
ralık ödenek konulmuş ve emekli dul ve ye
tim aylıklarının geçen sene % 70 oranına çıka
rılmasının sonucu olarak kesenek karşılık
ları yüzde yüzün üstünde bir artışla 800 mil
yon lirayı aşmıştır. 
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Bu saydıklarım yalnız genel ve katma büt
çelerde yer alan ödeneklere münhasır bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bunların dışında kamu sektörüne dâhil 

faaliyetlerimiz cümlesinden olmak üzere T. CJ. 
Ziraat Bankasınca bu sene çiftçiye açılacak 
tarım kredisi 10 milyar lira, Halk Bankası 
tarafından küçük sanat ve ticaret erbabına 
açılacak meslek kredisi 1 milyar 680 milyon 
lira; Emlâk Kredi Bankasının açacağı mesken 
kredisi 2 milyar 217 milyon lira olarak prog
ramlanmış bulunmaktadır. 

1970 bütçesinin sosyal karakteri hakkın
daki mâruzâtıma son verirken konu ile yakın 
ilgisi bulunan küçük çiftçi borçlarının erte
lenmesi, destekleme alımları ve diğer sosyal 
güvenlik alımlarındaki çalışmalarımıza da de
ğinmek isterim. 

'Küçük çiftçilerimizin Ziraat Bankasına 
olan ve vâdeleri geldiği halde ö diyemedikleri 
borçlarının ertelenmesini öngören bir kanun 
tasarısı T. B. M. M. ne takdim edilmiş bulun
maktadır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, küçük çift
çilerin 1 . 1 . 1970 tarihi itibariyle her ne se
bep ve suretle olursa olsun vâdesi geçmiş veya 
ertelenmiş borçlarının 2 000 liraya kadarı iş
lemiş faiz ve masraflarının ilâvesiyle 10 yıl 
vâdeye ve 10 eşit taksite bağlanacaktır. Bu tak
sit süresince borçlulardan ayrıca faiz alınmıya-
caktır. 872 milyon liraya baliğ olacak olan bu 
affedilmiş faizler tutarı Devletçe karşılana
caktır. 

Şu anda T. B. M, M. komisyonlarında mü
zakere konusu olan tasarıdan faydalanacak çift
çilerin adedi 1 milyon 332 bin olup, tecil 
konusu olacak borç miktarı da 1 milyar 348 
milyon 168 bin liraya baliğ olmaktadır. 

ıSosyal adaletin sağlanması konusu ile ilgili 
olarak destekleme fiyat ve alımları özellikle 
üzerinde durulan tedbirler arasındadır. Gerçek
ten bu suretle büyük vatandaş kütlelerinin el 
emeğinin ve alınterinin mahsûlü olan malların 
değerleri muhafaza edilmekte ve bunun so
nucu olarak bu vatandaşların gelirlerinin ve 
satmalına güçlerinin artırılması imkânı sağ
lanmaktadır. 

1969 yılında destekleme alımları fındıkta 
48 577 tonla, pamukta 350 000 tonla geçen yıl
ların satmalına miktarının bir katına çıkarıl
mıştır. 

1969 yılında tarım mahsullerinin değer
lendirilmesi bakımından açılan kredilerde de 
büyük artışlar sağlanmıştır. 

Meselâ fındık için alman krediler 1968 de 
470 milyon Tl. iken 1969 da 62'5 milyon Tl. 
olmuştur. Pamuk için açılan kredi 1969 da, 
1968 e nazaran 270 milyon fazlasiyle 500 mil
yon lira olmuştur. 

Tarım mahsullerinin destekleme fiyatları 
1969/1970 yılı için genellikle yükseltilmiştir. 
Başlıca tahıl, fındık, ve çekirdeksiz kuru üzüm 
fiyatlarında artışlar sağlanmıştır. 

Emeklilik ve Sağlık Sigortası ile ilgili 
çalışmalara gelince : 

1969 yılı içerisinde emeklilikle ilgili önemli 
hükümler kabul edilmiş olduğu yüksek ma
lûmlarıdır. 

'Bu hükümlerin getirdiği yenilikler meya-
nında, 1101 sayılı Kanunla, emekli, dul ve 
yetim aylıkları arasında mevcut ve istikbâlde 
doğması muhtemel eşitsizlikler giderilmiştir. • 

Ayrıca, aynı kanunla, Hazineden emekli, 
dul, yetim ve vatani hizmet aylığı alanların 
aylıklarının bağlanma ve ödeme muameleleri 
Emekli Sandığına devredilerek, bu aylıkların 
da çekle ödenmesi sağlanmıştır. 

Öte yandan 1186 ve 1189 sayılı kanunlarla, 
'Sosyal sigortalardan aylık alanlar için de 
% 70 nislbeti kabul edilmek suretiyle, her iki 
taraftan bağlanan aylıklar arasında eşitlik sağ
lanmıştır. 

Nihayet istiklâl Madalyası sahibi gazile
rimize 1105 sayılı Kanun gereğince aylık bağ
lama muameleleri beklemeye meydan ver-
miyecek şekilde devam etmektedir. Bugüne 
kadar aylık bağlananların sayısı 28 500 e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, Yüksek malûmları olduğu 
üzere, memleketimizde, sosyal güvenliğin en 
önemli dalını teşkil eden Sağlık Sigortası, 
pak sınırlı bulunmaktadır. Bu sebeple bütün 
nüfus gruplarını içine alan bir «Genel Sağlık 
Sigortası» kurulması konusunda hazırlanan 
kanun tasarısı T. B. M. Meclisine sunulmuşutur. 

— 10 — 
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Bu tasarının kanunlaşmasının gecikmesi 
halinde, Emekli Sandığı iştirakçilerinin aile 
fertleri ile emekli aylığı alanların ve bunların 
aile fertlerinin dul ve yetim aylığı alanların 
hastalıkları halinde tedavilerinin sağlanmasına 
çalışılacaktır. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Şimdi, 1969 malî yılı bütçe tatbikatı ve 
1970 malî yılı bütçe tasarıları hakkında bilgi 
vereceğim. 

1969 malî yılı 31 Aralık 1969 tarihi itiba
riyle konsolide bütçe ödenek toplamı, 

12 milyar 945 milyonu cari, 
7 milyar 062 milyonu yatırım, 
7 milyar 507 milyonu sermaye teşkili ve 

transfer harcamalarına aidolmak üzere, 
27 milyar 514 milyon liraya ulaşmıştır. 
Malî yıl başında bütçe ile verilen ödenek 

26 milyar 669 milyon lira olduğuna göre on 
aylık uygulama döneminde ödeneklerde 845 
milyon liralık bir artış meydana gelmiştir. 
Aynı dönem içinde konsolide bütçeden yapı
lan harcamalar ise, 

9 milyar 613 milyon lirası cari, 
5 milyar 069 milyon lirası yatırım, 
5 milyar 062 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları olmak üzere, 
19 milyar 744 milyon liraya ulaşmıştır. 
1969 malî yılı gelir bütçesinin uygulama 

sonuçlarına gelince : 
1969 malî yılının 10 ayı zarfında, 
— Vergi gelirlerinden; 15 milyar 768 mil

yon 124 bin 929 lira, 
— Vergi dışı normal gelirlerden 1 milyar 

66 milyon 390 bin 516 lira, 

— Özel gelirler ve fonlardan 1 milyar 690 
milyon 738 bin 664 lira olmak üzere topluca 
18 milyar 525 milyon 254 bin 109 liralık tahsi
lat yapılmıştır. 

Bu duruma göre, 1969 malî yılının ilk 10 ayı 
içinde, Genel Bütçe gelir tahminlerinin % 75.6 
sı realize edilmiş olmaktadır. 

1969 yılının ilk 10 ayı içinde yapılan tahsi
lat 1968 yılının aynı dönemi içinde yapılan tah
silata nazaran % 15.8 oranında ve 2 milyar 535 
milyon 316 bin 787 lira tutarında bir fazlalık 
arz etmektedir. Vergi gelirleri tahsilatındaki ar
tış ise, (bir yıl önceki aynı döneme nazaran) 

% 17.4 oranında ve 2 milyar 341 milyon 609 bin 
346 lira tutarındadır. 

Tümü ile bu gelişme, konsolide bütçe uygu
lamalarının konjonktür üzerinde en uygun et
kiyi sağlıyacak dengelerde tutulduğunu göster
mektedir. Gerçekten, yıl içinde Devlet harcama
larının talep seviyesini aşırı şekilde zorlaması 
için gerekli tedbirleri almış ve ekonomi ile kamu 
sektörü arasındaki dengeyi en iyi ölçüler içki
de temin ve idame etmiş olduğumuz kanısında
yız. 

1970 malî yılı Bütçe tasarıları : 
Giderler : 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş şek

liyle huzurunuza gelen 1970 malî yılı Genel Büt
çe tasarısı ile: 

Cari harcamalar için 11 milyar 805 milyon 
095 bin 985 lira, 

Yatırım harcamaları için, 2 milyar 866 mil-
yüjn 040 bin 751 lira, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 13 milyar 251 milyon 749 bin 277 lira olmak 
üzere topluca 27 milyar 922 milyon 886 bin 013 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Katma bütçeler de hesaba katıldığı takdir
de konsolide Devlet Bütçesinin ödenekleri top
lam olarak 28 milyar 953 milyon 480 bin 428 
liraya ulaşmakta ve bu miktarın, 

13 milyar 159 milyon 526 bin 211 lirası cari, 
7 milyar 416 milyon 043 bin 825 lirası yatı

rım, 
8 milyar 377 milyon 910 bin 392 lirası serma

ye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili öde
neklere ait bulunmaktadır. 

1970 malî yılı konsolide Devlet Bütçesi için 
teklif edilen ödenek miktarının 1969 malî yılı 
konsolide bütçesinle nazaran arz ettiği mutlak 
ve nispî artışlar sırasiyle, 

Cari harcamalarda 752 milyon 718 bin 627 
lira tutarında ve % 5,71 oranında, 

Yatırım harcamalarında, 477 milyon 098 bin 
772 lira tutarında ve % 6.87 oranında, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, 
1 milyar 053 milyon 948 bin 046 Mra tutarında 
ve % 14.39 oranında ve toplam olarak 2 milyar 
283 milyon 766 bin 045 lira tutarında ve % 8.56 
oranında olmuştur. 

1970 malî yılı Bütçe teklifinde cari ödenek-
lerdeki artış bir evvelki yıldaMne nazaran daha 
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az, buna mukabil yatırım ödeneklerindeki artış 
daha fazladır. 

Sayını milletvekilleri, 

1970 yılı Gelir Bütçemizle ilgili açıklamalara 
'geçmeden önce, bütçe gelirlerimizin son yıllar
daki gelişmeleri üzerinde kısaca durmak istiyo
rum. 

1966 malî yılında % 21.2,1987 yılında % 19 7, 
1968 yılında ise % 8.9 oranında bir gelişme hızı 
gösteren vergi gelirlerimizin, 1969 yılında % 
15,2 oranında bir artış göstermesi beklenmekte
dir. 1968 malî yılındaki düşüklük en az geçim 
indirimi miktarında yapılan yükseltmenin ve 
fiskal teşvik teldbirleri uygulamalarının doğur
duğu. vergi kayıplarından ileri gelmiştir. 

Genel Bütçe toplam gelirlerimizin gelişme 
oranları ise, 

1966 da % 17.4,1967 de % 19.3,1968 de % 9.8 
dir. 

1969 yılı Genel Bütçe gelirleri artış oranı tah
minen % 10.2 civarında gerçekleşecektir. 

1969 yılı Devlet gelirleri tahsilatının bütçe 
tahminleri altında gerçekleşmesinin başlıca se
bepleri, ithalât üzerinden alınan Vasıtalı vergi
lerde beklenilen artışların sağlanamamış olma
sıdır. 

Sayın Başkan, 

Sayın üyeler, 

Şimdi de 1970 yılı gelir tahminleri ve bu 
tahminlerde kullanılan veriler hakkında bâzı 
açıklamalarda bulunmak işiyorum. 

1970 yılı Devlet gelirleri : 
— 1969 malî yılının Mart - Aralık dönemi 

uygulama sonuçlarına, 
— 1969 ve 1970 yılı gayrisâfi millî hâsılada

ki artış tahminlerine 
— 1970 yılı programında öngörülen ithalât 

hacmma, 
— Teşvik tedbirlerinin doğuracağı vergi ka

yıplarının tahminlerine, 
— 1970 yılında Vergi kanunlarında gerçek

leştirilecek değişikliklere; 
Dayanılarak ve tamamen objektif usullere gö

re tahmin edilmiştir. 
ikinci 5 yıllık Kalkınma Plânının temel ilke

lerinde de belirtildiği gibi kamu harcamalarının 
finansman kaynağı vergi gelirlerimiz olacaktır. 

Plânın 1970 yılı içittı öngördüğü gelir hedef
lerine ulaşma gayretlerimizi bu prensip içinde 
değerlendirtmiş bulunuyoruz. 

Plân ve programda tesbit edilen 1970 senesi 
gelir hedefini gerçekleştirme zarureti, yeni fi
nansman kaynaklarına başvurmayı gerektirmek
tedir. 

Yeni finansman kaynakları ile ilgili tasarı
lar peyderpey T. B. M. Meclisine sunulmakta 
olup, gider vergileri ile ilgili tasarı da Ocak 
ayında kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Ek finajii'sman sağlıyacak kaynakların seçi
minde, Öncelik verdiğimiz hususlar şunlardır : 

1. Ekonomideki yatırılabilir fonları iktisa
di kalkınma için en verimli alanlara yöneltmek, 

2. Bâzı sahalarda görülen aşırı talep bas
kısını hafifletmek ve fazla talebi ekonomik geliş
me bakımmdaftı tercihli diğer sektörlere kay
dırmak, 

3. Genellikle yüksek gelir gruplarının har
camaları içinde yer alan maddeleri Ve hizmet
leri vergilendirmek, 

4. Dayanaklı tüketim malları yurt içi tale
bini daraltmak yoliyle bu mallara ihracat için 
gerekli ortamı hazırlamak, 

5. Verici sistemini daha modern hale getir
mek ve özellikle sistemin konjonktüre karşı olan 
duyarlılığını ve otomatik istikrar gücünü artır
mak. 

Arz ettiğim genel çizgiler içinde hazırladığı
mız 1970 yılı gelir tahminleri şöyledir : 

— 23 milyar 621 milyon 655 bin 119 lira ver
gi gelirlerine, 

— 1 milyar 510 milyon 230 bin 894 lira vergi 
dışı moıimal gelirlere, 

— 2 milyar 191 milyon lira özel gelirler ve 
fonlara ait olmak üzere. 

Toplam olarak 27 milyar 322 milyon 886 bin 
13 lira olarak taJhmin olunmuştur. 

Katma Bütçeli idarelerin tahmin olunan öz 
gelirleri toplamı ise 1 milyar 56 milyon 979 bin 
431 liradır. 

Bu duruma göre, 1970 yılı konsolide Devlet 
Bütçesi gelir tahminleri 1969 malî yılı gelir tah
minlerine nazaran 2 milyar 889 milyon 209 bin 
656 lira tutarında ve % 11.3 oranında bir faz
lalık göstermektedir. 
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Söz konusu fazlalık, genel bütçe gelirlerin- I 
deki 2 milyar 825 milyon 521 bin 231 lira tuta- | 
rmdaki artış ile mülhak bütçe gelirlerindeki 
63 milyca 688 bin 428 lira tutarındaki artışın 
toplamını ifade etmektedir. 

Genel Bütçe gelirlerindeki 2 milyar 825 mil- ı 
yon 521 bin 231 lira tutarındaki artış şu kalem
lerden ileri gelmektedir. I 

Vasıtasız Vergilerde, 1 milyar 350 milyon j 
lira, 

Vasıtalı vergilerde 1 milyar 22 milyon 412 
bin 878 lira, 

Vergi dışı normal gelirlerde 378 milyon 108 
bin 353 lira, 

Özel gelirler ve fonlar toplamında 75 milyon 
lira, 

Arz ettiğim bu bilgilerden de anlaşılacağı 
veçhile, 1970 malî yılında genel bütçe giderleri 
ile gelirleri arasında hâsıl olan 600 milyon lira
lık fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

Takdim ettiğimiz 1970 yılı Genel Bütçe ge
lirleri, 1970 G. S. M. H. tahminin % 21.6 sına 
tekabül etmektedir. j 

İkinci 5 yıllık Kalküıma Plânında, 1970 yılı 
Genel Bütçe gelirleri toplamının G. S. M. H. nın 
% 22.2 si seviyesinde olması öngörülmüştür. 

1970 yılı gelir tahminlerinin plân hedefin
den, G. S. M. H. nıaı % 0.6 sı oranında eksik ol
ması, karşılık paralar için bütçeye konulan mik
tarın plânda tesfoit edilen hedefin altında olma
sından ileri gelmektedir. 

ıSayın milletvekilleri, 

Biraz önce takdim etmiş olduğum konso
lide bütçe rakamları, 1970 yılı gayri safi mil
lî hâsılasının takriben beşte birine tekabül ede
cektir. Genel ve katma bütçeli idareler dışın
daki kamu kuruluşlarının tasarruf ettiği kay
naklar da nazarı itibara alındığı zaman, kamu 
sektörünün tüm ekonominin takriben dörtte 
birini temsil ettiği ortaya çıkar. Bütçe rakam
ları yıldan yıla artış göstererek bugünkü se- I 
viyesine ulaşmış bulunmaktadır. Devletin millî I 
ekonomi içindeki faaliyet hacminin ifadesi 
olan bütçe rakamları, Devletçe ifa olunan hiz
metlerin tümüne tekabül etmektedir. Kamu 
sektörünün tasarruf ettiği fonların hacminin 
gittikçe kabarması da Devletin vatandaşa sağ
ladığı hizmet seviyesindeki artışları ifade I 
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etmektedir. Vatandaşa hizmet etmek Devle
tin mevcudiyetinin sebebidir. Bu bakımdan 
bütçe rakamları ile beraber bütçelerin temsil 
ettiği hizmet "gücünün bağlı olduğu faktörler 
üzerinde de durmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, 

Devletçe sağlanan hizmetlerin gerek kem-
miyet gerekse keyfiyet bakımından seviyesi 
sadece bütçe hacmine bağlı değildir. Ekono
mik kalkınmayı ve sosyal refaha katkısı ba
kımından Devlet faaliyetlerinin net tesirini et-
kiliyen daha başka faktörler vardır. Bu fak-
törlerin önemi kavranmadığı takdirde Devle
tin sağladığı hizmetler mümkün olan azami 
seviyeye ulaşamaz. 

Devletin sağladığı hizmet seviyesini etki-
liyen bu faktörleri iki anagrupta toplamak 
mümkündür : ilk olarak, kamu idarelerinin, 
tasarruf ettikleri kaynakları, diğer bir de
yimle bütçe imkânlarını, millî ekonomiye ve 
sosyal refaha en çok katkıda bulunacak şe
kilde, israf etmeden harcayabilmeleri gerekir. 
Bütçe imkânlarının tahsis edilecekleri gaye
lerin isabetle seçilmesini ve seçilen gayelere 
en az masrafla ulaşılmasını kapsayan bu fak
tör ancak rasyonel bir bütçe sistemi ve ida
resi, verimli çalışan bir idare mekanizması 
ve modern bir personel rejimi ile sağlanabi
lir. 

Hizmet seviyesini etkiliyen ikinci anaun-
sur ise, bu hizmetlerin görülmesi için gerek
li fonların, ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
refahı olumsuz yönde etkilemiyecek şekilde 
kamu sektörüne aktarılmasıdır. Bu da ancak 
âdil bir vergi sistemi ve müessir bir vergi ida
resi ile mümkün olabilir. 

Bu faktörlerin ehemmiyetini müdrik olarak, 
1970 malî yılı bütçesini takdim ederken, bütçe
lerimizin temsil ettiği hizmet gücünü artıracak 
çalışmalara da değinmek isterim. 

Bütçenin tekabül ettiği hizmetlerin nok
sansız tahakkuk edebilmesinin başlıca şart
larından biri, bütçe imkânlarını iyi kullana
cak, israf etmiyecek bir idarenin mevcudiye
tidir. Bu bakımdan bütçe uygulamalarında 
idarede verim düşüklüğü yaratan noktaların 
tesbit ve ıslah edilmesi önemli bir yer işgal 
eder, 
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Sistematik ve devamlı reform çalışmaları 
yapmak suretiyle idarede verim düşüklüğüne 
ve kaynak israfına sebebolan yönleri asgari 
hadde indirmenin mümkün olduğuna inanı
yoruz. işte bu maksatlardır ki 1970 yılı için
de diğer reform çalışmalarına paralel olarak ida
reyi geliştirme tedbirlerine de özel bir önem 
verilecektir. 

Devlet bütçesinin arzulanan iktisadi kal
kınmayı ve sosyal refahı sağlıyabilmesinin 
bir ikinci şartı da bütçenin hazırlanma, tetkik 
ve murakabesinin rasyonel esaslara bağlan
masıdır. Bu nedenle, mevcut bütçe sistemi
mizi değiştirerek yeni bir bütçe sistemi uy
gulamak istikametindeki çalışmalara büyük 
önem atfetmekteyiz. Program bütçe sistemi 
diye adlandırılan bu yeni sistemde, bütün 
kamu hizmetleri, belirli hedefleri olan prog
ramlara bağlanmakta ve ödenekler bu prog
ramlara tahsis edilmektedir. Bu suretle, hiz
metler ile maliyetler arasındaki ilişki sarih 
bir şekilde belirmekte ve modern teknikler
le analize tabi tutulabilmektedir. Plânın yü
rütülmesini öngördüğü hizmetlerle bütçe ara
sında tam bir paralellik sağlamak imkân dâ
hiline girmektedir. 

Bu amaçlarla yürütülen program bütçe 
çalışmaları, 1969 yılı içinde, icra plânında 
öngörüldüğü üzere bütün genel ve katma 
bütçeli kuruluşlara teşmil edilmiş ve buralar
da model mahiyetinde program bütçeler ha
zırlanmış bulunmaktadır. Bütçe sisteminde 
değişiklik esas itibariyle nisbeten uzun çalış
malar gerektiren bir iş olmakla beraber 1970 
yılında yeni bütçe sisteminin deneme alanı 
daha da genişletilecektir. 

Devlet bütçesinin beklenen hizmet seviye
sini sağlamasının bağlı olduğu diğer bir önem
li unsur da, bu hizmetleri yürüten insan gücü
dür. İnsan unsurundan gereği kadar faydala
namayan bir kamu idaresinin kaynak israf et
memesi söz konusu olamaz. Bu anlamda per
sonel rejimi meselesi esas itibariyle Türk ka
mu idaresinde istihdam edilmekte olan perso
nelin prodüktivitesinin artırılması meselesidir 
ve onu kamu idaresi ve bütçe idaresi reformun
dan ayrı olarak mütalâa etmeye imkân yok
tur. 

I Bu anlamda bir personel reformuna baş
langıç olmak üzere, Devlet Memurları Kanu
nunun uygulanır hale gelmesini sağlıyacak ka-

I nun tasarısı Mart 1970 den önce T. B. M. M. ne 
takdim edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

I Kamu idaresinde verimliliği artırıcı tedbir-
I lerden bahsederken, genel yatırını ve finans-
I man programlarında yer alan 1968 yılı itiba

riyle varlıkları 69 milyar 700 milyon liraya ba
liğ olan ve dolayısiyle ulusal ekonomi içinde 

I önemli bir mevki işgal eden Kamu iktisadi Te-
I şebbüslerinden de kısaca söz etmek istiyorum. 

I Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapısal bir 
I reforma tabi tutulmaları, üzerinde önemle dur-
I duğumuz bir husustur. Bundan ayrı olarak te-
I şebbüslere gerekli kaynakların tahsisi ele alın-
I mış ve müşahhas tedbirler 1970 yatırım finans-
I man programlarına konulmuştur. Aşırı stok-
I ların modern stok kontrol sistemleri ile azaltı-
I labilmelerini sağlamak, özellikle izliyeceğimiz 

hususlardan biri olacaktır. Şüphesiz, bu hususu 
I da kapsıyan bir genel problem sevk ve idare 
I alanındadır. Teşebbüslerde genel olarak görü-
I len bu problemi çözmek için gerekli seçim usul-
I lerî ve eğitim, 1970 yılından itibaren girişece-
I ğinüz çalışmalara konu teşkil edecektir. 

I Yukarda da kısaca temas ettiğim gibi, Dev-
I let faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal refaha 
| etki derecesini tâyin eden ikinci bir anafaktör 
t de âdil vergi sistemi ve müessir bir vergi ida-
I residir. 
I Şimdi de bu konuda yaptığımız rasyonel-
1 leştirme çalışmalarına kısaca değinmek istiyo-
I rum. 
I Bu çalışmalar, 
I Vergi idaresi ve Malî yargı kuruluş kanun-
I lan ile gerçekleştirilecek idari reform, 
I Mahallî idareler ve merkezi idare gelir ka

nunlarında yapılacak değişiklik ve yenilikler-
I le gerçekleştirilecek vergi reformu, 

I Gibi iki ananoktada toplanmaktadır. 

I Bilindiği gibi, vergi idaresini düzenleme ça-
I lışmaları uzun zamandan beri üzerinde önemle 
I durulan bir konu olup buna ait kanun tasarısı 

kısa bir süre içerisinde T, B. M. Meclisine su~ 
1 nulmaya çalışılacaktır, 

14 — 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1970 O : 1 

Diğer taraftan, vergi idaresi reformuna pa
ralel olarak, malî yargı sistemimizin de yeni
den düzenlenmesi gerekmektedir. 

Vergi uyuşmazlıklarının uzun yıllar çözüme 
bağlanamaması, gerek idare ve gerekse vergi 
mükellefleri yönünden çeşitli mahzurlar doğur
maktadır. 

Bu mahzurları ortadan kaldıracak ve Türk 
malî yargı sistemini tamamen yeni esaslara 
bağlıyacak olan vergi mahkemeleri kanun ta
sarısı kısa zamanda T. B. M. Meclisine sunul
maya çalışılacaktır. 

îiasyonelleştirme çalışmalarımızla ilgili bir 
diğer konuda mahallî idareler fiskalitesidir. 

Halen mahallî idarelerimizin mevcut gelir 
kaynakları, bu idarelerin ihtiyaçlarını karşılıya-
mamakta ve mahallî teşekküllere aidolması lâ-
zımgelen birçok hizmetlerin Devletçe karşılan
ması zarureti ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen 
idarelerin toplam gelirleri ve harcamaları her 
yıl genel olarak artmakta, ancak gelirlerdeki 
artışı izliyememektedir. Bunun sebepleri bu 
idarelere verilen görevlere uygun kaynak da
ğılımının sağlanamamış olması, diğer bir de
yimle malî kaynakların, merkezi idarelerle ma
hallî idareler arasında modern Maliye prensip
lerine uygun biçimde dağıtılamamış bulun
masıdır. 

Mahallî idare probolemlerine modern çözüm 
yollan getirecek ve yeterli gelir kaynakları sağ-
lıyacak olan «Emlâk Vergisi» ile «Belediye ge
lirleri» kanun tasarıları yakında T. B. M. Mec
lisine sunulacaktır. 

Merkezi idareye gelir sağlıyan vergi ka
nunlarından gelir, kurumlar, Varaset ve Gider 
vergilerine yenilikler getirecek tasarılarla, Ver
gi Usul Kanunu ve kamu alacakları tahsil usu
lü hakkındaki kanunlarda da köklü değişiklik
ler yapacak tasarıların bu yıl içerisinde Yük
sek Meclise sunulmasına çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 

Şimdi de huzurunuza getirilmiş bulunan 
1970 mali yılı Bütçesi ile öngörülen, bâzı bü
yük yatırım projelerinden .bahsetmek istiyorum. 

1970 konsolide Devlet Bütçesi ile teklif edi
len yatırım harcamaları, 2 milyar 866 milyon 
40 bin 751 lirası genel bütçeden, 4 milyar 550 
milyon 3 bin 74 lirası katma bütçelerden ol

mak üzere, 7 milyar 416 milyon 43 bin 825 
lira olup, bu miktar geçen yılın konsolide büt
çe yatırımlarına nazaran 477 milyon 98 bin 772 
lira fazladır. Yatırımlarda geçen yıla nazaran 
% 6,87 lik bir artış mevcuttur. 

Bu yatırımların 189 milyon lirası Millî Eği
tim, 1 milyar 503 milyon lirası Bayındırlık, 
376 milyon lirası Tarım, 271 milyon lirası Sa
nayi, 191 milyon lirası İmar ve İskân bakan
lığı, 1 milyar 560 milyon lirası Karayolla
rı, 2 milyar 372 milyon lirası ise Devlet Su 
işleri ve 347 milyon lirası 5 mülhak bütçeE 
üniversite tarafından yapılmaktadır. 

Arz ettiğim yatırımlar içinde, dış kaynak
lardan finanse edilen çok büyük projelerin de 
bulunduğuna işaret etmek isterim. 

Keban projesindeki gecikmenin yaratacağı 
enerji ihtiyacını karşılamak üsere kurulacak 
olan iSeyitömer termik santralinin dış finans
manı için Fransa'dan 15 milyon 700 bin dolar, 
İtalya'dan 16 milyon 400 bin dolarlık, Petkim -
Petrokimya T. A. Ş. nin polietilen tevsii proje
si için ingiltere'den 3 milyon 400 bin dolarlık 
kredi temin edilmiş bulunmaktadır. 

Fransa'dan 1969 yılı için alınmış olan 6,5 
milyon dolarlık proje kredisinin 4 milyon 10© 
ıbin dolarlık kısmı Ankara - istanbul içme suyu 
projesinin boru fabrikası tesislerine tahsis 
edilmiş olup bakiyesinin de Petkim'e ait iki 
yeni projeye tahsisi için temaslarımız devam 
etmektedir. 

öte yandan, ormancılık projesi için 5 mil
yon Kanada dolarlık kredinin tahsisi konusun
da da Kanada Hükümeti ile prensibolarak mu
tabakata varılmıştır. 

Ayrıca, Keban'ın ilâve dış finansmanı ihti
yacı için italya ve Fransa ile beşer milyon do
larlık kredi anlaşmaları yapılmış ve elektrik 
ekipmanı mubayaası için Fransa'dan 1 milyon 
dolarlık bir kredi daha sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletle
rinin ihracat ve ithalât Bankasından (Exim-
bank) Türk Havayollarının iki jet projesi için 
7 milyon 800 bin dolarlık kredi sağlanmıştır. 

Özel sektör projelerinin dış finansmanı için 
konsorsiyum çerçevesinde 1969 yılında AID'-
dan Sınai Yatırım ve Kredi Bankası için 5 mil
yon dolar. Federal Almanya'dan Türkiye Sı-
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nai Kalkınma Bankası için 6 milyon 200 bin 
dolar tahsis edilmiştir. 

Harşit (Doğankent) barajı projesinin dış 
finansmanı için 1963 yılında isveç'ten temin 
edilen 5 milyon dolarlık kredinin kullanılmı-
yan 1 milyon Ş5 bin dolarlık bakiyesi, 1969 da 
yapılan bir protokolle Harşit 4 ncü ünite ve 
YSE makina ekipmanı projelerine tahsis edil
miş bulunmaktadır. 

Avusturya Hükümetinden de 2 milyon do
larlık proje kredisi temin edilmiş olup buna 
ait anlaşma 1969 Aralık ayında imzalanmıştır. 

1969 yılında Dünya Bankası ile çeşitli pro
jelerin dış finansman ihtiyacının karşılanması 
amaciyle 60 milyon 500 bin dolar tutarında 3 
Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma
larla Seyhan sulama projesinin ikinci kısmı 
için 24 milyon dolarlık, Kadıncık II nci Hid-
ro - Elektrik santrali için 11 milyon 500 bin 
dolarlık ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
nın aracılığı ile özel sektör sınai projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon 
dolarlık kredi temin edilmiştir. 

İDünya Bankasından hayvancılık projesi 
için 3 - 3,5 milyon dolar tutarında bir kredi 
temini konusunda da müzakereler devam et
mekte olup, bu kredi ile ilgili anlaşmanın 1970 
yılının ilk yarısında imzalanacağı tahmin edil
mektedir. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Genel 
Müdürlüğü için 1969 yılı içinde 6 adedi Yu
goslavya'dan, 4 adedi de Polonya'dan olmak 
üzere cem'an 10 aded gemi satmalınmıştır. Bu 
gemilerin toplam tonajı 126 700 ton ve bedel
leri 39 milyon 706 bin dolar olup bunun yüzde 
yirmisi peşin ödenmiştir. 

Banka, ayrıca yaş meyva ve sebze, ormancı
lık, eğitim, turizm projeleri ile de ilgilenmek
te olup bu konuda görüşmeler yapılmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ülkemiz 
arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmasına ek 
Malî Protokol ile kalkınma projelerimizin fi
nansmanı için Avrupa Yatırım Bankası vası-
tasiyle verilmesi kabul edilmiş 175 milyon do
larlık proje kredisi süresi içinde tamamen kul
lanılmış ve gerek kamu sektörü, gerekse özel 
sektöre ait pek çok önemli yatırım projeleri
mizin finansmanı sağlanmıştır. 
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Bu cümleden olarak Avrupa Yatırım Ban
kası ile re'sen son olarak da Aralık ayı içinde 
PETRîM'in sentetik kauçuk projesi için 9 mil
yon 290 bin dolarlık Kredi anlaşmaları imza
lanmıştır. 

Toplam dış finansmanın ihtiyacı 45 - 50 
milyon dolar olarak tahmin edilen Boğaz köp
rüsü ve çevre yolları projesinin dış finansma
nını temin gayesiyle bir Finansman Sendikası 
kurulmuş olup, Avrupa Yatırım Bankası ile 
bu proje için yukarda belirtildiği üzere imza
lanan 20 milyon dolarlık krediden başka, sen
dika üyesi olan Japonya, Almanya, ingiltere, 
Fransa ve italya da kredi taahhüdünde bulun
muşlardır. Sendika üyelerinin taahhüt topla
mı 75 milyon 900 bin dolara ulaşmaktadır. Pro
jenin ilk kısmını teşkil eden, Boğaz köprüsü
nün ihalesi sonuçlanmış ve mütaahhit firma ile 
Bayındırlık Bakanlığımız arasındaki inşaat 
mukavelesi, 26 Ocak 1970 tarihinde imzalan
mıştır. Köprü 34 ay içinde yani 1972 yılı son
larında hizmete girmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şimdi 1969 da gerçekleşen ve 1970 ve da

ha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan bâzı 
projeler için de kısaca bilgi vermek istiyorum. 

1969 yılında Seyitömer ve Tumçbilek'teki 
dekapaj işleri için lüzumlu ekskavatör ve 65 
tonluk kamyonlar ithal edilmiş ve hizmete so
kulmuştur. Tunçbilek'teki ince kömür hazır
lama tesisi de 1969 yılında hizmete girmiştir. 

— Seyhan sulama şebekesinin birinci kısmı 
1969 da işletmeye açılmıştır. 

— Gediz sulama şebekesi 1969 da kısmen 
hizmete açılmıştır. 

— Kovada II nci Hidro - Elektrik santrali 
1970 de hizmete girecektir. 

— Doğankent (Harşit) Hidro - Elektrik 
santralinin 1970 de hizmete girmesi beklenmek
tedir. 

— Ankara - İstanbul içmesuyu projesinin 
Ankara - istanbul Boru fabrikaları 1970 de 
hizmete girecektir. 

— Çaycuma Kâğıt ve Kâğıt Hamuru Fab
rikası 1970 başlangıcında işletmeye açılacaktır. 

— Lif levha ve asitsülfirik projeleri 1970 
yılı sonunda, alüminyum, rafineri ve nakil 
hatları projeleri ise 1971 ile 1972 yıllarında ta
mamlanmış olacaktır. 
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III ncü Demir - Çelik tesislerinin ise 1975 
yılında işletmeye açılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Petkim tesislerinde etilen ve polietilen 
üniteleri ve bunların yardımcı tesisleri 1969 
yılında işletmeye açılmış olup ıbu sene sonun
da veya 1970 senesi başında polivinil klorür, 
venil klorür ve klor alkali tesisleri hizmete gi
recektir. 

Sayın milletvekilleri; 

1970 malî yılına ait bütçe tasarıları ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 1970 programın
da belirtilen temel ilkelere uygun olarak tan
zim edilmiştir. Kamu sektörü ile ekonomi ara
sındaki dengeyi en iyi ölçüler içinde muhafa
za edecek olan ve geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da değerli tenkid ve temennilerinizin 
ışığı altında daha mükemmel hale geleceği şüp
hesiz bulunan bu bütçenin tatbiki için alın- I 
makta olan tedbirlere Büyük Millet Meclisi
nin teveccüh ve müzahereti en büyük kuvvet 
kaynağımız olacaktır. 

1970 yılı bütçelerinin memleketimizin kal
kınmasına ve milletimizin refahına yararlı ol
masını diler, Sbu vesile ile Yüksek Meclise say
gılarımızı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde C. H. 
P. Grupu adına söz sırası Sayın Kemal Satır'-
ındır. Buyurun Sayın Satır. 

C. H. P. GRUFU ADINA KEMAL SATIR 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; I 

1970 malî yılının ilgi çekici bir yönü, önem
li olaylara sahne olmuş 10 yıllık bir dönemin I 
geride bırakılmış olmasıdır. Bu nedenledir ki, 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belir- I 
tirkeıı, bu 10 yılın bir muhasebesini yapmak, I 
ekonomik ve sosyal yapımızı derinliğine ele ala- I 
rak, toplum sorunlarım daha belirgin hale ge- I 
tirmekte yarar görüyoruz. I 

Amacımız, sadece ekonomik durumu eleştir- I 
inek değil, daha çok uyarmak, şişirilmiş bir kal- I 
kınma öyküsünün altındaki acı gerçeği ortaya I 
koymak suretiyle bizi gerekli tedbirler almak- I 
tan geri koyacak tehlikeli bir iyimserliğe, Yü- I 
ce Meclisin ve kamu oyunun dikkatini çekmek- 1 
tir. 

Siyasal düzeyde ise, iktidarla aramızda süre- I 
gelen bir «düzen tartışması» na açıklık kazan- | 

— 17 
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dırmak, lâiklik ilkesine ayları bir maneviyat 
sömürücülüğünün tüm sakıncalarını açık seçik 
ortaya koyarken, başta aşırı alamlar sorunu ol
mak üzere, tüm bunalımlarımızın nedenlerine 
gerçekçi bir açıdan eğilmek istiyoruz. 

Geride bırakmış olduğunuz 10 yılı ve bu 10 
yılda Türk ekonomisinin geçirmiş olduğu evrim
ci evrimi ve ulaşmış olduğu düzeyi değerlendir
mek, çeşitli yönlerden anlam ve önem taşımak
tadır. Söz konusu bu 10 yılın, son 4 yıldan uzun
ca bir süresinde Adalet Partisi tek basma ikti
darda olmuş, ayrıca bir yıl kadar da koalisyon 
liderliği yapmıştır. Bu nedenle, son 5 yılda ya
pılmış ve yapılamamış olanlar, Adalet Partisi 
bir 4 yıl daha Hükümet edeceğine göre, yalcın 
gelecekte neler bekliyebileceğimiz hakkında bi
ze bir kanaat verebilecek niteliktedir. 

Bu değerlendirmeyi daha iyi yapabilmek 
için, Adalet Partisinin iş başına geldiği 1965 yı
lından önceki dönemi ve iktisadi gelişmeleri 
hatırlamak yerinde olacaktır. 1950 lerde Tür
kiye'do devam ettirilmek istenen özel kesime 
kalkınmada öncelik veren ve dış sermayeye bağ
lı iktisat politikası, ilk yılların arızi gelişmele
ri geçtikten sonra özellikle 1954 ü izliyen yıl
larda sık sık emisyona başvurulması, iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin maliyetten aşağıya sa
tış yapmaya zorlanarak, bunların açıklarının 
Merkez Bankası kaynaklariyle karşılanması, 
fiyat mekanizmasının tamamen bozulup, yerini 
idari kontrollarm alması ve bunun sonucu ikti
sadi kaynakların tamamen yanlış dağılması, 
yatırımların yurt halamından verimsiz alanlara 
akması, gelir dağılımının dar gelirli vatandaş
lar aleyhine bozulması, döviz gelirlerinin artmı-
yarak, cari ithalâtı hesapsızca yapılan dış borç
ları karşılıyamaz hale gelmesi sonunda, 1958 yı
lında ekonomi tam bir iflâsa sürüklenmiş ve 
çıkmazdan kurtulabilmek için Hükümet, dış ala
caklıların dikte ettirdiği, bağımsızlıkla kabili 
telif olmıyacak şartları kabule zorlanmıştı. 
1953 Ağustosunda, paranın dış değeri devalüas
yona tabi tutuldu ve yabancıların kabul ettirdi
ği istikrar tedbirleri uygulamaya konuldu. Kı
sa bir süre sonra 27 Mayıs Devrimi oldu. Hızlı 
fiyat artışları durduruldu ve eskinin karışık he
sapları temizlenmeye çalışıldı. Fakat bir yan
lan ihtilâl ortamının yarattığı çekingenlik, di-
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ğer taraftan istikrar tedbirlerinin aşırı ölçüde 
uygulanması sonucu; ekonomi, girmiş olduğu 
durgunluktan kolay kolay kurtulamadı. Devrim 
yöneticilerinin Türk toplumuna, müesseseleri ve 
müeyyideleriyle getirmiş olduğu «Plânlı Kal
kınma» yapma fırsatı, Devrimin Anayasadan 
sonra, belki de en büyük hediyesi oldu. 

1061 yılının Ekim ayından 1965 Şubat ayma 
kadar, üç yılı biraz aşan ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin önderlik ettiği Koalisyon Hükümetle
ri, böyle iktisadi bir ortamda yönetimi devral
mış bulunuyorlardı. Eu yakın dönemin bilinen 
olaylarını sıralıyarak zamanınızı almak arzusun
da değilim. Ancak, üç yıl gibi kısa bir dönem
de, iki ihtilâl teşebbüsünün ve ciddi bir Kıbrıs 
sorununun ortaya çıkması ve bütün bunların ya
nında Koalisyon ortaklarımızın yarattıkları 
problemleri ve bunun sonucu olarak da, üç koa
lisyonla çalışmak zorunda kalındığını hatırla
mak yerinde olur. 

Bütün bu güçlüklere rağmen, iktisadi 
lalanda bu kına dönemde küçümısenemiyece'k 
başarılar sağlanmıştır. 1962 - 1964 arasındaki 
üç yıllık dönemde sabit fiyatlarla gayrisâfi 
millî hasıla artışı yılda ortalama yüzde 6,2 
ye yükselmiştir. Bundan önceki üç yıllık dö
nemde sağlanmış bulunan gelişme hızının 
yılda ortalama olarak sadece yüzde 2,1 kadar 
olduğu göz önünde bulundurulursa, ekonomik 
gelişmede, bütün siyasi güçlüklerle rağmen 
sağlanan bu hızlanmanın değeri daha iyi bir 
şekilde anlaşılır. 

Diğer taraf tam bu dönem, fiyat istikrarı
nın sağlandığı, bütün enflâsyonist gidişlere 
«dur» denildiği bir dönemdir. Bu dönemde, 
toptan eşya fiyat endeksi yılda -ortalama 
yüzde 3 lük bir artış göstermiştir. Plânlı 
bir döneme girmiş olmanın sonucu, birden hız
la artan yatırım harcamalarını ve aynı zaman
da memur re ücretlilere dalha iyi 'bayat şart
ları sağlamak için yapılan maaş ve ücret zam
larını karşılamak için, cari masraf artışlarını 
mümkün kılacak şekilde jkamu gelirleri artırıl
mıştır. 1964 yılı sonunda dış ticaret açığı, son 
yılların en düşük seviyesine inmiştir. Bu dö
nem, aynı zamanda Türkiye gerçeklerine uy
gun, realist bir plânın hazırlandığı ve uygula
maya çalışıldığı bir dönemdir. Bu dönemde, 
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l şimdi olduğu gibi, Devlet Plânlama Teşkilâti-
I nm gücü, imtiyazlı bir özel kesim yaratılma

sında. kullamlmamıştır. Hükümetler yine bu 
dönemde, dş görme gerekçesiyle «Yetlki Kanu
nu» gibi Anayasaya aykırılığı tesbit edilmiş 
birtakım tedbirlerin arkasına sığınma gereğini 
duymamış, plân uygulaması ile ilgili pek çok 
tedbiri ayn. ayrı yine Meclislere getirmiş ve 
onun tasvibini almıştır. Bütün bunların sonu
cu, Türkiye'nin malî ve iktisadi itibarı yurt 
içinde ve yurt dışında önemli ölçüde artmıştır. 

Söz konusu ettiğimiz dönemden bugüne de
ğin tam beş yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu beş 
yıllık dönem, hatası ve sevabı ile Adalet Parti
sine aittir. Bu dönemi değerlendirmeye geçer
ken, Adalet Partisi sözcülerinin 1965 ten ön-
03 söyledİkL'-ea-inıi hatırlamak anlamlı olacak
tır. 

Adalet Partisi sözcülerinin, iktisadi lalanda 
baş'laca şikâyetleri, plânlı kalkınma fikrinden 
başlıyordu. 20 nesi asrın ikinci yarısında, artık 
bütün ülkelerde, as gelişmiş ülkelerin kalkın
ma sorunlarının ancak reformcu plânlarla çö
zümleneceği Ikabul edilirken, hattâ kapitalist 
ekonomiler bile yıllardan beri plân uygular
ken, bunlardan bihaber , Adalet Partisi yö
netici ve sözcüleri uzun süre plânlı kalkınma 
fikrinin karşısına çıkmışlardır. 

Ancak bizi şaşırtan, bu partinin iktidara 
geçtikten hemen sonra plâna sahip çıkar bir 
tutuma, girmiş gibi gözükmesi olmuştur. Yine 
hatırlanacağı üzere, 1965 yılının ilk aylarında 
Sayın Demire!, plânlı kalkınmanın yararlarını 
sıralamaya başlamıştı. Şimdi ileri 'sürülen iti
raz,. plânın dar bir ceket olmadığı, biçildiği 
•gibi giyilmesi gerekmediği konularında idi, fa
kat, bizim de o zaman aklımıza getiremediğimiz, 
Sayın Başbakanın plân fikrini benimser gözü
kürken, plânlamayı esas mânasından bu kadar 
sattırabileceği ve bu önemli aracı, iktidarının 
pî ansız ve hesapsız faaüiy etleri için kılıf olarak 
kullanacağı idi. İktidar, önce Plânlama Teşki
lâtını sistemli bir şekilde tecrübeli ve yetişmiş 
uzmanlardan ayıkladı, ondan sonra da, kendi 
görüşlerine uygun elemanları bu teşkilâtın yö-

I netimme yerleştirdi. 
Artık, Plânlama Teşkilâtının yönetim kad

rosu, iktidarın felsefesine uygun, tercihli bir 
] azınlığın maddi yeteneklerini artırmak için ge-
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tirilecfek tedbirlerin uygulayıcısı haline getiril
mişti. Bunun için kanuni dayanak, Anayasa 
Mahkemesinin Anayasaya aykırı olduğunu tes-
bıt ettiği 933 sayılı meşhur «Yetki Kanunu» dur. 
Kanun, aynı zamanda Maliye Bakanlığı ve di
ğer bâzı bakanlıkların icraya ait yetkilerini, bir 
istişarî kuruluş olduğu kendi kanununda be
lirtilen Devlet Plânlama Teşkilâtına vermişti. 
Yetki Kanununa dayanarak iktidar, üç yıl süre 
ile milyonlarca lirayı, üzerinde tartışılabilir bir
takım kıstaslara göre, bâzı şahıslara ve kuruluş
lara dağıttı durdu. Başbakan, her ne pahasına 
olursa olsun ve isterse Anayasaya aykırı dahi bu
lunsun, istediğini yapacağını ve bu sorumsuz 
uygulamaya devam edeceğini, Kanunun iptalini 
hemen takibeden günlerde «Yeni tedbirlerle 
eski uygulama devam edecektir» diyerek, kamu 
oyuna açıklama pervasızlığını gösterdi. 

Sayın milletvekilleri, 

Bu açıklamaları yapmaktaki kastum, bugün 
artık Türkiye'de bir Devlet Plânlama Teşkilâtı 
fiilen bulunsa bile, bu kuruluşun tamamen baş
ka amaçlar için kullanıldığını ve Türkiye'de 
plânlı kalkınma fikri ve çabalarının 1965 ten 
beri sistemli bir şekilde ortadan kaldırıldığını 
belirtmeye çalışmak içinldir. 

Bu teşkilâtın ve plânların tamamen orta
dan kaldırılmamasının tek sebebi, Anayasamızın 
kalkınmanın plânla yapılacağını emreden kesin 
hükmünün yerine getirildiği görüntüsünü vere
rek, aynı zamnda yapılan keyfî uygulamalara 
kılıf hazırlamaktır. 

Adalet Partisi iktidarının, az gelişmiş ülke
ler için gerçek bir kalkınma aracı olan plânla
mayı tamamen başka nedenler için kullanması 
ve onu gerçek amacından saptırması, 1965 ten 
bu yana meydana gelen gelişmelerin en talih
siz olanlarından biridir. Türk toplumunun fakir
likten kurtulmak ve medeni toplumların düze
yine erişmek için belbağladığı bir araç ve bunu 
uygulıyacak modern bir kuruluş, daha geli
şip serpilemeden yok edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir ülke ekonomisin
deki gelişmeleri, biraz kaba da olsa en iyi şe
kilde yanısıtan göstergenin, millî gelirdeki ar
t ı la r olması lâzımgelir. Konuşmamın başında 
1962 - 1964 yılında Türkiye'de ulaşılan gelişme 
hızının yılda ortalama % 6,2 olduğunu, bunun 

daha önceki üç yılda ulaşılan % 2,1 lik hızla 
karşılaştırıldığı zaman ve bu dönemin iktisat 
dışı gayrimüsait şartlan dikkat's alındığında 
iyi bir gelişme olduğunu ifade etmiştim. Devle
tin resmî belgelerine göre, gelişme hızı 1965 te 
•7c 4,9, 1966 da % 10,3; 1967 de % 6,1; 1968 de 
7 6,7 ve 1969 da % 7 olarak gösterilmektedir. 

Her şeyden önce üzülerek şunu ifade etmek 
i- tiyorum ki, son birkaç yıldır bu rakam ve tah
minlerin güvenilirlik derecesi hızlı bir şekilde 
azalmaktadır. 

Şimdi müsaade ederseniz 1969 yılı millî ge
lir talhminini ele alalım 15 Kasım 1969 itibariyle 
verilen rakamlara göre, 1969 yılında yurt içi ge
lirimiz % 6,7 kadar artmış, Vasıtalı Vergiler
deki % 8,8 lik Ve amortismanlardaki % 7,7 lik 
artışlarla gayrisâfi millî hâsıla artışı plândaki 
% 7 lik hedefi tutmamıştır. 

Sayın mille'tvekilileri, biraz yakından ince
lendiğinde, bu rakamların gerçekle ve samimi
yetle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu
na bir iki örnekle belirtmeye çalışacağım. Son 
tahminlere göte, Türkiye buğday üretiminin 
10,5 milyon ton olduğu hesaplanmaktadır. Tür
kiye 1968 deki 9 milyon 520 bin tonluk buğday 
üretimi sonunda ihtiyacı karşılıyabilmek için, 
Î969 da 650 bin ton buğ<day ithal etmişti, öte 
yr ndan bu yıl da 850 bin ton buğday ithal ede
ceğini resmî ağızlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu seviyede ithalâta ihtiyaooılduğuna göre, 
1969 da buğday üretiminin 1968 e göre 1 mil
yon ton arttığım kabul etmek mümkün de
ğildir. Aksi takdirde artan seviyede ithalâta 
herhalde lüzum görülmemesi gerekirdi. Kaldı 
ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1969 yılı için 
buğday üretimi tahmini, 9 milyon 740 bin ton
dan ibarettir. Ofis 1968 deki 540 bin tonluk mu
bayaaya karşılık 1969 da sadece 500 bin ton 
buğday satmalmıştır. Görüldüğü üzere, eldeki 
bütün veriler 1969 buğday üretiminin en azın
dan 1 milyon ton şişirilmiş olduğunu ortaya çı
karmıştır. 

Öte yandan elde mevcut ve mahiyetleri icabı 
bîraz daha güvenilir olması gerekli resmî ra
kamlara göre, 1969 yılında pamuk, şeker pan
carı, tütün, zeytin, ve diğer bâzı ürünlerin üre
timinde 1968 e nisîbe'tle çjok önemli gerilemeler 
görülmektedir. Zeytindeki üretim gerilemesi 
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r,o 21, pamukta % 4, şeker pancarında % 24 
ve tütünde % 7 seviyesindedir. Bu ürünler top
lam tarım üretiminde ağırlığı ottan ürünlerdir. 
işte bu gerçekler karşısnda 1969 yılında tarım
da millî gelir artışının % 1 çevresinde olmasını 
beklemek mümkün değildir. Aksine bu rakam
lar tarımsal gelirin % 1 nisbetinde veya daha 
fazla gerilemiş olduğunu göstermektedir. 

Sanayi kesiminde de, resmi rakamlara göre, 
% 12 katma değer artışı ile, plân hedefinde bir 
gelişme sağlanmış olmanın mutluluğuna katıla-
mamaktayi'z. Çünkü, çeşitli kesimlere ait üretim 
rakamları, gerçek durumun, iktidarın gösterdi
ğinden çok farklı olduğunu ortaya koymakta
dır. 1989 yılında sanayiin çeşitli kollarında mey
dana gelen üretim artış veya gerilemelerini, 
Plânlama Teşkilâtının kullandığı sınai üretim 
endeksine uyguladığımız zaman, 1968 Eylülün
dün 1969 Eylülüme kadar geçen bir yıllık dö
nemde sınai üretim artışının % 3,4 olduğu gö-
rüjmskfcedir. Diğer taraftan 1969 un ilk 9 ayın
daki artışın sadece % 2,9 olduğu, bunun yıl so
nuna kadar ancak % 3,8 i bulacağı anlaşılmak
tadır. Ayrıca çegitli ürünlsrin 1989 daki üretim 
tahminlerine baktığımızda da, bizim yaptığımız 
hesabın, iktidarın iddia etiği % 12 lik artış hı
zından çok daha gerçekçi olduğu meydana çık
maktadır. Gerçekten, 1969 da taşkömürü, bakır, 
çeşitli petrol ürünleri, şeker, yün ipliği, pamuk
lu ve yünlü dokuma, pencere camı, hamdemir 
ve pik üretim kollarında % 50 ye varan gerile
meler olmuştur. Bu maddelerin toplam üretim 
içindeki ağırlığı büyüktür. 

Bu durumda, 1969 da doğru olan tahminle
rin, tarım kesiminde en az % 1 lik bir gerile
meyi ve sanayi kesiminde de % 4 civarında bir 
artışı teyidetmesi gerekir. Bu iki kesimin top
lam millî gelir içindeki payı % 50 nin üserdn-
cltdir. Bunların dışında, halen hizmet kesimle
rindeki gelir artışı, esasen masa başı tahminle
rine ve faraziyelere istinadottirilmektedir. As
lında bu hizmet kesimleri ile, sanayi ve tarım 
üretimi arasında belli bir ilişki vardır. Ortada 
üretim olacaktır ki, ticaret olsun, nakliye ol
sun, diğer hizmetler genişlesin. Kalkınma Plâ
nında da gösterildiği üzere, hizmetlerdeki ar
tış, tarım ve sanayiideki artışlardan çok farklı 
olamaz. Buna göre iddia ediyoruz ki, Türkiye 
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millî geliri hatalı bir şekilde hesap edilmekte
dir. Türkiye^deki 1989 yılı millî gelir artısının 
iktidarın iddia ettiği gilbi % 7 seviyesinde ger
çekleşmiş olması mümkün değildir, iktidar elde 
resmî belgeler bulunduğu sürece bu hesapların 
ve tahminlerin başkaları tarafından da değer
lendirilebileceğinin farkında değil midir ki, bu 
gerçeklere uymıyan tahminleri kamu oyuna ifa
de etmekten çekinmemektedir? (0. H. P. sıra
larından alkışlar) Bu durum bize, ister istemez 
1950 leri ve o zamanlar kâğıt üzerinde yapılan 
ş-'şirme tahminlerini hatırlatmaktadır, iktidarı, 
l1.4 konuda dikkat ve itinaya davet ederiz. 

Millî gelirin hesaplanmasındaki tarafsızlığa 
bu kadar gölge düşürüldükten sonra, bu rakam
lara dayanarak, geçmiş yıllar üzerinde bir de
ğerlendirme, büyük ölçüde kıymetini kaybet-
n.ektedir. Bununla birlikte bâzı eğilimler üze
rinde dikkatleri çekmek yerinde olacaktır. 

Son üç yıldır tarım kesiminde üretim reel 
olarak artmamaktadır. Nüfusunun % 70 nin 
geçimini tarımdan sağladığı, ihracatın % 80 nini 
terımsal ürünlerin teşkil ettiği ülkemizde, bu 
olumsuz gelişmenin çok zararlı ve tehlikeli so
nuçlarını gözden uzak tutamayız. Tarım sektö
ründe üçüncü yıldır üretim artışı sağlanama-
ı:- asını, Demirci'm son basın toplantısında yap
tığı gibi hava şaftlarına bağlamanın rahatlığı 
içinde değiliz. Bizce bu kesimde istikrarlı bir 
üretim artışı sağlanamamasmda, arazi kullanı
mındaki düzen bozukluğu, tarım üreticisinin 
pazar açısından kendisini emniyette görememesi, 
ar acılar ve tefeciler elinde, güçsüz ve çaresiz 
bırakılması, adaletli bir toprak reformunun uy
gulanmaması gibi nedenleri aramanın çok daha 
gerçekçi olacağı kanaatini taşıyoruz. (C.H,P. 
sıralarından alkışlar). 

Sanayi kesiminde de rakamlar ne kadar şi
şirilmiş olursa cisim, iktidarın ilân ettiği rakam
larla bile plân hedefinin gerisinde kalınmakta-
djr. Buna karşılık, hesabı daha çok tahminlere 
dayanan hizmet kesimlerinin hemen her kolun
da, plân hedeflerinin üzerine çıkıldığı iddia 
olunmaktadır. Böylece ortaya fizikî olarak bir 
mal çıkaran, yurdumuzun üretim kapasiteleri» 
ni ve bu kapasitelerin kullanışlarını yansıtan 
sektörlerde meydana gelen geri kalmalar, kâ-, 

I &vt üzerinde hizmetlere yapılan ilâvelerle gide-
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rilmekte ve plân hedefine ulaşıldığı veya yak-
Gatıldığı iddiaları ile ortaya çıkılmaktadır. 

Eğer hizmetlerdeki gelişme gerçekten bu ka
dar hızlı oluyorsa, o zaman da bir başka soru 
ile karşı karşıyayız demektir. O da, ekonomik 
gelişmemizin, plânda öngörülenden aksi bir 
yönde oluşudur. Yani üretim kapasitesine bir 
§ey katmaksızın, birbirimizle ticaret yaparak 
ıvya hizmet satarak gelişiyoruz demektir. Böy
lelikle de dosiHar, bizi alış verişte görmektedir. 
Her ne kadar üreticinin eline geçen gelirin azlı
ğını, buna karşılık aracıların bol bol kazandı
ğını biliyorsak da, bu denli hizmetlere dayalı 
bir ekonomik gelişmenin başka ülkelerde örne
ğini hatırlamıyoruz. Bizim bildiğimiz, gerçekten 
kalkman ülkeler, önce tarımda ve sanayide 
üretim kapasitelerini artırmışlar ve ekonomik 
gelişine belli bir seviyeye ulaştıktan sonra hiz
met kesimleri gelişmiştir. Hiç olmazsa kendi ha
zırlamış olduğu plândan çok farklı olan bu ge
lişmeler karşısında, iktidar yeni gelişme stra
tejisini açıkça belirtmeli ve meselâ, artık eko
nominin sürLiklleyici kesiminin imalât sanayii de
ğil, fakat ticaret ve hizmetler sektörü olduğunu 
ifade etmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki; tarım ve 
sanayi kesimindeki bu gelişmelerin sonucun
da, müşterek olarak bu kesimlerin millî gelire 
katkısı en çok % 1 lik artışı mümkün kılacak 
bir seviyededir. Hizmet kesimlerinde iktidarın 
iddia ettiği hızlar gerçekleşmiş bile olsa, Tür
kiye'nin millî geliri, 1969 yılında en çok % 3,5 
kadar artmış olabilir. Oysa tarım ve sanayide
ki bu gelişmeye göre, hizmet tahminlerinin de, 
Hükümetin ifade ettiğinden daha düşük bir 
hızla gerçekleşmiş olması gerekir. 

Onun için sarahatla iddia ediyoruz ki, 1969 
yılı Türkiye millî gelirindeki gerçek artış % 3 
ten daha fazla olamaz. 

Sayın milletvekilleri; 

Kaldı, kî  tartışmasını yaptığımız ekonomi
nin gelişme hızı sorunu da, diğer ülkelerde mey
dana gelen gelişmeleri dikkate almaksızın, bü-< 
yük bir anlam ifade etmemektedir. Geçtiğimiz 
on yıl, pek çok, az gelişmiş ülkelerin bu alan
daki ciddî çabalarına sahne olmuştur. Biz Bi
rinci Beş Yıllık Plânda, 1963 ten önceki şart

ların, bize dikte ettiği % 7 lik gelişme hızı he
defini, İkinci Beş Yıllık Plânda aynen kabul 
ederken ve uygulamada bu hedefin de gerisin
de kalırken, gelişme seviyeleri ve kaynaklan 
bizden çok farklı olmıyan ülkelerin, bunun 
çok üzerinde bir ilerleme kaydettiğini belirt
mek isterim. 

iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilâtının 
derlemiş olduğu rakamlara göre, örneğin ya
kın komşumuz İran'da 1960 - 1970 döneminde 
ulaşılan gelişme hızı yılda ortalama % 7,9 
dur. Ayrıca son birkaç yaldır İran'ın ulaştığı 
yıllık hızın % 10 çevresinde olduğunu biliyo
ruz. Yine bir başka komşumuz Yunanistan, 
aynı dönemde ortalama % 7,5 hık bir hız sağ
lamıştır. Bu ülkelerdeki nisbeten düşük nü
fus artışı sonucu fert başına gelir artışı yıl
da % 6,9 dur. 1950 lerin başında fert basana 
geliri bizden yüksek olmıyan Yunanistan'ın 
1968 de ulaşmış olduğu seviye, 850 dolarla he
men hemen bizim fert başına düşen gelirimi
zin tam üç misli olmuştur. 

Bu örnekleri genişletmek mümkündür. Ör
neğin Güney Kore ekonomisinin 1964 - 1968 
döneminde yılda ortalama % 10, Ürdün'ün 
1969 larda sağlamış olduğu gelişme hızının 
yılda ortalama % 8,8, bu oranın Milliyetçi Çin 
için % 10, Tayland için % 7,1 olduğunu resmî 
belgelere dayanarak ifade edebiliriz. Göster
mek istediğimiz gerçek, 1960 larda yık! a % 7 

ı ;nin üzerinde bir gelişme hızı sağlıyan pek 
çok az gelişmiş ülke bulunduğu ve bâzı ülke
ler için % 10 luk gelişme hızının rahatlıkla 
ulaşılan bir hedef haline gelmiş bulunduğu
dur. Bu ülkelerin çoğunluğunda nüfus artış 
ıhızı bizden düşük olduğu için, ulaşılan fert 
başına gelir artışı daha da önem kazanmakta
dır. 

Şimdi Sayın Başbakan kalkıp, «Siz sadece 
hızlı gelişen ülkeleri örnek gösteriyorsunuz, 
bizden yavaş gelişenlerden bahsetmiyorsunuz»,, 
diyebilir. Belki de çeşitli problemler içinde kıv
ranan, türlü kaynak kıtlıklariyle karşı karşı-
ya bulunan 560 milyonluk Hindistan'ın bizden 
daha yavaş kalkındığını söyliyebilir. Hattâ, 
Endonezya'nın, Uruguay'ın veya Uganda'nın 
gelişme hızlarınım bizden çok düşük olduğunu 
ortaya koyabilir. 
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Ancak bütün bunlar neye yarar? Biz hesap
larımızı gerçekçi olarak yaptığımız zaman, kal-
kıma plânlarının öngördüğü % 7 ük gelişme 
hızı hedeflerinin çok gerisinde kalırken, dün
yada bizden de geride ve daha yavaş ilerHyen 
bâzı ülkelerin bulunmasından nasıl bir rahat
lık duyabiliriz? 

Sayın milletvekilleri, 

Kalkınma sorunları söz konusu olduğunda, 
iktisadi kalkınma ile iktisadi istikrar arasın
daki ilişkiye de değinmek istiyoruz. Uzunca 
bir süreden beri, iktidarın bu konuda da hatalı 
bir uygulama içinde bulunduğu gözden kaç
mamaktadır. 

Her yıl,, yıllık programlar ve bütçeler, ger
çekleşmesi mümkün olmıyan birtakım kaynak
lar üzerinde kurulmakta ve buna göre kâğıt 
üzerinde denklikler sağlanmaktadır. Ancak, 
birkaç aylık uygulamadan sonra tahmin edi
len gelirlerin, cari fiyatlarla bile ilk tah
minlerin çok gerisinde kalacağı, anlaşılmakta
dır. Bu durumda^ yersiz olarak, sanki iki se
çimden birisinin yapılması gerekliymiş gibi bir 
durum yaratılmaktadır. Ya karşılıksız olarak 
harcamalara devam edilecektir ki, bunun so
nu enflâsyondur; ya da, harcamalar kısılacak, 
ödemeler durdurulacaktır. Bunun sonunda ya
tırımlar geri kalacak, bâzı harcamalar yapı
lamayacaktır,, ama nispî bir istikrar sağlana
caktım. 

Sayın milletvekilleri, bu kesinlikle hatalı 
bir uygulamadır. 

Her şeyden önce bilinmelidir ki, iktisadi 
kalkınma ile, iktisadi istikrar elele yürür. İk
tisadi kalkınma olursa, kamunun elindeki kay
naklar artar ve yeni projelerin ve programla
rın uygulanması imkân dâhiline girer. İktisadi 
kalkmm?, ise, diğer tedbirler yanında plân
lanan yatırımların gerçekleşmesini gerektirir. 
Şüphesiz hiç kimse, enflâsyonist bir gidişin 
taraftarı değildir, fakat her yıl istikrarın sağ
lanması gerekçesi altında, kalkınmanın yavaş
latılmasını da doğru ve gerçekçi bulmaz. Esa
sen, iktisadi kalkınmanın gerektirdiği sağlam 
kaynaklar bulunmadıkça, istikrar sorunu her 
zaman karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden kendi 
kendimizi aldatmaktan vazgeçip, hem kalkın
ma ve hem de istikrarı sağlıyacak tedbirler 
üzerinde durulmalıda. 
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I Kaldı ki, 1965 yılından bu yana Türkiye'de 
fiyat istikrarı da ciddî olarak bozulmuştur. 
Bunu çeşitli göstergelerle teyidetmek mümkün
dür. Ancak, daha önce de yaptığımız bir uyar
mayı burada tekrar etmekten kendimizi ala
mıyoruz. Bugün Türkiye ̂ de hazırlanan fiyat 
endeksleri ve özellikle toptan eşya fiyat endeks
leri, fiyatlarda meydana gelen gerçek değişme
leri doğru olarak yansıtmamaktadır. Bu endeks
ler 30 yıl öncenin bâzını esas almakta ve bugün
kü hayatta çok sık kullanılan malları kapsa
mamaktadır. Bütün bu eksikliklere rağmen, 
elde mevcut endeksler yıldan yıla fiyatlarda 
meydana gelen büyük artışları gizliyememek-
tedir. 

Bütün yetersizliğine rağmen, Ticaret Ba
kanlığının toptan eşya fiyat endeksi Eylül 

. 1964 ten Eylül 1969 a kadar geçen dönemde, 
yılda ortalama % 7,3 lük bir fiyat artışı ol
duğunu belirtmektedir. Yine Ticaret Bakanlığı
nın geçinme endekslerine göre, Ankara'da ha
yat geçtiğimiz beş yılda, yılda ortalama % 5,8; 
İstanbul'da % 7,8 oranında pahalılaşmıştır. 

Bu hızlı fiyat artışlarının, gelir dağılımı, ta
sarruflar, dış ticaret, ekonomik kaynakların 
rasyonel dağılımı ve benzeri hususlar üzerinde
ki tahripkâr sonuçlarını tekrarlamayı gereksiz 
bulurum. Ancak fiyatlardaki bu hızlı artışla
rın 1969 yılında da devam etmiş olduğuna Hü
kümetin dikkatini çekmek siterim. 

Sayın Milletvekilleri, 

Biraz önce sizlere, yatırımların proglamla-
nan seviyelere ulaşamadığını ve her yıl ekono
mimizin bir istikrar sorunu ile karşı karşıya bı
rakılmasının temel sebeplerinin, Hükümetin ge
tirmiş olduğu bütçelerde, samimiyetten uzak 
bir şekilde gelir tahminlerinin şişirildiğini be
lirtmiştim. Şimdi bunun en yakın örneğini 1969 
yılı bütçe uygulamasından vermek isterim. 

Biz, 1969 bütçesi görüşülürken, Hükümetin 
bu nokta üzerine dikkatini çekmiş ve bütçenin 
gerçek açığının 4,7 milyar lira gibi yüksek bir 
seviyede olduğunu ifade etmiştik. Bu iddiaya 
karşılık Sayın Demirel 13 Şubat 1969 tarihli 
Meclis konuşmasında aynen şöyle diyordu: 
«Hükümet önünüze samimî bir bütçe ile gelmiş
tir. Denk bir bütçedir. Denk bütçe yapmayıp, 

| kendi kendimizi aldatmak bizim işimize gelmez. 
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Ne yapacağız senenin sonunda, denk olmıyan 
bütçenin farkını? Merkez Bankası kaynakla
rından; yok, Merkez Bankası kaynakları bit
miş, daha evvelki açık veren bütçeler Merkez 
Bankasının kaynaklarını yemiş. Açık bütçeyle, 
4 milyar açık bütçeyle karşınıza gelmekte akıl 
var mı? Niçin farz etmiyorsunuz, akıl kârı ol
mıyan işleri Hükümetlerin, siyasi iktidarlarının 
yapmıyacağını? Akıl kârı olmıyan işi Hükü
metler, iktidarlar niçin yapsın?» 

Aradan tam bir yıl geçmiştir ve bugünün ar
tık 1969 bütçesi uygulaması sonuçları belli ol
muştur. Şimdi hep beraber 1969 yılı Bütçesi 
hakkındaki, açık tahminlerimize ve uygulamaya 
daha yakından bakalım. 

1970 yılı programında, 1969 yılı Bütçe har
camaları 25 550 000 000 lira olduğuna göre, 
yıl sonunda programlanmış olandan 
1 111 000 000 lira daha az harcama yapılıyor 
demektir, öyleyse, bütçenin gerçek açığını bu
labilmek için 1969 yılı için gösterilen 2,5 mil
yarın üstündeki açığa, bu 1 111 000 000 liranın 
eklenmesi gerekir ki, bu da bize, 3 661 000 000 
liralık bir açık bulunduğunu gösterir. 

Biz geçen yıl, «4 milyar liranın üzerinde 
açık var» derken, «Yeni vergi tedbirleri alın
mazsa» kaydını koymuştur. Halbuki, Kurumlar 
Vergisıi. ve İthalât Damga Resmi nisbetlerinde ve 
tekel fiyatlarında yıl içinde önemli artışlar ol
muştur. Bu tedbirlerin sağlamış olduğu ek ge
lirler de dikkate alındığında, 1969 yılı Bütçe 
açığının 4 milyar liranın çok üzerine çıkmış olaca
ğı kolaylıkla anlaşılacaktır. 

1970 programının ortaya koyduğu 2,5 mil
yarlık 1969 yılı Bütçe açığının nasıl kapanaca
ğı ise, yine 1970 programında şu satırlarla ifa
de edilmektedir: «ödeneklerin kısmen serbest 
bırakılmaması yoluyla sağlanabilecek imkân, ge
lir eksikliğini telâfi edecek kadar büyük ol-
mıyacağından, bütçenin 2,5 milyar çevresinde 
açık vereceği tahmin edilmektedir. Uzun vadeli 
iç borçlanma ve 1968 yılmdakinden daha az ol
ması muhtemel Hazine imkânlarından sonra 
kamu sektörünün malî yıl sonu itibariyle açık 
finansman yoluyla karşılaması gereken açık, 
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1,7 milyar lira çevresinde olacaktır. Diğer bir 
ifadeyle, 1970 yılma artan talep baskısı ile gi
rilmesi ihtimali vardır.» 

Demek oluyor k i Devletin resmî yayınları 
da söylediklerimizi teyidetmektedir. Bu konuda 
gerçekleri kabul etmek istemiyen tek şahıs Sa
yın Başbakandır. Sayın Demirel seçim öncesin
de, bir gazetecinin kendisine «Bütçede 1 milyar
lık bir açıktan bahsediliyor, ne dersiniz?» soru
suna, yukardaki gerçeklerden haberi yokmuş
çasına «Hiç endişe duymasın kimse... Büt
çe bugünkü haliyle böyle 1 milyar lira gibi bir 
açığa gitmiyecektir» diyebilmektedir. 

Ayrıca, 1970 yılı programından aktardığı
mız yukardaki satırlar bir gerçeği daha ortaya 
koymaktadır. O da bütçe açığının kapatılması 
için 1,7 milyar liralık açık finansmana gidilmiş 
olmasıdır. Bu, bizim ekonomimiz için gerçekten 
büyük bir rakamdır ve içinde bulunduğumuz 
yılda da, fiyat artışlarının devam edeceğini or
taya koymaktadır. Böylece, bütçe açığının akıl 
kârı olmadığı meselesi Sayın Demirel'in kendi 
ifadesi ile, akıl kârı olmıyan işleri yapan Baş
bakan olarak tescil edilmesine imkân ve fırsat 
vermiş oluyor. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

1970 yılında istikrarın sağlanması için prog
ramın getirdiği tedbirler ise doğrudan doğruya 
kalkınmadan fedakârlığı gerektirir niteliktedir. 
1970 yılında kamu kesiminde yatırımların ar
tış hızı kasıtlı olarak yavaşlatılmıştır. Alınan 
bu tedbirler kalkınmanın feda edileceğini gös
termektedir. Bu durumda biz istikrar ile kal
kınma arasındaki yakın ilişiği bir daha hatırlat
mak, hastalıklara doğru teşhisler konularak, 
gerçekçi tedbirler alınması zorunluğuna bir ke
re daha dikkati çekmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 

Şimdi de dış ekonomik ilişkilerimiz ve dış ti
caretle ilgili görüş ve düşüncelerimizi açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Satır, saat 13,00 e gel
di. Eğer başladığınız husus, yeni bir bölüm ise 
14,30 dan sonra devam etmeniz mümkündür. 
Ara vermemiz lâzım. 
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C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
bu yeni bir bölümdür, ifade buyurduğunuz gibi 
14,30 da devam etmek üzere sözümü kesiyorum. 

(0. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Saat 14,30 da tekrar toplan

mak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati : 13,00 

l^«!»^< 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimin ikinci 
oturumuna devam ediyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Kemal Satır, 
konuşmanıza devam etmek üzere buyurun, 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Şimdi de dış ekonomik ilişkilerimiz ve dış 
ticaretimizle ilgili görüş ve düşüncelerimizi 
açıklamak istiyorum. 

Bilindiği üzere Türkiye ekonomisinin it
halât talebi hızlı bir şekilde artmaktadır. 
Bunun bir nedeni, hatalı bir sanayileşme po
litikası sonucu, yurt içi üretimin gerektirdiği 
hammadde ve yarı mamul ithalâttır. Son 
yıllardaki sanayileşme, temel hammadde ve 
yarı mamul yönünden hemen tamamiyle, dış 
kaynaklara bağlı olarak gelişmektedir. G.H.P. 
sözcüleri bu soruna daha önceki yıllarda ya
pılan tartışmalarla da değinmişler ve iktidarı 
ikaz etmeye çalışmışlardı. Temel maddeleri 
Türkiye'de üretmek yerine, dışarda üreti
len malları ithal edip bunları Türkiye'de 
montaj işlemine tabi tutmanın gerçek sana
yileşme ile ilgisi olmadığını, bunu Türkiye 
ekonomisini artan oranlarda dışa bağlamaktan 
ötede bir fayda sağlamadığını bir kere daha 
belirtmek isterim. 

öte yandan, karşılaşılan döviz kıtlıkları 
sonunda, ithalât rejimine her yıl artan oranda 

sınırlamalar getirilmiş, tüketim maddeleri it
halatı asgariye indirmiş artan gümrük vergi 
ve resimlerini teminat hadlerine rağmen it
halata konulan miktar tahditleri, daha da ge
nişletilmiş, serbest döviz ile ithalât yapma 
imkânları daraldıkça ikili anlaşmalarla yapı
lan ithalâtın toplam ağırlığı artmıştır. Hü
kümet, her yıl taahhüdettiği liberasyon liste
lerinden yapılan ithalâtı daha yıl dolmadan 
aylarca önce durdurmak zorunda kalmıştır. 
Bu uygulamanın sonucu, ithalât permisi alım 
satım başlı başına bir ticaret konusu haline gel
miş, bâzı açıkgözler sadece bir kâğıdın el 
değiştirmesi sonucu milyonlarca lira kazanır 
hale gelmişlerdir, özel kesimi desteklediğini 
ve savunduğunu bir kıvanç vesilesi sayan ik
tidar, bu uygulama sonunda gerçek sanayi
cinin karşısına çıkarmış olduğu sorunları 
görmemezlikten gelmektedir. Kotolarla sana
yicilere tahsis edilen imkânlar o kadar küçük 
parçalar haline getirilmektedir ki, ciddi ve 
büyük sanayiin bundan verimli bir şekilde 
yararlanması imkânsız hale gelmiştir. Bu bo
zuk ve rasyonellikten uzak ithalât rejiminin 
Türkiye sanayiini uğrattığı zarar, en azın
dan bu hatalı uygulamanın yarattığı temel
den bozuk himaye rejiminin, yanlış özendir
melerle, gerçekten iktisadi olmıyan teşebbüs
lerin kurulmasına, bir yandan Türk tüketici
sini satmaldığı mallara yüksek fiyat ödeme 
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durumunda bırakırken, öte yandan millet
lerarası alanda rekabet gücü olmıyan cılız 
kuruluşların ortaya çıkmasına sebebolmuştur. 

Ayrıca resmî yollarla yapılan tüketim it
halâtı asgariye indirilmiş olmasına rağmen, 
Türkiye, bugün, her türlü ithal malının yük
sek fiyatla satıldığı bir pazar manzarası gös
termektedir. Hükümetin kontrol gücünün 
yetersizliği sonucu bugün her çeşit kaçak 
mal, büyük bir rahatlıkla Türkiye'ye gir
mekte ve ondan daha önemlisi, bütün yetki
lilerin gözleri önünde serbestçe satılabilmek
tedir. 

Sayın -milletvekilleri, 

İthalât konusundaki bir diğer önemli husus, 
fiilen yapılan ithalâtın her yıl programlana
nın önemli ölçü altında gerçekleşmesidir. Bu ek
sik gerçekleşme, 1967 de 115, 1968 de 71 milyon 
dolar olmuştur ve 1969 da 60 milyon civarın
da olacağı tahmin edilmektedir. 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek is
terim. İthalâtın noksan gerçekleşmesi demek, 
programlanandan daha az yatırım malı ve ham
madde ithalâtı yapılması demektir. Ortada plan
landığı kadar yatırım malı olmazsa, yatırımlar 
aksar, hammadde bulunmazsa sınai üretim ya
vaşlar. 

öte yandan ihracat gelirlerinin artmayışı. 
Türk ekonomisinin dar boğazlarından birisi ve 
muhtemelen en önemlisi olmakta devam etmek
tedir. Yurdumuzda ihracat gelirlerinin yeteri 
kadar artmaması bir yana, son iki yıldır pro
gramlarda gösterilen mütevazi hedeflere bile 
ulaşılamamaktadır. 1968 yılında ihracatımız, 
1967 yılında ulaşılan seviyenin de gerisinde ka
larak 496 milyon dolar ile program hedefinden 
46 milyon dolar daha eksik olarak gerçekleşmiş
tir. 1969 da da program hedefinden 40 milyon 
dolar kadar geride kalınacağı anlaşılmaktadır. 

İktidarın bu alanda somut olarak uyguladığı 
tek tedbir ihracatta vergi iadesidir. 261 sayılı 
Kanuna uygun olarak 1964 te yapılan vergi 
iadesi 12,2 milyon lira iken, 1968 yılında 58 mil
yon liraya, 1969 yılının ilk 10 ayında 159 mil
yon liraya çıkmıştır. Tek başına bu tedbirin, 
iyi uygulansa dahi ihracatı ciddî olarak teşvik 
etmediği ve yersiz kaynak kullanımına yol açtı
ğı anlaşılmaktadır. Bu dönemde ihracatın bün

yesinde de belirli bir iyileşme olmamış, ihraca
tımız pamuk, fındık, tütün ve kuru üzüm gibi 
geleneksel tarım ürünlerine bağlı kalmaktan 
kurtulamamıştır. 1969 yılının ilk 9 aylık so
nuçlarına göre, bu dört maddenin toplam ihra
catımızın % 62,5 unu teşkil ettiği anlaşılmakta
dır. 

Son yıllarda ihracatımızın bölgeler arası da
ğılımında da olumsuz gelişmeler meydana gel
miştir. Şöyle ki: Serbest dövizle alış veriş etti
ğimiz ülkelerin toplam ihracatımız içindeki ye
ri nispî olarak azalırken, kliring anlaşmalı ülke
lere, özellikle Doğu - Avrupa ülkelerine ihraca
tımız artmaktadır. OSCD ülkelerinin toplam 
ihracatımız içindeki yeri, 1067 de % 75,8 iken, 
bu oran 1969 ilk altı ayında % 67,3 e düşmüş, 
buna karşılık kliring anlaşmalı ülkelerin payı, 
aynı yıllarda % 18,3 ten, % 25,3 e yükselmiş
tir. Geçmiş tecrübeler göstermektedir ki, para
nın resmî kuru ile serbest piyasadaki değeri ara
sındaki farkın büyüklüğü, döviz sıkıntısının art
tığı dönemlerde dış ticaretimiz anlaşmalı ülke
lere kaymaktadır. Bunun en büyük mahzuru, 
ithal mallarının pahalılaşması sebebiyle dış ti
caret hadlerimizin aleyhimize dönmesi, yani eko
nomik kayıplara uğramamısdır. 

Sayın milletvekilleri, 

ihracat ve ithalâttaki bu gelişmeler sonucu 
dış ticaret açığımız yıldan yıla büyümeye devam 
etmektedir. Açık 1968 de 264 milyon dolara 
yükselmiştir. 1969 yılında en iyimser tahminler
le yine bu miktar çevresinde gerçekleşmiş bu
lunacaktır. 1970 yılında ise bu açığın 280 mil
yon dolar olması programlanmıştır, öte yan
dan işçi dövizlerinde beklenmedik artışların ol
masına karşılık, ödemeler dengesinin diğer gö-
rünmiyen kalemleri, artan oranlarda döviz gö
türücü niteliklerini korumaktadırlar. Turizm 
alanında beklenen gelişmeler bir türlü gerçek
leşmemekte, dış borç faiz ödemeleri ve özellikle 
yabancı sermayenin kâr transferleri yıldan yıla 
artmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak da 
ekonomimizin dış açığı her geçen yıl biraz daha 
büyümektedir. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminin sonunda, 
Türkiye ekonomisinin kendi kentlisine yeterli 
hale geleceğini ilân eden iktidara, bütün bu ge
lişmeleri nasıl değerlendirdiğini sormak istiyo-
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ruz. 1970 yılından sonra, ikinci Plânda sadece I 
iki uygulama yılı daha kalmaktadır. Bu iki 
yılda hangi mucize olacaktır M, dış ticaret açık
larımız kapanacak ve ekonomimiz dışa bağlılık
tan kurtulacaktır? Çağımızın mucizeler çağı ol
madığını, müspet ilimler ve plânlamalar çağı ol
duğunu hep biliyoruz. İfade ediyoruz ki, bütün 
gelişmeler ve göstergeler, çeşitli konularda ol
duğu gibi, bu alanda da bizi iktidarın tehlikeli 
iyimserliğini paylaşmaktan alıkoymaktadır. İk
tidar, ülkemizin gerçek anlamda bağımsızlığını 
etkiliyen, ekonominin dışa bağlılığı sorununu 
bugün olduğundan çok daha ciddi bir şekilde 
ele almak zorundadır. 

Ekonomimizin dış açığı ve dışa bağlılığı ko
nusunda, önemli gördüğümüz iki hususu daha 
değinmeden geçemiyeceğiz. Bunlardan birisi, 
Türkiye ekonomisinin dış borç durumu, diğeri 
ise, altın ve döviz rezervi durumumuzdur. 

Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borç taah
hüdü 30 . 9 . 1969 tarihi itibariyle 2,1 milyar 
doları anapara ve 758 milyon doları faiz olmak I 
üzere 2 milyar 858 milyon doları bulmaktadır. 
2014 yılına kadar vâdesi sürecek olan, yalnız 
dövizle ödenecek dış borçların toplamı, bugün
kü yıllık ihracat gelirimizin tam altı katına 
yaklaşmaktadır. Bu çok büyük bir borç yükü
dür. önümüzdeki yıllarda ödenmesi gereken yıl
lık dış borç 150 milyonla 200 milyon dolar ara
sında değişmektedir. Buna, son yıllarda Hükü
metin âdet haline getirdiği kısa vadeli yeni 
borçlanmalar da eklenecek olursa, gelecek yıl
larda ihracat gelirimizin üçte birine yakın bir 
kısmının dış borçlara tahsis edilmesi gereği or
taya çıkmaktadır. Bu durumda mevcut dış 
açıklara, dış borç ödemeleri de eklenirse, eko
nomimizin bu alanda karşı karşıya bulunduğu 
bunaltıcı baskı daha iyi anlaşılır hale gelmekte- I 
dir. 

1969 yılında serbest altın ve konvertble dö
viz rezervlerimizdeki gelişmeler de ilginç bir I 
durum göstermektedir. Eylül ayı sonu itiba- I 
riyle 1967 yılında 36,5 milyon dolar, 1968 de 
41,8 milyon dolar olan rezervlerin, 1969 da 118,7 I 
milyon dolara yükseldiği görülmektedir, ilk 
bakışta olumlu gibi görülen bu gelişmenin ger- I 
çek mahiyeti, mesele biraz daha yakından ince
lenince ortaya çıkmaktadır. | 
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1969 yılı Mayıs ayına kadar yürütülen uy
gulamada, Merkez Bankasına açılan akreditif
ler peşin olarak ödenmekte iken, bu aydan iti
baren uygulama şekli değiştirilmiş ve 1966 yı
lından itibaren devamlı olarak azaltılan trans
ferler için yeni bir imkân yaratılmaya çalışıl
mıştır. Yani, döviz rezervlerinde görülen artma, 
bir uygulama değişikliği sonucu sadece kâğıt 
üzerinde sağlanan suni bir artıştır. Gerçek du
rum bu iken Sayın Başbakan, seçim öncesi ko
nuşmalarında, gerçekleri tahrif ederek, bunu 
hakiki bir rezerv artışı imiş gibi göstermeye ça
lışmıştır. 

Oysa, Mayıs ayından bu yana, bu şekilde 
bedeli önceden ödenmiyen akreditiflerin tutarı 
127,2 milyon doları bulmuştur. Kâğıt üzerinde
ki rezervlerimiz sadece 118,7 milyon dolar ol
duğuna göre, transferlerin 5 - 6 ay geciktirilme
sine ve 1969 yılı liberasyon ithalâtının çok ön
ceden durdurulmasına rağmen, döviz rezervleri
mizi tümü ile yiyip bitirmiş ve hattâ bir mik
tar da içeriye girmiş bulunmaktayız. 

Hükümet sadece kısa vadeli tedbirler peşin
de bugünü geçiştirmenin çabaları içinde bulun
maktadır. Rezervleri tükenmiş, yani dış ekono
mik ilişkilerinin yürütülmesinde kendi imkân 
ve desteğini yitirmiş bir Hükümetin, hangi ikili 
dış ilişkide pazarlık imkânı bulabileceğine dik
katinizi çekmek isterim. Bu durumu, Ortak Pa
zarla ilgili müzakerelerin büyük önem kazandı
ğı bu günlerde daha ciddi bir endişe ile ifade 
etmekten kendimizi alamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Şimdi de sizlere Türk ekonomisi için, hayati 
bir önem taşıyan Ortak Pazar ile ilgili görüşle
rimizi belirtmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, AET ile Türkiye arasında Ey
lül 1963 te bir ortaklık anlaşması imzalanmış 
bulunmaktadır. Bu anlaşma, Ankara Anlaşması 
ismini taşımaktadır. Ortaklığın amacı, anlaş
manın ikinci maddesinde yer almıştır. Bu mad
dede, «Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kal
kınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesi
nin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağla
ma gereğini, tümüyle göz önünde bulundura
rak, taraflar arasında ticari ve ekonomik ilişki
leri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
teşvik etmektir.» denilmektedir. Bu sonucu ger-
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çekleştirebilmek için ortaklığın hazırlık, geçiş 
ve son dönemi mevcuttur. Hazırlık dönemi, or
taklığın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihin
den itibaren 5 senedir. Gerekirse bu süre 6 se
ne daha uzatılabilir. Geçiş dönemi 12 yıl, son 
dönem ise 10 yıldır. 

Hazırlık döneminin gayesi, Türk ekonomisi
nin Ortak Pazar ekonomisine uyabilme gücünü 
sağlamak amacı ile, ekonomik, sosyal ve malî 
reform tedbirlerinin alınması devresidir. Tarım 
ürünleri ile, sanayi ürünlerinin maliyetlerini dü
şürebilmek ve Ortak Pazar ürünleri ile rekabet 
gücüne sahibolabilecek bir seviyeye getirilme 
hazırlıklarını kapsamaktadır. 

Anlaşmayı yapanlar, hazırlık döneminde ge
rekli tedbirler alınmamış ve Türk ekonimisinin 
iyileşmesi sağlanamamışsa, bu devrenin 6 yıl 
daha uzatılabilmesini öngörmüşlerdir. 

Şimdi Türkiye hazırlık dönemindan geçiş dö
nemine girmeye hazır mıdır? Bu Sonuca ulaşa
bilmek için bâzı rakamları eleştirmemiz gerek
mektedir. 

1965 - 1968 yılları arasındaki dört yıllık dö
nemde topluluk ülkelerine yaptığımız ihracat yıl
da 160 milyon dolar seviyesini muhafaza etmiş 
ve bunun sonucu olarak, ihracatın toplam için
deki payı azalmıştır. Buna karşılık, bu ülkeler
den ithalâtımız 1965 te 163 milyon dolardan 
1968 sonunda 282 milyon dolara yükselmiştir. 
Hazırlık döneminin bizim için sağlamış olduğu 
tek taraflı bâzı imkânlara rağmen, bu ülkelere 
ihracatımızı artıramadığınıız anlaşılmaktadır. 
Geçfiş dönemi şartlarında ihracatımızı artırabi
leceğimizi ummak gerçeklerle bağdaşamamakta-
dır. Aksine, düşük tarifeli bu ülke mallarına bü
yük bir talep artışının doğacağı görülmektedir. 

Bu gerçekleri böylece tesbit ettikten sonra, 
9 Aralık 1969 tarihinde Brüksel'de yapılan ge
çiş dönemi müzakerelerinde, Ortaklık Konseyi-
|nin Türkiye'ye teklifleri incelenirse, durumun 
ciddiyeti ve vahameti bir kere daha görülmüş 
olacaktır. Evvelâ şu teklifleri özetliyelim: 

1. Hazırlık döneminde tarım ürünlerinde 
Türkiye'ye tanınan bâzı tavizlere ciddî olarak 
yeni bir şey getirilmemektedir. Miktar kısıtla
maları ve gümrük duvarları tarım ürünlerimiz 
için devam ediyor, mevcut hükümlerin gelecek 
yıllar müzakere edilip iyileştirilefbileceği vâde-
diliyor. 

I 2. Sanayide, Ortak Pazar, Türkiye'nin ifora-
eedeceği üri&ıler için gümrüklerini sıfıra indiri
yor ve miktar tahdidlerini kaldırıyor. Ancak 
bâzı tekstil maddelerine, ezcümle hambez ve pa
muk ipliği gibi maddeleri bundan istisna ediyor, 
bu mallanmıız için tehditler ve gümrük duvar
ları devam ediyor. Bunlara karşılık TürMyenin 
Ortak Pazar ülkelerine tanıdığı sanayi ile ilgili 
tavizler şunlardır : 

1. 1967 deki ithalât hacmimiz esas alına
rak, bu maddelerin % 20 si 8 senelik bir hızlı 
gümrük indirimine tâbi tutulmakta ve bu 8 se
nelik müddetin Sonunda bu maddelerden alınan 
gümrük resimleri sıfıra indirilmiş olmaktadır. 
İthalâtımızın % 35 i ise 12 senelik indirime tabi 
olacaktır; geri kalan % 45 i de, 22 senelik güm
rük indirimine tâbi olacaktır. 

2. Kotalar her yıl % 10 artırılacaktır ve 
bu aritmetik bir artış olacaktır. 

3. Sanayiimiz geliştikçe, şimdiye kadar it
halâtını yasaklamış olduğumuz imalât sanayii 
ürünleri için, her yıl artan ithalât kontenjanı 
tanınacaktır. 

4. % 35 ten başlamak üzere, «liberasyon 
konsolidasyonu» yapılacak ve sırasiyle % 40, 
% 45 ve % 60 a yükseltilerek devre sonunda 
% 80 olacaktır. 

Tarım ve sanayi ile ilgili bu tekliflerin dı
şında, işçilere ortaklık içindeki sosyal haklar 
tanınması ve 1976 dan sonra da işçi serbestliği
nin sağlanması gibi şartlar bulunmaktadır. 

Aldığımız bilgilere göre, Hükümet, prensip 
olarak teklifleri kabul etmiş, ancak bâzı konu
larda, meselâ, 8 yıllık hızlı indirime tabi madde
ler listesinde henüz bir anlaşmaya varılamamış
tır. 

Aslında bu teklifler tümüyle kabule şayan 
değildir. Bu şartlarla gerçekleşecek bir geçiş 
dönemi Türk ekonomisini içinden çıkılmaz güç
lüklere giötürecektir. 

Ortak Pazarın sanayi ürünlerinde bizim ih
raç mallarımıza gümrükleri hemen hemen sıfıra 
indirmesi ve miktar tahditlerini kaldırması hiç
bir şey ifade etmez. Çünkü, bu konularda esa
sen ihracatımız yoktur. Bugünkü şartlara göre 
ufukta ihraç imkânı da gözükmemektedir. Üzün
tüyle ifade edeyim ki, bu konuda ümitli gibi gö-

j rünen tekstil maddeleri için istisna konması ise, 
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Ortak Pazar üyelerinin nasıl bir zihniyet içinde I 
olduklarını ortaya koymaktadır. Bu, üzerinde 
ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Ta
rımda ise, hiç bir yeni imkân getirilmemekledir. 
Halbuki Ortak Pazar Ülkeleri ihracatının % 97 
si sanayi ürünleridir Türkiye'nin ise ihracatının 
% 80 i tarım ürünleri, ancak % 8 i sanayi ürün
leridir. Bu bakımdan karşılıklı tavizler düşünü
lürken, AET in aldığı sınai ürünlerdeki taviz
lere karşılık, Türikiye'nin ihracedeceği tarım 
ürünleri için tavizler düşünülmelidir. Halbuki, 
tarımda üçüncü memleketler için dahi bize na
zaran dalha iyi imkânlar tanınmakta, Yunanis
tan'a ise AET in kendi içindeki imkânlar veril
mektedir. Bunlar gösteriyor ki, AET ülkelerinin 
Türkiye'ye sanayi memleketi olarak bakmaları 
şöyle dursun, bir tarım ülkesi olarak dahi ger
meye tahammülleri yoktur. 

Şimdi, bu 'şartlaıla Ortak Pazarın geçiş dö
nemine girmek tamamen Türkiye'nin aleyhine 
ıgörülmektediı*. Aynı zamanda, Ankara Anlaş
masının ikinci maddesindeki amaca da aykırı 
düşmektedir. Böyle bir geçiş dönemine girişin 
getireceği tehlikeler şöylece sıralanabilir : 

1. Türkiye'nin mevcut sanayii yok olma du
rumuyla karşı karşıya kalacaktır. 

2. Kurulmasını düşündüğümüz sanayi kol
larının kurulması imkânları ortadan kalkacak
tır. 

3. AET den ithalâtımız süratle artacak, bu
na mukaöbil ihracatımız nispet olarak azalacak
tır. Elbette bu durum, üçüncü memleketlere olan 
ihracatımızı da menfi yönde elkiliyecektir. 

4. Dış ticaret denlgesi önemli açıklar vere
cektir ve bunu düzeltme imkânlarımız ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadar sizlere Ortak Pazara geçiş dö

neminde memleketimizin içinde bulunduğu eko
nomik şartlar sebebiyle erken geçişteki sakınca
ları özetle anlatmaya çalıştım. Bunlar Ortak Pa
zara yeteri kadar hazırlıklı olmadığımız husu
sundaki 0. H. P. görüşleridir Ve mütaaddit ve
silelerle de ifade edilmişlerdir. 

Şimdi sizlere Türkiye'nin geçiş dönemine ha
zırlıksız girmesinin sakıncaları hakkındaki bir 
yabancı yetkilinin görüşlerini de duyurmak isti
yorum. I 
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7 Şubat 1970 tarihli Milliyet Gazetesinde, 
Ortak Pazar Komisyonu Başkanvekili Dr. Mans-
holt verdiği beyanatında; kalkınma çağındaki 
bir ülkenin, yeterli endüstriye sahibolmadan he
sapsız bir şekilde topluluğa alınmasının, o ül
ke için iflâs demek olduğunu söylemiş ve; «Or
tak Pazar topluluğundaki görevim dolayîsiyle, 
diğer ülkelerin iktisadi politikası hakkında söz 
etme yetkisine sahip değilim. Yalnız Türkiye 
hakkında benim şahsi görüşlerimi sorarsanız, bu 
ülkenin topluluğa girmesini ben biraz karanlık 
g'örüyorum.» demiştir. 

Beyanatında bu görüşünün ekonomik sebep
lerini de eleştiren Başkanvekili Dr. Mansholt, 
Türkiye'nin hazırlık dönemimde verilen imkân
ları da iyi kullanamadığını ifade ederek, «Eli
mizdeki raporlara bakılırsa, verilen kredilerin 
nerelere gittiği açık bir şekilde belli değil ve 
inamlmıyacaJk şekilleri de var...» demek suretiy
le bugünkü şartlarla Türkiye'nin geçiş dönemi
ne geçmesini kabul etmenin doğuracağı felâketi 
dürüst bir insan olarak belirtmiş oluyor ve bi
zimle aynı görüşte olduğu böylelikle belli olu
yor. 

Hükümetin Şubat sonu veya Mart başında 
AET ye geçiş dönemi hakkında tekrar müzake
reye oturacağı malûmdur. Kanaatiniizce bu mü
zakerede Ankara anlaşmasının bize vermiş ol
duğu imkânlar kullanılarak, hazırlık dönemi uza
tılmalıdır. Biz AET Konseyinin ağır teklifleri
nin müzakere konusu edilmesini dahi doğru bul
mamaktayız. Hükümetin siorumluluğu çok ağır
dır. Bu konu Devletin muhtelif organları ve tek
nik elemanları arasında dahi tartışma konusu
dur. Bilgilerimize göre Devlet Plânlama Teşki
lâtı hazırlık döneminin uzatılması görüşünü ge
tirmiştir. Devlet organları arasımda dahi tartı
şılan ve henüz olgunlaşmamış bir konuda alına
cak acele kararlar, Türk ekonomisini iflâsa sü
rükleyecektir. iktidarı ufak ve geçici menfaat
ler uğruna, telâfisi mümkün olmıyan bir mace
raya atılmaktan alıkoymak için, imkânlarımızı 
böylece kullanmış oluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Artık herkesin bildiği gibi A.P. iktidarı
nın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında bel 
bağladığı çürük temellerden birisi de, özel 
yabancı sermaye konusudur. Yurdumuzun ba-
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ğımsızlığı yönünden birinci derecede önem 
taşıyan bu konuda çok dikkatli olunması ge
rektiği hususunda, şimdiye kadar çeşitli ve
silelerle ifade ettiğimiz görüşlerimizi burada 
bir kere daha tekrar edeceğiz. 

Türkiye yabancı sermaye alanında, diğer 
pek çok ülkeye nasibolmıyan tecrübe geçir
miş bir memlekettir. Osmanlı imparatorlu
ğunun kendi topraklarında, yabancılarla iş 
görme imkanını kolaylaştırdığı bir uygula
ma, zamanla kapütalisyonlar niteliğini ala
rak, çöküşü hazırlıyan faktörlerden birisi ol
muştur. I Daha sonra büyük Atatürk ve İnö
nü bu dönemin artıklarını temizliyebilmek için, 
türlü güçlükleri yenme zorunda kalmışlardır. 
Bu ikinci dönem aynı zamanda, Türkiye'nin 
kıt imkanlar içinde, kendi kaynaklarını ger
çek bir sanayileşme için seferber ettiği dönem
dir. Yıllar sonra bugün bile, bütün yıpratma 
çabalarına rağmen, Türkiye ekonomisinin en 
önemli ve güçlü kuruluşları niteliğini mu
hafaza eden iktisadi Devlet Teşekkülleri, Dev
let eliyle bu dönemde kurulmuşlardır. 

1950 yılında yabancı sermaye hayranlığı
nın, iktidarlara hâkim olduğunu görmekte
yiz. O zamanki iktidarların bütün teşvik gay
retlerine rağmen, gelen sermaye fazla olma
mış, gerçek hareketlenme A.P. iktidarının iş 
başına gelmesiyle başlamıştır. Yabancı ser
mayeden yana olduğunu sözleri ve eylemleri 
ile isbat eden iktidar, bu alanda sorumsuz bir 
uygulamanın içine girmiştir. Bunun böyle ol
duğu, son birkaç yıldır Türkiye'ye gelme 
izni verilen teşebbüslerin mahiyetlerine, ge
tirdikleri gerçek sermayenin azlığına karşı
lık sağlamış oldukları hak ve imkânlara bir 
göz atıldığı zaman kolaylıkla anlaşılır. 

Biz öteden beri iddia ediyoruz ki, gerçek
ten kalkınma arzu ve çabasında olan bir top
lumun, o ülkenin kalkınmasında, özel bir çı
karı bulunmıyan yabancı sermayeye kapıla
rını ardına kadar açmasının doğuracağı sa
kıncalar, sağlıyacağı yararlardan çok daha 
büyüktür. Biran için yabancı sermaye ya
tırımları ile, gelişmenin mümkün olduğunu ka
bul etsek bile, sanayinin ve tabiî kaynakları
nın yabancı şirketlerin elinde bulunduğu bir 
toplumu, gerçekten kalkınmış saymak müm-
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kün müdür? Böyle bir topluma artık bağım
sız gözüyle bakabilir mi? Sanayileşmiş ülke
lerin teknolojilerinden yararlanmanın tek yo
lunun kapıları ardına kadar yabancı serma
yeye açmayı gerektireceğine inanmıyoruz* 
iktisadi kalkınma her şeyden önce kendine inan
ma ve günvenme sorunudur. Bir ülkenin kal
kınması için, yabancı sermayenin teşvikinden 
başka yollar da vardır. Yeter ki, kendi gü
cümüze inanalım, ilim ve tekniğin bize sun
duklarından yararlanmasını bilelim. 

Sayın milletvekilleri, 

Yabancı? sermayenin bugüne kadar olan 
uygulamaya göre, ülkemizde ileri teknoloji
ler getirmediği, temel mal ve hammadde üre
timine yönelmediği, buna karşılık hammaddesi 
dışardan getirilen sanayilere rağbet ettiği, 
üretimi değil tüketimi teşvik ettiği, dış reka
bete karşı çekilen yüksek himaye duvarla
rının arkasında, yılda ortalama % 50 kâr 
sağladığı, ihracat yapmadığı, ciddi bir ithalât 
ikâmesinde bulunmadığı ve kâr transferleri ile 
daha şimdiden ödemeler dengesindeki güç
lükleri artırdığı, bilimsel çalışmalarla da or
taya konmuştur. 

Sayın Başbakan burada olsaydı kendilerine 
daha iyi ve daha yüzyüze hitabetrnek imkânına 
sahibolacaktık. Bizim bu konuşmalarımızdan 
sonra, yine Saym Başbakan Senatoda yaptığı 
gibi kürsüye gelecek ve yabancı sermayeye ka
pılarını, bizden evvelki iktidarların açtığını 
O. H. P. si devrinde de gazoz imaline müsaade 
edildiğini, halbuki kendisinin bu çeşit yatırım
lara değil, traktör fabrikalarına, dişli kutu fab
rikalarına verimli sanayii üretecek, imkânlar 
sağlıyacak tesislere müsaade ettiğini söyliyecek-
tir. O söyliyecekleri kendisinde dursun. Ben 
kendisinin seçime takaddüm eden günlerde İs
tanbul'da temelini attığı ve o sıralarda da mü-
kerreren ifade ettiğim gibi, aradan aylar geç
mesine rağmen bir çocuk mezarı kadar çuku
run hâlâ kendisini beklediğini belirtmek iste
rim. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

İstanbul'a 35 km. mesafede ve Ankara - İs
tanbul asfaltı üzerinde Haziran sonunda Başba
kan Dişli Kutu Fabrikasının ve Ferguson Trak
tör Fabrikasının temelini atmıştır. O temel 
hâla yerinde durmaktadır, 
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Sayın Başbakan, bu çeşit attığı temellerle ne 
kadar öğünse ve bizim sözlerimize ne ölçüde 
cevap verse yine de gerçekleri maskeliyemiye-
cek ve gerçekleri kamu oyundan saklıyamıyacak-
tır. Kaldı ki, biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, «Bu senin zamanında yapıldı, bu bizim za
manımızda yapıldı» dâvasının güdücüsü de de
ğiliz, Biz vaktiyle yanlış değerlendirilen ve fa
kat bugün bütünüyle millî gelirimize zarar ve
ren ve millî kalkınmamızı köstekliyen ve bütün 
imkânlarımızı kısa zamanda bol kazançlarla dı
şarıya transfer eden yabancı sermayenin getir
diği meselelere elbirliği ile çözüm yolu arayalım 
diyerekten bunları sizin gözünüzün önüne ser
mekteyiz. Yalan mı veya doğru mu? Bütün 
bunların hiçbir değeri yoktur. Maksat, Türki
ye'nin bugün içinde bulunduğu şartları memle
ketin faydasına mı yoksa zararına mı olduğunu 
objektif olarak incelemek ve bunun gerçeklerini 
yerine getirmektir. 

BAŞKAN —Sayın Satır, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimize özel 
bir ziyaret yapmakta olan Hindistan Parlâmen
to Heyetinin 'Sayın mensupları kordiplomatik 
locada yerlerini almışlardır. Kendilerine hoş gel
diniz derim. (Sürekli alkışlar.) 

Buyurunuz Sayın Satır. 
C. H, P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla) — Yabancı sermaye yatırımlarının 
ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri, 
1969 yılı uygulamaları ile de teyidedilmiş bulun
maktadır. Şöyle ki; 1969 yılı programı Türki
ye'ye 30 milyon dolarlık bir sermaye girişi ola
cağını, buna karşılık aynı miktarda bir kâr 
transferinin Türkiye'den dışarı çıkacağını ön
görüyordu. Oysa, 1969 yılında nakdi ve aynî 
ve gayrimaddi haklar olarak sadece 20 milyon 
dolarlık yabancı sermaye geldiği anlaşılmakta
dır. Öte yandan 1969 yıllık ekonomik roparda, 
Ocak - Eylül döneminde 88 milyon lira, yani 
yaklaşık olarak 10 milyon dolar yabancı serma
ye geldiği ifade edilmektedir. Buna göre yıl 
sonunda gerçekleşmesi muhtemel rakam, 20 mil
yon doların da çok altında olabilir. Bir önceki 
yılın aynı döneminde gelen sermaye miktarının 
264 milyon Türk lirası olduğu göz önünde bu
lundurulursa, bu yılki düşüklük daha da iyi 
anlaşılır. 
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Şimdi akla şöyle bir soru geliyor: Yabancı 
sermaye konusunda bu kadar hevesli bir iktidar 
işbaşında olduğuna göre ve bunu gerek sözleri, 
gerekse uygulaması ile de isbat etmiş olduğuna 
göre, acaba bu yıl, Türkiye'ye fiilen gelen ya
bancı sermaye bir önceki yılın neden üçte biri
ne düşmüştür? Acaba, iktidarın icraatı sonucu 
ekonomimizin içine düşürüldüğü durum, ya
bancı sermayedarları da mı ürkütmektedir? 

Öt© yandan dışarıya yapılan [kâr transfer
leri yıllık programların tesbit ettiğinden daha 
da hızlı bir şekilde gelişmektedir. 1970 yılı 
programına göre bu transferler 1960 da 30 
milyon dolıârı 1970 de ise 32 milyon dolar ola
caktır. Yabancı sermaye yatırımlarının öde
meler dengemiz üzerindeki etkileri daha şimdi
den ciddî olanak hissedilmekte ve yabancı ser
maye her yıl getirdiğinden daha fazlasını gö
türmeye başlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca, 1970 yılı programında, son bir yıl
da yapılan yabancı sermaye müracaatlerinin 
2,7 'milyar lira üzerinde olduğu ve uygun gö
rülüp kabul edilenlerin toplamının 2 milyarı 
bulduğu söylenmekte, bu yatırımlarla 1970 -
1972 döneminde Türkiye'ye gelecek dış parsa de
ğerinin 100 milyon doların üzerinde olacağı 
iltfade edilmektedir. Burada iki noktaya önem
le dikkatinizi çekmek isterim. Bir kere, iki 
milyarlık yatırım karşılığında Türkiye'ye sade
ce 100 milyon dolar, yani yaklaşık olarak 1 
milyar lira gireceğine göre, acaba geriye kalan 
1 milyar lira nereden sağlanacaktır? Hiç şüp
heniz olmasın, geriye kalan bu miktar Türki
ye'nin kendi kredi 'kaynaklarından ve Cooley 
(fonu gibi, bu şirketlere imtiyazlı bir durum 
sağlıyan imkânlardan karşılanacaktır. İkinci 
husus ise, dışarıdan geleceği iddia edilen 100 
milyon doların tamamının yabancı pıara yani 
döviz olarak gelmiyeoeği, bir kısmının gayri 
maddi frak, yani teknik bilgi, patent ve ro-
yalfci [karşılığı olarak tutulacağıdır. 

Bu sonuncu nokta üzerinde biraz daha dur
mak yerinde olur. Mevcut uygulamaya, göre 
yabancı teşebbüsler taahhüt ettikleri sermaye
nin bir kısmını, Türkiye'ye getirdiklerini iddia 
ettikleri teknik bilgi karşılığı olarak göster
mektedirler. Böylelikle hem Türkiye'de ima
lât yapıp, kâr etme imkânını sağlıyorlar, hem 
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de kullandıkları teknik bilgiyi getirecekleri 
sermaye karşılığında gösteriyorlar. Çoğu hal
de, bu teknoloji yıllardan beri bilinmektedir 
ve hattâ Türkiye, daha önce bir başka ya
bancı sermaye kuruluşuna aynı teknik bilgi 
için ödeme dahi yapmış bulunmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle, yabancı teşebbüslerin 
sermaye karşılığı fiilen Türkiye'ye getirdiği 
döviz çok düşük seviyededir. Buna karşılık 
şimdiden dışarıya çıkarttığı kar transferleri 
yükselk seviyeleri bulmaktadır. Çok geçme
den bu durum, ciddî bir ödemeler dengesi 
problemi olarak karşımıza çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 

Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, yer
altı petrol ve maden kaynaklarımız hususunda 
çok daha hassas olmak zorundayız. Çünkü bu 
alanlar, zamanla tükenen kaynak niteliğini taşı
maktadırlar. Yeraltı servetlerimizin işletilme
sinde yabancı sermayenin ıkabul ediHmesi, 
doğrudan doğruya sahibolduğumuz kaynakları 
başkasına devretmek anlamına gelir. Bu ala
na gelen yabancı sermaye, ya kısa zamanda bu 
kaynakları hoyratça kullanacak, ya da bu 
alanları başîkalarmın istifadesine kapatarak, 
yüksek kârlarını devam ettirmeye çalışacaktır. 
Her iki halde de bunun, bizim ekonomimi
ze ciddî bir katkısı olamaz. 

Biz uluslararası piyasada, stratejik öneme 
sahip maden ve her türlü yeraltı zenginlikleri
mizi mutlaka kendimizce değerlendirmenin yol
larını arayıp yabancı devletlerin haksız sömü
rülerinle son vermeliyiz. Bunları bizim yapa-
mıyacağımızı iddia edenler, büyük bir yanılma 
ve inançsızlığın batağına saplanmışlardır. Bu 
vesile ile bir kere daha yeraltı servetlerimizin 
mutlaka, millî kaynak ve imkânlarımızla değer
lendirilmesi hususundaki, görüşümüzü teyidet-
miş oluyoruz. 

Sayın milletvekilleriı 

Türkiye ekonomisinde son yıllarda meydana 
gelen gelişmeler ve bugün içinde bulunduğu
muz durum hakkındaki görüşlerimizi belirtmiş 
bulunuyoruz. Şimdi de, 1970 yılı Bütçesi ve bu 
bütçenin ekonomimiz üzerindeki muhtemel et
kileri hakkında görüşlerimizi belirtmek iste
rim. 

10 . 2 . 1970 O : 2 

I 1970 yılı Bütçesi, ekonmoik kalkınmayı 
I destekleyici, sosyal adalet ve ekonomik istikran 

sağlayıcı, gerçekçi ve reformcu bir bütçe değil-
I dir. Gelir ve gider bütçeleri ayrıntılı olarak 

ele alındığında, 1970 yılı bütçesinin olumsuz 
Özellikleri daha açık ve seçik olarak meydana 
çıkacaktır. 

1970 yık Bütçe tasarısı ile cari harcamalar 
için teklif edilen ödeneklerde, geçen yıla kı
yasla % 5,59 oranında bir artış öngörülmüştür. 
Cari harcamalar için öngörülen bu artış ora-

I m, diğer yıllara kıyasla küçük bulunmakta-
I dır. iktidar partisi sözcüleri, cari harcama

lar için teklif edilen ödeneklerdekı bu artış 
oranına bakarak cari harcamaların kısıldığı-

I nı, tasarrufların cari harcamalardan yapıldığı
nı, derlenip toprlanmanın bu yoldan büyük 
ölçüde sağlandığını ileri sürmektedirler. Bu
rada önemli olan, cari harcamalar için teklif 
edilen ödeneklerdeki % 5,59 artışın gerçek olup 

I olmadığıdır. 

1965 - 1969 yılları bütçe uygulamalarına 
bakıldığında, cari harcamalardaki artış hız
larının ortalama olarak % 10 un üzerinde sey
rettiği bilinirken «Personel Reformu» gibi önem-

I li reform kanunlarının çıkaracağı ve uygu-
I lanacağı söylenen bir dönemde, cari harcama

ların ancak % 5,9 oranında bir artışla gerçek
leştirilebileceğini iddia etmek, ciddiyetle bağ-
daştırılamaz. Yapılacağı söylenen reformla-

I rın gerçekleşmesi için zaruri malî olanaklar 
1970 yılı bütçesine konmamıştır. 

Hükümet. 1970 yılı için teklif edilen öde
neklerde cari harcamalardaki artış hızını 
az göstererek, kamu oyuna açığı az, cari har
cama oranı düşük bir bütçe takdim etme gay
reti içindedir. Ancak, bu arzu, kâğıt üzerinde 
kalmaya mahkûdur. 1970 yık Bütçesi uygu
landığı zaman, hele reformlar konusu samimi 
olarak ele ahnacaksa, cari harcamalardaki fii
lî artışın bütçede öngörülen artış hızından çok 
daha fazla olacağı şüphesizdir. 

1970 yılı Bütçesi, yatırım harcamalarına 
ağırlık veren, yatırım harcamalarında, geçen 
yıllara kıyasla daha yüksek oranlarda artış 
öngören bir bütçe de değildir. Bilâkis, 1970 

| yılı Bütçesinde yatırım harcamaları için ön-
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görülen artış oranı geçen yıllara kıyasla daha 
düşük bulunmaktadır. 

Bütçe gerekçesinde yer alan rakamların 
ortaya koyduğu üzere, yatırım harcamalarında 
fiilî artış oranları, 1966 yılında % 27,4; 1967 
de % 14 ve 1968 yılında % 17,1 olmuştur. Büt
çe ödeneklerine göre 1969 yılında yatırım har
camalarındaki artış oranı sadece % 12,4 tür. 
Buna karşılık, 1970 konsolide Bütçesinde sa
dece % 7,23 yük bir artış öngörülmektedir. 
Fiilî rakamlar, 1966 yılından sonra yatırım 
harcamalarının artış hızının yavaşladığını or
taya koymakta ve bu gelişme, yatırım har
camalarının, konsolide bütçe içindeki nisbî 
öneminin düşmesine yol açmaktadır. Filhakika 
1965 ve 1968 döneminde, yatırım harcamala
rının, konsolide bütçe harcamaları içindeki 
yeri % 27 iken, bu oran 1969 yılında % 26 ya 
ve 1970 yılında da yaklaşık olarak % 25,75 e 
düşmüş bulunmaktadır. 

Plânlı dönemde, yatırım harcamalarının 
konsolide bütçe giderleri içindeki payının 
gittikçe yükselme eğilimi göstermesi gere
kirken, yatırım harcamalarının artış hızının 
yavaşlaması ve bu harcamaların konsolide 
bütçe giderleri içindeki nisbî öneminin azal
ması, 1970 yılı bütçesinin, kalkınma gayret
lerini destekliyeci ve kalkınma hızını artırıcı 
bir bütçe olmadığını açıkça göstermektedir. 

1970 yılı Bütçesinin bir diğer özelliği de 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarının 
çok yüksek oranda olmasıdır. Gerçekten 1970 
yılı Bütçesi ile sermaye teşkili ve transfer har
camalarında öngörülen artış, % 14 ün üzerin
dedir. 

Devlet borçları, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin işletme açıkları arttıkça ve A.P. ikti
darının, bütçeden özel sektöre kaynak trans
feri arzu ve hevesi devam ettikçe, sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarının, yatırım har
camaları aleyhine bir artış göstermesi ola
ğandır. 

Devlet borçları, 30 . 9 . 1969 tarihi iti
bariyle geçen yıla kıyasla 2,5 milyar lira ci
varında bir artış göstermiştir. Filhakika bu 
bir yıllık dönemde tavizle ödenecek Devlet 
borçlarında 164 milyon dolar (yaklaşık olarak 
1,5 milyar Tl.) ve iç borçlarda da 923 milyon 
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lira bir artış olmuştur. Bu rakamlara 1969 yık 
bütçe açığını kapatmak için yapılan 600 milyon 
liralık iç istikraz dâhil değildir. 

Sayın milletvekilleri, 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin, işletme 
açıkları arttıkça buna paralel olarak bütçeden 
bu teşekküllere yapılan transferler de artmak
tadır. 1970 programına göre, Devlet bütçesin
den İktisadi Devlet Teşekküllerine transfer 
edilecek kaynak 1,9 milyar liradır. Devlet 
bütçesinden yapılan transferlerin önemi bir 
bölümü, bu teşekküllerin zararlarını kapa
tabilmek içindir. Gerçekten 1970 yılı Bütçe
sinden yapılacak transferlerin 1,2 milyardan 
daha fazlası, bu teşekküllerin cari işletme açık
larını kapatmak amacını gütmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme açık
larının kapatılması yanında, kamu fonlarının, 
özel sektöre dolaylı ve dolaysız bir şekilde 
transferi de bütçe dengesini büyük ölçüde 
etkilemektedir. Gümrük vergisi muafiyeti, ver
gi ertelemesi, yatırım indirimi gibi tedbirler, 
bir yandan bütçe gelirlerini önemli ölçüde 
azaltırken, diğer yandan doğrudan doğruya 
yapılan transferler de, bütçe giderlerini artır
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 

1970 gelir Bütçesi ve Türk vergi sistemi 
hakkındaki görüşlerimizi de açıklamak iste
rim. 

Geçmiş bütçe uygulamaları, daha önceki yıl
larda yapılan gelir tahminlerinin sıhhatli ve 
gerçekçi olmadığını ortaya koymuş bulunmak
tadır. özellikle 1968 ve 1969 yıllarında fiilî tah
silat rakamları gelir tahminlerinin çok gerisin
de kalmış ve tahmin hataları büyümüştür. 

1970 yılı gelir bütçesi de, bu eski hastalık
tan, gerçek bütçe açığını gizliyebilmek için ge
lir tahminlerini şişkin göstermek eğiliminden 
kurtulamamıştır. Bütçe gerekçesine göre, 1969 
yık gelir tahsilatı 23 milyar 131 milyon dolay
larında olacaktır. 1970 malî yılı için gelir tah
minleri ise 28 milyar 2Üİ milyon liradır. Buna 
göre geçen yıla kıyasla konsolide Devlet gelir
lerinde 5 milyar 160 milyon lira, diğer bir deyişle 
% 22,3 oranında bir artış beklenmektedir. 

Konsolide Devlet gelirlerinde sağlanması 
beklenen 5 milyar 160 milyon liralık gelir far-
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kının, Maliye Bakanının yaptığı açıklamalar- I 
da belirttiği gibi 2 milyar 200 milyon lirası, 
getirilecek yeni Vasıtalı vergilerle sağlanabilse 
dahi, bütçe tasarısında öngörülen 28 milyar 291 
milyon liralık gelir tahminine ulaşılması müm
kün görülmemektedir. Devlet gelirlerinde bu 
ölçüde bir artış beklemenin ekonomik bir da
yanağı da yoktur. 

Yapılması düşünülen vergi zamları, vergi 
sistemimizin bünyesi ve esnekliği, geçmiş yıl
lardaki gelir artışları da nazara alındığında, 
iyimser bir tahminle 1970 yılı konsolide Devlet 
gelirleri en çok 27 milyar liraya ulaşabilecek
tir. Buna göre bütçe gerekçesinde yer alan tah
minler 1,3 milyar lira kadar şişkin gösterilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'de bir vergi potansiyeli, bir vergi 
rezervi bulunduğu, vergi gelirlerinin gayrisâ-
fi millî hâsılaya oranı, diğer ülkelerle karşılaş
tırıldığında anlaşılmaktadır. 

Vergi gelirlerinin, gayrisâfi millî hâsılaya 
oranının % 20 nin oldukça altında bulunması, 
Türkiye'de bir vergi potansiyeli olduğunu ve 
alınacak ciddî tedbirlerle Devlet gelirlerinin ar
tırılabileceğini göstermektedir. 

Memleketimizde ortalama vergi yükü ağır 
olmamakla beraber, bozuk vergi düzenimiz do-
layısiyle vergi yükü gruplar ve sektörler ara
sında âdil ve sosyal amaçlara uygun bir şekilde 
dağıtılmamaktadır. Genellikle dar gelirli sınıf
lar ağır vergi yükü altında ezildiği halde bir 
kısım yüksek gelir sahipleri, çok az vergi öde
mekte ve adetâ vergi cennetinde yaşamaktadır
lar. Gelir Vergisinin büyük bir bölümünü bâzı 
yıllarda % 60 dan fazlasını memur ve işçi gibi 
hizmetliler ödemekte, buna karşılık tüccar ve 
sanayiciler bu verginin yaklaşık olarak 1/3 üne 
katılmaktadırlar. 

Öte yandan, Gider vergileri tahsilat rakam
ları incelendiğinde, bu verginin daha ziyade za
ruri ve temel mallar üzerinde alındığı anlaşıl
maktadır. Gerçi, Gider Vergisi Kanununda 
kürkler, kıymetli taşlar, saatler, ses cihazları 
gibi lüks sayılabilecek, daha ziyade yüksek ge
lirli grupların tüketecekleri maddelerin de ver
gilendirilmesi öngörülmüş ise de, bu maddeler
den alınan vergi, hiç mesabesinde olmaktadır. | 
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Dâhilde alınan istihsal Vergisi içinde de, lüks 
maddelerden alınan verginin hiçbir ağırlığı yok
tur. 

Sayın milletvekilleri, 

Vergi sistemimiz, yaygın bir vergi kaçakçı
lığını da önliyememektedir. 

Beyannameli mükelleflerin, millî gelirden 
aldıkları pay çok fazla olduğu halde, Gelir Ver
gisinin ancak % 40 nı ödemeleri ve Vasıtasız 
vergilerin, gayrisâfi millî hasılaya oranının 
% 4 - 5 dolaylarında olması, bu mükelleflerin 
büyük bir bölümünün ödedikleri yıllık vergi
nin 400 lira civarında olması, bu alandaki ka
çakçılığın göstergeleridir. Tacir ve sanayicile
rin, özellikle gayrimenkul sermaye iradı sahip
leriyle, serbest meslek erbabının ödedikleri ver
gilerin düşüklüğü nazarı dikkati çekicidir. Ya
pılan hesaplamalar kaçakçılık tamamen önlene
bildiği takdirde, Gelir Vergisi tahsilatının 
% 100 e yakın bir artış göstermesinin mümkün 
olabileceği tahmin edilmektedir. 

Vergi sisteminiz, kaynak dağılımına da 
olumlu katkıda bulunmamaktadır. Mevcut sis
tem, yatırılabilir fonların ekonomik gelişme için 
en verimli alanlara yönelmesine imkân verecek 
bir paya da sahip değildir. Bu konuda lüks ko
nut yapımları örnek olarak verilebilir. 

Vergi sistemimiz, yeterli ölçüde esnek de de
ğildir. Millî gelirdeki artışları izliyebihnesi için, 
her yıl yeni vergi tedbirleri, zamları getirilmek
tedir. Bu zamların getirilmediği yıllarda, vergi 
gelirlerindeki artış hızı, gayrisâfi millî hâsıla
daki artıştan daha az olmaktadır. 

Türk vergi sistemimizin sosyal adalet, es
neklik, kaynak dağılımı, sermaye birikimi yön
lerinden sakıncalarını giderici ciddî ve köklü 
vergi reformlarına ihtiyaç vardır. Bu yıl geti
rilen ve getirileceği söylenen vergi tedbir ve 
zamlariyle, bu mahzurların giderilmesi mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, 

özet olarak söylemek gerekirse, gelir ve gi
der bütçesi ayrıntılı olarak incelendiğinde, 1970 
yılı Bütçesinin kalkınmayı hızlandırıcı, kamu 
hizmetlerini dengeli bir şekilde dağıtıcı, bölge
ler ve fertler arasındaki ekonomik ve sosoyal 
gelişme farklarını azaltıcı, adaletli gelir dağılı-
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mini sağlayıcı, reformları gerçekleştirebilecek 
bir bütçe olmadığı görülmektedir. 

1970 yılı Bütçesi, gerçekçi bir bütçe de de
ğildir. özellikle cari harcamalar noksan ve ge
lir tahminleri fazla gösterilmek suretiyle, ger
çek bütçe açığı gizlenmiş ve 600 milyon Türk li
rası olarak ifade edilmiştir. Alınan ve alınacak 
vergi tedbirleriyle, 2,2 milyar lira ek .gelir sağ
lansa bile, 1970 yılı Bütçesi 2 milyar lira üze
rinde bir açık verecektir. Geçmiş yıllar bütçe 
uygulamaları, bütçe açıklarının tahminler üze
rinde gerçekleştiğini ve bu açıkların Merkez 
Bankası imkânları ile karşılandığını göstermek
tedir. Filhakika, 1965 yılı sonunda Hazinenin 
nakit açığı 2 milyar 612 milyon lira iken, bu 
açık 1969 yılının 9 ncu ayında 5 milyar 847 mil
yona yükselmiştir. Bütçe açıklarının, özellikle 
Merkez Bankasından sağlanan kısa vadeli 
avanslarla kapatılması sıhhatli bir finansman 
yolu olmayıp, ekonomik istikrarı bozmaktadır. 

1968 yılının ikinci yarısında ekonomimizde 
görülmeye başlanan fiyat artışlarının, 1969 yı
lında daha da hızlanmasında izlenen bütçe po
litikasının etkisi büyük olmuştur. 

1970 yılı Bütçesinin bütçe açıklarının da ge
çen yıllarda olduğu gibi, Hazinenin Merkez 
Bankasından alacağı kısa vadeli avanslarla ka
patılması halinde, Hazine durumu daha da bo-
zulcağı gibi ekonomik istikrar da büyük ölçüde 
zedelenecektir. Demirel Hükümetinin izlediği 
politika ile fiyatların devamlı olarak yükselme
si önlenemiyecek, hayat pahalılığı, özellikle dar 
gelirli vatandaşlarımız için dayanılmaz bir se
viyeye ulaşacak, bütün bunların neticesi ola
rak da, ekonomimiz enflâsyonist baskıdan kur-
tulamıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 

Buraya kadar söylediklerimizin ışığı altın
da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu du
rumu özet olarak gözlerinizin önüne sermek 
isterim. 

A. P. iktidarı 1965 yılında plânlı bir şekil
de kalkınan, istikrara kavuşturulmuş bir eko
nomiyi devralmış ve bugün karşı karşıya kal
dığımız dar boğazlara getirip bırakmıştık. İk
tidarın, aksini gösterme çabalarına rağmen, mil
lî gelirdeki artış hızı, gözle görülür şekilde ya
vaşlamıştır. Son üç yıldır, tanm geliri artma-

— 34 

10 . 2 . 1970 O : 2 

makta, sınai üretim artışı hızı ise, en azından 
1969 da diğer yıllara nisbeten önemli ölçüde 
yavaşlamış bulunmaktadır. Bu ekonomi artık 
kendi çocuklarını da besliyemez duruma gel
miştir. Şimdiye kadar sadece resmî kanallardan 
350 bin vatandaşımız iş bulmak için yurt dışına 
çıkmış, karşılık 800 bin kişi dışarıya gidebilmek 
için sıraya girmişlerdir. 

Ekonomide fiyat istikrarı tümüyle bozulmuş 
görülmektedir. Son beş yılda, fiyat artışları 
tehlikeli sınırı aşmış ve yılda ortalama % nin 
üzerine çıkmıştır. Ancak yıllık fiyat artışları
nın, % 7 nin üstünde olduğu teşhis etmek için 
iktisatçı veya istatistikçi olmaya da lüzum kal
mamıştır. Sadece dar ve sabit gelirli vatandaş 
olmak yeter. Gerçekten bu vatandaşlarımız yük
sek fiyat artışları ve zamlar sonunda, ellerin
deki paranın gün geçtikçe satmalına gücünü 
kaybettiğini görmekte ve bunun İstırabını duy
maktadırlar. Diğer taraftan bu gelişmelerden 
yararlanan zümreler şüphesiz yok değildir. Bun
lar, iktidarın sırtını dayadığı bir kısım büyük 
tüccarlar, tefeci ve faizcilerdir. Bunlar, dış 
ticarette Hükümetten permi alma açıkgözlülü-
ğünü gösterenlerdir. Bunlar, üreticiyi ve tüke
ticiyi haraca bağlıyan aracılardır. İktidarın 
ulufe dağıttığı, muteber kimselerdir. Bugünkü 
bozuk düzenden yararlanan bu kimseler şüp
hesiz ki bir azınlıktır, hem de küçük bir azınlık
tır, fakat gün onların günüdür, iktidar onların 
iktidarıdır. (0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bugün az gelirli memur, öğretmen ve emekli 
vatandaşlarımız, bu iktidarın yönetiminde her 
türlü mânevi baskı ve yıpranmanın yânında, 
hayat şartları bakımından da bir kıskacın için
le bunaldıklarını ve bu baskınm değil yıldan 
yıla, aydan aya bile ağırlaştığını hissetmekte
dirler. 1961 ve 1962 yılında memur ve ücretli
lere % 35 e varan bir gelir artışı sağlanmıştı. 
Personel Kanununu uygulıyacağma dair senet
ler imzalıyarak iktidara gelen. Sayın Demirel, 
bu beş yıllık süre içinde tam mânasiyle bir 
uyutma politikasının takipçisi olmuş ve sadece 
genel bütçeye bağlı maaşlarda % 15 kadar bir 
artırma yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 

Demirel Hükümetinin, geride bıraktığımız 
beş yıllık iktidarı devrinde, fiyatlardaki artış 
en iyimser bir tahminle %, 40 ı aşmıştır. Buna 
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mukabil, bir kısım memurların % 15 zam gör
düğü, diğer bir kısmının ise bu küçük zamdan 
da faydalanmadığını düşünecek olursak, âmme 
hizmetini gören bu değerli vatandaşların bu
günkü halleri, A. P. iktidara geldiği günden 
bu yana % 25 ile % 40 arasında daha da kö
tüye gitmiştir. Oysa, iktidarın iddialarına gö
re, Türkiye ekonomisi gelişmektedir, hem de 
çok hızlı bir şekilde gelişmektedir, öyleyse, 
acaba iktidar bu gelişmeden niçin ücretli ve 
maaşlıları yararlandırmamaktadır? (A. P. sı
ralarından «Aybaşında kanunu gelecek» sesi) 
Çok aybaşı gördük... 

Gelişmeden yararlanmak bir yana, niçin bu 
vatandaşların satınalma güçlerinin her yıl bi
raz daha azalmasına göz yummaktadır? Bu so
runlara çare aramak zahmetine katlanmıyan ikti
dar, maddi ve manevi tam bir bunalıma itilen 
bu vatandaşların seslerini ve ihtiyaçlarını du
yurma çabalarına tahammülsüzlük ve anlayış
sızlık göstermekte, bu insanlann karşısına çağ 
dışı bir hukuk anlayışı ile çıkmaktadır. 

Şehirlerde oturan dar gelirli vatandaşları
mızın hali bu iken, acaba köylü vatandaşları
mızın, iktidarın sağladığını iddia ettiği bu 
hızlı gelişmeden aldığı pay nedir? 

Yapılan hesaplamalar göstermektedir ki, ha
yatını tarımdan kazanan vatandaşlarımızın da 
durumlarında her hangi bir iyileşme olmamak
tadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, tarım
da üretim artmayışınm sonucu ve hızlı nüfus 
artışının da etkisi altında, fert başına düşen 
net gelirin azalması muhtemeldir. Ayrıca, ta
rım ürünlerinin toptan fiyatları üzerinden ya
pılan bir inceleme, bu fiyatların 1965 - 1968 
dönemi sonunda sadece % 1,8 arttığını göster
mektedir. Bütün ihtiyaçlarını beş sene öncesi
ne nisbetle çjok daha yüksek fiyatla almak zo
runda kalan müstahsil vatandaş da çok perişan
dır. 

Yine A. P. iktidarının döneminde sigortalı 
işçi ücretlerine (baktığımızda da, O. H. P. ko
alisyonları samanında, Meclislerce sağlanan çe
şitli hak ve imkânlara rağmen ücret artışları
nın fiyat artışları ile başabaş gittiğini görmek
teyiz. Demek oluyor ki, işçi vatandaşlarımız 
da gelişmenin nimetlerinden kendisine düşmesi 
gerekli payı alamamaktadırlar. 

I öyleyse, yurdumuzdaki bu hızlı olduğu ileri 
sürülen gelişmelerden kimlerin veya hangi sı
nıfların yararlandığını iktidar sözcülerinden 
sormak zorundayız. Kimlerdir Türkiye'de sa
bit gelirli vatandaşın, ekmeğini tarladan çıkar
tan vatandaşın aleyhine refaha kavuşanlar? 
Kimlerdir; hepimizin birlikte yaşadığı, gerek
tiğinde birlikte savunduğu bu toprağın imti
yazlı çocukları? Bu soruların cevaplarını va
tandaş iyi bilmektedir. 

Eğer iktidar samimî olarak yurdumuzda de
mokrasinin kökleşmesini istiyorsa ve eğer sa
mimî olarak vatandaş mutluluğu ve beraberli
ğinden yana ise, artık bu sorular üzerine eğil
mek ihtiyacını duymalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 

İktidarın bu tutum ve gidişi, zaten âdil ol-
mıyan gelir dağılımını daha da kötüleştirir ve 
sosyal sorunları içinden çıkılmaz hale getirir
ken, ekonomik hayatımız yönünden de çok cid
dî problemler ortaya koymaktadır. Fiyatların 
bu kadar hızla arttığı ve iç fiyatlarla dış fi
yatlar arasında bugün olduğu kadar büyük 
farkların meydana geldiği dönemlerde piyasa 
mekanizmasının kendisinden beklenen görevi, 
yani kaynakları ekonomik yönünden en verim
li olduğu alanlara tahsisi fonksiyonunu yerine 
getirmesi mümkün değildir. Bugün Türkiye'de 
karşılaştığımız durum budur. Pek çok alanda, 
fiyat mekanizmasının yerini idari kararlar ve 
kontrollar almış görünmektedir. 

Aynı görüşler, Devletin resmî belgesi olan 
1970 programında da paylaşılmaktadır. Prog-

I ramın 26 ncı sayfasından aynen okuyorum : 
«Mevcut uygulama düzeninde, iktisadi faa

liyetlerin yönlendirilmesinde fiyat mekanizma
sından yeterli ölçüde istifade edilememekte ve 
geniş çapta idari karar ve maddi kontrollere 

I rağbet edilmektedir. Hızla gelişen talebe göre 
üretim azlığının (özellikle temel sınai ürünler
de) devamlı olarak cari olduğu ortamlarda it
hal imkânlarının da sınırlı olmasının fiyat me
kanizmasının işletilmesinde büyük güçlükler 
yarattığı bir gerçektir.» denilmektedir. 

Bu gelişmelerin sonucu, vatandaşın gelece
ğe olan güveni sarsılmış, elinde imkânı bulu-

I nanlar, hızlı fiyat artışları karşısında tasar-
I ruflarının değer kaydedeceği endişesiyle gay-
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rimenıkul ve altına hücum etmişlerdir, özellikle 
büyük şehirlerde arsa spekülâsyonu daha ön
ceki dönemlerde kıyaslanamıyacak oranlarda 
artmıştır. Artık gayrimenkul alım ve satımları, 
getireceği irat yönünden değil, birkaç yıl son
ra kazanacağı değer hesaplarına göre yapıl
maktadır. 1970 Türkiye'sinde tek kâr sağlıyan 
faaliyetin alım - satım işleri olduğu açık bir 
şekilde görülmektedir. IBunun iktisadi kalkın
ma ile ilişkisini bulmak ise her halde kolay de
ğildir. Üretim gücü artmıyan bir ekonomi, pi
yasa mekanizmasının işlemediği bir ekonomi, 
dış piyasalarla irtibatını kaybetmiş bir ekono
mi, şüphesiz dış ticarette de, daha önce açık
ladığımız güçlüklerle karşı karşıya kalmaya 
mahkûmdur. 1970 te ve onu izliyecek yıllar
da dışardan borçlanma imkânlarının da çok 
azalmış olduğu, konuyu biraz daha yakından 
takibedenlerin gözünden kaçmamaktadır. Ba
kınız yine 1970 programının 26 ncı sayfasında 
bu konuda ne denilmektedir : 

«Dış ödemeler dengesindeki açıkların daral
tılmasının ve millî ekonominin tavizli dış kre
dilere ihtiyaç göstermeden hızlı bir gelişmeyi 
idame ettirebilir güce erişmesinin en önemli 
ön şartı, dış rekabet gücü olan üretimin hızla 
geliştirilmesidir. Bu nedenle, üretim kapasi
telerinin genişletilmesi yönündeki uygulamalara 
paralel olarak millî üretimin uluslararası re
kabet gücünü artırıcı ve millî piyasanın ulus
lararası piyasalarla fiyat ilişkilerini gelişti
rici nitelikte politika düzenlemeleride büyük 
önem taşımaktadır.» denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 

MİM piyasanın uluslararası piyasalarla fi
yat ilişkilerini geliştirici nitelikte politika 
düzenlemelerinin iktisatçılar tarafından bili
nen tek bir anlamı vardır, o da devalüasyon
dur. Demek oluyor ki, Hükümet devralmış ol
duğu müstakâr bir ekonomiyi, kendisinin do 
itiraf ettiği gibi, devalüasyonu gerektiren bir 
ortama sürüklemiştir ve her halde bunun da 
sonuçlarına katlanacaktır. 1972 den sonra ken
di kendine yeterli hale geleceği iddia edilen 
ekonomimiz, üzülerek görüyoruz ki, henüz 
1954 - 1958 dönemindeki hızla olmasa bile, 
ehliyetsiz ellerde bir kere daha karanlık ve 
çıkmaz sokaklara getirilip bırakılmıştır. As-

10 . 2 . 1970 O : 2 
i İmda temel ve gerçekçi bir kalkınma strateji

sinden yoksun Demire! = iktidarından bundan 
daha fazlasını beklemek de doğru olmaz. 

Sayın milletvekilleri, 1970 bütçesini, Hükü
metin getirdiği, kanun tasarısını, biz, C. H, P. 
olarak yalnız politik açıdan ve politikacıların 
eleştirmesinden geçirerek buraya getirmedik. 
Getirdiğimiz bütçe tenkidi çok ciddî bir tet-
kika tâbi tutulmuş, bu yönde ihtisası, Türki
ye vatandaşlarının, bu mevzularla ilgilenen 

I yetkililerin tasdik ettiği insanlar tarafından 
eleştirilmiş ve rakamlar buna göre düzenlen-
miştiı'. 

Bir taraftan Hükümetin verdiği resmî bel-
goler, diğer taraftan uzman arkadaşlarımı
zın çok ince tetkika tâbi tuttukları bütçede, 
maalesef samimiyet, maalesef gerçekçilik yok
tur, ve yine bu bütçe açık vererek Meclisten 
geçecek ve zannederim ki, Sayın Başbakan; 
bütçe 2 milyar açık dediğimiz zaman, yine hu-

I surunuza gelecek, «Canım bir Hükümet nasıl 
açık bütçeyle huzurunuza gelir» diyecek, fa
kat gelecek sene yine konuşulurken bütçenin 
gerçekten açık olduğu, Hükümetin samimiyet • 
siz bir bütçeyi Meclise getirdiği bir kere daha 
tescil edilecek, şayet Demirel Hükümeti ikti
darda kalabilirse... (C. H. P. saralarından al
kışlar) 

Bütçenin bu malî ve ekonomik kısımlarını 
bitirdikten sonra, şimdide sosyal ve siyasal 
bölümlerine geçiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 

1970 yılında siyasal düzeyde de, önemli 
olaylara sahne olmuş bir 10 yıllık dönemi geri
de bırakmış bulunuyoruz. 

Bu 10 yıllık dönemde siyasal bir devrim
den, Anayasal bir devrime geçilmiş, özgür bh1 
tartışma düzeyinde yurt gerçekleri daha be
lirgin hale girerken; yeni tartışmalar ve yeni 
değer yargıları ortaya çıkmıştır. 

Görüşlerimizi bu gelişimin perspektifi için" 
de açıklamayı yararlı görüyoruz. Günümüzün 
sorunlarını anlıyabilmek, plânlı bir kalkınma
dan ve Anayasa doğrultusunda bir bütçeden 
bahsedebilmek için, devrim Anayasasının 
Türkiye'nin tarihsel gelişim süresi içindeki ye
rini saptamak istiyoruz. Zira Türk Anayasası, 

l sadece Devletin siyasal ve hukukî kurulu-
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şunun temel yasası olmaktan ibaret kalma
makta, aynı zamanda yansıttığı yurt gerçek
lerine, geçmiş tecrübelerin ışığında ekonomik 
ve sosyal çözüm yollan da getirmektedir. 

On yıl öncesinin, halktan ve devrimlerden 
kopmuş iktidarı, kaçınılmaz bir kader çiz
gisi üzerinde demokrasi ile çatışmak zorun
da kalmış ve onu yozlaştırmıştır. Demokrasi, 
halkın duygusal saplantılarını sömüren bül 
seçim endüstrisi haline getirilmiş, kürsüler
den sağnak gibi vaatler yağdırılarak, halka, 
«Ferman senindir» denildikten sonra, tutucu 
ye çıkarcı çevrelerin çabalariyle, devrimler 
kemirilmeye terkedilmiştir. Bir taraftan Ata
türk'ü korumak için özel kanun çıkarılmasını 
gerektirecek şartlar gelişirken, bir taraftan 
da, Türkiye'nin gerçekleriyle kapitalist yoldan 
kalkınma yönteminin bağdaşmazlığı, yurt ka
pılarının yabancılara cömertçe açılmasını ge
rektirmiş, özel teşebbüsü kalkınma çabalan, 
gittikçe yoğunlaşan bir devlet kapitalizmi ile 
zengin yaratmaktan öteye sonuç vermemiştir. 

Ülkücü ve devrimci çevrelerin artan huzur
suzluğu ile birlikte, kanun bağlan da rahat
sız edici olmaya başladığından, fikrî özgürlük
ler gittikçe kısıtlanarak demokrasi şekli da
yanağını da kaybederken, Cumhuriyet döne
minde ilk kez kışlasından çıkan Türk Ordusıl 
27 Mayıs, günü Devlete el koymuştur. 

Sayın milletvekilleri; 

27 Mayıs demokrasiyi boğmak için değil, 
onu sürüklendiği çıkmaz sokakta boğazlan
maktan kurtarmak için yapılmış, daha sonra 
Anayasa ve Özgürlük Bayramı olarak kutladı
ğımız yeni bir döneme geçilmiştir. 

Bu yeni dönemde siyasal bir ihtilâlden, top
lumsal bir devrime dönüşen 27 Mayıs, Atatürk
çülüğün tartışmasız bir devamı halini almış, en 
büyük ürünü olan 1961 Anayasasında bir yön
den hürriyetler rejimi gerekleriyle teminata ka
vuşturulurken, bir yönden de, feodal kalıntılar
dan annıp, sanayileşemiyen bir ülkede, demok
rasinin, tutuculuğa dönüşmesini önliyecek ted
birler getirilmiştir. 

Sadece üst yapı kurumlannı düzenlemekle 
yetinmiyen Devrim Anayasası, ekonomik ve sos-

• yal ..koşulların değiştirilmesini de öngörmüş, 
özgürlük düzeni boşlukta bırakılmıyarak, kunü-

rnası emredilen yeni bir düzene dayandınlmak 
istenmiştir. Az gelişmişlik çemberini süratle kı
racak köklü değişimler düzenlenmiş, Devlete 
ısosyal ve iktisadi balamdan teşkilâtlanma göre
vi verilmiştir. 

Böylece Anayasa, demokrasiyi yurt gerçek
leriyle bağdaştırmak ve bir «kalkınma ve özgür
lük» sentezi içinde gerçekleştirmek istemiştir. 

Anayasa gerekçesinde bu sentezin, Türk top
lumunun temel meselesi ve rejimin gerçek temi
natı olduğu belirtilerek aynen şöyle denilmek
tedir. 

«Zamanımızın bir gereği ve gerçeği olarak 
az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de bir zaru
retle karşılaşılmaktadır. Asırlann ihmali so-
rucu gelişememiş bulunan sosyal ve iktisadi ya
pımızı kalkındırma. Derlet, kalkınma politika
sını, millî tasarrufları artırmak, yatınmları 
toplum yarannm gerekcirıdiği önceliklere yö
neltmek suretiyle plânlamak zorundadır. Dev
letin bu görevini yerine getirebilmesi için de ge
rekli yetkilerle teçhiz edilmesi gerekir. Devlet 
bunu, demokratik müesseseleri zedelemeden par
lamenter rejimde gerçekleştirecektir. Bu suret
le bir taraftan, batı dünyasını olgunlaştıran 
ısiyasi gelenek terk edilmiyecek, bir taraftan da 
millî ihtiyaçlar plâna bağlanacaktır. Türk de
mokrasisinin temel unsurlan bu sentezde sak
lıdır» 

İşte bu gerekçe iledir ki, Türk Anayasasın
da iki ayn düzen öngörülmüştür. Birincisi, biz-
n t Anayasa normlan ile kurulmuş olan siyasal 
düzen, ikincisi, Devletin kurmakla yükümlü 
bulunduğu ekonomik ve sosyal düzen. 

Gerekçenin deyimiyle batı geleneklerini ol
gunlaştıran özgürlükler düzeni, millî kalkınma 
pjânlariyle gerçekleştirilecek amaç düzeni. 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasal gerçekleri 
uzun uzun anlatmamızın nedeni, iktidar - mu
halefet diyalogunun kurulmasına yardımcı ol
mak ve aramızda süreıgiden bir düzen tartış
masını açıklığa kavuşturmaktır. 

Elbetdeki farklı fikir kümeleri, farklı fikir 
gruplan olan siyasal partiler, değişik görüşleri 
temsil edecekler, hattâ kendi içlerinde bile 
farklı eğilimler taşıyacaklardır. Ancak bir hu
kuk devletinde, Devletin temel yasası üzerinde 
birleşmek, onun yürüyen kurallarına saygılı ol-
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mak gerekir; değiştirmek istediğimiz kural ve 
kurumlarını bir maddesine sığınıp dileğimizce 
yorumlamak yetkisine bile saihip değiliz. 

Aksi takdirde, rejim ve düzen tartışmaları
nın darboğazlar içinde sürüp gitmesi kaçınıl
maz bir durum olacak, daha da vahim, Hükü
met Başkanının, iktidarının dayalı bulunduğu 
bir Anayasadan şikâyetçi olması gibi garip du
rumlarla karşılaşılacaktır. 

'Sayın Demirel bir bozuk düzeni eleştirmek 
ve Anayasanın emrettiği ekonomik ve sosyal 
'düzenin kurulmasını mümkün kılacak tedbirleri 
tartışmak yerine, Anayasayı istediği yönde yo
rumlamayı tercih etmekte ve «Şikâyetiniz Ana
yasadan mıdır?» gibi, anlaşılmaz sorunlar orta
ya atmaktadır. 

Başbakanın Anayasayı yanlış yorumlamak 
akışkanlığı, şayet özel sebeplere dayanmıyorsa, 
bıı ya, «politika ve hukuk ilminin» fazla yaban
cısı olmıyan uzmanlardan yoksun oluşundan, 
ya da, bu bilimlerin sunduğu muhteva ile ilgi-
lemmiyecek kadar bilginçlik tasflamasındandır. 
'Tartışmanın, «mülkiyeti mi yoksa Medeni Kanu
numu kaldırmak istiyorsunuz?» gibi sorularla 
hukuk devleti temeline kaydırılmak istenmesi, 
en iyi niyetli bir yorumla, Anayasayı anlama
maktır. 

Sayın milletvekilleri, anlattığımız bütün bu 
gerçeklere rağmen, Başbakanın Anayasayı ters 
yorumlamaktaki direnişi, kendisini birtakım 
çıkmazlara sürüklemekte, bazen mantık ve ke
lime oyunları ile bir çıkış noktası aramaya çalı
şırken, bazan da «Atatürkçülük ve Düzen» gibi 
konularda garip yorumlara saplanmaktadır. 

Bazan, «Biz Anayasa prensiplerine uygun 
bir düzenin mevcudiyetine inanıyoruz» diyen 
Demirel, bazan da, Türk halkının yoksulluğunu 
anlatıp müreffeh Türkiye den bahsetmek sure
tiyle, dolaylı da olsa düzen değişikliğini kabul 
etmiş görünmekte, fakat, değişmenin yöntem ve 
araçları konusunda Anayasadan kopuk görüş
ler ileri sürmektedir. 

Başbakana göre düzen değişikliği ıslahat yo
luyla olacak, nurlu ufuklara 26 milyon özel te
şebbüs edebiyatiyle, erişilecektir. Devletin ödevi, 
özel teşebbüsü beslemek, ona ,araç ve gereç sağ
lamaktır. Burada Demirel, Batılı kapitalist ge
lişme özlemini dile igetiren «Islahat» sözcüğüne 
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ısrarla sarılmış bulunmaktadır. Ne var ki, Baş
bakanın gözden kaçırdığı bâzı önemli gerçekler 
mevcuttur. Batı, devamlı (bir evalüasyon, de
vamlı bir değişmedir. Batı uygarlığı, öagür bir 
ortamda toplumsal bir itişle, kendiliğinden yü
rüyen bir gelişmedir. Yani, «evrim» dediğimiz 
daha yükseğe tırmanma kavramına dayanan bir 
uygarlıktır. 

Oysa az gelişmiş ülkelerde, sınıflar arası den
geye dayalı bir «toplumsal itiş» mevcudolmadı-
ğından, değişmeler, ıslahat yoliyle değil, ancak, 
inkilâp yoliyle (gerçekleştirilebilir. 

işte Türk devletçiliğinin yaratıcı nedeni ve 
Anayasamızın kalkınma felsefesinin temeli ibu-
dur. 

Anayasanın 41 nci maddesinde, «Devlet kal
kınma plânları yapmak, millî tasarrufları artı
rıp, yatırımları kamu yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek» ile görevlendirilmiştir. 

Bunu nasıl yapacağız?.. Nasıl yapacaksınız-? 
İşte ıslahatçı veya devrimci olmanın ölçüsü 

bu sorunun cevabmdadır. 
Anayasanın öngördüğü tüm reformların ger

çekleştirilmesinde, bahsettiğimiz 41 nci madde
nin yöntemi, Devletin, sevk ,ve kontrol imkânına 
sahip bulunmasını zorunlu kılan, devrimci bir 
yöntemdir. Yani, kamu sektörünü, «öncü sektör» 
kabul eden devletçi ibir yöntemdir. Ve asla, özeH 
sektörü esas alan, israfçı bir ıslahatçılık değil
dir. 

Sayın milletvekilleri; 

Demirel'in özel teşebbüsçü, tutucu, bazan da 
ıslahatçı yönteminin, Anayasadan kopukluğu, 
sadece onun kalkınma felsefesinin farklı oluşun
dan ibaret bulunmamakta, Anayasanın «sosyal 
devlet» anlayışına da aykırı bulunmaktadır. Zi
ra gelişmiş ülkelerde devlet, özel teşebbüsü hi
maye ederken, Batılı kapitalistin ödediği yük
sek vergileri kullandığı halde, gelişmemiş ülke
lerde Özel teşebbüs, Devlet kesesinden beslen
mekte ve aslında bunu dar gelirli vatandaşlarla, 
geniş halk kütleleri ödemektedir. 

Kaldı ki, devletçiliğin, yani kamu sektörü
nün öncülüğü, aynı zamanda Atatürk'ün tâyin 
ettiği bir hedefe ulaşmanın da gereğidir. 

Batı, yerinde durmadığına, ıslahatçılığını de
vam ettirdiğine göre, ona yetişmenin yolu, on
dan daha hızlı bir yol izlemek, yani devrimci 
atılımlarla kalkınmaktır. 
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Sayın milletvekilleri, 

İktidarın reform anlayışının, yani sözde ısla
hatçılığının Anayasa ile ıçatışmakta oluşunun so
mut <bir diğer örneği de, idari reform konusu
dur. 

Başarılı bir devlet yönetiminin yurt kalkın
masında özel bir önem taşıdığı şüphesizdir. Bu 
nedenledir ki, plânlı döneme geçilmeden önce, 
idarenin yeniden düzenlenmesi amaciyle «Mer
kezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yö
netim Kurulu» teşkil edilmişti. 

Daha sonra, üyeleri arasında Sayın Demirel'-
in de bulunduğu bu kurulun, hazırladığı rapo
run geliştirilmesi maksadiyle «idareyi ve idari 
Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu» adı 
altında bir komisyon kurulmuş ve bu komisyo
nun hazırladığı teklifler 1966 yılı ortalannda 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bugüne kadar bu konuda ciddî her hangi bir 
adım atılmak ve personel politikamızı tesbit 
edecek, köklü tedbirler aJlmak ışöyle dursun, ak
sine, idarenin mevcut düzenini dahi alt üst ede
cek uygulamalardan geri kalınmamıştır. İstik
rarlı sevk ve idareye en çok muhtacolan kilit 
noktası müesseselerde, her yıl genel müdür de
ğiştirilmesi olağan hale gelmiştir. 

Bu aksama ve gecikmelerin nedenini, Sayın 
Başbakan, izah ederken, «Biz idaredeki reform 
ihtiyacının genel mahiyetteki reçetelerle gerçek
leştirileceğine inanmıyoruz» demektedir. Böyle
ce taehtap projesindeki imzasını« G-enel ve her 
nabza şerbet veren» bir reçeteden ibaret görmek 
suretiyle inkâr eden Sayın Başbakan, daha son
ra yeni bir idari reform görüşü ortaya atarak, 
aynen «bürokratik engelleri kaldırıp Hükümete 
ve idareye müessiriyet kazandırmanın kestirme 
yolunu, D. P. teşkilâtını bir icra dairesi haline 
getirmekte» görmeye başlamıştır. 

Fakat asıl hazin olan, Sayın Demirel tarafın
dan parlak bir reform örneği olarak görülen 933 
sayılı Yetki Kanununun, yani, besleme sektör 
kanununun Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edilmiş olması ve bu suretle ıslahatçı Başbakan
la, devrimci Anayasa arasındaki çatışmanın bir 
kere daha tescil edilmiş bulunmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 

Anayasa ile ilişkisi höylesine sözde bir ısla
hatçılığın, lâiklik düzeyindeki sakıncalarını, öz

gürlük ve aşırı akımlar konusuna değinirken be
lirtmeye çalışacağız. Ancak bundan önce, ikti
darla aramızda süregelen düzen tartışmasının 
bir diğer yönüne temas etmek, bu defa Sayın 
Demirel'in artık kurucu ve ıslahatçı olmayıp, 
hızlı bir değişmeci olduğu konuya değinmek is
teriz. 

Elbette bu, Anayasada kurulması emredilen 
yeni bir düzenin gerektirdiği bir devrimcilik de
ğil, tersine, Anayasada kurulu bir siyasal dü
zeni değiştirmek istiyen bir karşı devrimciliktir. 
Yani Demirel için, asıl değiştirilmesi gereken 
bozuk düzen, tüm kurallariyle Başbakanı tedir
gin eden ve onun yakasına yapışan özgürlükler 
düzenidir. 

Şikâyetleri, tabiî senatörlükten, özerk kuru
luşlara ve yargı organlarına kadar uzanan Baş
bakan, idari reformun yapılamayışını, kazai mu
rakabeye bağlamakta, Yüksek Seçim Kurulu, 
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ka
rarlarından acı, acı yakınmaktadır. 

Kendisine göre, idari reformun yapılmasın
daki en büyük güçlük, kazanın önleyici müdaha
leleri ve Hükümete çalışma arkadaşlarını ser
bestçe seçmek ve takdir etmek imkânını vermi-
yen hukuk anlayışıdır. Yine Başbakana göre 
Anayasa Mahkemesi ise, «haiz olduğu iptal yet
kisini istimal ederken, yasama organının dışında 
yeni bir seçim sistemi getirecek şekil ve tarzda 
tasarruflara girişmiştir. Mahkemenin yasama 
organının üstüne çıkması gibi bir durum tecviz 
edilemez». 

Başbakana göre Yüksek Seçim Kuruluna ge
lince; «Kazanamıyanlan seçilmiş göstermek su
retiyle Anayamıza, hukuk esaslarına ve millî 
irade mefhumuna uymıyan» kararlar alan bir 
organdır. 

Acaba Hükümet Başkanının bu sözlerindeki 
hırçınlığın sebebi nedir? Takdir yetkisinin Hü
kümet tarafından hukuka uygun olarak kulla-
nılamayışının, kanunların Anayasaya aykırı 
veya eksik oluşunun sorumluluğunu, kaza or
ganlarına yüklemek, aklın ve mantığın kabul 
edeceği bir davranış değildir. Fakat asıl va
himi bir Başbakanın, kaza organlarının aldığı 
kararın, Anayasaya ve hukuka aykırı olduğun-x 

dan bahsetmek suretiyle, onlara, duyulması ge
reken güven hissini gölgelemekte oluşudur. 
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Sayın milletvekilleri, 

Hükümetin şikâyetleri kazai denetimi de aş
makta, TRT ve Üniversite gibi özerk Anayasa 
kurumlarını da kapsamaktadır. «Bu müesse
seleri, malî, idari ve teknik bakımlardan tesirli 
şekilde murakabeye tabi tutmak, tıkanan mura
kabe yollarını açmak» dan ^bahseden Başbakan, 
Hükümetin kontrolü altında bir özerklik ve ta
rafsızlık düşünürken, Anayasanın, bu kurum
ları, Hükümetin etki sabasından uzak tutmak 
istediğini fark etmez görünmektedir. Zira, Hü
kümet kontroluna tabi olarak, idari hiyerarşinin 
dışında özerk kalmak ne kadar imkânsız ise, 
Hükümet kontroluna tabi olmadan idari hiye
rarşi içinde bulunmak ve tarafsız kalmak da, 
o kadar imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri, 

Hükümet programı tenkidinde, üniversite 
özerkliği hakkında sezebildiğimiz iktidar tasav
vurlarını mahzurlariyle birlikte belirtmeye ça
lışmıştık. Şu anda hazırlanmakta olduğunu bil
diğimiz reform tasarısında, özerkliği kısıtlayıcı 
hükümlerin yer almıyacağmı ümidetmek istiyo
ruz. Tasarının elimize geçmesinden sonra, bu 
husustaki görüşlerimizi bir kere daha değerlen
dirmek fırsatını bulmuş olacağız. 

TRT konusunda açığa vurulan Hükümet gö
rüşleri ve özellikle sorumlu bakanın beyanları, 
bizi ciddî olarak endişeye düşürmüş bulunmak
tadır. Bu kurumun özerkliği, Anayasanın 
26 ncı maddesi uyarınca, basın dışı haberleşme 
araçlarından, kişilerin ve siyasi partilerin fay
dalanma hakkının sağlanması için öngörülmüş
tür. 

Bunun tahakkuk edebilmesi, vatandaşların, 
fikirler ve olaylardan, objektif ve tarafsız şe
kilde haberdar edilmesiyle mümkündür. Fikir 
ve olayların, bitaraf ve objektif aksettirildiği 
vasatlardadır ki r ancak, kamu oyu serbestçe 
oluşabilir. Aksi takdirde, kamu oyu serbestçe 
teşekkül edemez, siyasi iktidarın baskı ve etkisi 
altında kalır. 

TRT nin tarafsız yayın faaliyeti, kişilerin 
düşünce özgürlüğü ile de ilgilidir. Zira mevcut 
düşüncelerden haberdar olmıyarak, dar bir çer
çeve içinde, sınırlandıkları takdirde, kendi dü
şüncelerini genişletmek ve olgunlaştırmak im-

I kânından mahrum edilmiş olurlar. Bu neden
le de rejimin ve bütün hürriyetlerin anası olan, 
düşünce hürriyetinin teminatı olarak görülen, 
tarafsız ve objektif yayın yapmakla yükümlü 
bulunan TRT nin özerkliği, vazgeçilmez bir 
Anayasa gereğidir. 

Şayet iktidar TRT ye karşı tutumunda İsrar 
edecek olursa, korkarız ki, özerklikle, Hükümet 
kontrolünü bağdaştırmak amaciyle bulacakları 
sihirli formülden ötürü, Anayasa Mahkemesin
den bir kere daha yakınmak zorunda kalacak
lardır. 

Bir Hükümet Başkanının, Anayasa organla
rından böylesine şikâyetçi olmasının bir tek an
lamı vardır. O da, Demirel'in gerçek huzursuz
luğunun Anayasa ile ayrı yöntemlerde bulunu-
şundandır. Böylece aramızdan süregelen düzen 
tartışmasının düğümü çözülmüş, kimin, hangi 
düzeni değiştirmek istediği de meydana çıkmış 
bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Son yıllarda kamu oyunu yakından ilgi
lendiren bir sorun da üniversite ve gençlik 
sorunudur. 

C.H.P. nin bu konudaki görüşleri, esas 
itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 
ayrıntılariyle ele alınacaktır. Biz burada konuyu 
üniversitenin bir iç sorunu olarak ele almıyor; 
bu sorunu ortaya çıkaran, sosyal nedenlere 
eğilmek, gençlik hareketlerinin Türkiye'ye öz
gü. gelişimini belirtmek istiyoruz. 

Amacımız, gençleri ağır suçlamalarla kar
şımıza almanın ve onların yapıcı yardımların
dan yoksun kalmanın sakıncalarını belirtmek, 
talebe hareketlerine sosyal değişmelerin ışığın
da bakabilmektir. 

Üniversite ve gençlik sorununun, toplu
mun dışında bağımsız bir sorun olarak ele alın
ması mümkün değildir. Aksi takdirde, konuyu 
bir kaosun içine itmiş, üniversiteyi, kendili
ğinden hareket eden bir canlı varlık kabul 
ederek, toplumun dışında görmüş oluruz. 

Üniversitenin, boykotlar, işgaller ve reform 
tasarılariyle aşikâr bir huzursuzluğun içinde 
bulunduğu şüphesizdir. 

Başlangıçta, öğretim üyelerinin hayat şart
ları, kadro ve kürsü meseleleri yahut, eğitim 

| disiplinleri gibi konularda başgösteren bu 
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huzursuzluk, öğrenci hareketleriyle birlikte; 
birden üniversitenin biçimsel ve hukukî bir 
sorunu olmaktan çıkarak, bir toplum sorunu 
halini almıştır. Aslında bugelişim, Türkiye'ye 
özgü olmayıp, bütün Avrupa'yı kaplamış, Ame
rika'dan yakın ve uzak şarka uzanırken ko
münist ülkelere sıçramaktan da geri kalma
mıştır. 

Çağımızda öğrenci hareketleri, sosyal de
ğişmelerin sonucu görülmekte, olaylar her 
toplumun kendi koşullarına göre, farklı bi
çimlerde gelişmektedir. Teknolojinin baş dön
dürücü bir hızla geliştiği bir kısım ülkelerde, 
üniversiteli, geleneksel eğitime karşı çıkarak, 
süratle kişilik kazanmak isterken; bâzı ülke
lerde de olaylar, daha çok bir özgürlük ve 
bağımsızlık özlemini dile getirmiş, yahut de
ğişmeyen toplumsal koşulların yarattığı bir 
sabırsızlığı ortaya koymuştur. 

Bu gelişmelerle hiçbir toplum ilgisiz kal
mamış, özellikle demokratik ülkelerde âcil 
tedbirler alınarak, klâsik öğretim kurumların
da, insanı şaşırtacak değişiklikler yapılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, 

Birçok ortak yönü olmakla beraber, ağır
lık noktası her ülkenin kendi koşullarına göre 
değişen gençlik olaylarının, acaba Türkiye'
deki, yaratıcı etkenleri nelerdir? Bu soruyu, 
yalnız tahriklere bağlıyarak cevaplandırma
nın, gerçeğe gözlerimizi kapatmaktan başka 
anlamı yoktur. 

Konuyu, sosyal bütünün içinde ele alarak, 
gerçekçi bir açıdan değerlendirdiğimiz tak
dirde ; eğitim ve öğrenci sorununun, toplumun 
genel düzeninden ayrı olmadığı anlaşılacaktır. 

Bu hareketlerin temeldeki nedeni, sosyal 
değişmeyle, kalkınmanın farklı hızlarda ge
lişmesidir. Kalkınma, Hükümetin verdiği ra
kamın çok gerisinde kalırken, nüfus büyük 
bir süratle artmaktadır, iç ve dış güçler ço
ğalmış, şehirleşme % 8 lik bir hızla artarken, 
büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Elbetteki sosyal değişmeye ve şehirleşmeye 
karşı olmak mümkün değildir. Ancak bu, sos
yal patlamalara yol açan bir sefalet şehirleş
mesi olmamalı ve plân hedeflerine uygun düğ
melidir. 

Oysa plân hedeflerine göre, % 4 olan şehir
leşme hızı iki misli bir artış gösterirken, ara
daki fark bedelsiz olmamış, birçok problem
lerini beraber getirerek sefalet şehirleşmesi
ne yol açmıştır. Trafiğinden dumanına, sağ
lık ve beslenme güçlüğünden, arsa spekülas
yonuna kadar, çeşitli sorunlar gittikçe yo
ğunluk kazanmış; bir bozuk düzen özellikle 
büyük şehirlerde daha somut ve göze batar 
hale gelmiştir. 

Bunun yanısıra, Anayasanın sağladığı öz
gürlük düzeyinde, yurt sorunları gittikçe gün 
ışığına çıkmış ve belirgin hale girmiştir. 

Basında, radyoda ve şu anda yaptığımız gi
bi, Parlâmentoda da düzenin bozuk olduğu 
tartışılmakta, bütün aksayan yönleriyle orta
ya konulmaktadır. Ayrıca resmî belgelerde de, 
Türkiye'nin gerçekleri itiraf edilmekte, bilim
sel araştırmalara konu olmaktadır. 

Bizzat Başbakan dahi zaman zaman çeşitli 
yurt sorunlarını bütün acılığiyle sıralamak ge
reğini duymakta ve kalkınma özlemimizi, dile 
getirecek, müreffeh Türkiye'den bahsedebilmek
tedir. 

Ne varki, olaylar ters yönde gelişmektedir. 
İktidar, Türkiye'nin sorumlarını çözümlemek 
yerine, daha da içinden çıkılmaz hale getirirken, 
siyasal tartışmalar şiddet kazanmaktadır. 

Şehirleşme ile birlikte farklılaşan toplum, 
artık iktidarın bölücü tutumuyla büsbütün hu
zursuz hale gelmiş; dinsel sömürüye dayalı po
litikalar kutuplaşmayı daha da artırmıştır. 

İşte bu ortamdan giriş sınavınan küçümse-
nemiyecek güçlüklerini yenerek üniversiteye ge
len öğrenci, büyük şehir hayatının zorluklariyle 
karşılaşmakta Türkiye sorunlarının cevabını 
aramaya başlamaktadır. 

Üniversitenin ödevi, sosyal değişmenin ya
rarlı olduğunu anlatmaktır. Bu değişmenin, 
toplumun ve fertlerin yabancılaşmasına yol aç
madan, gerçekleştirilmesi ise, yalnız üniversite
nin değil, toplumun ve öncelikle Hükümetin 
görevidir. 

Sayın milletvekilleri; 

Üniversitenin, sadece bilimle uğraşan bir ku
ruluş olmaktan çıkarılarak, toplumla ilişkileri
nin sağlanması; yani, «Gerçek müfredat hayat
tır» ilkesine uygun şekilde düzenlenmesi elbette 
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önemlidir. Fakat bu, üniversitedeki huzursuz- I 
luğun temeli sanılmamalı; gerçeklerimizi top
lumun dışında görmekten vazgeçilmelidir. 

Üniversiteyi ve üniversiteliyi, çevresinden, 
şehirden kopararak, sırça köşk içinde düşüne
meyiz. Yapılacak olan, üniversiteliye dışımız
daki bir yabancı gözüyle bakmayıp, onu toplum
la kaynaştırmaktır. Bunun da ilk tedbiri, kal
kınma hızının, sosyal değişme hızının yüksek 
olmasını sağlamak, değişen değer yargılarıyla, 
gittikçe bozulan sosyal düzen arasındaki çatış
mayı önlemektir. 

Oysa üniversite ve gençlik sorunlarına ger
çek boyutları içinde eğilmekten kaçman iktidar, 
zaman zaman konuyu, «öğretici - öğrenci» tar
tışmasından ibaret görmüş; zaman zaman da 
olayların, toplum düzenini ihlâl edici bir yönde 
gelişmesine göz yumarak, üniversite gençliğinin 
toplum nazarında sevimsiz bir görüntü içine 
itilmesinde fayda ummuştur. 

Başbakan öğrenci hareketlerini aşırı akım
lara bağlamakta ve özerkliğin kusuru saymak
tadır. 

Elbette ki her yerde ve her olayda olduğu 
gibi, gençlik haraketlerinde de tahrikler olabil
mekte ; belki gençler arasında, kendisini kestir
me çözüm yollarına kaptıranlar bulunabilmek
tedir. Fakat bu bir «neden» değil, ancak bir 
sonuçtur. Hükümet ise bunu farketmemekte; 
kendi yetersizliğini gidermenin sihirli formülü
nü baskı tedbirlerinde görmektedir. Daha da 
vahimi, anlatageldiğimiz tarafgir tutumuyla 
gençliğin kamplara ayrılmasını teşvik etmiş ol
maktadır. 

Bunun sonunda, iltimaslı irticaın karanlık 
kıskancı içinde, çıldıracak hale gelen körpe di
mağlar, 100 -150 kişilik bir grup halinde, Yıldız 
Camiinde bir sabah namazını kıldıktan sonra, 
Yıldız Akademisine giderek, «Mehetoğlu» adın
daki kardeşlerini «solcu »diye vurabilmektedir
ler. 

Her türlü saldırıyı sağdan veya soldan gel
sin, aynı ölçülerle önlemek ve takibetmek ge
rektiği halde, hâlâ herkesin gözü. önünde işle
nen cinayetlerin failleri bulunmamakta, solcu 
kabul edilen bir grup, toplum polisinin gözleri 
önünde, çileden çıkmış bir kalabalığın vahşeti
ne terkedilmekte ve tarihimize kara bir leke I 
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olarak girecek olan «kanlı pazarlar» yaratıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Acaba iktidarın amacı fısıltılar içinde yaşı-
yan bir toplum yaratmak; Türkiye'yi buna
lımlara, patlamalara zorlayıp, diktacı heveslere 
ortam mı hazırlamaktır? Sanmıyoruz. Bu soru
nun tek cevabını yetersiz ve yeteneksiz bir Hü
kümetin çaresizliğinde görmekteyiz. 

Çağdaş Devlet bir polis Devleti olmayıp, 
sosyal bir Devlet olduğu içindir ki, artık demok
rasilerde siyasi partilerin ödevi, sadece ikti
darda bulunup, topluma gece bekçiliği yapmak 
değil; aynı zamanda çeşitli sosyal grupların di
lek ve taleplerini de karşılamak, kendisiyle kay
naştırmaktır. Bu durum siyasi partilerle, bas
kı grupları arasında son derece sıkı bir müna
sebet geliştirmekte vatandaşların faal ve etkili 
oldukları bir ortam doğmaktadır. Bu ortamın 
özgürlük ve bağımsızlık duygularını perçinli-
yen ölçülü bir gerginliğin de; çeşitli meslek 
gruplarının sendikalar, federasyonlar ve der
nekler halinde örgütlenmesi, demokrasilere et
kenlik kazandırmaktadır. 

Batılı demokrasilerde, çeşitli grupların, mes
lek çıkarları üzerinde olduğu kadar, kamu çı
karları üzerindeki talepleri de tabiî karşılamak
tadır. Hattâ demokratik rejim için «tehlike mih
rakları» sayılan, «topraksız köylüler ve işsiz
ler» gibi savaşçı gruplar dahi, bu dengeye ka
tılmakta ve onları hukuk dışı sayarak, mesele
lerin çözümlenmesi düşünülmemektedir. Devlet 
adamlığmdaki maharet, geniş kütleleri örgütle
yen hiçbir grupu ihmal etmiyerek, hepsinin de
mokratik vetireye katılmasını sağlamaktır. 

işte Adalet Partisi Hükümeti, bu çağdaş 
gerçeğe İsrarla sırt çevirdiği içindir ki, kalkın
ma sorunlarının üstesinden gelmemiz güçleş
mekte ve her gün yeni bir bunalımla karşılaş
mamız kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Hükümetin, bazan teşvikçisi bulunduğu, ba-
zan da patlama noktasına gelinceye kadar ted
bir almakta yetersiz kaldığı birçok bunalımın, 
nedeni budur; bunun da son örneği öğretmen
ler boykotudur. 

Atatürk devrimlerinin en güçlü kaynakla
rından biri olan geniş bir öğretmen kütlesi, 
özel teşebbüsçü ve gelenekçi iktidar politikası-
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nın ağırlığı altında ezilmektedir. Gittikçe artan 
geçim sıkıntıları bir yana, kendilerini emniyet
te hissetmemekte; bir kısım idare âmirlerinin 
kasıtlı takipleri ile karşılaşabilmektedirler. Da
ha da vahimi taassup merkezlerinin taarruzlarına 
mâruzdurlar. Nitekim Kayseri'de vukubulan 
iğrenç tertip böyle bir hâdisedir. Bütün kamu 
vicdanım tahribeden bu olayın, kendi meslek 
mensupları arasında özel bir endişe yaratmamış 
olacağı düşünülebilir mi? 

Şimdi yapılacak olan, bu ürkütücü kütleyi 
türlü baskılar veya radyo yasaklamaları ile 
topluma düşman etmek değil, ortaçağ metotla
rına başvurmaksızın adaletli ve şefkatli bir çö
züm yolu bulmaktır. 

Oysa Hükümet, on binlerce öğretmenin 
katıldığı bir boykotu, tahrikçilere, elebaşılara 
bağlıyacak kadar, çağ dışı tutumunda İsrar ede
rek kendisini taraf haline getirmektir. Konuyu 
her zamanki kategorik mantığı içinde tek yön
lü ele alan Başbakan, öğretmen taleplerinin, ge
çim sıkıntısını aşıp «eğitim düzeni ve sendika 
hakkı» gibi siyasi konulan da kapsadığını söy
lerken, olayın arkasındaki asıl tahrikçinin ken
di öz politikası olduğunu fark etmemekte; ma
haretin, tazyikleri patlama noktasına getirme
mek olduğunu, bir defa geldikten sonra da hak 
ölçüsüne ahkâm tâyin etmenin kolay olamıya-
cağını anlıyamamaktadır. 

Demirel bu vesileyle, demokrasi anlayışını 
bir kere daha dile getirerek; «seçilip gelecek, 
sonra da yetkiyi bâzı teşekküllerle taksim ede
cek, eğitim politikanızı onlara göre düzenliye-
ceksiniz. Bu mümkün değildir.» demektedir. 

Bu görüşün, temel yanılgısı, modern devle
tin çağdaş muhtevasından habersiz oluşuna da
yanır. Zira demokrasilerde, miM iradeyi 
«seçim sandıklarından» ibaret sanan devirler 
bayi geride kaldığı, sosyal gruplar etrafında 
her gün yeniden teşekkül eden kamu oyunun 
da dikkate alınması gerektiği halde; Baş
bakan hâlâ Ruso'nun devrinde yaşamakta 
«iştimai mukavele» aşamasını henüz tamamlı-
yamamış görünmektedir. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu nedenle de, modern demokrasilerin sos
yal grupları bir yana Anayasa organlariyle 
dahi bağdaşamamaktadır. 

I Bu konunun bir diğer ilginç yönü, Hükü
met Başkanının, öğretmenlere şefkat gösteril
mesini tavsiye eden Sayın İnönü'ye verdiği ce
vaptır. Kendi öz politikasına sorumlu arama 
telâşı içinde bulunan Demirel, muhalefetin, ka
nunsuz bir grevin karşısına çıkmadığından ya
kınırken birtakım, garip yorumlarda foulunmak-
tadıi'. 

irtica olayları söz konusu olduğunda, «se
nelerce sürmüş baskıların reformanlarından» 
bahsedilir ve herkesin gözü önünde işlenmiş 
cinayetlerin katilleri bulunamazken; öğretmen 
boykotu olayında kanun hâkimiyetinden 
bahsedebilen Başbakan «kanunsuzluk yapıl
mıştır ama bunun kökünde haksızlıjklar vardır» 
denilemiyeceğini ileri sürmektedir. Kanunun 
hakka dayandığı, Romalılardan bu yana gelen 
«hakka dayanmıyan kanunlar muallâktadır» il
kesi, bir yana, burada asıl bilinmesi gereken, 
kanunları bizzat Hükümetin hiçe saydığıdır. 

Danıştay'ın durdurma kararını elinin ter
siyle iterek, öğretmenleri Vekâlet emrine al
mak suretiyle «Bir Hile'i Şer-iye» yollan ara
yan bir Hükümetin kendi yaptığı kanunsuz-
luklan unutarak başkalannın kanunsuzluğunu 
kmayabilmesi, gerçekten hayret vericidir. 

Belki de «solün karşısında, sağı örgütle
mek» gibi, bir denge alışkanlığı sonucu öğret
menlerin yaptığı bir kanunsuzluğun karşısına 
yine bir başka kanunsuzlukla, yani Hükümetin 
kanunsuzluğu ile çıkılmak istenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Şimdi de bir diğer önemli konuya, aşın 
akımlar konusuna temas etmek (istiyoruz. 

İktidarlann aşın akımlarla ilgili yorum ve 
tutumlannın, rejim sorununu çok yakından il
gilendirmekte olduğu şüphesizdir. 

Hükümet politikaları, bu akımları olumlu 
veya olumsuz yönde etkiliyebildiği gibi, kanu
ni tedbirleri gerektiren hallerde de bir hukujk 
devleti tartışması ortaya çıkabilmektedir. Yani, 
mevcut kanunların tarafsız uygulanmadığın
dan, yahut da getirilen yeni bir tedbirin huku
ka aykınlığından bahsedilebilmektedir. 

Bu önemi dolayısiyledir ki, aşın akımlar 
konusunu, siyasal eğilimlerimizin dışında gör-

| me|k, aşınhğın ölçüsünü kendimizde değil, Ana-
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yasada aramak, yararlı hattâ zorunlu sayılma- j 
lıdır. 
Her akım ya bir fikir, ya da bir inanç siste

minle ilişkindir. Türk Anayasasında fıükir vs | 
inanç özgürlükleri temel ilke kabul edilmiş, da- | 
ha sonra bu özgürlükler, «millî egemenlik» ve 
«lâik devlet» ilkelerinden hareket edilerek iki 
yönden sınırlanmıştır. 

Birinci sınır, demokrasiyi korumak amaciy-
le, insanı, toplumun sadece bir üyesi olanak 
gören, yani bir düşünce sistemi içinde eriten; 
komünist, faşist ve teokratik politikaların ya
saklanmış olmasıdır. 

Ancak geçirilen tecrübelerin ışığında bu ya
saklamanın sınırları kanun yapıcının takdiri
ne bırakılmıyarak bizzat temel yasa tarafın
dan tâyin edilmiştir. Bu husus Anayasa Mah
kemesinin 29 Eylül 1965 tarih ve 40 sayılı Ka
pariyle de ayrıntılı bir şekilde belirtilmıiş bu
lunmaktadır. 

Anayasada yer alan bir diğer kayıtlama ise, 
Türkiye,nin tarihsel gerçeklerini yansıtmakta 
ve lâiklik ilkesini garanti etmektedir. 

Bilindiği gibi lâiklik, sadece bir özgürlük 
sorunu değil, aynı zamıanda bir uygarlaşma so
runudur. 

Din, değişmeden ebediyen sürüp gidecek 
bir iman gücü olduğu halde, sosyal hayat, be
lirli bir noktada durdurulması mümkün olmı-
yan, devamlı bir değişme süresidir. , 

Batı bu tenakuzu giderebildSkten sonradır ki, 
Ortaçağ karanlığından kurtulup, uygarlaşabil-
miştir. Yani, Batı uygarlığının temeli din ve 
dünya işlerinin ayrımıdır. 

Türkiye'de bu gerçek, ancak Cumhuriyet dö
neminde farkedilebilmiş ve tanizimattan beri sü
regelen, «Batıcılık - gelenekçilik» ikiliğine son 
verilmeden, uygarlaşmanın mümkün olamıyaca-
ğı kabul olunmuştur. 

Böylelikle, dünya işlerine dinsel çözüm yol
ları aramaktan vazgeçilmiş, din bir vicdan so
runu haline getirilerek, gerçek hüviyetine ka
vuşturulmuştur. 

Lâikliğin amacı, fertlere din ve vicdan öz
gürlüğü sağlamak, mürteci düşüncenin skolâs
tik kalblerini kırarak, topluma dinamizm ka
zandırmak; kut3al inançların sosyal bir baskı 
aracı olarak kullanılmasını önlemektir. Zira ta- I 
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rih boyunca, yenileşme hareketlerinin karşısına 
çıkanlar daima, maziden sığınak aramışlar, mu
kaddesattan, gelenek ve inançlara bağlılıktan 
bahsederek ileri hareketleri yozlaştırmaya çalış
mışlardır. 

Cumhuriyeti kuranlar bu nedenle, özgürlük
leri ve devrimlerini savunmak gereğini duymuş, 
Diyanet işleri Devlet bünyesinde tutulurken, 
lâikliğe aykırı davranışlar cezai müeyyide altl
ına alınmışlardır. 

Demek ki, Batıda, evrimsel bir süreç içinde, 
yani, tedrici tekâmül yoliyle kendi inanç sistem
lerinin, bir öz gereği olarak gerçekleşen lâiklik, 
bizde, devrimci eylem ve tedbirler alınmasını ge
rekli kılmıştır. 

Bu ihtiyaçla düzenlenen devrim kanunları
nın amacı, Meclis müzakerelerinden de anlaşıla
cağı üzere, dine baskı yapmak için değil, aksine 
din ve vicdan özgürlüğünü irticai tecavüzlere 
karşı savunmak, devrimlerin etkenliğini, taassu
bun karanlığından korumaktır. (C. H. P. sırala
rından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Kanun müzakereleri sırasında, zamanın Hü
kümet Sözcüsü rahmetli Maihmut Esat Bozkurt'-
un belirttiği gibi, «"Hürriyetlerin nasibi, taassu
bun elinde oyuncak olmak değildir.» 

Bu devrimci lâik anlayış, 1961 Anayasasına 
da intikal etmiş; din ve vicdan hürriyetlerinin 
sınırı, 19 ve 20 nci maddelerle çizilerek, kötüye 
kullanımı yasaklanmış, bununla yetinilmiyerek, 
153 ncü madde ile de, lâikliği koruma amacını 
güden devrim kanunlarının Anayasa aykırılığı
nın söz konusu edilemiyeceği belirtilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Lâiklik politikasının tarihsel gelişiminden 
bahsederek, Anayasa ve devrim kanunlarına te
mas etmemizin nedeni, iktidarın, aşırı sağ kav
ramını tâyin etmekteki yetersizliğini anlatmak 
ve bu konuda ortak bir ölçüye varmanın çare
lerini aramaktır. 

Solda veya sağda tesbit etmeye çalıştığımız 
aşırılık, bir ceket renginin yeşil veya kırmızı, 
yahut bir etek boyunun kısa veya uzun olması 
gibi, zevke bağlı bir aşırılık olmayıp, suç teşkil 
eden, özgürlüklerin kısıtlanmasını gerektiren 
bir aşırılıktır. 

Bu nedenledir ki, aşırı akımlar konusunda 
kişisel değer ve yargılarımızdan ahkâm çıkar-
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mamak «aşırılık» ölçüsünü siyasal eğilimlerimi
ze göre değil, hukuk normlarına göre tâyin et
mek, ancak Anayasa sınırlarını aşan akımları 
«aşırı» görmek zorundayız. Özellikle Hükümet
lerin bu ölçüye inanması, yani Anayasanın ya
saklamadığı hiçbir akımı «aşırı» ilân etmemesi; 
Otmna karşılık Anayasanın yasakladığı her akımı 
da aşın kabul etmesi gerekir. 

Acaba A. P. iktidarı böyle bir ölçüye sahip 
bulunmakta mıdır 

Zararlı akımlar konusunda Sayın Hükümet 
Başkanı, aşırı sağın kapsamını oldukça dar tut
makta ve bu akımı «teokratik devlet özleminden» 
ibaret saymaktadır. 

Sağdan veya soldan gelsin, hürriyetleri boğ
mak istiyen her ideoloji, elbette ki, irticadır, 
aşın akımdır. 

Ne var M, aşırı sağ sadece bundan ibaret de
ğildir. Başbakan, Anayasamızın 19 ncu madde
sinde yer alan diğer unsurları dikkate almamak
ta; özellikle 153 ncü maddesinin deyimiyle, 
«Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin lâik Dev
let niteliğinin korunması amacını» taşıyan dev
rim kanunlanndan habersiz görünmektedir. 

Böyle olunca da, teokratik devlet kurma ama
cına doğrudan dönük olmıyan din istisman, aşın 
sağ kapsamının dışında bırakılarak; devrimlere, 
yahut din ve vicdan özgürlüğüne yöneltilmiş sal-
dınlar, irticaın dışında tutulmalıdır. 

Aslında bu durumun gerçek nedeni, kutsal 
inançlan Sömürenlerin, sömürüye karşı çıkma-
lanndaki güçlüktür. Nitekim Başbakanın gü
nün gereklerine uygun olarak, devamlı değiş
mekte olan fikirleri de bu gerçeği doğrulamak
tadır. 

Kamu oyuna güven telkin etmek ihtiyacını 
duyduğu günlerde, Başbakan yardımcısı olarak; 
«Dil ve din farkı gözetmeden, insanları sevmek
ten» bahseden Sayın Demirel, «Beğenilmiyen 
fikirlerin tasfiye yollanmn aranmamasını» öğüt-
liyecek kadar ilerici görünmektedir. 

Daha da önemlisi, «Ekonomik kalkınma ol
madıkça, aşın sağ da, aşırı sol da, cemiyeti teh-
dideden birer tehlike olarak kalmaya devam ede
ceklerdir.» gibi gerçekçi görüşler ileri sürmek 
suretiyle, aşın sağın varlığını kabul etmiş, halt
ta o günlerin maslahatına uygun şekilde ve ken

di deyimiyle, «Terakkiyi önleyici ve rücuu mu-
tazammın bir ceryan olarak» tammlıyabümiş-
tir. 

Ne var ki, kısa bir süre sonra Başbakan olan 
Demirel birden değişik düşünmeye bağlıyacak
tır. Lâiklik görüşleri tamamen değişmiş, artık 
aşın sağın varlığını kabul etmiyerek, «Türki
ye'de irtica da, mürteci de yoktur» demeye baş
lamış; mukaddesat ve gelenek Öyküsü, konuş-
malannın ağırlık noktası olmuştur. 

«Şikâyet konusu taşkınlıklar uzun seneler 
süren baskıların yarattığı refülmanlardır» de
mek suretiyle, Sayın Başlbakan irticai kanatları 
altına alırken, kendisinden önceki lâiklik poli
tikasını «bir baskı» aracı olarak göstermekte; 
bununla da kalmıyarak bir «Mehdi» edasıyle, 
«maneviyat ve mukaddesata saygı dâvası 10 
Ekim 1965 tarihinde halledilmiştir» diyebilmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyeti kuranla
rın lâikliği bir dinsizlik olarak görmediklerini, 
aksine dinin «toplumsal bir baskı aracı» olarak 
istismar edilmesini önlemeye çalıştıklarını ve 
devrim kanunlarının dine değil, onun sömürül
mesine karşı olduğunu bilmesine rağmen, acaba 
Başbakan neden bir «din kurtarıcı» olarak gö
rünmek istemiştir? 

•Cumhuriyetin hangi döneminde ibadet ve 
dm hürriyeti yasaklanmış, saldınlara uğramış 
bir müslümanın cenaze namazının kılınabilme-
sine mâni olmuştur. (C. H. P. sıralanndan «bra
vo» sesleri). 

Başbakanın bu sorulara ciddî ve inandırıcı 
bir cevabı olamıyacaktır. Muhalefetin uyanla
rına rağmen, lâiklik de* İlete düşen ödevin, din 
öıcülüğü olmadığını fark edemiyen Demirel, 
kendi iktidarını; âdeta kaybolmuş, elden gitmiş, 
vicdanlardan gasbedilmiş bir dinin canlandırı
cısı göstermeye çalışmaktadır. 

Oysa tecrübeler, Hükümetlerin en küçük 
bir müsamaha göstermesi, en küçük yardımda 
bulunması halinde bunun ağır sonuçlarını yete
rlice ortaya koymuştur. 1950 yılarında, mukad-
desatcılıktan bahsedenler, iktidara geldiklerin
den bir yıl sonra «Atatürk'ün heykellerini per
vasız saldınlardan korumak üzere» «5816 sa
yılı Kanunu» çıkarmak zorunda kalmışlar, 3 
yıl sonra da gerekçesinde, «irtica ve taassubu 
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önlemek gayesiyle getirildiği» belirtilen, «6187 I 
cayılı Vicdan Hürriyetlerini Koruma Kanunu
nu» kabul etmişlerdir. 

Görülüyor ki, siyasi partilerin kutsal inanç
ları sömürmesinin bir süre sonra, karanlık güç-
1< ri harekete geçirmesi önüne geçilmez bir du
rumdur. 

Nitekim son yıllarda da bu denli olaylar 
cereyan etmiş ve irtica zinciri Elbistandan -
Konya'ya, Başkentten - Taksim meydanından 
Kayseri'ye ulaşarak bütün yurt sathına yayıl
mıştır. 

Birtakım mezhep ayrılıkları kesMnleşirken, 
bir taraftan da kanlı pazarlar, kanllı olaylar, 
gittikçe yoğunluk kazanmış, karanlık bir taas
subun sahiplerinden güç alan iğrenç tertipler I 
başgöstermiş, irtica hükümetin gözü önünde, 
merhum bir Yargıtay Başkanının cenazesine sal
dıracak kadar cüretkâr hale gelmiştir. 

İLHAN DARENDELiOĞLU (istanbul) — 
Biraz da komünizmden balhset.. I 

KEMAL SATIR (Devamla) — Acele etme.. 
Beyaz takkeden bahsedeceğim, komünizmden I 
bahsedeceğim, hepsinden bahsedeceğim, acele 
etme. 

Bu olayı takibeden protestolarda, belki de 
tarihte örneğine raislanmıyacak bir durum orta
ya çıkmış, en yüksek hâkimleri, üniversite men- I 
supları, kurum ve kurul temsilcileriyle, âdeta I 
Devlet yürümüş, siyasi iktidarın mahkûmiyet I 
kararı tescil edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, cllayları böylesine açık I 
ve acı bir dille huzurunuza getirmemizin ne- I 
neni, Hükümetin, bütün uyarılara rağmen, yan- I 
lış tutumunda İsrar etmekte oluşudur. 

Son konuşmalarımdan, özelikle Milliyet G-a- I 
zstesi Sayın Başyazarı ile yaptıkları röportaj
dan, Sayın Demirel'in aşırılık ve lâiklik anla- I 
yığında ciddî bir değişme olmadığı anlaşılmakta- I 
dır. I 

Her ne kadar bu defa, diktacı aşın solun, I 
demokratik soldan farklı olduğunu söylemeleri 
ilk bakışta bir yenilik gibi görülebilirse de, I 
aslında iktidarın aşırı soldan neyi kasdetmek- I 
te olduğunu tahmin etmek güç değildir. I 

iktidar için her protestonun, her bunalımın 
tek izahı vardır. Aşırı 'sol tahrikler... Bunun en I 
lörlak örneği TRT nin aşın solculuğundan ya- | 
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kınmakta oluşları, veya bu kurumun özerkliği
ne son vermek isterken, TRT yayınında komü
nist propaganda yapıldığından bahsedebilme-
leridir. 

'Sayın milletvekilleri, aşırı akımlar karşısın
daki bu kavram karışıklığının bir diğer yönü, 
iktidar başkanının fikri dağınıklığını ortaya 
koymakta oluşudur. Koalisyon dönemindeki ev-
-Mce bahsettiğimiz ilerici konuşmalarında «Aşı-
r akımlarla mücadele için mevcut kanunlanmı-
na yeterli» olduğundan bahsederek, «Kendiniz 
gibi düşünmiyenlere de tahammül etmeniz ge
rektiğini» söylryen Demirel, Başbakan olduktan 
sonradır ki her nedense birden görüş değiştire-
ri'k, aşın sol cereyanların üstesinden gelebil
mek amaciyle yeni tedbirler almak gereğini 
duymaya başlamıştır. 

Fakat bu konuda asıl üzerinde durmak iste
diğimiz husus, Hükümet Başkanının, aşırı akım
ların kıyaslanmasmdaki tarafgir tutumudur. 

Aşırılık kavramlarım istediği yönde yorum-
i&maya devam eden Başbakan, aşın sağı sade
ce «teokratik Devlet» özlemine inhisar ettirmek-
i% devrim ve özgürlüklere yapılan saldınlarla 
ilişiksiz görünmektedir. 

iktidann Devlet ve Hükümet sorumlulu
ğuyla bağdaştınlması mümkün olmıyan bu tu
tumu hiç de yeni değildir. Aşın solun kapsa
mını, TRT den ortaokul öğrencilerine kadar ge
nişleten Başbakanın, sayısız mahkeme kararla-
riyle tescil edilmiş bir konuda, «Nurculuğun suç 
olup olmadığı» yolundaki bir soruya verdiği 
biı cevap «Ben savcı değilim,» demekten iba
rettir. Başbakanın bu bölücü tutumu iç çatışma-
lan büsbütün körüklemekte ve tahrik etmek
tedir. 

Başbakan olmadan evvel her türlü farklı 
düşünceye tahammül edilmesini öğütliyen De
mirel, Başbakan olduktan sonra kanatları al
tına aldığı aşırı sağı sürekli tahrik etmiş, 
«sol cereyanlar Türk milletini çıldırtacak ha
le gelmiştir» gibi beyanlarla kanlı pazarların 
doğmasına sebebolmu§tur. Başbakanın bu ters 
tutumunda ısrarlı olduğu son beyanlariyle bir 
kere daha sabittir. 

Sayın Başbakan bu maruzatımıza cevap 
vermek üzere, huzurunuza geldiklerinde yine 
her zamanki alışkanlıklariyle konuyu gerçek 
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yönünden saptırmak çabası içinde olacak ve 
ısrarla lâikliğin din düşmanlığı olmadığından, 
vicdan ve ibadet özgürlüğünden, bahsedecek
lerdir. Belki de, bir seçim konuşmasında ileri 
sürdükleri gibi, «itikadınızdan, mezhebinizden, 
tarikatınızdan dolayı kimse size bir şey diye-
miyecek» yolunda beyanda bulunacaklardır. 

Biz bu türlü polemiğin içinde vakit kay
betmek istemiyor ve kendilerine kestirme yol
dan Atatürk'ün tartışılmaz görüşleriyle cevap 
vermek istiyoruz. 

Atatürk büyük nutkunda yıllarca sonra
sını Devlet yöneticilerine şöyle sesleniyor; 

«Dinsel düşünce ve inançlara parti saygı
lıdır sözlerini ilke edinip, bayrak gibi kullanan 
kişilerden hüsniniyet beklenebilir mi? Bu bay
rak, yüzyıllardan beri cahilleri, taassup ve 
bâtıl itikatlara saplanmış olanları aldatarak, 
özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin 
taşıdıkları bayrak değil midir? Türk ulusu yüz
yıllardan beri sonu gelmiyen felâketlerin için
den çıkabilmek için, büyük fedakârlıklar isti-
yen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterile
rek sürüklenmemiş midir? (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Cumhuriyetçi ve ilerici oldukları kanaatini 
vermek istiyenlerin, yine bu bayrakla ileri 
atılmaları, dinî taassubu galeyana getirerek, 
milleti ilerlemeye ve yenilemeye karşı, kışkırt
mak değil midir?» 

Sayın milletvekilleri; biz Atatürk'ün bu 
sözlerine hiçbir şey eklemek ihtiyacını duy
muyoruz. Ancak, Sayın Başbakanın «düzen de
ğişikliği istiyen Cumhuriyet Halk Partisi Ata-
türk'çü olamaz» yolundaki esef verici beyanı
na değinmek suretiyle sözlerimizi bağlamak 
istiyoruz. 

Ortanın solundaki Cumhuriyet Halk Par
tisinin, halkın karşısına altıoksuz çıkmasını 
öneren Sayın Demirel, altıokun halkçılık te
meline dayandığını unutmuş görünmektedir. 
Tarih bilgilerini tazelemelerine yardımcı ol
mak üzere altı ilkemizin anlamını ayrıntıları 
ile anlatmak ve kendilerine bâzı millî gerçek
leri tekrarlamak isterdik. Ancak, huzurunuz
da Cumhuriyet Halk Partisinin övgüsünü yap
mak için değil, Atatürkçülükten kopmuş bir 
gidişe «Hayır» demek için bulunduğumuzu 
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I düşünerek bu tartışmaya girmiyor; ortanın so
lu eyleminin, Halk Partisi ilkelerini halka da
yandırma mücadelesinde bir yeni aşama oldu
ğunu söylemekle yetiniyoruz (C.H.P. sıraların
dan alkışlar.) 

I Fakat asıl önemli olan Demirel'in Cumhu
riyet Halk Partisine ilişkin bilinçli veya bi-

I linçsiz yanılgıları değil, Atatürk hakkında 
düşündükleridir. «Düzen değişikliği istiyen 
Atatürk'çü olamaz» yargısını bir Cumhuriyet 
çocuğu Başbakandan duymak, 1970 Türkiye'
sinin acı kaderidir. (C.H.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar). Belki bu ters yargının 
nedeni ihtilâl, ıslahat ve inkilâp sözcülerinin 
anlamında yanılan bir kavram karşılığından 
ileri gelmekte, belki de inkilâpçılık ıslahatçı
lıkla karıştırılıp gelenekçiliğe vardırmak is
tenmektedir. Her halükârda Demirel, Atatürk 
devrimciliğini, kopyacı bir Batı hayranlığın
dan ibaret kalmış bir tanzimat ıslahatçılığı 
ile karıştırmakta, onun devamlı bir ilerleme 
ve değişme olduğunu fark etmez görünmekte
dir. Oysa Atatürk'çülük, ne doğmaları akılla 
çatışan bir gelenekçiliktir, ne de bir devrim 
türbedarlığıdır. Mustafa Kemal, durdurulma
sı mümkün olmıyan, sürüp giden ve sürüp gi
decek olan ve daima kendini aşan bir devrim 
sürecidir, yürüyen bir ıslahattır. (C.H.P. sıra
larından alkışlar), yürüyen bir ıslahatçılık de
ğil, koşan bir inkilâpçılıktır. Bunu böylece 
bilmek en büyük devrimciyi bir duruş, bir de
ğişmezlik sanıp tutucu eğilimlere alet etme
mek, altıokuna sataşarak Yüce Atatürk'ü, 
inönü'ye ve kurduğu partiye öğretmeye kalkış
mamak gerekir. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; bütün bu nedenlerle 
biz, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu olarak, Demirel İktidarının bütçe ka
nunu tasarısına ret oyu vereceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına sizleri say
gılarla selâmlarım. (C.H.P. sıralarında şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Feyzioğlu'nundur. Buyurunuz Sa
yın Feyzioğlu. 

G.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil-

I letvekilleri; 
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1970 Bütçesinin tümü üzerinde Güven Par
tisi Grupunun görüşlerini açıklamaya, bu mü
zakerelerin aziz milletimize hayırlı ve yararlı 
olması dileğiyle başlamak istiyorum. 

Konuşmamızın büyük bir kısmı malî ve 
iktisadi konularda, bir kısmı da Türkiye'nin 
içinde bulunduğu siyasi şartlar, huzur ve gü
ven ihtiyacı üzerinde olacaktır. 

Adalet Partisi İktidarının 5 nci ve ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının da üçüncü yı
lındayız. Bunu da göz önünde tutarak ikti
darın yüz üstü bıraktığı bâzı önemli dâvalara 
dikkati çekmeye çalışacağız. Bütün tahlil ve 
tenkidlerimizde Güven Partisine hâkim olan 
tutumdan ayrılmıyacağız. Yalnız doğru ol
duğuna inandığımız şeyleri söyliyeceğiz, hem 
gerçeklere, hem millî menfaatlere saygılı ola
cağız. 

Aziz arkadaşlarım; her yıl bütçenin denk 
mi, açık mı olduğu yolundaki tartışmalar, pek 
tabiî olarak bütçe müzakerelerinin önemli bir 
kısmını işgal eder. izin verirseniz elimizde 
bulunan 1970 Bütçe tasarısının rakamlarının 
tahliline girmeden önce; geçen yıllarda bu ko
nuda biz ne demiştik, Sayın Demirel ve Hü
kümet ne demişti, hâdiseler kime hak verdi, 
Hükümetin reddedemiyeceği bâzı Şahitler, 
reddedemiyeceği bâzı belgeler göstererek bu
nu araştırmakta fayda görüyoruz. 1970 yılı 
Bütçe müzakerelerinin, bu belgelerin ışığı al
tında değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu 
sebeple 1970 Bütçe müzakerelerinde Güven 
Partisi Grupunun görüşlerini söylerken sözü, 
sık sık altında Sayın Demirel'in imzası bu
lunan bâzı resmî belgelere bırakmak yolunu 
tercih edeceğim. Böylece ortaya koyduğumuz 
iddiaların resmî belgelerle teyidedildiğini is-
bata çalışacağım. 

Yıl 1968, bütçe konuşulurken Demirel 
Hükümeti bütçe gelirleri ile giderler arasında
ki farkın 500 000 000 liradan ibaret bulunaca
ğını ve bunun da iç istikrazla kapanacağını 
iddia etmişti. (15 Şubat 1968 Millet Meclisi tu
tanağı, sayfa 488) 

Bu aşırı derecede iyimser bir görüştü. Büt
çe açığının 3 milyar lira olacağını iddia edenler 
de vardı. Bu kötümser görüşü temsil ediyordu. 

Güven Partisi Grupu, gerçekçi tutumundan 
ayrılmıyarak, 1968 yılı bütçe açığının 1 mil

yar lirayı aşacağını ve toplam kamu harca
malarında kamu gelirlerine göre yıl sonunda 
500 000 000 liraya yaklaşan bir açık doğabile
ceğini öne sürmüştü. 

Şimdi geliniz gerçek durumu bir resmî bel
geden beraberce okuyalım. 

10 Aralık 1969 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan 1970 yılı programının 21 nci sayfa
sında aynen şu cümleyi görüyoruz «Kamu ge
lirlerindeki artış yeterli olmadığından yıl so
nuna doğru alınan kısıtlayıcı bâzı tedbirlere 
rağmen 1968 de 1 500 000 000 lira çerçevesin
de bir açık doğmuştur. 

Bu satırların altındaki imza Sayın Demi
rel'in ve Hükümetindir. 

Yıl 1969, bütçe görüşülürken Hükümet ge
lir - gider farkının 600 000 000 liradan ibaret 
kalacağını, bu farkın da iç istikrazla kapana
cağını, bu suretle açık finansman yoluna asla 
gidilmiyeceğini söylüyordu. (12 Şubat 1969 
Meclis Tutanağı, sayfa; 546) 

Bâzıları da, açığın dört milyar lira, hattâ 
beş milyar lira olacağını iddia ediyorlardı. 

Biz geçen yılki bütçe tenkidimizde; «G. P. 
Grupu olarak, bütçede 4 - 5 milyar lira açık 
olacağı tarzındaki mübalâğalı tenkidlere ka
tılmadığımız gibi, Hükümetin bütçe açığını çok 
küçük gösteren yersiz ve temelsiz iddialarına 
da katılmıyoruz. G. P. gerçek açığın 2,5 milyar 
lira civarında teşekkül edebileceği kanaatin
dedir.» demiştik. 

Hükümet; «Açık yoktur, 600 000 000 dan 
ibaret olan açık da iç istikrazla karşılanacak
tır.» görüşünde ısrar ediyor ve «Muhalefet par
tiler açık artırmaya çıktılar, bütçe açığını 
büyüttükçe büyütüyorlar, bu iddiaların hepsi 
de yanlıştır.» diyordu. 

Bir yandan ek ödenekler, bir yandan yıl so
nuna doğru alınan kısıtlayıcı tedbirlerle bütçe
nin gerçek çehresi, önceden tahmin ettiğimiz 
gibi, T. B. M. M. ne sunulan ilk şeklinden 
birhayli farklı duruma getirildiği halde, açık 
konusunda bütün bu ihtimalleri hesaba katan 
G. P. nin gerçeğe çok yakın bir tahmin yaptı
ğı anlaşılmıştır. 

10 Aralık 1969 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan, 1970 programının 21 nci sayfasında 
aynen şu itirafı okuyoruz : «Kamu gelirleri 
1969 yılı başında alınan tedbirlerin etkisiyle 
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1968 e göre daha olumlu bir gelişme göster
mekle [beraber, harcama artışlarını karşılıya-
bilecek bir seviyeye ulaşamıyacaktır. Bütçede
ki gelir tahminlerinin tam gerçekleşmemesi se
bebiyle, 1969 da 2,5 milyar lira çevresinde 
- yani tam G. P. nin geçen yıl bugünlerde kür
süde ifade ettiği miktar kadar - bir açık ola
cağı tahmin edilmektedir, (imza) Başbakan Sü
leyman Demirci ve Hükümet üyeleri.» 

Biz, «1969 bütçesi denk değildir, Hükü
metin iddia ettiği gibi bu bütçenin 600 000 000 
liralık iç borçlanma ile denkleştirilmesi de 
mümkün değildir» diyorduk, Sayın Demirel, 
13 Şubat 1969 günü bu kürsüden aynen şu ce
vabı veriyordu: «Bütçe denk değil diyorsunuz. 
Her bütçe üzerinde bu iddialar yapılır. Gü
cenmeyiz, denk değil diyene. Hükümet, önünü
ze samimî bir bütçe ile gelmiştir. Denk bir 
bütçedir. Denk bütçe yapmayıp kendi kendi
mizi aldatmak, bizim işimize gelmez. Ne yapa
cağız senenin sonunda? Nasıl ödiyecek mem
leket sene sonunda denk olmıyan bütçenin far
kını? Merkez Bankası kaynaklarından mı? 
Yok M... Merkez Bankası kaynakları bitmiş. 
Daha evvel açık veren bütçeler Merkez Banka
sının kaynaklarını yemiş.. Açık bütçe ile kar
şınıza galmekte akıl var mı? Niçin farz etmi
yorsunuz, akır kârı olmıyan işleri hükümetle
rin, siyasi iktidarların yapmıyacağını? Akıl 
kân olmıyan işi hükümetler, iktidarlar niçin 
yapsın? Yükü çeken onlar.» (13 Şubat tarihli 
Tutanak Dergisi, sayfa; 721) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın bu 
sözleri, evvelâ kendi kendisiyle tezat halinde 
idi, ayrıca gerçeklerle tezat halinde idi. Ken
di kendisiyle tezat halindeydi, çünkü bir yan
dan açık bütçe yapmanın akıl kârı olmadığını 
ve hükümetlerin, siyasi iktidarların böyle akıl 
kârı olmıyan bir işi yapamıyacağını iddia edi
yor, ama aynı anda hükümetlerin daha önce 
yaptıkları açık bütçeler sebebiyle Merkez Ban
kası kaynaklarının tükenmiş olduğunu söylü
yordu. 

Demek ki; ya Hükümet olmak, akıl kârı 
olmıyan işler yapmaya her zaman engel de
ğildi, ya da açık bütçe yapmak her zaman 
«akılsızlık» diye vasıflandırılamazdı. (G. P. sı
ralarından alkışlar) 
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1969 Şubatında söylenen; «bu bütçe denk 

bir bütçedir» BÖZVL gerçeklerle de tezat halin
deydi ve havada kalmaya mahkûmdu. Daha 
geçen yıl bütçe konuşulurken bu sözler ha
vada kalmaya mahkûmdu. Nitekim, aynı yılın 
Aralık ayında, daha yıl bitmeden, Sayın Baş
bakan kendi imzasını taşıyan bir resmî belge 
ile 1969 iŞubatındaki iddialarının yanlış oldu
ğunu kabul ve tasdik etmiştir. 

Elimizdeki 1970 Bütçesi samimî ve denk 
bir bütçe midir? Bu husustaki görüşümüzü açık
lamadan önce, 1970 Bütçesini G. P. nin, aka 
ak, karaya kara, gerçeğe gerçek, yanlışa yanlış 
diyen tutumu ile tahlil etmeye çalışacağız. 

1970 konsolide bütçe tasarısı ile Hükümet, 
T.B.M.M. sinden cari harcamalar için 13100 COO 
lira, yatırım harcamaları için 7 441 OOO 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için 8 350 000 000 lira ve toplam olaraft 
28 891 COO OOO lira ödenek istemiştir. 

Karma Bütçe Komisyonumuz, bâzı hizmetle
re yaptığı 62 000 000 luk ilâve ile birlikte kon
solide bütçenin ödenek toplamını 28 953 000000 
a yükseltmiştir. 1970 in toplam harcatmaları 
için istenen ödenekler, geçen yıl bütçesine gö
re % 8,3 oranında bir fazlalık göstermekitedir. 
Karma Komisyonun yaptığı ilâvelerle artış ora
nı % 8,5 olmuştur. 1968 bütçesi, kendisinden 
evvelki bütçeye nazaran % 13,27 fazlalık gös
teriyordu. 1969 bütçesi, kendisinden bir önce 
ki bütçeye göre % 18 fazlalıkla getirilmişti. 
Yeni bütçede gider artışlarının nisbeten düşük 
bir seviyede tutulması; kaynakları hesaba kat 
madan ve gerekli malî ıslahatı yapmadan bü
yük ve şişkin bütçe hazırlamanın mahzurları
nın nihayet anlaşılmaya başlandığını gösteri
yor. 

Ancak, 1970 için teklif olunan ödenekler, 
1989 bütçesinin kâğıt üstündeki rakamlariyle 
değil de, 1989 un fiilî rakamlariyle, fiilî taJasi-
lâtla ve fiilen yapılan harcamalarla karşılaştı
rıldığı zaman görülür ki, hakikî arltış, resmî ge
rekçelerde gösterildiği gibi % 8,5 civarında de
ğildir. Gerçekten, 1970 yıllık programı, 1989 yı
lında fiilî giderlerin 25,5 mülyar lira civarında 
olacağını göstermektedir. 1969 un kâğıt üstün
de görünen ödeneklerine göre, 1970 cari harca
malarında artış % 6 civarında, fakat 1089 da 
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fiilen yapılan harcamalara göre yeni bütçenin 
cari harcamalardaki artışı % 8 civarındadır. 
Yatırımlarda, geçen yılın bütçesinde yazılı na
zari ödeneklere göre, artış % 7 civarındadır, 
geçen yılın fiilî harcamalarına göre aritış % 12 
'dir. Transfer harcamalarında geçen yılın kâğıt 
üstünde görünen ödeneklerine göre artış % 12 
civarındaJdır, fakat geçen yılın fiilî harcama ra
kamlarına göre bu kalemdeki artış % 24 ü bul
maktadır. 

Cari harcamalar ve yatırım ödeneklerinde 
sıraısiyle % 8 ve % 12 gibi artış oranlan, aslın
da ve ilk bakışta akla uygun artış oranlan sa
yılabilir, plân hedeflerine uygun oranlar telâk
ki edilebilir. Ancak hareket noktası, 1968 deki 
hareket noktası aşağı düştüğü, plân hedefleri
nin gerisinde kaldığı için bu artış oranlariyîe 
1979 te yatarım seviyesi bakımından ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının istediği mutlak ra
kamlara erişmenin mümkün olamıyaoağı da 
açık bir gerçektir. 

önemli bir soru da değerli arkadaşlarım, şu
dur; 1970 harcamalarını, önümüzdeki bütçenin 
f.ınırları içinde tutmak kalbıl olacak mıdır? ıSon 
yıllarda bütçe yürürlüğe konduktan sonra, 
milyarları aşan ek ödenekler yıl içinde kabul 
edilmektedir. 1965 te ek olağanüstü ödenekle
rin toplamı 1 milyan aşmış, 1957 de 1 milyara 
yaklaşmıştır. 1968 de 2 milyara yaklaşmış ve 
1969 da yıl içinde kabul edilen bu ek ödenekler 
1,5 milyara varmıştır. 

Her yıl, milyarı aşan bu ilâvelerin önemli 
bir kısmı, bütçe ile ilgili tartışmalarda çok 
zaman belirtildiği gibi, daha bütçe hasırlanır
ken belli olan ihtiyaçları karşılar. Bütçe hazır 
lanırken belli olan ihtiyaçlar için ödenek koma-
mak ve bu suretle bütçeyi Meclisten geçirirken, 
güya dank imiş gibi gösterip, yıl içinde bu za
ruri ihtiyaçları karşılıyacak ek ödenek talep
leri ile gelmek, bütçe samimiyeti prensibiyle 
bağdaşmaz. Bu, o kadar bellidir ki, bütçe ile 
ilgili tartışmalarda, açık oturumlarda, bâzı ik
tidar mensuplarına 1970 te uygulanacağı res
mî ağızlardan vadedilen Personel Kanunu ma
lî (hükümleri için «Bütçede gerekli ödenek var 
mıdır» sorusu sorulduğu zaman, karşılık ola
rak bâzı izahat verildikten sonra «Efendim ko
layı var, ek ödenek kabul edilerek meselenin 
yıl içinde halli mümkündür» cevabı, daha bütçe 

kabul edilmeden evvel, verilebilmektedir. Büt
çe kabul edilmeden evvel ek ödenekle bir mese
lenin hallinden bahseden iktidar mensuplan 
varıdır. Sayın Bakan söyledi demiyorum, ama 
söylenmiştir. 

Bir taraftan ek ödeneklerle, bütçe samimim 
yetine uymıyan tarzda getirilen - yıl içinde be
liren ihtiyaçlar için değil - önceden belli ihti
yaçlar için getirilen ek ödeneklerle karşı kar-
şıyayıii. Nitekim, Karma Bütçe Komisyonumuz
da bir çok değerli raportörler daha şimdiden 
inceledikleri bakanlık ve dairelerin bütçe ra
kamlarının ihtiyaçları karşılıyamıyacağmı ifa
de etmişler ve komisyona birtakım zam teklif
leriyle gelmişlerdir. Bir taraftan da gelirler, yıl 
sonuna doğru, harcama ihtiyaçlarını karşılıya-
maz dur ama düşünce, ister istemez yorgan yet
meyince, ayak yorganın altına doğru büzülmek
te, çekilmekte, ve birtakım harcamalardan ki-
kıtlamalar, yatırımlarda daraltmalar yapılmak
ta, vatandaşların alacakları ödenememekte, 
alacaklılar devlet kapfenda bekletilmektedir. 
Devlet borçları gelecek yıla devredilmek su
retiyle binbir ıstıraba yol açan tatbikata se
bebiyet verilmektedir. 

Yasama organından geçen bir bütçe, yürüt
me organının kararnameleriyle değişik bir çeh
reye büründürülmektediı*. Gelmiş, altında yine 
Sayın Başbakanın ve Hükümet üyelerinin im-
ZÜSI bulunan şu satırları, 1970 programını ya-
ymbyan Resmi Gazeteden birlikte okuyalım; 
ek ödeneklerden şikâyet ediyor Sayın Başba
kan da bizim gibi; 

«Bütçe uygulaması, yıl içinde kabul edilen 
ek ödenek miktarı ile yakından ilgili bulun
maktadır. 1968 yılında kabul edilen ek ödenek 
miktarı i 922 000 000 liradır. 1966 ya göre bu 
miktar % 70 fazladır. 1968 de ek ödenek mik
tarı bütçe tahminlerinin % 8,5 una ulaşmakta
dır» 

Ve aynı bölümde yine Sayın Başbakan vö 
Hükümet üyelerinin imzasiyle ek ödeneklerin 
bütçe idaresinde çeşitli güçlüklere sebebol-
duğu itiraf edilmektedir. 

Hemen ifade edelim ki, 1970 yılının önemli 
konularından biri haline gelen ve bilmem ka
çıncı defa Hükümetçe kesin vaade bağlanan 
Personel Kanunu uygulaması için bütçede ye-

50 — 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1970 O : 2 

terli ödenek bulunup bulunmadığı hususunda 
sorumlu Hükümet üyelerinin bu kürsüde açık
ça tahlil yapmalarını ve cevap vermelerini 
rica ederim. 

Sayın Arkadaşlarım, 1970 bütçesinin bir 
derlenme - toparlanma bütçesi olduğu da söy
lenmiştir. Bütçe Karma Komisyonumuz 1970 j 
bütçesinin özellikler taşıdığını, bu bütçenin 
bir istikrar bütçesi olduğunu ve 1970 yılının 
iktisadi ve malî şartlarını aksettiren bir büt
çe olduğunu söylemektedir. 

Komisyon raporunda, «Bu bütçeye tasarruf 
zihniyeti hâkim olmuştur» cümlesi de, aynı. 
temel fikrin ifadesidir. Daha açık ifadesiyle, 
sorumluların ve Bütçe Karma Komisyonumu
zun ifade etmek istedikleri gerçek şudur:» 
Açık bütçeler yüzünden Türkiye'de enflâsyo-
nist baskılar artmıştır. Hızlı fiyat artışları ve 
para kıymetindeki düşme, tedbir almayı ge
rektiren bir duruma gelmiştir, iktisadi haya
tımızın artık bu gidişe tahammülü kalmamış
tım, derlenme toparlanma ihtiyacı açıkça be 
lirmiştir. Bu sebeple, 1970 te bütçe denkliğine 
bilhassa önem verilecektir.» söylenmek istenen 
buduı*. 

Önümüzdeki bütçe, ilân edilen bu «Derle
nip toparlanma» hedefine uygun mudur? 

Yıl içinde kabul edilmesi muhtemel olan ek 
ödenekler, olağanüstü ödenekler hariç, 1970 
bütçesinin toplam giderleri 28 953 000 000 li
radır. Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 gelirini, 
1969 fiyatlariyle 26 milyar lira olarak tahmin 
etmiştir. Bütçenin ve Resmî Gazetede yayınla
nan 1970 programının birlikte incelenmesin
den anlaşılıyor ki, iç istikrazla karşılanacak kı
sım düşüldükten sonra da, geriye 2 milyar li
ranın üstünde bir ek finansman ihtiyacı kal
maktadır. 

Sayın Maliye Bakanı, bütçe tasarısındaki 
gelir tahminlerinin programdan farklı oluşu
nu, yeni vergi tedbirleriyle izah etmekte ve 
ek finansman ihtiyacının yeni vergilerle kar
şılanacağını, açıkça söylemiş bulunmaktadır. 
Bununla ilgili olarak bugüne kadar, bir tasa
rı Yüce Meclise intikal etmiştir, başkalarının 
da intikal edeceği ifade olunmuştur. 

Ek finansman tedbirleri, tam olarak ve za
manında gecikmeden yürürlüğe konabilirse, | 
harcamalar geçen yıllarda olduğu gibi, ek öde- | 

neklerle ölçüsüz şekilde şişirilmezse ve gelir 
tahsilat: gevşeklikle kendi kaderine bırakıl
maz, ciddiyetle takibedilirse, 1970 bütçesinin 
denk bir bütçe olarak kapanması mümkündür. 

Şu üç noktanın her hangi birinde, gecik
me, ihmal veya gevşeklik gösterilirse veya 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, Maliye Bakanlı
ğının dışında bâzı rakamlar vergi tahsilâtına 
tesir eden kararları, Maliye Bakanlığı ile isti
şareye dahi lüzum görmeden alma yoluna gi
derler ise, bu takdirde bütçenin açık vermesi 
mukadder hale gelir. 

Bütçe açıklarının istikrazla kapanmıyan 
kısmı, Hazine borcu haline girmektedir. Ha
zine, bu borçların bir kısmını Merkez Banka
sı. imkân! ariyle kapatmakta, bir kısmını da 
istihkak sahiplerinin alacaklarını ödememek 
suretiyle gelecek yıla devretmektedir. 

Arkadaşlar, bu mevzu ürerinde biraz dur
mak istiyorum, Türkiye'nin büyük ıstırabı ha
line geldiği için durmak istiyorum. Bir Devle
tin, alacaklısını bekletmesi ne demektir? Yapı
lan bir hizmetin, satmalınan bir malm bedelini 
ödiyemiyen bir Devletin itibarı sarsılmaz mı? 
Devletten alacaklarını, haklarını alabilmek için 
vatandaşların iltimas rica etmeye, nüfuzlu mu
tavassıtlar arayıp bulmaya mecbur olmaları ne 
kadar hazin bir gerçektir. Bir Devletin imzası, 
bir Devletin ödeme emri, «Ne yapalım, paramız 
yok, bulunca öderiz» sözü ile itibarsız hale ge
tirilmemelidir. Alacağını Devletten zamanında 
alamadığı için protestoya uğnyan, yıkıma sü
rüklenen, yalnız iktisadi gücünü değil, mânevi 
varlığını da, itibarını da kaybeden, varmı yo
ğunu kaybeden vatandaşlar Türkiye'de vardır. 

Bütçe açığı, hayat pahalılığının da, para 
kıymetindeki düşmenin ve devamlı maliyet yük
seklikleri sebebiyle ihracatta karşılaştığımız 
birçok güçlüklerin de başlıca sebeplerinden bi
ridir. Devamlı bütçe açıklarının birikmesi yü
zünden, 1963 te 1 milyar lira civarında olan Ha
zine açığı, 1969 Eylülünde 5,5 milyar liraya 
yükselmiştir. Güven Partisi adına geçen yıllar
da da belirttiğimiz ve Cumhuriyet Senatosun
da çok değerli arkadaşım Sayın Ferid Melen'in 
ısrarla üzerinde durduğu gibi, artık birikmiş 
Hazine açıklarının konsolide edilmesi zamanı 
gelmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, kamu kesimindeki ge- I 
lir - gider dengesizliğinin sebeplerinden biri de, 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kendilerinden 
beklenen kaynak yaratma isini istenilen Ölçüde 
başaramıyarak, bütçeye yük olmaya devam et
meleridir. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin finans
man ihtiyacı gitgide artan bir ölçüde, genel 
bütçeden karşılanmaktadır. 100 milyar lira ci
varında bir millî varlığa sahiboldukları tahmin 
edilen bu kuruluşların kârlariyle Devlet büt
çesine destek olmaları beklenirken, bunun tam 
aksi olmaktadır. 1963 te, Kamu İktisadi Teşeb
büslerine genel bütçeden ayrılan miktar 613 
milyon lira, 1968 de 807 milyon lira, 1969 da 
1,5 milyar lira, 1970 te ise 1 900 000 000 lira
dır. 1968 yılında işletmeci kuruluşlar, programa 
bağlanan ve çok mütevasi ölçüler içinde tutulan 
kâr hedefine erişememişler, bu hedefin ancak 
yüzde 68 ini gerçekleştirebilmişlerdir. Bu sonu
cun sağlanması, bâzı kuruluşların kârlarını ar-
tırmalariyle mümkün olabilmiştir. Bir kısım 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları ise, 
yıldan yıla büyümektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumu gibi, tasarrufçu kuruluşların yarattık
ları kaynaklar, vatandaştan toplanan primler
le yükselirken, işletmeci kuruluşların birçoğu 
Devlet Yatırım Bankasına borçlarını ödiyeınez 
hale gelmişlerdir. 

Devlet Yatırım Bankası, bir Kamu İktisadi 
Teşebbüsüdür. Devlet Yatarım Bankası, diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine düşük faizle, 
uzun vâde ile, uygun şartlarla yatırım kredisi, 
sağlamak maksadiyle kurulmuş, çok önemli, çok 
faydalı bir resmî kuruluştur. Zarar batağına 
saplanan veya aldığı kredileri samanında ödiye-
miyen kuruluşlar yüzünden, Devlet Yatırım 
Bankamızın kaynakları da sarsılmaktadır. Dev
let Demiryolları, Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti, Türkiye Kömür isletmeleri, Denizcilik 
Bankası, Deniz Nakliyat, Denizcilik Bankası ve 
Azot Sanayii gibi kuruluşların 1970 yılı içinde 
Devlet Yatırım Bankasına ödemeleri gereken, 
yani vâdesi gelmiş borç taksitlerinden 
1 260 000 000 liranın teciline karar verilmiş bu
lunmaktadır. Sonuç: - Hükümetin imzasını ta
şıyan programdan naklediyorum - 1970 yılında, 
Devlet Yatırım Bankası kaynaklarında önemli 
bir azalma olacaktır. | 
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Hükümetin imzasını taşıyan 1970 programı
nın 24 ncü sayfasında, «işletmeci kuruluşların 
gitgide artan borç ve faiz yükleri sebebiyle, ma
lî yapılarının gittikçe bozulduğu» belirtilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, sayfa ve tablo numa
ralarını veriyorum. Tartışmamızı meçhuller üze
rinde değil, ama belgeler üzerinde yapabilmek 
için bunları söylüyorum. Bir tarafın söylediği 
rakamın diğer tarafça - hodbehod - kaynak zik
retmeden reddedilmesi, münakaşanın seviyesini 
yükseltmiyor. Bu itibarla, verdiğimiz rakamla
rın - mümkün mertebe - hangi resmî belgeden 
ve hangi sayfadan alınmış olduğunu - cevap ve
recek olan Hükümet sorumlularına da kolaylık 
olmak üzere - arz ediyorum; ta ki, aynı belge
lerle konuşalım ve tahlillerde isabet olsun, ger
çeği bulmak mümkün olsun. 

İşletmeci Devlot kuruluşları 1965 te sahibol
dukları toplam iktisadi değerlerin yüzde 52 si
ni öz varlıklariyle karşılarken, 3 yıl sonra 1968 
de bu oran yüzde 52 den yüzde 42 ye düşmüş
tür, (1970 programı, tablo 44) 

Aziz arkadaşlarım, 1964 yılında Yüce Meclis 
440 sayılı bir Kanun kabul etti. Bu kanun, ik
tisadi Devlet Tevekküllerinin kârlılık ve verim
lilik esasına göre çalıştırılmasını hedef tutuyor
du. Bu teşekküllerin bünyeleri ıslah edilecekti, 
sermayeleri tamamlanacaktı; başlarına, barem 
kayıtlan dışında, mukavele ile çalıştırılmak üze
re kabiliyetli insanlar bulunacaktı. Personel, 
muhasebe, sevk ve idare bakımından gerekli 
olan yeniden düzenleme işleri hızla yürütülerek, 
bütün İktisadi Devlet Teşekküllerimiz modern 
işletmeciliğin icaplarına uygun bir hale getirile
cekti. Hükümetin bu konudaki ihmalci tutumu 
da yürekler acısıdır. 

1964 yılında Meclisçe kabul edilip yürürlüğe 
giren, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
düzenlenmesiyle ilgili 440 sayılı Kanunun uy
gulanması için bir tüzüğe ihtiyaç vardı. 1964 
Ağustosunda hazır olan tüzük, ancak 1966 Ağus
tosunda yayınlandı. Bunun bir usun macerası 
vardır ve burada, geçen yıllarda tartışılmıştır. 
Belki düzeltilmesi gerekli hususlar vardı, olabi
lir. Fakat, 1964 yılında kanun çıkıyor, tam 2 yıl 
gecikme ile tüzük yürürlüğe girebiliyor. Bu ta
rihler gecikme hakkında 1966 programının 653 
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nci sayfasında, yine Hükümetin imzasiyle ge
rekli bilgiler bulunabilir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Komisyonunun çalışmaları bir süre iîe 
sınırlanmıştı, süre içinde çalışmalar bitirileme
di. Bu süre iki yıl daha uzatıldı. 1966 progra
mında, Hükümetin imzasiyle, Sayın Demirdin 
ve arkadaşlarının imzasiyle, şu taahhüdü oku
yoruz : 

«Gecikme telâfi edilecektir. Geciken tedbir
ler, bu yıl içinde gerçekleştirilecektir. 1967 
programında, kuruluşların kanunlarının 440 sa
yılı Anakanuna uydurulması için hazırlanmış 
olan tasarıların, yıl içinde çıkarılmasına çalışı
lacağı, muhasebe çalışmalarının tamamlanmak 
üzere bulunduğu, 1967 yılında teşekküllerin 
personel statüsünü düzenliyecek mevzuat çalış
malarının sonuçlandırılacağı ve bu konudaki 
tasarıların da kanunlaşmasının sağlanacağı» ya
zılıdır. 

Yıl 1968... Hükümetçe kabul edilen yıllık 
programın 93 ncü sayfasında, bu defa da şu sa
tırları görüyoruz. - Hükümetin cümlesini oku
yorum. -

«İktisadi Devlet Teşekküllerinin j/eniden dü
zenlenmesi konusundaki komisyon çalışmaları, 
kanuni süresi içinde bitirilecek, hazırlanan ka
nun tasarılarının 1968 program dönemi içinde 
- takvim yılı içinde - çıkarılmasına çalışılacak
tır. İktisadi Devlet Teşeklmlleri, muharebe ve 
istatistik işlerini süratli şekilde düzenliyecek-
lerdir.» 

Aradan bir yıl daha geçiyor: Yıl 1969... Yi
ne Sayın Demirci'm imzasiyle, 1965 ten beri, yıl 
içinde yapılacağı vadedilen işlerin yapılmadığı 
tesbit edilmiştir. Hükümetçe kabul edilen 1969 
programında şu hususları görüyoruz : 

«1. Organizasyon, şevki idare ve personel 
politikası ile ilgili problemler henüz çözümlene
bilmiş değildir.» imza : Hükümet... (Sayfa: 82) 

«Muhasebe, istatistik servislerinin, kontrol 
ve karar alma mekanizmasına yardımcı olacak 
şekilde ıslah edilmesi lüzumu devam etmekte
dir.» (Sayfa: 82). 

Kronik hale gelmiş problemler halledilmiş 
değildir, işletmeci kuruluşlar borçlarını ödiye-
miyorlar. 

Yıl 1970... 1970 programının 23 ncü sayfa
sında, biraz önce arz ettim, işletmeci kuruluş 

kârlarının beklenenin yüzde 68 i oranında ger
çekleştiği - daha önceki yılda -, birçok kuru
luşların Devlet Yatırım Bankasına borçlarını 
ödiyemediği tesbit edildikten sonra, şöyle den
mektedir ; aynen okuyorum : 

«Üretim, stok, satış, pazarlama sorunları, çö-
zümlenmiyen organizasyon problemlerine para
lel olarak artmaktadır.» 

işte, hepsi de Sayın Demirel'in imzasını taşı
yan belgelerle, iktidarın İktisadi Devlet Teşek
külleri konusundaki vaat ve icraat tablosu, De-
mirel iktidarının başından beri budur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi başka bir ko
nuya, yine tasarruf yatırım dengesi ile, yine ka
mu kesiminin mâli dengesi ile ilgili bir başka 
konuya geçiyorum. 

Mahallî idareler konusu; Hükümetin iktisa
di Devlet Teşekkülleri konusunda biraz evvel 
belgelerle özetlediğim durumuna çok benziyen 
bir tutum da, insana elem veren bir ihmal ve 
gecikmede, mahallî idareler maliyesi alanında 
görülmektedir. Türkiye'nin kalkınıp, müreffeh 
ve mamur hale gelmesi, yalnız merkezî hükü
met teşkilâtının gayretleriyle olmaz. Özel idare
lerin, belediyelerin, köy idarelerinin de yeterli 
imkânlara kavuşması lâzımdır. 

Türkiye'de en uzak köydeki bir âmme hiz
metinin ödeneği merkezden verilir. Personel 
merkezden tâyin edilir, nakledilir. Projeler mer
kezde onaylanır. Muhtarlar ve belediye başkan
ları en ufak ihtiyaçları için devamlı olarak An
kara'ya taşınırlar. Mahallî idareleri çok güçlü 
olan yerleşmiş demokrasilerin aksine olarak, 
Türkiye'de yalnız eğitim gibi, sağlık gibi başka 
ülkelerde çok sıhhatli bir şekilde mahallî ida
relerin sorumluluğuna geniş ölçüde bırakılabil-
miş olan işler değil, fakat bir belediye otobüsü
nün yedek parçası veya tamiri için gerekli olan 
parayı veya belediye personelinin maaşını öde
mek için gerekli olan parayı bulmak üzere be
lediye başkanları Ankara'ya gelmektedirler. 
Bunun böyle gitmiyeceği meydanda. Esasen yıl
lar önce bu gerçek anlaşılmış, bu konuda hazır
lıklar yapılmış, tasarılar hazırlanmıştı. 

Yıllar önce mahallî idareleri gelir bakımın
dan güçlendirmek merkezî idare ile mahallî ida
re arasında görev ve yetki bölümünü yeniden 
düzenlemek, geri kalmış bölgelerin mahallî ida-
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relerine toplam gelirden âdil bir hisse ayırabil
mek, malî tevziini gerçekleştirmek gibi maksat
larda tasarılar meydana getirilmiş. 

Şimdi bu konuda da sözü müsaadenizle Sa
yın Demirel'e bırakıyorum. Yıl 1966, Sayın De
mirci'm ilk Başbakanlık yılı olan 1965 te hazır
lanarak Resmî Gazetede ilân edilen 1966 yılı 
programından Hükümetin şu vaadini aynen oku
yorum : 

«Mahallî idareleri yeterli gelir kaynaklarına 
kavuşturacak kanun tasarılarına son şekil veri
lecek ve bu tasarıların yıl içinde kanunlaşma
sına çalışılacaktır.» (Sayfa 593) 

Bu metinden anlaşılıyor ki, daha o tarihte 
hazırlanmış tasarılar vardır. Bunların gözden 
geçirilerek 1966 yılı içinde kanunlaştırılacağı 
Hükümetin yıllık programında ifade edilmekte
dir. 

Yıl 1967, yine Sayın Demirel'in imzası ile 
yayınlanan programda aynı vaat r.u sözlerle 
tekrarlanıyor : 

«Mahallî hizmetlerdeki tıkanıkların bir an 
önce giderilmesi için, aşağıdaki tedbirlerin der
hal gerçekleştirilmesi gerekmektedir; 1967 yı
lında alınacak sonuçların 1968 den itibaren uy
gulanmasına başlanacak olan İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının başarıya ulaşmasında büyük 
etkisi olacağı meydandadır.» 

Yani, bizzat Hükümet diyor ki; ikinci Plâ
nımın başarısı için bu tedbirlerin daha 1967 de 
alınması lâzım, çünkü İkinci Plân bununla ba
şarıya ulaşır. Devam ediyor. 

«Mahallî idarelerin kendilerine has hizmet
leri gerekli şekilde görmeleri için yeterli gelir 
kaynaklarına kavuşmalarını sağlamak amaciy-
le hazırlanmış olan kanun tasarılarının yıl için
de kanunlaştırılmasına çalışacaktır» (sayfa 307 
(B) bendi, sayfa 424). 

Yıl 1968. Sayın Demirel'in imzası ile yürür
lüğe konan yıllık programın mahallî idareler 
bölümü, tedbirler kısmı, (A) numaralı bend. 
Aynen okuyorum: 

«Mahallî idareleri yeterli gelir kaynaklarına 
kavuşturmak amaciyle hazırlanmış kanun tasa
rılarının yıl içinde çıkarılmasına çalışılacaktır» 
(Sayfa 88) 

Yıl 1969, aynı vaadi dördüncü veya beşinci 
dbia tekrarlamaktan plânlama uzmanları da, 

Iıükümette bıkmış olacak ki, gerek Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, gerek Hükümet bu defa ha
zin gecikmeye ve başanszlığı tesbit ve tescil 
eden bir cümle ile yetinmiş, (sayfa 85) 1969 
programının mahallî idareler bölümünde Sayın 
Demirel'in imzasiyle aynen şu satırlar yer al
mış tır : 

«Plân ilkeleri uyannea hazırlanmış ve ma
hallî idareler gelir reformunun dayanağını teş
kil eden bâzı tasanlann henüz kanunlaşmamış 
olması sebebiyle, bu idarelerin hizmet alanlann-
da bir değişiklik öngörülememiştir.» 

Artık sadece kanunlaşmadığı tescil edilmiş, 
yıl içinde kanunlaştıracağız denmekten vazge
çilmiş. 

Yıl 1970, yine boynu bükük bir itiraf cüm
leli; (1970 programı mahallî idareler bölümü, 
sayfa 25) 

«Plânda öngörülen malhallî idareler gelir re
formu henüz gerçekleştirilmediğinden, mahallî 
idare gelirlerinde önemli bir gelişme sağlanama
maktadır» imza, Başbakan Demirel ve Hükümet 
üyeleri. 

Beş yıla ait bu beş cümlenin ifade ettiği 
-hazin gecikmeyi ve derin mânayı Yüce Meclisin 
takdirine arz ediyorum. 

Birçok belediyeler, maaş ödiyemez duruma 
düşen belediyeler İller Bankasının kapısını 
aşındırırken, 1970 programında İller Bankası 
hakkında verilen resmî hüküm de şudur: 

«iller Bankasının programının ve kaynakla
rının çok üstünde yatırım harcamalanna giriş
mesi, bu kuruluşun bütçeye olan yükünü artır
maktadır» 

Plânlı dönemde bir Devlet kuruluşunun yal
nız programın değil, mahallî kaynaklannın da 
çok. üstünde harcamalar yaptığını bizzat Hükü
metin ifade etmesi de aynca dikkate değer bir 
hâdisedir. 

Şimdi bir de 1970 yılı Bütçe gerekçesine ba
kalım; (sayfa 71) 

«Mahallî idarelere gerekli kaynakları sağla
mak amaciyle Emlâk Verigisi kanun tasansı ile, 
belediyelere yeterli getlir kaynağı temin edecek 
oTan Belediye Gelirleri kanunu tasansınm sü
ratle kanunlaşması temin edilecektir. Malî denk
leştirme - bu daha önce «malî tevzin» diye ge
çen kanunun aynıdır - kanun tasansınm da kı
sa sürede kanunlaştınlmâsma çalışıilacaktır» 
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Beş yıl önce yapılan vait, «Bu yıl içinde 
kanunlaştırılacağı» tarzında idi. Beş yıl sonra 
aynı vait «kısa sürede, süratle» diye, fazla ta
ahhüt ifade etmiyen bir tarzda tekrarlanmış 
oluyor. 

Aynı vaadi, hemen hemen aynı kelimelerle 
beş yıll üstüste okuyunca şunu söylemekten ken
dimizi alamıyoruz: Ayine'si iştir kişinin lâfa 
bakılmaz. Hükümetten tutulmıyan sözler değil, 
icraat bekliyoruz. (G. P. sıralarından alkışlar). 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Lâf değil icraat var. Vaitler yerine getiriliyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşım, tasarılar Meclise getirilse idi, 
bu söylediğiniz doğru olabilirdi. Meclise getiril-
miyen tasan çıkar mı? 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Meclise getirildi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O söy
lediğiniz mülâhaza vârid değil, getirilmedi. Sa
yın Maliye Bakanına soralım. 

Bu tasarılar Mecliste midir? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Geçen yıllarda getirilmişti. Bu yıl da 
Komisyonda kaldı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Peki 
r-iTil takibedilmemiş, çıkmamış? Bu yıl geti
receğiniz de komisyonda kalmış, Heyeti Umumi-
yeye gelmemiş. Gördünüz mü beyefendi? 

Heyeti Umumiyenin işgali ile ilgili bir me
sele değildir. Komisyonlardan, Heyeti Umu
miye gündemine girmemiştir. «Heyeti Umumi
ye gündemine girmiş de murakabe faaliyetleri 
yüzünden konuşulamamıştır.» müdafaası bir 
müdafaa değildir, çünkü bunlar Genel KuruL 
gündemine getirilmiş değildir. Siyasi iktidar 
olarak da bunları, komisyonlardan çıkarıp gün
deme getirecek kadar çoğunluğu, 1965 yılın
dan bu yana daima elinde bulundurmuştur. 

Vesikalarla reddedilmesi, «Hayır bu cümle 
söylenmemişti» denmesi mümkün olmıyan, say
fa, tarih zikreden nakillerle gerçekler ortaya 
konunca, bâzı tepkilerle karşılaşmak tabiîdir. 
Ama bizim maksadımız bunların, bu yıl olsun 
gerçekleşmesini sağlamak ve bu dürtüyü, he
yecanı yaratmaktır. 

Arkadaşlar, parlâmento hayatına yeni gir
diğim yıllarda idi, ilköğretim kanun tasarısı 

I için buna benzer bir tablo yaptığımı hatırlıyo
rum. Yıl şu, yıl şu, yıl şu diye bütçe müzakere
lerinde 6 defa, 6 değişik bakan tarafından he-
hemen hemen aynı kelimelerle tekrarlanan 
vatöi ifade etmemizin pratik faydasını bu tasa
rının süratle takibi şeklinde görmüştük. Gerçi 
o kanun o dönemde çıkamadı, ama tasarının 
süratlendirilmiş olması, fikrin yayılmış olması, 
günü gelince bu kanunun çıkmasına yardımcı 
oldu sanıyorum. Maksadım, aynı şuurun uyan
ması ve bu yıl olsun, hakikaJten derin ıstırap 
içinde olduğunu hepinizin bildiğiniz bütün ma
hallî idarelerin derdine çâre bulunmasıdır. 

Arkadaşlar, belediye başkanları feryat et
mektedirler. Hepinizin dolaplarına, belediye 
başkanlarının imzasını taşıyan birtakım matbu 
bildiriler gelmektedir. Maaş ödiyemez durumda 
olan bir beleldiyeye kanunla istediğiniz kadar 
birtakım vazifeler veriniz, bu vazifelerin yeri
ne getirilmesi mümkün değildir. Bu ıstırabı du
yan insanlara meseleleri açıklığı ile ortaya koy
mak çabasından başka bir çabamız olmadığını 
takdir edersiniz. 

Aziz arkadaşlarım; kamu kesiminin malî 
dengesi ile doğrudan doğruya ilgili olan ikti
sadi Devlet Teşekkülleriyle, mahallî idareler 
konularına böylece göz attıktan sonra, genel 
bütçenin kaynakları bahsini daha yakından in-
celiyerek Hükümetin Maliye ve Vergi politika
sı hakkında G. P. Grupunun tenkid ve temen
nilerini ifade etmek istiyorum. 

Tasarruf yatırım dengesi; iktisadi kalkın
ma için yatırım lâzımdır. Yatırım için sıhhatli 
yoMau kaynak sağlamak şarttır. İkinci Kalkın
ma Plânı, Plân dönemine sabit fiyatlarla 119 
milyarlık yatırım yapılmasını öngörmüştür. 
İkinci Kalkınma Plânının müzakereleri sıra
sında, gerekli ıslahat tedbirleri zamanında alın
mazsa, gerek gönüllü tasarrufların, gerek ceb
rî tasarrufların yeteri seviyelere ulaşamıyaca-
ğını G. P. Grupu adına bu kürsüden belirtme
yi vazife saymıştık. 

Üzüntü ile görüyoruz ki, plânda yer alan 
tedbirler bile zamanında uygulanmadığı için, 
tasarruf hacmi bakımından plân hedeflerinin 
açıkça gerisindeyiz. Bu iddiamıza yine hükü
mdün imzalı şahadeti ile bir destek getirmemi-

I ze izninizi rica ediyorum. 
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1970 yılı programı, 1969 yılınida önemli bir [ 
tasarruf açığının doğacağını belirtmekte ve 
geçen yılla ilgili olarak da aynen şöyle demek
tedir. «Gerek gönüllü tasarrufları, gerek kamu 
tasarruflarını kısa sürede sonuç verebilecek 
tedbirlerle aktırmak ve devre sonu itibariyle 
açığı karşılamak mümkün olmadığından, açık 
finansmana müracaat edilmesi gerekecektir» 
Resmî Gazete sayfa 20, açık finansman ise 
ekonominin dengesini bozar. Fiyat istikrarını 
yok eder. 

Gönüllü tasarrufları artırmanın yollarından 
biri şüplhesiz sermaye piyasasını geliştirmektir. 
İkinci Kalkınma Plânında, sermaye piyasası 
ile ilgili olarak birbirinden önemli tedbirler 
ve vaitler sıralanmıştır. Plân uygulanmasının 
üçüncü yılında bu tedbirlerin bir çoğu ele alın
mamıştır. Bir kaçı da ele alınmıştır, ama kâ
ğıt üzerimde hazırlık tasarı safhasındadır. 

Sermaye piyasasının iyi denetlenmesi ve gü
ven içinde gelişme'si zarureti son ayların olay-
lariyle daha da belirli bir hale gelmiş bulunu
yor. İkinci Kalkınma Plânında bununla ilgili 
olarak şu vaat yer almıştır; Plândan okuyo
rum: «Sermaye piyasasının denetlenmesi konu
su bu piyasanın gelişmesi için getirilecek ted
birlerin ve hazırlanacak mevzuatın en önemli bir 
yönü olarak ele alınacaktır.» Sayfa 104. Başka 
Trir çok vaitler gibi bu da henüz gerçekleşme
miştir. Halbuki gönüllü tasarrufları artıracak 
tedbirler plân döneminin başında alınmazsa bun
lardan beklenen fayda zamanında, yani plân 
dönemi içinde sağlanmış olmaz. 

Cebrî tasarruflara gelince; bunların başında 
vergi kaynağını düşünmek lâzımdır. Âdil ve den
geli bir vergi ve maliye politikası sıhhatli bir 
kalkınmanın, başarılı bir gelişmenin vazgeçil
mez unsurudur. Sayın Demirel Hükümetinin 
T. B. M. M. nlden geçirdiği ikinci Kalkınma Plâ
nının vergi vie maliyet politikası ile ilgili bölü
münde, değerli Plânlama ve Maliye uzmanları 
tarafından dikkatle hazırlandığı ilk bakışta gö
ze çarpan, çok ilgi çekici müşahedeler ve çok 
yerinde tedbirler vardır. Plân müzakereleri sı
rasında da Güven Partisi Grupu adına, bu ver
gi ve maliye bölümünde yeralan tahlillerin ve 
öne sürülen tedbirlerin gerçekten iyi hazırlan
mış olduğuna Yüce Meclisin dikkatini çekmiş I 
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ve bunların biran önce yürürlüğe konması yo
lunda temennilerimizi ifade etmiştik. 

1967 yılında Hükümetçe kabul edilerek Tür. 
kiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunulan 
bu plânın 105 ilâ 109 ncu sayfalarına göz atmak, 
bu alanda tedbirlerin ne kadar isabetli, niyet
lerin ne kadar iyi, fakat Hükümetin siyasi tutu
munun da ne kadar ihmalci ve kendi hazırladı
ğı plânın hükümlerine ne kadar aykırı olduğunu 
gösterecektir. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçeyi takdim konuş
masında, 1970 bütçesindeki geniş finansman açı
ğının yeni vergi tedbirleriyle kapatılacağını 
belirtmiştir. Bütçe Komisyonunda verilen izahat, 
bu yıl ihtiyaç duyulan ek finansmanın, bilhassa 
Vasıtalı vergilere zam yapılmak suretiyle sağ
lanacağını açıkça göstermektedir. Bugüne ka
dar fiilî tedbir olarak istihsal Vergisinin artırıl
ması için Hükümete yetki veren tasarı getiril
miştir, dayanıklı tüketim mallarının vergilen
dirileceği, yüksek gelir gruplarının harcamaları 
içinde yer alan, lüks sayılacak maddelerin ve 
hizmetlerin vergilerinin artırılacağı, talep fazla
lığının giderileceği de söylenmiştir. Hangi mal 
ve kıymetlere uygulanırsa uygulansın, her türlü 
Vasıtalı verginin mutlaka adaletsiz olduğu gö
rüşünü savunanlar vardır. Biz Güven Partisi ola
rak bu görüşe katılmadığımızı geçen yıllarda da 
bu kürsüde ifade ettik. Vasıtalı Vergilerin de 
tadil olması mümkündür. Modern viergi tek
niği Vasıtalı vergilerde de ayırma pren
sibini uygulayarak, bu vergilerin de Va
sıtasız vergiler gibi bir dereceye kadar malî 
güce hitaJbetmesi yolunda bâzı imkânlar sağla
mıştır. Lüks tüketim mallarının vergilenmesi bu
nun iyi bir misalidir. Ancak, bu misale dayana
rak veya bu misal tekrarlanmak suretiyle vası
talı vergilerle Vasıtasız vergiler arasında kurul
ması zaruri olan mâkul dengenin önemi ret ve 
inkâr edilemez. Vasıtalı vergilerin bir ölçüde 
- tekrar ediyorum - bir ölçüde lüzumlu ve fay
dalı olabileceğini kabul etmek başka şeydir, 
Devlet gelirleri içinde Vasıtalı vergilerin yerini 
durmadan ve ölçüsüz şekilde genişletmek başka 
şeydir. Vergi yükünün fertler ve zümreler ara
sında âdil bir şekilde dağılabilmesi için, doğru
dan doğruya mükellefin vergi gücüne hitabeden 
ve müterakkilik prensibinin uygulanmasına im
kân veren vasıtasız vergilerin ön plâna geçmesi 
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mutlaka lâzımdır. Vasıtalı vergilerin 1 nci plân
da yeraldığı ve toplam vergi gelirleri içindeki 
yerinin genişlediği bir ülkede vergi adaleti iağ-
lanamaz. Dengeli ve sihhatlı bir ekonomik ge
lişmenin gerçekleşmesi müterakkiliğin uygulan
masına imkân veren Vasıtasız vergilerin geliş
tirilmesine bağlıdır. Vasıtalı vergilerin maliyet
ler ve fiyatlar üzerindeki pahalılık yaratıcı te
siri de hesaba katılmak gerekir. Bu bakımdan, 
tek taraflı olarak Vasıtalı vergilere ağırlık ve
ren, ölçüsüz şekilde ağırlık veren, bir vergi ve 
maliye politikasının tasvibedilmesi mümkün de
ğildir. 

İzin verirseniz, bu konuda da sözü Sayın De
mirel İn imzasını taşıyan bâzı resmî belgelere 
bırakalım. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı baskısı, sayfa 109, bend 2, 
son cümle: «Plânın finansmanım sağlamada baş
vurulacak yeni vergi kaynaklarınin, özellikle 
Vasıtasız vergiler alanında olmasına dikkat edi
lecektir.» Bu görüş, biraz evvel arz ektiğim te
mel görüşlerimize paralel bir görüştür. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sayfa 107: 
«Türkiye'de vergi sistemi içinde Vasıtalı vergi
lerin payı yüzde 70 çevresmdedir. Vasıtalı ver
gilerin kendilerine has özellikleri ve Türkiye de 
uygulanan bâzı Vasıtalı vergilerin kendi tiple
rinin ileri örnekleri olmaması nedeni, vergi yü
künün dağılmasında adalet ilkesinin istenen se
viyede gözetilmesine imkân vermemektedir. Va
sıtalı vergilerin toplam içindeki payının büyük 
olması yüzünden müterakkilik istenen ölçüde ar-
tırılamamakta, etkisi sınırlı kalmaktadır.» İm
za, Sayın Demirel ve Hükümeti. 

Yine İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
sayfa 106 da şu satırları görüyoruz : «Vasıtalı 
vergilerin tersine müterakki etkilerini azalta
cak tedbirlerin alınması yanında, bu yolun 
mevcut sistemde ekonomik yapıdan gelen etki
lerle sınırlı oluşu sebebiyle», yani vasıtalı ver
gilerde tersine müterakkiliği ortadan kaldıra
cak tedbirler bir dereceye kadar alınsa bile, 
bu tedbirlerin tesirinin yine de sınırlı kalma
ya mahkûm olması sebebiyle, «Sosyal adaleti 
gerçekleştirmede en tesirli bir aracolan Vası
tasız Vergilerin toplam vergi gelirleri içinde
ki payının artırılmasına çalışılacaktır.» Bu, 
plânın emri. 

Bütçe gerekçesinin 3 ncü sayfasındaki ge
lirler toplamına baktığımız zaman, mevcut 
duruma göre hazırlanmış olan program tah
minleri ile yeni vergi tedbirleri hesaba katı
larak hazırlanmış olan bütçe tahminleri ara
sındaki farkı bir tablo halinde görürüz. Bu 
tablodan çıkan sonuç şudur : Hükümet bu yıl 
ek finansman gayretini Vasıtalı Vergilere yük
lemeye kararlıdır. Yani, plân hükümlerine ay
kırı şekilde Vasıtalı Vergilere yüklemeye ka
rarlıdır. Hükümetin vergi politikası, yalnız 
Maliye ilminin bilinen prensiplerine değil, ken
di yaptığı plânın, biraz önce naklettiğim hü
kümlerine de zıt düşmektedir. Vasıtalı Ver
giler alanında plân, lüks tüketim maddeleri
nin vergilendirilmesini kabul etmiştir. Güven 
Partisinin buna hiçbir itirazı yoktur. Fakat 
İstihsal Vergisinin yerini almak üzere, daha 
âdil bir uygulamaya imkân veren katma değer 
vergisine geçilmesini de emretmiştir. Bu re
form da plânın 3 ncü yılında gerçekleşeceğe 
benzemiyor. 

Değerli arkadaaşlarım; bize şöyle bir soru 
sorulabilir ve bu sorunun sorulması pek tabiî
dir. Ek finansmana ihtiyacolduğunu kabul 
ediyorsunuz, bütün ağırlığı Vasıtalı Vergilere 
yüklemenin hatalı ve adaletsiz olduğunu da 
ileri sürüyorsunuz, o halde ne yapalım? Yapı
lacak işler Kalkınma Plânında gösterilmiştir. 
Vergi alanında yeni finansman kaynakları ara
yıp bulmak bakımından yapılması gerekli işler 
gösterilmiştir. Bunun dışında, bizce yapılacak 
İşlerin en âcil olanı ve en önemli olanı vergi 
idaresinin ıslahıdır. Vergi toplamada, vergi 
kontrolunda, mükellefle vergi dairesinin iliş
kilerinde istenilen neticeye ulaşabilmek, vergi 
idaresinin ıslahına bağlıdır. Ve vergi idarele
rinde yapılacak ıslahat, vergilere zam yapma
dan, yeni vergi ihdas etmeden de Devlet ge
lirlerini artırma yolunda alınacak tedbirlerin 
hem en faydalısı, hem de en tesirlisi olacaktır. 
Bu konudaki ihmali de geliniz resmî belgeler
de hep beraber takibedelim. 

Tekrar 1966 dan başlamaya mecburum. Yıl 
1966, Sayın Demirel Hükümetinin yıllık prog
ramı vergi idaresinin ve malî kaza usullerinin 
ıslah edileceğimi vadediyordu. Yıl 1967, yıl
lık programda aynı vait şu sözlerle tekarla-
nıyor : «Vergi ziyamı önlemek için vergi ida-
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resi Teşldlatımn bütün kademelerinin yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarına derhal başlanacak
tır. (Sayfa : 384). «Vergi kazası ıslah edile
cektir.» (Sayfa : 384). Aynı yıl, 1967 yılında 
kabul edilen ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında da §u hükme Taslıyoruz: «Vergi gelirle
rini artırmak amaciyle uygulanacak başlıca 
tedbirlerden biri, vergi idaresinin ıslahı vergi 
kazasının yeniden düzenlenmesi ve etkenliğin 
(müessiriyetin) artırılması olacaktır.» ikinci 
Kalkınma Plânı, sayfa : 108. 

Yine Plânda şu hüküm var: «Vergi idaresi
nin etkenliği artırılarak vergi gelirleri önemli 
oranda yükseltilebilecek ve vergi alanında göze
tilen diğer sosyal ve iktisadi ilkelere de uy
gun hareket edilmiş olacaktır.» Vergi idaresi
ni ıslah etmenin faydası surda; vergiyi dürüst 
vatandaşın değil, kazanan vatandaşın ödemesini 
imkân dairesine sokacaksınız. Vergi âdil ola
cak. Sosyal adalete uygun neticelere varılması, 
iktisadi kalkınmanın icaplarına uygun sonuç
lar alınması, mutlaka Vergi idaresinin ıslahına 
bağlı. Plân yürürlüğe giriyor, bir yasama dö
nemi bitiyor, seçimler yapılıyor, 2 nci Demirel 
Hükümeti kuruluyor, Hükümet programında 
aynı va'din şu sözlerle tekrarlandığına şahidolu-
yoruz: «Malî kaza sistemi ıslah edilecek, vergi 
ziyamın önlenmesi için müessir tedbirler alına
caktır.» 1969 Hükümet programı, sayfa : 37. 
Bugün elimizde bulunan 1970 bütçe gerekçesinin 
70 nci sayfasında da aynı vait tekrarlanmakta 
ve bizim görüşümüzü teyideden şu hükme yer 
verilmektedir: «Vergi kanunlarının tesirli bir 
şekilde uygulanabilmesi, geniş ölçüde vergi ida
resi reformu ile ilgili bulunmaktadır. Vergi 
riatemi aynen muhafaza edilse bile. Gelirler 
Teşkilâtında yapılacak gerçek bir reform, Dev
let gelirlerinin hasılatını önemli ölçüde artı
rabilecektir.» Vergi sistemi aynen muhafaza 
edilse bile, yeni vergi ihdas edilmese bile, Ge
lirler idaresinde yapılacak gerçek bir reform 
Devlet gelirlerinin hasılatını önemli ölçüde ar
tırabilecektir. Ne yazık ki, uzun yıllardan beri 
her programda yer alan vergi idaresi ıslahatı 
ihmal edilmiştir, tutulan yok hep aynı kalmış
tır. Gelsin vergilere zam, hele vatandaşın çar
şıda alış - veriş ederken mekbuzsuz, tahsildar-
sız ödediği vasıtalı vergilere zam. Hazır olduğu 
bildirilen Gelirler idaresi reorganizasyonu ka-

I nun tasarısı biran önce Meclislere sunulup ıs-
I rarla takibedilmelidir. Plânın finansmanı ile 

ilgili olan bu gibi plân hükümleri plân dönemi
nin başında yürürlüğe konabilirse o dönemde 
tesirini gösterir. 5 Yıllık Plân döneminin ikin
ci yarısında yürürlüğe konacak tedbirlerin 
plânın ihtiyaç duyduğu, kaynakları sağlamak 
bakımından çok gecikmiş olacağı meydan
dadır. Ne yazık ki, plânın vergi ve finans
manla ilgili nice faydalı hükümlerinin tamamiy-
le kâğıt üstünde bırakılmış olduğunu hep be
raber görmüş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin iktisadi 
kalkınması ile ilgili, hattâ iktisadi ve siyasi 
bağımsızlığı ile bir ölçüde ilgili çok .önemli bir 
konuya geçmek istiyorum. Bu da; ithalât, ih-

[ racat konusu, daha geniş mânada, dış ödeme 
dengesi meselesidir. 

Türkiye'mizin kalkınma mücadelesinde karşı
mıza çıkan dar boğazlar var. Bu dar boğazlar
dan biri ve belki de en önemlisi dış ödeme denge
sizliğidir. Dış ödeme dengesinin en önemli ka
lemi dış ticarettir. Türkiye'nin büyük derdi; 
ihracatımızın yeteri kadar hızla gelişmemesi, 
süratle artan ithalât ihtiyacını karşılamakta 
güçlük çekmemiz ve bu yüzden de ekonomimi
zin dışa bağlılıktan, dış yardım ihtiyacından bir 
türlü kurtulamayışıdır. Dış yardım ihtiyacın
dan kurtulmak için tarihler, hedefler tesbit 
edilmiştir. Fakat dış ödeme dengesi halamın
dan istenilen noktaya varılamadığı ve bu tari
hin yıldan yıla biraz daha geriye gideceği endi
şelinin zihinlerde belirdiği de aşikârdır. İthalât 
ve ihracatla ilgili rakamların tahliline başla
madan önce, bu konudaki plân heleflerini hatır
latmak isterim. 

ikinci Plân döneminde ithalâtın her yıl orta
lama % 7,4 oranında, ihracatın da her yıl or
talama % 7,2 oranında artacağı kabul edilmiş
tir. Hedef; ihracatın millî gelir artışından daha 
hızlı yükselmesidir. 

1963 ve 1967 yıllarını içine alan Birinci Beş 
I Yıllık Plân döneminde ihracatımız daima tah-
I minlerin ve plân hedeflerinin ilerisinde olmuş

tun 1963 den itibaren ihracat plân hedeflerinin 
gerisinde kalmaya başlamıştır. 

Gerçekten Birinci Plân döneminin beş yılın
da ihracat hedefleri ve gerçekleşen durum kıyas-

' landığı. zaman şu rakamlar görülür : 
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1963 te ihracatımız plân hedefinin 20 milyon I 
dolar ilerisindedir. 1964 te 36 milyon dolar, 
1965 te 54 milyon dolar, 1966 da 41 milyon do
lar, 1967 de de 13 milyon dolar, hedefin ilcri-
sindeyiz. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk yılı olan 1968 de 
ise ihracat plân hedefinin 44 milyon dolar geri
sinde kalmıştır. 

Aslında ihracatın yükseliş temposundaki ya
vaşlama 1968 de başlamamıştır. Daha 1966 dan 
itibaren bu durum kendisini göstermeye başla
mıştır. 

1964 - 1965 yıllarında ihracat yılda ortalama 
% 11,5 civarında yükselirken 1966 - 1969 döne
mini kapsıyan son dört yılın ihracatı, artış 
oranı bakımından ortalama % 4 yükselme gös
termektedir. Yani 1964 - 1965 teki artın tempo
sunun 1/3 kadardır son dört yıldaki ihracat ar
tış temposu ortalaması. 

Şimdi, ikinci Plân döneminin dıs ticaret ra
kamlarına biraz daha yakından bakalım. 

Plâna göre 1968 de ihracat hedefi 540 mil
yon dolardır; gerçekleşen ihracat 496 milyon 
dolar olmuştur. 1969 da plân hedefi 575 milyon 
dalardı; Hükümetin 10 Aralık 1969 da ilân et
tiği yıllık programda, bu hedefin gerçekleşemi-
yeceği az çok sezildiği için, 1969 fiilî ihracatı
nın, hedefe göre 25 milyon, dolar noksaniyle 
550 milyon dolar olacağı söylenmekteydi. 

Gerçekte Aralık ayında Hükümetin tahmin 
ettiği bu rakam da iyimser bir rakamdır. Son 
olarak "atabildiğimiz yıl sonu rakamlarına göre 
gerçek ihracatın, bu mütevazi tahmme de tam 
olarak ulaşamıyacağmı göstermektedir. 

Bize verilen rakam doğru ise geçen yıl ihra
catı 534 milyon dolarda kalacaktır, bir iki mil
yon fark edebilir, gümrüklerde kalan son ka
yıtlar, resmî istatistiklere intikal edememiş 
perakende bâzı ihracat sebebiyle. Geri kalma 
mesafesi 40 milyon dolar civarındadır. Yani ı 
birinci plân yılında hedefin 44 milyon dolar ge
risinde, ikinci Plân yılında da yaklaşık olarak 
40 milyon dolar gerisindeyiz. 

1970 in ihracat hedefi plâna göre 615 mil- \ 
yon dolardı. Bu hedefe ulaşılamıyacağı Hükü
metçe daha şimdiden kabul edilmiştir ve yıllık 
programda bu hedef 600 milyon dolara indiril
miştir. I 
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ithalâtta ise, 1968 in ithalât ihtiyacı plân
da 835 milyon dolar olarak gösterildiği halde, 
döviz darlığı ve ödeme güçlükleri sebebiyle 1968 
in fiilî ithalâtı bu rakamın çok gerisinde kalmış
tır. 

1969 da plân 900 milyon dolar ithalât öngör
müş idi. Hükümet 1969 yıllık programını hazır
larken bu rakama ulaşılamıyacağını anlıyarak 
hedefi 900 milyon dolardan 860 milyon dolara 
indirmişti. Yıl sonunda gerçekleşebilen ithalât 
bu küçültülmüş hedefin de 116 milyon dolar 
gerisinde kalarak 744 milyon dolar civarında
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Daha İkinci Kalkınma Plânının ilk uygula
ma yılı olan 1968 de G. P. Genel Yönetim Ku
rulu bu hayati memleket dâvasını yapıcı ve 
memleketçi bir zihniyetle ve günlerce çalışmak 
suretiyle inceliyerek endişe ve bâzı tavsiyelerini 
12 madde halinde ortaya koyan bir bildiri ya
yımlamıştı. 

Bu bildiride G. P., 1968 de ihracatın plân
daki hedefe ulaşamıyacağını; bu yüzden ithalât
ta sıkıntılarla karşılaşılabileceğine dikkati çe
kerek: «ihracat seferberliği», «ihracatı ge
liştirme merkezinin geliştirilmesi», «Bir dış 
Ticaret Bakanlığı kurulması» «ihracatı ar
tıracak bir sanayi ve dış ticaret politikası izlen
mesi», «İşçi dövizlerinin ve turizm gelirlerinin 
artırılması için tedbirler alınması», «Zirai ihraç 
mallarımızın pazarlanması», «Kanunsuz ithalâ
tın önlenmesi» yolunda bâzı görüşlerini ortaya 
koymuştur. 

9 Ekim 1968 tarihli bu G.P. bildirisini takib-
eden günlerde Sayın Başbakan bütün bu iddia
larımızı reddeden geniş bir açıklama yaptılar. 
Sayın Başbakana göre ihracat ve ithalât konu
sundaki endişeler yersizdi. Programdaki hedef
lere yaklaşmak için (Tâbir bu idi) gerekli ted
birler alınmaktaydı. 1968 de hiçbir yerde hiçbir 
fabrikada hammadde sıkıntısı yoktu ve olmıya-
caktı. Yıl sonuna doğru ihracat mevsimi geldi
ğinde bütün sıkıntılar kalkacaktı. Uzun vadeli 
endişelerimiz ve tedbir tavsiyelerimiz de şu ce
vapla karşılaşıyordu : «Gelecek senelerde Tür
kiye'nin karşılaşabileceği gücükleri düşünerek 
şimdiden telâşa kapılmanın bir mâna ve faydası 
yoktur.» Aldığımız cevap bu olmuştur. 
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13 Ekim 1968 de Sayın Başbakana yeniden 

cevap verdik, dedik ki : «G.P. ekonomimizin he
men bugün büyük bir buhran içinde olduğunu 
söyliyen, mübalâğalı ve zararlı tenkidlerle bir 
felâket ve panik havası yaymıya çalışan bir par
ti değildir. Biz bütün ciddî memleket dâvalarını 
tam bir dürüstlükle ve gerçek ölçüleriyle ele 
alıp gerekli uyarmaları zamanında yapan par
tiyiz. Bir milletin dış ödeme dengesinde karşı
laştığı güçlükler, ihracatın bünyesi ve miktarı, 
ithalât ihtiyacı, dış yardım ve bunun yüklediği 
borçlanmanın tesirleri günü gününe ele alınıp 
halledilecek konular değildir. Elbette gelecek yı
lı da, üç yıl, beş yıl sonrasını da önceden dü
şünmek mecburiyeti vardır.» 

Aynen bunları demiştik ve bir bir defa da
ha kimin haklı olduğunu hâdiseler gösterdi. 

Tebliğimizden sonraki cevaba olan cevabı
mızda da kısa ve uzun vadeli birçok tedbirlere 
dikkati çekmiştik. 

1988 yılında cereyan eden bu karşılıklı be
yanları hatırlattıktan sonra şimdi yine ıSaym 
Demirci'm imzasını taşıyan bir resmî belgeye 
beraberce göz atalım. 1970 programının Resmî 
Gazetede yayınlanan metninin 5 nci sayfasından, 
«Genel Ekonomik Durum» başlığı altında su 
itiraf satırlarını okuyalım : 

«1968 yılında (Yani münakaşamızın cereyan 
ettiği yılda) en önemli problem ödemeler den
gesinde ortaya çıkmıştır. İthalât hacmi artmak
la beraber geriliyen döviz gelirleri ithalât iş
lemlerinde gecikmelere yol açmıştır.» 

Bu satırla,r G.P. nin 1968 de ne kadar isabetli 
ve vatansever bir uyarma yaptığını gösteriyor. 
Daha hâdisenin oluşmaya başladığı sırada koy
duğumuz teşhisi iki yıl sonra Sayın Demirelın 
ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasiyle Res:nî 
Gazetede okuyoruz. 

1968 yılının son aylarında biz, haklı bir 
uyarma yaptığımızda Sayın Demirci, ihracatın 
plân hedefine yaklaşacağını söylüyordu, hattâ 
bir de rakam ileri sürüyorlardı. 2 yıl sonra 10 
Aralık 1970 tarihli Resmî Gazetenin 7 nci say
fasında, 1938 in kesin ihracat rakamı için aynen 
şu bilgi veriliyor : 

«1968 ihracatı, program hedefini 44 milyon 
dolar ve bir yıl önceki, yani 1967 deki fiilî ih
racatın 26 milyon dolar gerisinde kalmıştır.» | 

I 1968 de ne kadar isabetli teşhis koymuşuz ki, 
plânlı dönemin başından, 1963 ten bu yana ilk 

' defa olarak yalnız plân hedefine ulaşılmakla 
kalmıyor, bir yıl önceki ihracat rakamının da 
gerisine düşülmek suretiyle, o güne kadar daima 
ileri gitmiş olan ihracat rakamı bir gerileme, bir 
düşüş gösteriyordu. 

Yine Sayın Demirel'in imzasını taşıyan bu 
resmî belgede şu itiraf vardır. Aynen okuyo
rum : 

«1968 yılında ödemeler dengesi yönünden te
mel problem, ihracatın program hedefinin % 8,1 
eksiğiyle gerçekleştirilebilmiş olması sonucu, 
programlanan ithalâtın ve dış borç ödemeleri
nin finansmanında karşılaşılan güçlükler ol
muştur.» 

İthalâtta güçlüklerle karşılaşılıyor demiştik. 
«İhracattaki olumsuz gelişmelerden etkilenerek 
geriliyen döviz kazancına karşılık, ithal ihtiyaç
ları yükqek ve gittikçe büyüyen endüstrilerin, 
ödemeler dengesi üzerindeki baskısı devam et
mektedir.» Resmî Gazete sayfa 7. 

1968 de bize verdiği cevapta, «Hiçbir sanayi 
dalında hammadde ve parça sıkıntısı çekilmedi
ğini» iddia eden Sayın Başbakan, 2 yıl sonra 
kendi imzalariyle hammadde ve parça sıkıntı
sının sanayi gelişmesine nasıl tesir ettiğini şu 
sözlerle ilân ediyor. Aynı Resmi Gazete, sayfa 
10. Aynen okuyorum : 

«Makina imalât sanayiinde ise. demir - çe
lik probleminin yamsıra elektrik motoru gibi 
en önemli ara mal girdilerinin zamanında ve ye
terli miktarda sağlanamaması sebebiyle bekle
nen gelişme hızı gerçekleşememiştir.» 

Hükümet, ihracat konusunda bâzı tedbirle
rin alındığını söyliyecektir.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Is 
parta) — Hepsi doğru. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — «Hepsi doğru» buyuruyor
sunuz. Teşekkür ederim. Sayın Başbakan. Doğru 
olduğunu bildiğim şeyleri söylerim zaten. Doğ
ru olmıyan şeyleri söylemeyiz. Doğru olmadığı
na inanmadığımızı da söylemeyiz. Herkes hata 
eder; Allah'tan gayri hata etmiyen varlık yok. 
Hata edebiliriz, ama bilerek hata etmeyiz. 
«Doğru» diyorsunuz. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Yazdıklarımız doğru. O mânada söy
ledim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Devamla) — Yazdıklarınızı okuyorum 
ve yazdıklarınız bizim iki sene evvel söylediği
mizi kelime kelime teyidediyor; bunu belirtiyo
rum. Ama sizin iki sene evvel söylediğinizin ak
sini teyidediyor. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Sizin iki sene evvel, tarihi belli, intişar ettiği 
yer belli, demecinizde söylediğiniz sözün aksini 
ifade ediyor, 2 yıl sonra söylediğiniz söz. Bizim 
o tarihte dikkati çektiğimiz bir derdin de ne ka
dar doğru bir teşhise dayandığını teyit ve ispat 
etmiş oluyor. 

1966 yılına ait programın 630 ncu sayfasma 
hep beraber bakalım. 1966 yılında Say m De-
mirel'in ilk defa hazırlamış oldukları yıllık 
programda ihracatı geliştirme merkeziyle ilgili 
bir tedbir vardır. Aynı tedbir iki yıl sonra yeni 
kalkınma plânının 120 nci sayfasında tekrarla
nır. Yıl 1970 tir, hâlâ tekrarlanır durur. 

Plânın, «temel sorun» diye vasıflandırdığı 
dış ticaret iğlerimizi, 1930 yıllarının, yâni tam 
kırk yıl öncesinin çok farklı şartları ve sınırlı 
ihtiyaçları içinde kurulmuş bir daireyle yürüt
menin kabil olmadığını belirtmek isteriz. Yıllar
dan beri buna dikkati çekeriz. 1930 da dünya
da bağımsız ülkelerin sayısı şimdikinin yarısın
dan azdı. Türkiye'nin ticari münasebetlerde bu
lunabildiği memleketlerin sayısı şimdikinin çok 
altında idi. Milletlerarası iktisadi ve ticari iş
birliği anlaşmaları bugünkü durumda değildi. 
Türkiye'nin ithalât ve ihracat ihtiyacı siradi-
Idyle kıyas kabul edemiyecek kadar küçüktü. 
Kendi kabuğuna çekilmiş, istiklâl Savaşı yangı
nından çıkalı daha on yıl dolmamış bir memle
ket halindeydik. 1930 senesinde kurulmuş bir 
dairenin imkâniariyle 1970 senesinde memleke
tin temel dâvası olduğunu bizzat kalkınma plâ
nının ve yıllık porgramların ifade ettiği bir dâ
vayı halletmek mümkün değildir. «Geliniz bunu, 
daha yetkili, daireler arasında koordinasyon 
sağlayabilen, ihracat dâvasını bütün yönleriyle 
ele alan bir teşkilâta bağlıyalım. Birçok ülkeler 
bu ihtiyacı duymuş; bir dış ticaret bakanlığı 
kuralım.» demişiz. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Dış ticaret bakanlığı kurulmıyabilir, bizim 
görüşümüz böyle. îktidarm görüşü başka olabi

lir, ama aşikâr olan şudur ki, kimsenin redde-
demiyeceği gerçek şudur ki, bu teşkilât ile bu 
organizasyonla memleketin temel dâvası, haya
ti dâvası olduğunda hepimizin ittifak ettiğimiz 
bu dâvayı çözmek de mümkün değildir. Ayrı 
bakanlık kurulmıyacaksa, gerekli teşkilât ve or
ganizasyonun takviyesi mutlaka ve zamanında 
yapılmak gerekir. Yıllardan beri bu ihtiyaç be
lirir. Maalesef, gerekli tedlbir alınmaz. 

Arkadaşlar, ihracat dâvası deyip, geçmiye-
lim. Bu dâva, Türk ekonomisinin dışa bağlı 
olmaktan kurtulması davasıdır. Yardıma muh-
tacolmaktan milletçe kurtulmamız dâvası. Bu 
dâva, ihraç ürünü yetiştiren, Ege'de üzüm, pa
muk yetiştiren, Güneyde pamuk yetiştiren, Ka
radeniz'de dağlarda, yamaçlarda fındık yetişti
ren, ihraç malı çeşitli ürünler yetiştiren dar 
gelirli, çilekeş Türk köylüsünün emeğinin değer
lendirilmesi davasıdır. Bu dâva, yatıranların za-
ı:. anında dış kaynak ihtiyacının karşılanması su-
re-tiyle yapılabilmesi davasıdır. Sanayiimizin, 
hammaddesini, parçasını zamanında tâyin ede
rek tam kapasite ile çalışabilmesi ve gelişebil
mesi davasıdır. 

En az spor işleri kadar önemli olduğuna 
ve bir bakanlığa lâyık olduğuna G. P. inan
maktadır. 

Burada çeşitli kanunsuz ithalâta, hattâ lüks 
mal ithaline imkân veren düzensizliğe çare bu
lunması şarttır. Kalkınma Filânında ithal reji
mi uygulamasında gerçek ithalât istekleri göz 
önünde tutulacaktır ve spekülatif kazanç gayesi 
güden davranışlar ortadan kaldırılacaktır. Bu 
amaç ile mevcut dağıtım düzeni yeniden gözden 
geçirilecektir, denmekte idi. Bu ıslahat da yapıl
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarını; bu sabah Sayın Ma
liye Bakanının izahatını hep beraber dindelik, 
dinliyenlerimiz. 1969 yılma ait ihracat rakamını 
verirlerken, bu yıl ihracatımızın 1968 e göre 
'J,o 8,1 arttığını ifade ettiler. Bu, önemli 
bir artış oranı, fakat Sayın Bakanın 1969 
un ihracat rakamını 1968 in ihracat ra
kamı ile mukayese ederek öyle çıplak şekilde 
ortaya koymuş olduğu bu % 8,1 a-rtış oranı, üze
rinde biraz durulmaya ve daha dikkatli bir tah
lile muhtaçtır. 1988 temellinden hareket ettiğiniz 
takdirde 1969 ihracatı % 8,1 artmıştır diye 
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bundan Sayın Bakanın bu sabah yaptığı gibi 
bir iftihar payı yahut bir teselli payı çıkara
bilirsiniz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Rakamı söyledim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZî-
OĞLU (Devamla) — Fakat 1968 de ihracatımı
zın, biraz evvel resmî helkelerle arz ettiğim gibi, 
1967 yılının da daha gerisine gittiğini, yani çok 
düşük bir temelden hareket edilerek bu muka
yesenin yapıldığını hesafoa katınca, 1969 sene
sinin bu artış oranından ziyade mutlak rakamı 
ne olmuştur; buna bakmak ihtiyacı kendiliğin
den doğar. Hareket noktasını çok düşük alınca, 
artış oranı % 8 de olur, % 18 de olur. 

Değerli arkadaşlarım; nitekim 1969 raka
mını ben bir başka rakam ile mukayese ettim. 
Bir yıl öncesi ile değil, iki yıl öncesi ile, 1967 ra
kamı ile mukayese ettim. 1967 rakamına göre 
her yıl % 7,2 ihracatın plâna göre artması lâ-
zrnı. 1967 den 1969 a kadar mürekkep faizi de 
düşünürseniz, % 15 civarında bir ihracat artığı 
gerçekleşmesi, plân hedefine ulaştık diyebilmek 
için zaruri idi. Halbuki, 1987 rakamına göre 
1969 ihracatının farkı % 2 den ibarettir, iki yıl 
sonra % 2 den ibarettir. Şu halde, 1968 in dü
şük, çok düşük, anormal derecede düşük rakamı 
ile mukayese ederek, «% 8 artış sağlanmıştır» 
demek, bir şey ifade etmez. Aslında, 1969 yılın
da da tıpkı 1968 yılında olduğu gibi plân hedefi
nin gerisinde olduğumuz bir gerçektir. 1968 de 
plân hedefinin 44 milyon dolar gerisindeydik, 
1969 da da 40 milyon dolar gerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi dış ödeme den
gesinin görünmiyen kalemleri üzerinde biraz 
durmamız zaruri olmaktadır. Bunların başın
da turizm konusu geliyor. Turizm alanında 
yıllardan beri bu 'kürsüde başarıdan bahsedi
lir. Yıllardan beri resmî nutuklar ve demeç
lerde plân hedeflerini geride bırakan başarı 
edebiyatı yapılır. Bunu birçok bakanlardan 
dinledik. Şunu ifade edeyim ki, mensuboîdu-
ğum siyasi parti iktidarda olduğu devirde de 
Bütçe Komisyonuna gidip, plân hedefini aştık 
edebiyatı bu rakamlarla çatışıyor, demişimdir. 
Bunu, bugün söylemiyorum. Gerçek durum 
daima bunun aksi olmuştur. Şimdi size resmî 
belgelere ve Hükümetin imzasını taşıyan res

mî belgelere dayanarak turizm alanında plân
ların hedefi ne idi, gerçek durum ne olmuştur; 
bunun tahlilini yapmaya çalışacağım. 

Yalnız bir genel hüküm ile evvelâ bu nok
tadaki acı gerçeği açıklamak isterim. Bütün 
Akdeniz kıyısındaki ülkeler içinde sevgili Tür
kiye'miz turizmden gelir sağlamıyan, tam ak
sine dış seyahat gelir ve giderleri karşılaştırıl
dığı zaman, kazandığından fazlasını turizme 
sarf eden yegâne ülkedir. Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalarında yer alan bütün Akdeniz ül
keleri içinde sanayi ülkesi var, fakir ülke var, 
hiristiyan ülke var, müslüman ülke var, çağ
daş hayata geçmiş ülke var, başka türlü yaşa
yanı var, harb içinde olanı var, barış içinde ola-

j m. var. Türkiye'ye göre turist ihraoeden ül-
I kalısre daha yakın olanı var, bize nazaran çok 

daha uzak olan Akdeniz ülkeleri var. * Bu 
Akdeniz ülkelerinin şartları birbirinden fark
lı, ama bir noktada hepsi birleşiyor; hepsi tu
rizmden kazanç sağlıyor. Bir ülke, Türlkiye, 
turizmde aklığından fazlasını vermekte devam 
»ediyor ve 1963 ten bu yana devam eden plân 
hedeflerini geride bıraktık edebiyatına rağ
men. 

Değerli arkadaşlarım; daha 1966 da dün
yada, toplam turizm tüketimi yılda 13 milyar 
doları aşmıştır. Yıldan yıla dünyada turizme 
sarf edilen meblâğ hızla kabarmakta, Türkiye 
bundan hissesini alamamaktadır. 

Turizm bir süreden beri dünya ticaretinde 
en büyük kalemi teşkil etmektedir. Tu
rizmde plân hedefini aştığımızın iddia edildiği 
yıEarm birinde Hükümetçe hazırlanan yıllık 
programda plân hedeflerini neden geride bi
ralı lığımız, neden turizm sahasında tahmin ve 
ı sapları taşan bir büyük başarı kazandığımız 
soyla izah ediliyordu. 1967 Hükümet Prog
ramı; meteoroloji bültenlerini çok andıran şu 
müjdeli satırları o!kuyoruz, sayfa 334. Ciddi 
konular arasında size biraz da tebessüm yara
tacak bir cümle okumak istiyorum: «Uluslar
arası turizm hareketleri Kuzeybatıdan Güney
doğuya uzanan bir mihver etrafında gelişmekte 
ve gittikçe artan bir şekilde Türkiye'yi tesiri 
altına almaktadır.» Yani biz bir şey yapmasak 
da, Kuzeybatıdan Güneydoğuya doğru uzanan 

I bir turizm dalgası 'Türkiye'yi tesiri altına 
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alıyormuş. Müjdeli haber... Bu satırlar bere- ı 
iketli turist yağmurlarının Türkiye'ye yağmak
ta olduğunu gösteriyor. (G. P. sıralarından 
alkışlar) Resmî iddiaya göre plân hedefini aş
mıştık. Çünkü, tanıtma çalışmalarımız müspet 
tesirlerini göstermişti. Başarının madde mad
de sebepleri sayılmış. Tanıtma çalışmalarımı
zın olumlu tesirleri, deniyor. Başka bir gerek
çe de söyleniyor: «Türkiye'de ekonomik, 
sosyal, siyasal alanda bu turizm akımını dur
duracak bir olay cereyan etmemiştir.» Doğru. 

Şimdi biraz da turizmden sağlanan net ge
lirleri gösteren resmî rakamları konuşturalım 
ve hemen belirtelim 'ki, turizm gelirleri konu
sundaki hayal kırıklığı ihracatta olduğu gibi : 
İkinci Plân dönemine rastlamaz. Bu konudaki i 
hayal kırıklığı Birmci Plân döneminin başın- | 
dan beri, 1963 ten bari sürer gelir. O zaman- | 
dan beri tablo hüzün verici. 

Plân 1964 te turizmden 18 milyon dolar ge
lir sağlanacağını, turizm giderlerimizin ise 1964 
te 21 milyon dolan bulacağını böylece yıllık 
turizm bilançomuzun o yıla mahsus olmak üze
re 3 milyon dolar kayıp ile kapanacağını, fakat 
daha 1965 ten itibaren net kazanç devrinin 
başlıyacağını ilân ediyordu. 1964 te turizm bi--
lânçosu nakıs 3 milyon dolar ile değil, nakıs 
13 milyon dolar ile kapandı. Turizm giderleri, 
plânın tahmin ettiği gibi, tam 21 milyon dola-4 

rı buldu. Türkiye'den gidecek turistlerin sarf 
edecekleri döviz konusunda hiç hata yapılma
mış; 21 milyon doları buldu, fakat turizm ge
lirlerimiz plânın öngördüğü 18 milyon dolara 
ulaşamayıp, 8 milyon dolarda kaldı. 

Yıl 1965. Plân turizm giderlerinin 23 mil
yon dolar olarak teşekkül edeceğini hesapla
mıştı. Dışa giden turist vatandaşlarımız, plâ
nı yalanlamadılar. Turizm giderleri hattâ faz-
lasiyle gerçekleşip 24 milyon dolan buldu. Bu< 
na karşılık gelirlerin 25 milyon dolar olaca
ğı. hesaplanmıştı. Gerçekleşen gelir 13,5 milyon 
dolarda kaldı. Böylece, 1965 yılının turizm bi-
lâçosu da plânda ümidedilen kazanç yerine 
10 500 000 dolar zarar ile kapandı. 

Yıl 1966. Plâna göre dışa seyahate giden 
Türk vatandaşları 25 milyon dolar döviz kul
lanacaklardı. Bu gider tahmini fazlasiyle ger
çekleşti, 26 milyon doları buldu, fakat 1966 I 
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nın turizm gelirleri plâna göre 35 milyon do
lar olmak gerekirken 12 milyon . dolarda kaldı. 
Meteoroloji bülteninin hemen yakınlarındayız, 
bu tarihlerde. 35 milyon ümit, 12 milyon ger-< 
çekleşme. Böylece 1966 turizm bilançosu da 
plâna göre yine 10 milyon dolar kârla kapan
ması gerekirken, 24 milyon dolar farkla, yani 
nakıs 14 milyon dolar farkla kapandı. 

Yıl 1967. Türk vatandaşlarının turizm gi
derleri yine plân tahminine çok yakın olarak 
26 500 000 doları buldu, fakat Türkiye'ye gelem 
turistlerden plâna göre 48 milyon dolar döviz 
sağlamamız gerekirken bu gelir 13 milyon do
larda kaldı. Böylece, müjdeli haberlerin veril
diği 1987 yılında da turizm bilançosu plânın 
öngördüğü şekilde 20 milyon dolar net kazanç 
yerine ne yazık ki, 13 500 000 dolar açık 
ile kapandı. Türkiye, yabancı devletlerden faiz 
ile kredi alan ve borçlanarak elde ettiği bu 
dövizlerin bir kısmını kendi yurtdaşlarının eğ
lence seyahatleri için sarf eden bir ülke ol
makta devam etti. Bu arada daha 1964 te İs
panya'nın turizm geliri 873 milyon dolara, İtal
ya'nın 1964 teki turizm geliri 826 milyon dola
ra yükselmişti. Biz, nakıs işaretinden bir tür
lü kurtulamazken, bir çok Akdeniz ülkeleri yıl
da 1 milyar dolara doğru yol alıyorlardı. 

Yıl 1968. ikinci Plân dönemi başlıyor. Bi
rinci Plân dönemi zararla kapandığı ve tahmin
lerin hiçbiri gerçekleşmediği için, yeni kalkın
ma plânı hazırlanırken Devlet Plânlama Teş
kilâtı ve Hükümet eski hayalleri terk etti ve 
çok daha gerçekçi, çok daha mütevazi tahmin
ler yapılmasına karar verdi. Böylece, 1968 yı
lında işe tekrar sıfırdan başlandı. İkinci Kal
kınma Plânını açıp baktığınız zaman görürsü
nüz ki, 1967 de 20 milyon dolar kârdan bah
sediliyordu, bir yıl evvel; bu terkedilmiş ve 1968 
net rakamı sıfır olarak gösterilmiştir. Yani ge
lirler giderleri karşılıyacak, başabaş. 1968 de 
bu eşitlik de sağlanamadı, bu çok mütevazi he
defe de ulaşılamadı. Turizm bilançosu yine 
9 300 000 dolar zarar ile kapandı. 

Yıl 1969. İkinci Kalkınma Plânı 1969 da dış 
seyahat gelirlerimizin giderlerimizi aşacağını 
ve yıllık turizm bilançosunun 5 milyon dolar 
kazanç ile kapanacağını öngörüyordu. Ne ya. 
zık ki, 1969 yılının da zarar ile kapanacağı, 
Hükümetin imzası ile Resmî Gazetede yayınla-
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nan 1970 programının 251 sayılı Dış Seyahat 
gelir ve giderleri başlıklı tablosundan anlaşıl
maktadır. 1969 zarar ile kapanıyor; 1969 gelir 
ve giderleri arasındaki fark, kesin rakamlar 
değil, arna tahmini ve kesine çok yalan ra
kamlar, yine 39 milyon dolar gerçekleşen gider, 
35 milyon dolar gerçekleşen gelir ve nâlıis 4 
milyon dolarla kapanacağı anlaşılıyor. 

1970 yılının ise, tahmini rakamlarının ger 
çeMeşeceğine, şu tabloları okuduktan sonra faz
la ihtimal vermediğimizi söylersek bizi kimse
nin bu konuda kötümserlikle itham edeceğini 
sanmıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, kısaca çizmeye çalıştı
ğım şu tablodan üzüntü duymıyacak hiçbir 
Türk vatandaşı yoktur. Türkiye, dış seyahat 
giderleri, dış seyahat gelirlerini aşan, borçla
narak sağlaJdiğı dövizleri bir kısım vatandaş
larının eğlence turizmi için sarf eden bir ülke 
olmaktan mutlaka kurtulmaya mecburdur. Ço
cuklarını, genç eşlerini köyde kaderine terk 
ederek Almanya'da alınteri ile ekmek parası 
kazanıp Türkiye'ye döviz gönderen iğciden al
dığımız dövizi veya Lüiksemburig Devletine dahi, 
Holânıda'ya, Belçika'ya, bir kaç milyon 'dolar, 
bazan yılda bir kaç yüzbin dolar konsorsiyum 
yoliyle yardım almak için bir çok anlafmaior 
yaparak yardım istediğimiz hesaba katılırsa, 
Türk vatandaşlarının bayram taltiîi geçirmek 
için Ehramlarda bayram eğlencesi terfcibetmesi-
ne veya bilmem hangi uzak kıtanın hangi eğ
lence şehrinde, hangi kumar şehrinde Niee'de, 
Oannes'de Kurban Bayramı tatili geçirmesi için 
birtakım programlar tertiplenmesine acaba 
millî vicdan razı olabilir mi, sorusunu göçen 
yıl bu kürsüye getirdik, daha öne9 de götirmi> 
tik. 

Arkadaşlar, vatandaşlar giderler. Kimseyi, 
niye gidiyorsun diye muaheze edemezsiniz. Bu 
hakkı tanı'dığımz zaman gider, bu hakla tanı
dığımız müddetçe de gideceklerdir. Bir vatan
daşa bu hak tanmJdıktan sonra, niçin bu hakkı 
kullanıyorsun diyemezsiniz. Hükümet, kendi 
tanıJdığı bir hakkı vatandaşa niçin kullanıyor
sun diye bir tenkid mevzu yapamaz. Ama hü
kümetin alacağı kararlarla bu israfın önlenme
sinin mümkün olup olmıyacağının araştırılması 
ciddî bir konu olarak ortada durmaktadır. Bu

nu geçen yıl bu kürsüden söyledik. Geçenlerde 
İstanbul İktisat Fakültemizin çok değerli bir 
profesörü bu konuya ayırdığı bir makalesinde; 
Türkiye'nin mutlaka eğlence turizmi bakımın
dan gerekli tedbirlerin alması gerektiğini ifade 
ediyordu. 

Bu böyle devam etmez. Hemen belirtelim ki, 
yurt dışı seyahat masraflarımız resmî kayıtlara 
geçen miktarlardan ibaret değildir. Bunu böy
le sanmak, yani gelirlerimizin bir kısmı resmî 
kayıtlara geçmiyor diye teselli bulanlar var, gi
derlerimizin de hepsinin Merkez Bankası kayıt
larına geçtiğini sanmak safdillik olur. Seyahat 
programlarına baktığınız zaman, esasen resmen 
Devletin verdiği imkânlarla bunun yapılmasının 
müminin olup olmıyacağı dahi kolaylıkla soru
labilir durumdadır. Bize cevap olarak belki 
denecektir ki, verdiğiniz bu rakamlar doğru, 
(tabiî doğru, çünkü resmî kayıtlardan alınmış) 
ancak, turist sayısında yıldan yıla önemli art
malar var, bilhassa son 3allarda 1968 yılında, 
1969 yılında turizm gelirlerimizde ve turist sa
yısında önemli artışlar görüldü. Doğrudur. Yi
ne resmî istatistiklere baktığınız zaman 1968 
ve 1969 yılında turizm gelirlerinde nispî bir ar
tış görürsünüz. Plân hedeflerinin çok gerisinde 
olmakla beraber nispî bir artış görülür, turist 
sayısında önemli artışlar görülür. Fakat geli
niz bunun da izahını yine ben yapmıyayım, bâ
zı resmî belgelere atıf yaparak açıklıyalım. 

Arkadaşlar, Hükümetin imzasını taşıyan 
1970 programında (Resmî Gazete sayfa 126 ve 
sayfa 7 de) verilen izahattan açıkça anlaşılmak
tadır ki, turizm gelirlerinde görülen bu artışın 
bir kısmının gerekçesi turizm alanındaki tanıt
ına ve saire faaliyetlerinden ziyade, çok isabet
li bir tedbir olduğuna inandığımız ve tedbir 
alınmadan evvel bu kürsüden bütçe müzakere
leri sırasında, mutlaka bu yola gidilmelidir, di
ye savunduğumuz bir tedbirle ilgilidir. O ted
bir de; turizm dövizlerine ayrı bir kur tatbik 
etme karandır. 1968 bütçe müzakerelerinde bu 
kürsüden İsrarla bu tezi savunmuştuk. Efen
dim; tek kur uygulayacağız inada lüzum yok
tur, işçi dövizlerine ayrı kur uyguluyoruz, ha
rice giden vatandaşlarımıza ayrı kur uygulu
yoruz, ihracatta bâzı kalemlerde prim vermek 
suretiyle tedbirler alıyoruz, ithalâtta teminat 
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paralarını önceden alıp uzun zaman bekletmek 
suretiyle fiilî tedbirlerle ithalât dövizini daha 
pahalı hale getirmenin tedbirlerini alıyoruz, 
serbest kurla resmî kur arasındaki fark çok 
büyümüş, birazdan bahsedeceğim, 1958 yılında 
son para ayarlaması yapıldığı günden bu ya
na Türk parasının dahili gücünde, toptan eşya 
fiyatı endekslerine göre, içerdeki değerinde 
% 80 düşme olmuş, 1958 yılından bu yana kur 
sabit kalmış, bu kur üzerinden turistlerden dö
vizlerini satmalmaya kalkıştığımız takdirde, bu
nun resmî kanallardan yapılması güçleşiyor, ka
raborsayı besliyor, geliniz bu dövizlere ayrı bir 
kur tatbik edelim, bu adımı atalım göreceksi
niz ki, bir miktar Merkez Bankası kayıtlarına 
giren turizm dövizi artacaktır, demişizdir. isa
betli şekilde bu karar, yanılmıyorsam 1968 yı
lının Mart ayında alındı ve 1968 yılının Mart 
ayında yürürlüğe giren bu tedbirden sonra dö
viz gelirlerimizde, yeterli değil ama, hissedilir 
bir artış görüldü. 

Turist sayısındaki artışın tamamını değil 
ama, bir kısmını da izah eden başka bir hâdise 
vardır. Yine plân ve program sayfalarında açık
ça resmî belgelerde gösterilmiştir İd, turist ta
rifi bu son yıllarda değiştirilmiştir. Turist ta
nımının genişletilmesi suretiyle bu tanımın kap
samına evvelce turist sayılmıyan kimselerin 
alınması yüzünden turist sayısında bir miktar 
artış olduğu Devlet Plânlama Teşkilâtının ha
zırladığı belgelerde gösteriliyor. Bu arada, 
meselâ Ankara'da bulunan yabancı elçilik men
suplarının dahi dövizlerini yeni yüksek kur
dan ibozdurafoilmelerini temin etmek için, bu
radaki büyükelçilik mensuplarının da turist 
sayılarak onların da, % 33,3 vergi iadesinden 
istifade etmeleri kararı alınmış ve böylece bun
lar da tabiî turistik döviz gelirlerini artıran, 
ama sözde artıran bir kalem olarak rakamla
ra girmiştir. 

O halde (biraz evvel verdiğim rakamların 
yorumlanmasında bu tarif değişikliklerini de 
hesaba katmak lâzımdır. 

(Sevgili arkadaşlarım; müsaadenizle şimdi 
yine dış ödeme dengemizle ilgili bir başka 
önemli konuya, yabancı sermaye konusuna 
geçmek istiyorum. Biraz evvel bu konuda sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü de 
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i dikkatle dinledik. Yıllardan beri her bütçe ko
nuşmasında bu mevzu heyecanlı tartışmalara 
vesile verir. 

Arkadaşlar; Güven Partisi kalkınmamız 
, için yabancı sermayeye fazla bel bağlamanın 
i basiretsiz bir hareket olacağına daima dikkati 

çekmiştir. Güven Partisi, yabancı sermaye ko-
j nusuna his açısından, donmuş doğmalar, ka

lıplaşmış ve köhnemiş, eskimiş ideolojiler açı
sından bakmaz. Güven Partisi bu konuya, 
akıl açısından ve millî menfaat yönünden sağ-

( lam hesaplar yaparak bakılmasını ister. Biraz 
I sonra arz edeceğim bâzı resmî rakamlar bu 
j konudaki düşüncelerimizi ve bâzı endişelerimi-
| zi daha çok açıklığa kavuşturacaktır. Başka 

bir vesile ile arz ettiğim gibi, yabancı serma
ye ateş gibidir, iyi kullanılırsa faydalı olur, 
yanlış kullanılırsa yakar, mahveder. Enerji 
ve ısı kaynağı olan ateş, tedbirsizce avuçlanır 
ve kucaklanırsa insanı yakar. Sobada faydalı 
olan ateş, halı üzerinde zararlı olur, çatıda 
tehlikeli olur. Yabancı sermayenin de faydalı 
mı, zararlı mı olduğu aslında kullanılış yerine 
ve şartlarına bağlıdır. Ateşe dost veya düşman 
olunmaz. Ateş akıllıca kullanılır. Yabancı ser
maye için de durum böyledir. 

Güven Partisi, dış ödeme dengemizin düzel
mesine hizmet etmiyen, yeni ve ileri bir tekno
lojiyi Türkiye'ye kazandırmıyan, mevcut millî 
sanayiimizi baltalıyan veya millî sanayiin ge
lişme kıvamına geldiği bir alanda millî sana
yiimizin gelişmesini engelliyen yabancı serma
ye çeşitlerine karşıdır. Suni bir tüketim ihti
yacı yaratarak ve millî kaynakların bir kısmı
nı bu suni tüketim kanalına aktarmak suretiy
le millî tasarruf kaynaklarımızı daraltan, dış 
ödeme dengemize ya ithalât ikamesi veya ihra
cat yoluyla olumlu etkiler yapmak şöyle dur
sun, aşırı kâr transferleriyle dış ödeme denge
mizi olumsuz yönde etMliyen yabancı serma
ye çeşitleri memleket için zararlıdır. 

Son yıllarda yabancı sermayenin yıllık 
kâr transferleri yükselmektedir. Yabancı ser
mayenin bir yılda Türkiye'den döviz olarak 
yurt dışına yaptığı kâr transferleri aynı yıl 
zarfında yurdumuza giren yabancı sermaye 
miktarını aşmaya başlamıştır. Rakamlar, tu-

1 rizm alanında olduğu gibi, bu alanda da ha-
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yallerle gerçeklerin birbirine uymadığını gös- I 
termektedir. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı, Türkiye'ye girmesi beklenen yabancı ser
maye miktarlarını şöyle gösteriyordu : 1968, 
plânın birinci yılında 40 milyon dolar, 1969 da 
43 milyon dolar, 1970 yılında 47 milyon dolar. 
(Plân, tablo 57). Yabancı sermaye girişleri ha
kikatte şöyle oldu : 1968 yılında beklenen 40 
milyon dolar yerine, 13 milyon dolar geldi. 
1969 yılında beklenen 43 milyon dolar yerine, 
20 milyon dolar geldi. 1970 yılında plân rakamı 
47 milyon dolar olduğu halde, Hükümetin 
hazırladığı yıllık programda bu rakam yarı ya
rıya indirilmiş ve plândaki bu hedefe nasıl olsa 
ulaşılamıyacağı tahmin edilerek, Türkiye'ye 
içinde bulunduğumuz yıl zarfında 25 milyon 
dolar tutarında yabancı sermaye gelebileceği 
tahmin edilmiştir. 

Buna karşılık Türkiye'den dışarıya döviz 
olarak transfer edilen yabancı sermaye kârları 
ne durumdadır? Bu kârlarda son yıllarda hızlı 
bir tempo ile artış görülmektedir. Plân, 1968 
yılında 23 milyon dolar kâr transferi yapıla
bileceğini hesaplamıştı. Dışarıya kâr olarak ak
tarılan döviz bu tahmini aşarak, 32 milyon 
doları buldu. Yani, dışarıya götürülen döviz 
32 milyon dolar oldu. 1968 yılında yeniden gi
ren yabancı sermaye 13 milyon dolarda kaldı. 
Plâna göre net olarak 17 milyon dolar gelen 
sermaye giden dövize nazaran fazlalık arz ede
cekken, tam aksine, 32 milyon dolar gitti, 13 
milyon dolar geldi. 1968 bilançosu bu. 

1969 yılında, biraz evvel arz ettim; bekle
nen 43 milyon dolardı, 20 milyon dolar geldi. 
Gideceği tahmin edilen kâr transferi 27 milyon 
dolardı, fiilî transfer 30 milyon doları buldu. 
Ve yine fiilî transferler gelen miktarın 10 mil
yon dolar üstünde olarak aleyhimize kapandı 

1970 yılında da kâr transferinin plân raka
mını aşacağı şimdiden belli. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının hazırladığı ve Hükümetin kabul 
ettiği 1970 yıllık programının 57 nci tablosuna 
bakıldığı zaman görülmektedir ki, 1970 yılın
da da yabancı sermayenin kâr transferleri 
plândaki tahmini aşacak, buna karşılık Türki
ye'ye gelmesi beklenen yabancı sermaye plân
daki hedefin yarısı civarında tahmin edilmek
tedir. | 
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ıSevgili arkadaşlarım, bütün bu rakamları 
ifade ettikten sonra konu üzerinde daha fazla 
durmadan yabancı sermaye konusunda alın
ması gerekli birçok tedbirlerin ihmal edildiği
ni ifade ederek işçi dövizleri konusunda, dış 
ödeme dengemizin, bir başka mühim kalemine 
geçmek istiyorum. 

işçi dövizleri, son yıllarda hamdolsun dış 
ödeme dengemizin önemli kalemlerinden biri 
haline gelmiştir. İşçi dövizleri Türkiye'yi çok 
büyük sıkıntılardan kurtarmıştır. Katlandık
ları fedakârlıklarla ve milletimizi şerefle tem
sil eden asil davranışlariyle Anadolunun mert 
evlâtları, yurt dışında çalışan işçilerimiz, mil
letimizin minnetine ve şükranına hak kazanmış
lardır. 

Bu işçilerimizin maddi ve mânevi ihtiyaç
larının daha iyi karşılanması, huzur içinde 
çalışmaları için hiçbir tedbir ihmal edilmeme
lidir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
üzerinde ısrarla duracağımız bir konu var; yurt 
dışındaki işçilerimizle ilgili. Yurt dışındaki 
işçilerimizin kazançları, serbest döviz piya
sasını, yani karaborsayı, çıplak tabiriyle dö
viz karaborsasını değil, Merkez Bankamızın 
kasalarını daha geniş ölçüde beslemelidir. Bu
nun için de anavatana, aile yuvalarına has 
ret kalarak yurt dışında çalışan, para birik
tiren bu memleket evlâtlarının kazançlarını ha
kiki değeri üzerinden satmalma yoluna git
memizi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Güven 
Partisi Grupu adına teklif etmek istiyoruz. Bu 
kur, bugün gerçek değerin altındadır. Münih 
istasyonunda eline geçirdiği Markı, kazandığı 
Markı daha yüksek bir fiyat üzerinden değer-
lendirebilen işçi vatandaşımıza, sen bunu res
mî kanallardan daha düşük bir kur üzerin
den gönder, demekten vazgeçtiğimiz ve Mark
ını, Florinini, dövizini gerçek değer, serbest 
kurdaki değer üzerinden almaya karar verdi
ğimiz gün, şimdi 140 milyon dolar civarında 
olmasıyla övündüğümüz işçi gelirlerinin, bu
nun üzerinde bir rakama ulaşacağı, Türkiye'
nin de dış ödeme dengesindeki büyük sıkıntı
sının, bir ölçüde bu kanaldan giderilebileceği 
inancındayız. 

Turizm dövizleri konusunda, 1968 de yap
tığımız ricaya benzer bir ricayı, ama çok 
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faydalı sonuçlar doğuracağına samimî olarak 
inandığımız bir ricayı tekrar ediyoruz. 

Arkadaşlar, 1969 yılında memnuniyet ve
rici bir gelişme oldu ve Batı ülkelerindeki 
resesyonun da yenilmesiyle ilgili olarak yurt 
dışına giden işçilerin sayısında gerçekten 
önemli artışlar görüldü, işçilerimizin eziyet 
çekmesini önlemek ve işçi şevkini hızlandırmak 
için işçilerin gidişindeki formaliteler basit
leştirilmeli, asgari hadde indirilmelidir. 

Tasarrufların yurda gönderilmesini teşvik 
için işçilerimize çeşitli bankalar tarafından, 
Devlet tarafından tanınmış olan haklar var
dır, kolaylıklar vardır. Bunlar, işçilerimize 
çok daha iyi duyurulmalıdır. Maliye Bakan
lığının çok güzide uzmanları tarafından işçi 
dövizleriyle ilgili olarak hazırlanmış bir ra
por vardır. Sayın sorumluların, bu raporları 
incelemek fırsatını bulamamışlarsa, hakikaten 
güzel bir rapor olan bu teknik raporu ince
lemelerini rica edeceğim. Bu raporda sadece 
bugün uygulamasına mevzuatla karar veril
miş olan bâzı imkânların, işçilerimizin daha 
cazip propaganda usulleriyle iyi öğretilmesi, 
iyi tanıtılması halinde, işçi dövizlerinde, ra
kam da tahmin edilmiştir, çok büyük artışların 
kaydedilebileceği gösterilmektedir. 

Arkadaşlar, dışarda turizm büroları aç
mak suretiyle tanıtma faaliyeti gösteriyoruz 
diye verdiğimiz etek dolusu paraların bir 
kısmını kendi anadilimize bastıracağımız bro
şürlerle, sarfedeceğimiz tanıtma gayeleriyle 
kendi işçilerimiz arasında yapacak olsak ve 
kendilerine tanınmış olan, bugün tanınmış olan 
kolaylıkları tam olarak anlatıp, onlarda bunun 
sağlıyacağı kazançlara dir daha kuvvetli bir 
güven duygusu uyndıracak olsak, Türkiye'ye 
girecek olan döviz miktarının 200 milyon do
lara ulaşabileceği ümidi, benim değil, uzman
ların iddiası ve ifadesidir. 

Bu kadar önemli bir kaynakta ihmale ta
hammül edebilecek bir durum olmadığı ise, 
Türkiye'nin dış ödeme dengesindeki güçlükler 
doğuran durum karşısında, meydandadır. Alı
nacak tedbirlerle, işçilerimizin yurda birtakım 
lüks tüketim maddeleri taşımaları yerine, 
resmî kanaldan döviz göndermelerinin kendi
leri için daha cazip ve kârlı hale getirildiği 
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takdirde bundan Türkiye'nin çok büyük ka
zançlar sağlıyacağı inancındayız. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Bakan bu sa
bah yaptıkları konuşmada, işçi dövizi gelirle
rinin 1969 yılında program hedefini aşmış ol
duğunu, 120 milyon dolarlık hedefe karşılık, 
geçen yıl 141 milyon dolar işçi dövizi sağlan
dığını ifade ettiler; doğrudur. Fakat yine bi
raz evvel başka bir konuda, ihracat artış yüz
desinde olduğu gibi, Sayın Bakan, bunun ka
dar doğru olan bir başka gerçeği ifade etmeme 
izin versinler. Aslında plân hedefi, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı baskısı, (plân sayfa 95, 
tablo 57) de görüleceği üzere, 1969 yılı için 
150 milyon dolardı. Ama yıllık program ha
zırlanırken bunun gerçekleşemiyeceği tahmin 
edildiğinden, Hükümet kendi planındaki 150 
milyon doları, 1969 programında 120 milyon 
dolara indirmiş, şimdi «hedefi aştık» denirken 
verilen rakam 141 milyon dolar, aslında doğ
ru. Küçültülmüş hedefin ilerisinde, ama ikinci 
Kalkınma Plânının 57 nci tablosunda gösteri
len 150 milyon doların yine de maalesef biraz 
altındadır. Bu da gerçek ve resmî bir rakamdır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışına giden 
işçilerle ilgili bu konuyu kapatmadan önce, 
millî sanayiimizin şiddetle muhtacolduğu ye-
tirmiş, teknik bilgilere sahip, vasıflı iş gücünün, 
hiçbir vasıf istemiyen basit işlerde, teknik bil
gilerini körleştiren birtakım basit işlerde 
çalışmak üzere yurt dışına gitmesini önli-
yecek tedbirlerin de esaslı bir inceleme ve 
araştırmaya tabi tutulmasını rica ediyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimiz arasında sistem
li şekilde yapılmakta olan mel'un propaganda
ların, adını açıkça söyliyeyim, komünizm pro
pagandasının karşı ve tesirli tedbirlerle önlenme
si için çalışılmasında zaruret olduğu inancında
yız. 

Arkadaşlar, dış ödeme dengemizin açığını 
kapatmak için her yıl dış yardım alıyoruz. 
1970 programının incelenmesinden anlaşılıyor 
ki, 1969 da fiilen sağlanan program yardımı 
110 milyon dolardır. 1970 yılında geçen yıl 
sağlanan program yardımına kıyasla 30 mil
yon dolar fazla yardıma Türkiye'nin ihtiyacı 
olacaktır. Şartları kalkınma kredisi mahiye
tinde olmıyan, kısa vadeli IMF kredileri veya 
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sanayiimizin muhtacolduğu hammaddeleri, ya
tırım mallarını serbestçe tedarik etme bakı
mından gerekli rahatlığı vermiyen ve belli bir 
projeye bağlı olan proje kredileri dışında, 
muhtacolduğumuz ve konsorsiyumdan sağlana
cak program kredileri bakımından içinde bu
lunduğumuz yılda, bir yıl öncesine göre yar
dım ihtiyacımızın maalesef 30 milyon dolar faz
la olacağı, plândaki iyimser sayılabilecek tah
minlere rağmen, resmî belgede gösterilmekte
dir. 

Türk ekonomisinin dış yardıma olan ihti
yacının bir türlü azalmaması son derecede 
üzüntü vericidir. Bu durum, yukardan beri bir 
bir ele aldığımız ihracat, turizm, işçi gelirleri 
ve benzeri konularda yepyeni ve dinamik bir 
tutuma memleketin ihtiyacı olduğunu göster
mesi bakımından önem taşımaktadır. 

Konuşmanın buraya kadar olan kısmında 
nice lüzumsuz teferruatla uğraşmaya vakit bu
labilen Hükümetin, memleketin temel dâva-
larmdaki ihmallerini, vahim gecikmelere ula
şan gevşeklik örneklerini, beş yıldan beri 
tekrarlanıp duran birçok vaitlere sadakat 
gösterilmediğini kendi imzalarını taşıyan bel
gelerle ortaya koymaya çalıştı. Gösterilecek 
örnekler şüphesiz bu saydıklarımızdan ibaret 
değildir. Konuşmamızın bundan sonraki bö
lümünde bu tutumun başka örneklerini Yüce 
Meclise kısaca arz etmek imkânını bulacağım, 
yeri geldikçe. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sosyal güven
lik alanında önemli bâzı konulara dokunmak 
istiyorum. 

Güven Partisi grupunun işçi dâvaları, ça
lışma mevzuatı, sosyal güvenlik konularında
ki teferruatlı görüşleri, bu kürsüden birçok 
defa ifade edilmiştir, ilgili bakanlık bütçesinde 
değerli sözcü arkadaşımız tarafından tek
rar açıklanacaktır. 

Güven Partisi grupu, artan hayat paha
lılığının başta dar gelirli zümreleri ezdiği 
gibi, işçi ücretlerine yapılan zamları da alıp 
götürmemesi için ciddi tedbirler alınmasını is
ter. Tarımda çalışanların bu sektörün özel
liklerine ve memlekette mevcudolan şartlara 
uygun birtakım iş kanunu ile güvenliğe kavuş-
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turulmalarını zaruri görürüz, işsizlik sigor
tası konusu, artık vait safhasından çıkarak 
gerçekleşme safhasına girmelidir, işçi çocuk
larına, Sosyal Sigortalar Kurumundan eği
tim bursu sağlanması konusunda işçilere, koo
peratifler dışında ferdî mesken kredisi yoliyle 
mesken edinme kredisinin sağlanması bah
sinde, işçi yardımlaşma kurumun kurulması 
bahsinde yapılmış olan vaitlere ve girişilmiş 
olan icraatın, alınmış olan kararların daha 
dinamik ölçülerle tatbikatını rica etmekteyiz. 

Esnaf ve sanatkâr vatandaşlarımızın da ta
rımda çalışanlar gibi hastalık, ihtiyarlık, kaza, 
ölüm hallerinde Sosyal Sigorta güvenliğinden 
yararlanması zarureti vardır. Türkiye,de pek 
çok sayıdaki esnaf vatandaş her türlü güven
likten mahrumdur. Şoför vatandaş kaza geçir
diği zaman, terzi vatandaş iğnesini eline ala
maz hale geldiği zaman, sanatkâr vatandaş çe
kicini sallıyamaz, fırçasını eline alamaz, tezgâ
hı başında uğraşamaz, dükkânının kepengini 
kaldıramaz hale geldiği zaman kaza, hastalık, 
ihtiyarlık sebebiyle, çoluk çocuğunun nafaka
sını temin etmek imkânından mahrumdur. Bu 
büyük kütleyi sosyal güvenliğe kavuşturmak 
hususunda yıllık programlarda, çok eski yıllar
dan beri vaitler varadır. 

Arkadaşlar, izin verirseniz, yine iktidarda 
bulundukları için ilk Başbakanlık yılı olan Sa
yıp. Demirerin, 1965 yılında hazırlanmış 1906 
yıllık . programının 58 nci sayfasından sosyal 
güvenlikle ilgili bâzı satırları okumak istiyo
rum; «işsizlik Sigortası kanun tasarısı üzerin
deki çalışmalar sonuçlandırılacaktır.» Yıl, 1966; 
program sayfa 58 «Tarım sektöründe çalışan
ların sosyal güvenlik kapsamına alınmaları ko
nusundaki inceleme ve hazırlık çalışmalarına 
devam edilecektir. Bu konuda ilk kademe ola
rak tarım işçilerinin çalışma şartlarının tanzi
mine dair ön kanun tasarısının kanunlaştırıl
ması sağlanacaktır.»' 1966 programı, sayfa 58. 
Yine aynı programda esnaf ve sanatkârlar için 
hadtalık, ihtiyarlık ve ölüm sigortası kurulma
sı konusunda çalışma yapılması öngörülmekte 
idi. 

Bu konuların üçü de 1970 in konusu olmak
ta devam ediyor. Güven Partisi Grupu, bu yıl
lanmış dâvaların en kısa zamanda sonuçlandı-
nlnıasmı temenni etmektedir. 
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Hem iktisadi, nem de sosyal yönleri olan bir 
başka konu, toprak konusudur. Nazik bir ko
nu. Güven Partisi, Türkiye'de ekilen toprakların 
son 25 yılda iki misli arttığını bilmiektedir. Bu
gün artık ekilebilir toprakları alabildiğine ge
nişletmek, tekrar ikiye katlamak imkânına 
millet olarak sahip değiliz. Zirai üretimi art
tırmak için ekilebilir araziyi genişletmekten 
çok, dönüm başına verimi artırma yoluna git
meye mecburuz. Bugüne kadar nüfus artışını, 
ekilebilir araziyi iki katma çıkarmak suretiy
le karşılayabildik. Bundan sonra nüfus patla
ması, nüfus artışı hızla devam öderken ve eki
lebilir arazinin sınırlarına varmış olduğumuz 
bir devimde, dönüm başına verimi ve ziraatte ça
lışan insan başına verimliliği artırıcı tedbirler 
hayati önem kazanmış bulunmaktadır. 

Şüphesiz tarım kalkınmasını sadece toprak -
insan ilişkilerinin çözülmesine bağlı tek yönlü, 
yalınkat bir dâva olarak görmek çok sathi bir 
davranış olur. İyi tohum, ucuz gübre, sulama, 
haşarat ve zararlı otlarla mücadele, makinalaş-
ma, ucuz ve yeterli zirai kredi, köylü ve çiftçi 
ye güven veren ve zirai mahsullerinin değer fi
yatla satılmasına imkân sağlıyan pazarlama, 
zirai eğitim ve bir kelime ile tarımda verimli
liği artırmak, yalnız tarım kalkınması için de
ğil, millî kalkınma için de zaruridir. Ancak, 
tarımla ilgili geniş ve ciddî bir reformla top
rak dâvasını halletmeye, toprak - insan ilişki
lerini âdil, sağlam ve zirai geliri düşürmiyecek 
esaslara bağlamaya mecburdur. 

râk ve geçinebilecek kadar toprak verilebilece
ği iddiası havada kalmaya mahkûmdur. 

Aynı miktarda kalan toprağı durmadan ço
ğalan bir nüfusa bölerek kalkınma ve refah sağ
lanamaz. Elbette nüfusun git gide artan bir 
kısmım tarımdan sanayi ve hizmetler sektörü
ne çekmek, kalkınma plânında haklı olarak tes-
bit edildiği gibi sanayi sektörünü kalkınmamı
zın sürükleyici sektörü haline getirip yeni iş 
imkânları yaratmak suretiyle tarım sektörün
den bu hizmetler sektörüne artan nisbetlerde 
insan çökmektir. 

Yalmz 10 olarak değil, mutlak sayı olarak 
bu nüfusta azalma sağlamak, tarımdan geçinen 
insanların sayısını azaltmak ve biraz evvel arz 
ettiğim ıslahatı, çok yönlü ıslahatı yapmak su
retiyle de tarımda çalışan insanları refaha ka
vuşturmak tek çıkar yoldur. Ciddî çıkış ve 
laırtuluş yoludur. 

Türkiye'de, toprak - insan ilişkilerinde pek 
çok yerde muteber resmî kayıtlar bulunmadığı, 
toprak ihtilâflarının başlıca sosyal dertlerden, 
(hattâ mahkemeleri meşgul eden dertlerden biri 
olarak ı&ürüp gittiği, Türkiye ide zirai işletmele
rin veraset yoliyle durmadan parçalanıp küçül
düğü ve bir aileyi geçindiremiyecek boyda ve
rimsiz güçte işletmeler haline bölündüğü, top
rak reformu yapılmak suretiyle dağıtılabilecek 
ve bugünküden daha verimli şekilde işletilebi
lecek bir kısım arazi bulunduğu da hep ger
çektir. 

Güven Partisi, elbette Anayasa ve hukuk 
dışı zorbalıklara Türkiye'yi baştan başa kana 
boşabilecek sorumsuz kışkırtmalara taraftar 
değildir. Toprak reformu, bu çeşit kışkırtmalar
la halledilemiyecek kadar ciddî ve önemli bir 
memleket davasıdır. Başarılı bir reform, özel 
mülkiyet ve tapu tanımıyan bir yağma teşvik
çiliği tarzında değil, özel mülkiyete saygı pren
sibine dayanılarak ve hukukî çerçeve içinde 
kalmak suretiyle yapılabilir. 

Hiç şüphe yok ki, ziraatte en verimli işlet
mecilik tarzı özel mülkiyete dayanan işletmeci
liktir. insanlar, kendi malları olan toprakları 
daha iyi işlerler. Tarih gösteriyor ki, «Toprak, 
işliyenindir» diye başlayıp, «toprak Devletin
dir» diye bitiren sosyalist ve kollektivist rejim
ler, tarım sahasında özel mülkiyete saygılı re-

Türkiye'de toprağa kavuşturulması zaruri 
ve mümkün olan topraksız köylüler vardır. Hiç 
şüphesiz durmadan artan nüfusumuzun üçte iki 
sini tanm sektöründe tutmaya devam edersek, 
herkese geçinebilecek kadar toprak vermek ka
bil olmaz. Bunun yapılacağını iddia etmek hem 
boş bir hayal olur, hem de tehlikeli bir davra
nış olur. Çünkü, yalmz zirai sektörden diğer 
sektörlere, sanayie ve hizmetler sektörüne in-
sangücü aktarmak suretiyle tarımdan geçinen 
nüfusun yüzdesini biraz düşürmek yetmez. Bu 
yüzde eksildiği halde tarımdan geçinen nüfusun 
mutlak rakamlarında, yani beslenmesi gereken 
milyon kişi olarak, köyde yaşıyan ve ziraatten 
geçinen milyon kişi olarak, ziraat nüfusu art
maya devam ettikçe, Türkiye'de herkese top-
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jimlerin sağladığı başarıya ulaşamamışlardır, 
hiçbir zaman da ulaşamıyacaklardır. 

Verimi düşürmek marifet değildir, toprak 
reformunun, toprağın en verimli şekilde kul
lanılmasına imkân sağlıyacak, verimli işletme
ciliği koruyacak şekilde yapılması yalnız aklın 
değil, Anayasa maddesinin de icabıdır. Bizim, 
toprak - insan ilişkileri konusundaki temel gö
rüşlerimiz bunlardır. İktidar, bu konudaki tu
tumunu açıklıkla ortaya koymalıdır ve icraatla 
ortaya koymalıdır. 

Sayın Demirel'in, Başbakan olarak imzasını 
taşıyan 1968 programını açınız, bu vesikanın 
62 nci sayfasında şu satırları bulacaksınız; 
«Gelir dağılımım etkiliyen faktörlerin başında 
toprak dağılımı gelmektedir. Toprak reformu
na 1966 yılında başlanması, plânın gelir dağılı
mında ciddî hedeflere varabilmek için zorunlu
dur.» imza Başbakan Demirel ve Hükümet üye
leri. Devlet Plânlama baskısı, sayfa 62. 

Bu satırlar, açıkça toprak reformuna 1966 
yılında başlanması taahhüdedilmektedir. Sayın 
Başbakanın daha sonraki yıllarda bu konuda
ki resmî tutumunu herkes bildiği için, bu satır
lara başka bir şey eklemiyeceğim. 

Bu sözlerimle, sanırım, köy kahvelerinde 
ve bizim kulağımıza gelmiyecek yerlerde, «Gü
ven Partisinin doğuşunu toprak reformu» konu
suna bağlıyanlara da cevap vermiş oluyorum. 

Bir gerçeği ifade etmek isterim; toprak re
formu tasarısı Hükümet dosyalarında bekleti
lir ve bu işle uğraşan Tarım Bakanı yazı üstü
ne yazı yazarak - hepsinin tarihleri mah
fuz - Başbakanlığa gönderilmiş tasarının biran 
evvel Meclise şevki için uğraşırken, yetkili or
ganlar da önerge vermek suretiyle «15 gün zar
fında Hükümet bu tasarıyı sevk etmediği tak
dirde biz bunu teklif olarak getireceğiz, mut
laka sevk edilmelidir» diye istemişlerdir. 

Türkiye'de bu mevzu iki defa ciddî olarak 
ele alındı. Bir defa yapıldı, toprak reformu. 
Sonradan şu veya bu şekilde kösteklendi, atı
lan adım geri alındı. Bir defa da yapılmasına 
teşebbüs olundu. Yapan da bizde, yapılmasına 
teşebbüs eden de bizde. Onun için köy kahvesi 
dedikodularının sarih cevabı inancımızdır, ça-
lışmalarımısdır, beyanlarımızdır, davranışları
mızda. Bunu da bu vesile ile kaydetmekte fay
da görürüm. 

— • > • • 

Ferid Melen'in, Van'da bir tek dikili ağacı 
olmıyan, bir karış ziraat arazisi olmıyan Ferid 
Melen'in 120 köyü olduğunu söyliyerek rey 
toplanır, ama bu dâvalar çözülmez arkadaşlar. 
Aynı iftira; benim için, onun için, bunun için 
söylenir, durur. Bir kuruş zirai geliri olmıyan 
insanlara, yılda bir tek kuruş zirai geliri olmı
yan insanlara «büyük zirai gelir sahibidir» fa
lan diye lâkırdılar söylenir. Gerçeğin bununla 
alâkası yoktur, vesikalar, zabıtlar, tarih, bunla
rın da cevabını, Güven Partisi doğuşunun ger
çek sebeplerini de ortaya koyacaktır, zaten bu 
sebepler bizim tarafımızdan değil, vaktiyle bi
ze hak vermiyenler tarafından bugün ifade edil
mektedir. Bugün aynı kelimelerle ifade edil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, konuşmanız 
daha uzun sürecek mi? Çünkü, saat 19,30 a geli
yor, 5 dakika var. Daha uzıyacaksa bir karara 
varalım. 

TURHAN FEYZİOĞLÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bâzı notlarım var, metin halinde 
olmıyan notlarım var, biraz uzıyacak. Bu itibarla 
bir ara verilmesi münasip görülüyorsa, başka 
bir bahse geçmek üzere olduğum şu dakikada 
böyle bir ara verirseniz, müteşekkir olurum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, elimizdeki progra

ma göre, saat 19,30 a geldiği zaman ertesi gün 
saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşime son 
vermek icabediyor. Fakat henüz bütçe üzerin
de Bakandan sonra iki sözcü konuşmuştu. Büt
çenin tümü üzerinde birbucuk günlük bir za
man ayrılmıştır. Şayet arkadaşlarım yarın öğ
leye veya öğleden sonraki bir zamana kadar bu
nun bitirilmesini mümkün görüyorlarsa, yarın 
saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşime son 
vereceğim. 

Yok, bu gece çalışma zaruretini ortaya ko
yar, daha çok arkadaşın konuşmasını arzulı-
yan varsa, bu gece de çalışmak suretiyle tümü 
üzerindeki görüşmelere biraz daha geniş yer 
vermiş olacağız. 

Fakat şu ana kadar Başkanlığa gece çalış
masını talebeden bir önerge verilmemiştir. 

Böyle olunca; saat 19,30 a geldiği için, ya
rın saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
>< 
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1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis 
ile 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
natosu Başkanlığı tezkereleri ve Bütçe Karma Komisyonu 

Meclisi 1/3; C. Senatosu 1/1051) 

(Kot : C. Senatosu S. Sayısı : 1288) 

i 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10244 - 1/1051 

I . ; . 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 21 . 1 . 1970 gün ve 1/3 - 27 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 '. 2 . 1970 tarihli 40 hcı Birleşimind 

kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

îbrahim Şevki Atds 
Cumhuriyet Senatosu 

Not : 

Açık oy neticesi : (151) 

Kabul 
Ret 
Oekinser 
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• ,*': • ' . , . - . Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/3 C. S. 1051 • J - " . ' / v~- •: • ' . 

Karar No. : 40 "' • : - . - ' ' '••- ' • ' • '••*•' ' . ' - • - - ' • ' . ' • • - ' 

Millet' Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1970 tarihli 40 ncı Birleşiminde değiştirilerek kaimi 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzun 7 .2 . 1970 tarihli .38 nci topla 

Cumhuriyet Senatosu Cenel Kurulunca 1970 yılı 'Bütçesinin; 
a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işçi ücretlerinin ödenebilmesi için (H) işaretli cetvelde 

uyfiiın olarak yeni sıçılacak 21.615 (İşçi ücretleri) maddesine 21.611 (Etüt ve proje giderleri) maddesind 
b) 1196 sayılı Kanunun geçici maddesi uyarınca 1970 yılı Bütçesinde Tütün Tarım Satış Koope 

dım yapılması gerekmektedir. Konunun ehemmiyetine binaen sene içinde aktarmayı sağlıyabilmek için 
maddesinden (1) lira alınarak aynı bütçe içinde (1196 sayıh Kanunla kuııılaeak Tütün Tarım Satış Ko 
adı ile yeniden açılacak olan (34.260) ncı maddeye aktarılmasını, 

e) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili 
ücretlerinde yapılan hatayı düzeltmek gayesiyle 22.657- (Teknik personel ücretleri) maddesinden (1. 60 
sis ve büyük onarım giderleri) maddesine aktarılmasını, 

d) Ulaştırma Bakanlığı ihtiyacı olarak alınması gerekli görülen 1 adcd yangın söndürme gemisi il 
kanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelin ulaştırma sektörü kısmında 22.511 (Yapı, tesis ve büyük onarı 
nın düşülerek Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 23.511 (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) m 

e) 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kooperatif ve birliklerin Genel Kurul toplantıların 
ret Bakanlığı Bütçesine, bu ihtiyaç için .ödenek konulmadığından ihtiyacı karşılamak amacı ile söz k 
luğu) maddesinden (300 000) lira düşülerek fıkra başında zikredilen kanunun âmir hükmünün icabı ol 
ücreti) maddesine aktarılmasını. 

f) Orman Bakanlığı müfettişlerinin yurt dışında verilecek görevleri ifa edebilmelerini sağlamak 
12.861 (Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu) maddesinden (1) lira düşülerek aynı bütçenin (Orm 
yolluğu) adı ile açılacak olan 12.868 nci maddesine aktarılmasını, 

g) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kullanmakta olduğu istatistik hesap makinaları 
15.779 (Diğer alım ve giderler) maddesinden (40 000) lira düşülerek 15.774 (Kira bedeli) maddesine 

M. Meclisi (S. Sayısı : 61) 



lı) İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelin 22.611 (Yapı, tesis ve; büyük onar 
de bulunup sehven unutulduğu görülen paragrafın, işin ehemmiyetine binaen ilâvesini, 

i) Bütçe Kanununun 5 nei maddesine bağlı (D) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında 
iided bucak ve köy imam - hatipleri kadrosunun eklenmesini, 

j) Bütçe Kanununun İ0 ncu maddesine bağlı (L) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmın 
ezzin, kayyum kadroları Karma Bütçe Komisyonunda yanlışlıkla serbest bırakılmış olduğundan, bu d 
zeltilerek bahsi geçen kadroların tekrar (L) işaretli cetvele alınmasını, 

k) Bütçe Kanununun 13 neü maddesine bağlı \R) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısm 
edilmiş bulunan taşıtlara ait cetvel, ihtiyacı daha rasyonel bir şekilde temin gayesiyle Cumhuriyet Sena 
taşıt cetvelinde yapılan değişikliği, 

1) Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliğinde bulunan (4 aded) kamyonla 
nununun 13 ncü maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kısmına önergede kabul b 

Komisyonumuz da yerinde görerek aynen benimsemiştir. 
nı) Dış Temsilcilik Bürolarının yapımını sağlamak için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (A/2) işa 

harcamalarında 22.G21 (Yapı, tesis ve büyük onarım gülerleri) maddesinden (1 000 000) lira, Maliye B 
yük onarım giderleri) maddesinden (1 000 000) lira, meslekî teknik öğretim müesseseleri kısmında 22 
maddesinden de (2 000 000) lira, ki toplam olarak (4 000 000)"liranın tenzil edilerek Bayındırlık B 
memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar) maddesine aktarılması hususu ise Komisyonum 

Bütçe Kanununun 1 nci maddesi ile (A/ l ) cari harcamalar irin verilen (11 805 095 9S5) lira, (A/2 
(2 866-040 751) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için verilen (13 255 749 277). lira 
nek, 

Yukarda değişiklik nedenleri izah edilen maddelerden akça ile ilgili olan değişiklikler bir nevi ma 
dan 1 nei madde metni hiçbir değişikliğe uğramadan aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 'Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Kâtip 
Sakarya Aydın Erzurum Ankara 

X. Bay ar t. C. E ye R. Danışman Y. Köker 

Aydın Bolu 
M. K. Yılmaz II. 1. Cop 
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.Burdur Corum -
Söz hakkını mahfuzdur. A. Topcubası M 

N. Yavuzlcan 



linUy İçel 
İL Öskan C. Ohyayuz 

Maraş Muğla 
A. İmamoğlu M. Akarca 

Trabzon 
Söz hakkını mahfuzdur 

A. R. Uzuner 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

MADDE 1. —- Genel bütçeye giren dairelere cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde göseterildiği 
üzere (11 805 095 985) lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 866 040 751) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (13 251 749 277) lira ki, toplam 'olarak 
(27 922 886 013) lira ödenek verilmiştir. 

— 4 — 

İzmir 
M. Akan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Söz 
İzmir 

hakkım mahfuzdur 
C. Karagözoğlu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
O. Dengiz 

1970 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

C. Senatosunun değiştirerek kabul ettiğ 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dair 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
terildiği üzere (11 S05 095 985) lira, yatırım 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde göster 
üzere (2 862 040 751) lira, sermaye teşki 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet 
gösterildiği üzere (13 255 749 277) lira ki, to 
olarak (27 922 886 013) lira ödenek verilmi 

M. Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Bölüm Madde 

21.611 
21.615 

34.230 
34.260 

, Bütçe Karma 
Komisyonunun' 

Ödeneğin çeşidi kabul ettiği 

Cumhuri 
de 
ka 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Etüt ve proje giderleri 29 385 215 
İşçi ücretleri 

MALİYE BAKANLIĞI 
' . - • • ' 

Türk Standartları Enstitüsüne yardım 600 000 
1196 sayılı Kanunla kurulacak tütün ta-

*• 

rım kooperatifleri ve bölge birliklerine 
yardım 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Demiryollar yatırım giderleri toplamı :) ' 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
22.621 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Başbakanlık yatırım giderleri toplamı :) 
. 22.656. Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

22.657 Teknik personel ücretleri 
.22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Maliye Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı :) 

1 455 050 065 
291 450 000 
124 PQQ 000 
127 "650 000 

133 148 026 
17 400 000 
17 685 001 
16 350.000 
2 549 999 

26 439 000 

27 639 000 

M. Meclisi (S. Sayısı ,:-61) 
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No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

670 EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 
672 22.834 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri -' 

(Meslekî teknik öğretim müesseseleri ya
tırım giderleri toplamı :) 

678 22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI •" 

679 32.000 KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
büyük onarımlar 

681 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER' 
HARCAMALARI TOPLAMI 

TİCARET 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesine gö
re ödenecek temsilci ücreti 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 
Geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı :) 

12.420 

12.813 

M. Meclisi 
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Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

771 318 016 
100 152-000 

108 252 000 

Cumhu 

1 455 050 065 
] 503 705 099 

41 400 001 

2 500 001 

41 400 001 

47 285 504 

BAKANLIĞI 

0 846 935 
550 000 

1 396 935 

(S. Sayısı : 61) 



— 7 — 

S. . 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

Cumhuriyet Sen 
değiştirer 
kabul ett 

998 

1051 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.868 Orma<n Bakanlığı müfettişler yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

TARIM BAKANLIĞI 

71 250 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

15.774 Kira bedeli 
15.779 Diğer alım ve giderleri 

1 
95 000 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1138 23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARI . 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

320 000 

920 000 

3 19 

3 19 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

22.611 Yapı, tesis ye büyük onarım gider
leri 

.13 Buoak vee köy inıamı -
hatipleri 10 000 300 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 
kabul edilen 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
22.611 71J6 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (A) 
fıkrası ile 9 neu maddesi (D) fıkrasında belirtilen 
görevlerin ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ilgili ilke ve tedbirlerinin yerine getirilebilmesi için 
altyapı yapılması, yeşil alanların düzenlenmesi, 
yurdun muhtelif yerlerindeki tarihî ve turistik eser
lerin etrafının açılması, civarının düzenlenmesi ve 
imar plânlarının öngördüğü önemli tesislerin ya
pımı amaciyle, bölge plânlama çalışmaları sonun
da tesbit edilmiş olan belediyelere yardım (Sarf ve 
tahsis şekli İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edil
mek şartiyle İller Bankasında açtırılacak hesaba 
devredilecektir.) 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
(D) CETVELİ 

1). Memuriyetin nev'i Aded Ücret IX Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

13 Bucak ve köy imam - hatip
leri 12 000 

(L) CETVELİ 

12 İmam - hatip, müezzin, kayyım - 250 
13 İmam - hatip, müezzin, kayyım 100 
14 İmam - hatip, müezzin, kayyım 1 650 

300 

Aylık 

400 
350 
300 

2 000 
M. Meclisi (S. Sayısı . : 61) 
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Bütçe Karma Komisyonunun' kabul ettiği Cumlıuriyet Senatosunca değiştirilerek 

Aded 

34 

Cinsi 

10 t Binek tenezzüh şa
se 4 X 2 

1 Polis tipi kamyon 
kamyonet (Şase) 

2 Mmübüs 
4 Arazi binek 

4 X 4 
3 Motosiklet 600 cc 

çift silindirli ve 
kapalı şaftlı 

40 Binek tenezzüh şa
se 4 X 2 

4 Polis t ipi kamyon 
kamyonet şase 

8 Mmübüs 
16 Arazi binek 4 X 4 
12 Motosiklet 600 cc. 
, çift silindirli ve 

kapalı şaftlı 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(R) CETVELİ 

Nerede kullanılacağı 

Trafik kontrol ve diğer em
niyet hizmetlerinde. 
Çekme, kurtarma ve kaza 
tahkik aracı gibi hizmet şart
larına göre özel karasörü 
yaptırılmak üzere. 
Emniyet hizmetlerinde. 

» » 

Trafik kontrol ve diğer em
niyet hizmetlerinde. 
Çekme, kurtarma ve kaza 
takip aracı gibi hizmet şart
larına göre özel karasörü 
yaptırılmak üzere. 
Emniyet hizmetlerinde. 

Aded Cinsi Nerede kul 

40 

4 

o 

10 

10 

Binek tenezzüh 
şase 4 X 2 
Polis tipi komyon 
kamyonet 

Arazöz 
Minibüs 

Arazi bine 4 X 4 

Trafik kontrol 
niyet hikmetler 
Çekme, kur tar 
tahMk aracı gib 
larına göre ö 
yaptırılmak üze 
Emniyet hizmet 

> 

3> 
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Bütçe Karma Komisyon'unun kabul ettiği' Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 

S. 
No. Aded 

35 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
(R) CETVELİ 

Cinsi Nerede kullanılacağı Aded Cinsi Nerede k 

2 9 000 Kg. lık kamyon Limanlar 
şasesi üzerine otobüs 
karoserisi yaptırıl
ması 4 X 2 

2 9 000 Kg. lık kamyon 
şasesi üzerine otobüs 
karoserisi yaptırıl
ması 4 X 2 Demiryollar 
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