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I - GEÇEN T 

Birinci Oturum 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve bu tasarı

da yapılan değişikliğe dair Bütçe Karma Komis
yonu raporu üzerindeki görüşmelere Maliye Ba
kanının takdim konuşmasiyle başlanıldı ve 
C. H. P. Grupu adına yapılan konuşma ile bir 
süre devam olundu. 

Birleşime saat 13j00 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere C. H. P. ve G. P. grup-

Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bir 

gazetede yayınlanan «Diyanet işleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair sözlü soru öner
gesi, Devlet Bakanlığına gönderilmitşir.. 
(6/118) 

Yazılı sorular 

1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fisko Birlik yöneticilerinin 6772 sayılı 
Kanunu uygulama şekline dair yazılı soru öner-

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/189) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep 
Karma Komisyona)' 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
lu'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/190) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep 
Karma Komisyona) 

3. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/191) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

ANAK ÖZETİ 

lan adına yapılan konuşmalarla bir süre daha 
devam olundu. 

11 . 2 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19.25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbcyli Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/106) 

% — izmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Türkiye'nin Ortak Pazara geçmesiyle ıığrıyaca-
ğı gümrük gelirleri kaybının hangi kaynaktan 
karşılanacağına dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/107) 

3. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Devlet Demiryollarınca bir şahıstan satmalı-
nan arsaya ve ödenen para miktarına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/108) 

hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/192) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve me
murları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair .olan 4862 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanu
na bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün 
ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Ka-. 
ııununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 

SORULAH 

II — GELEN KAĞITLAR 
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sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/30, 2/187) 
(S. Sayısı : 44) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Mes
lekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenleri
nin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçi
ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekili- ismet Angı ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin inti
bakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 

Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. 
Sayısı : 59) 

7. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) 

»-•«< 

BİRİCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birle inini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen arkadaşların da kabul düğmelerine basma

larını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın
daki Hazine bonolarının tahkimi hakkındaki ka
nun tasarısının geriverilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/39, S/193) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının iki sunu
şu vardır, Yüce Heyetinize sunuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 12 . 1969 tarih ve 71-241/9430 sayılı ya
zımızla sunulmuş olan «Türkiye Cumhuriyeti 

— 73 — 

Herkes Bankasındaki Hazine Bonolarının Tah
kimi Hakkında kanun tasarısı» nın geri gönde
rilmesini rica ©derim. 

İSüleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Önergede belirtilen talsarı gün
demdedir. Tasvibiniz olduktan sonra geri veri
lecektir. 

Tasarının geri verilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir ve geriverilmiştir. 
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2. — 1215 sayılı Kanunun tekrar görüşülmesi
yle dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/194) 

BAŞKAN — İkinci sunuşumuz; Sayın Cum
hurbaşkanımızın bir kanunun tekrar görüşülme
sini iatiyen tezkeresidir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31 Ocak 1970 tarihli ve 805 - 3495 sa
yılı yasa karşılığıdır. : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi -tarafından ka
bul olunduğu bildirilen 1215 numaralı Kanunu, 
ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uy
gun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyo
rum. 

Türlüye Cumnuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir dana görüşülmesini rica 
ederim. 

Cevdet Sunay 
'Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum : 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm 1215 numaralı 
Kanunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından bir daha görüşülmesi hakkında Anayasa
nın 93 ncü maddesine dayanarak yaptığı teklifin 

gerekçesi 

1. Türkiye Büyük Milldt Meclisi, 1215 nu
maralı Kanunu çıkararak: 6802 numaralı Kanun
daki verigi nispet ve hadleri ile bu kanunda son
radan yapılacak değişikliklerle artırılacak ve
ya indirilecek vergi nispet ve hadlerini, bir mis
lime kadar artırmak ve artırılan bu nispet ve 
hadleri tekrar kanunî seviyelerine kadar indir
mek ve bu nispet ve hadler arasında gerekli de
ğişiklikleri yapmak, aynı kanunla vergilendiril
miş olan maddelerin stoklarını da, vergi yük
lerinde eşitlik sağlamak üzere, eski ve yeni had
ler arasındaki farklara göre yeniden vergilendir
mek hususunda, Bakanlar Kurulunu teferruatlı 
ve kesin bir şekilde görevlendirmek yerine, sü
rekli ve Anayasaya uymıyan elâstiki bir yetkiye 
sahip kılmak istemektedir. 

6802 sayılı Kanunun vergi nispet ve hadle
rini, bir misline kadar artırmak ve indirme mak-
s adiyle yeni malî yükümler konulmasında kul
lanılabilecek olan bu sürekli ve elâstiki yetki; 
Bakanlar Kuruluna, âdeta ve fiilen, mezkûr ka
nun içinde 1215 sayılı Kanunla sınırları tâyin 
edilmiş yeni bir kanun yapma, yani kanun ma

hiyetinde kararnameler çıkarma hakkını ve bu 
suretle de herkesin vergi benzeri malî yükümü
nü ağırlaştırmak yetkisi bahşediyor mânasını ve 
üzerine bina edildiği kanun ölçüsünde bir potan
siyeli haiz ilâve bir muhteva taşımaktadır. Hal
buki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bakan
lar Kuruluna, kanun mahiyetinde kararnameler 
çıkarma yetkisi vermemiştir. Buna mukabil; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanun
lar çerçevesinde, yürütme görevini vermiştir. 
(Anayasa, madde - 6) 

Ayrıca; nitelikleri, Anayasanın 2 nci madde
siyle belirtilmiş olan Türkiye Cumhuriyetinde 
vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yüküm
ler ancak kanunla konulacağına (Anayasa, Mad
de — 61), kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki
lerinden olduğuna (Anayasa, flVEadde — 64), bu 
yasama yetkisi devredilemiyeceğine (Anayasa, 
Madde — 5), hiçbir kimse veya organ, kayna
ğını Anayasadan almıyan bir (devlet yetkisi kul-
lanamıyacağma (Anayasa, Madde — 4) ve ka
nunlar da; yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını ve kişileri bağlıyan 
Anayasa hükümlerine aykırı olamıyacağına 
(Anayasa, Madde — 8) göre : 1215 numaralı 
Kanunun maksadı ve mahiyeti mezkûr esaslara 
tamamen uymamaktadır. 

Vergilendirme konusundaki bâzı benzer ka
nunlara imtisal edilmesi, bu kanunlar Anayasa 
Mahkemesinden geçmediği için sağlam ve sü
rekli bir igerekçe olamaz. Bunun en taze misali
ni; 28 Temmuz 1967 tarihinde kabul edilen 933 
numaralı Kanunla Bakanlar Kuruluna verilmiş 
olan benzer bâzı yetkileri, Anayasa Mahkeme
sinin, Anayasaya aykırı gererek, 25 Ekim 1969 
tarihinde aldığı kararla iptal etmesi ve keyfi
yetin bu tarihten itibaren Başbakanlıkça yürür
lüğe konması, ayrıca; ilân ve reklâm tabelâla
rından, belediyelerce yakın zamana kadar alın
makta olan resmin, son bir Anayasa Mahkemesi 
karariyle henüz iptal edilmiş bulunması teşkil 
eder. 

Bu sebeplerle; büyük sıkıntı içinde olduğu 
bilinen ve durumlarının ıslahını bekliyen müs
tehlik topluluğuna inikasını önlemenin mümkün 
görülemediği için eşitliğe ve sosyal adalete, so
nuç olarak da, Anayasaya aykırı olduğu kanaa
tine vardığım ve 6802 numaralı Kanunla kurul-
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muş bulunan vasıtalı ve çok şümullü bir vergi I 
sistemimiz üzerinde öngörülen hususlar dışında 
da sonuçlar vereceğini tahmin ettiğim 1215 nu
maralı Kanunun, Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince ve öncelikle Anayasa yönünden bir 
daha görüşülmesini, Türk Milleti ve Devletinin 
yaran ve sosyal hukuk devletinin gereği için 
lüzumlu mütalâa ediyorum. I 

2. Millet Meclisindeki müzakerele ve ez
cümle Millet Meclisi Geçici Komisyonu, iktidar 
partisi (A. P.) ve Hükümet (Sayın Maliye Ba
kanı) sözcülerinin ifadelerine göre; 1215 sayılı 
Kanunun 6802 sayılı Kanuna dâhil bütün mad
deler üzerinde aynı zamanda ve aynı nisbette 
uygulanması öngörülmediğinden, gerekçede be
lirtilen maksatların gerçekleştirilmesi şüpheli ve 
vergi ilkelerinden adalet, eşitlik, genellik, gü
venlik ve aleniyet gibi ilkelere tam bir intibak 
düşünülmediği görülmektedir. 

Çünkü; 6802 sayılı Kanunla gösterilmiş olan 
ve yeni kanunlarla yeniden tesbit edilecek vergi 
resim ve hadleri üzerinde 1215 sayılı Kanuna 
uyularak, daha ziyade artırıcı değişiklikler ya
pılacağından iş hayatı dalgalandırılacak ve uy
gulanacak yeni hükümler yüzünden -bâzı işyer
lerinin kapanmasına veya iş verimlerini düşür
melerine, yahut, bâzı yatırımların kısılmasına | 
veya kesilmesine sebebiyet verilip bunların et- I 
kişiyle işgücü isthdamının yükselmesi yerine 
azalması, fiyatların yükseltilmesi zorunluğu 
karşısında fiyat istikrarının kaybolması ihtimal
lerine ve geçim şartlarının daha da ağırlaşması
na duçar olunacak ve bu gibi sonuçlardan, kal
kınmanın dengesi ve hızı da bozulabilecektir. 

Ayrıca; 1215 sayılı Kanun yürürlüğe konul
duğu takdirde, diğer bâzı vergi kanunlarının 
sağladığı gelirlerde, bildirilmemesi muhtemel 
stokların faturasız satışları ve sair sebeplerle 
vâki olacak azalmalar sonucunda Hazine tah
min edilmiyen kayıplara uğrıyacak, bu ihtimal
lere mukabil, fiyat ve vergi yükselişleri yüzün
den bütçenin cari giderleri ile taahhütlere bağ
lanan yatırım harcamalarında artışlar da baş-
gösterebilecektir. 

Onun için; çok yönlü tesirleri ve sonuçları 
kapsıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
çok kısa bir süre içinde tedvin edilmiş olmasının 
mahzurlarını ve noksanlarını taşıyan ve tatbi
katından, vergi adaletsizlikleri doğabileceği | 
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tahmininde bulunan büyük bir çoğunluğun en
dişelerini gidermek veya asgari hadde indirmek 
için, 1215 sayılı Kanunun çok iyi bir şekilde, 
çok şümullü ve her maddeye inercesine teferru
atlı olarak değerlendirilmesi ve buna gftre kesin 
hükümlere sahip kılınması lâzımdır. Bu lâzime-
yi yerine getirmek için de, mezkûr kanunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir daha görü
şülmesi gerekir. 

3. Anayasanın 61 nci maddesi gereğince; 
herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bu 
yükümün; Anayasa ilkelerinden sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesine yaraması için, vasıtalı ver
gilerden çok vasıtasız vergilere katılması veya 
vasıtasız yeni vergiler çıkarılması suretiyle kar
şılanması gerekir. Çünkü; vasıtalı vergilerin, 
maliyet ve fiyatlara inikası ve dolayısiyle müs
tehliklere intikal etmesi karşısında gerçek yü
kümlü, gider vergisini Hazineye ödiyen değil, 
vergi konusu malı alan nihai müstehlik veya ih
tiyaç sahibidir. 

Bu durumun ıslahı ve vergi reformuna gi
dişi sağlamak için vasıtasız vergilere önem Ve 
öncelik verilmesi beklenirken vasıtalı vergiler
den biri olan 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu
nundaki vergi nisbet ve hadlerinin, toptan bir 
hükümle çabuk ve tutar sonuçlar verici bir çö
züm yolu düşüncesine dayanılarak, bir misline 
kadar artırılması yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verilmesi için 1215 sayılı 'Kanunun çıkarılması, 
Anayasamızın sosyal hukuk devleti anlayış ve 
esprisine ve sosyal adalet ilkesine de aykırı dü
şer ve aynı zamanda mezkûr kanunun Bakanlar 
Kurulunca madde, vergi nispet ve hadleri ile 
zaman bakımından öngörülen uygulama karar
namelerinin perakende olarak çıkarılması, mem
leketin vergi, iş, sosyal ve politik hayatında hu
zursuzluk ve istikrarsızlık yaratabilir ve kal
kınma gayretlerimizi gevşetip küçük veya bü
yük başarısızlıklara uğranılmasına sebebiyet ve
rebilir. Onun için; 1215 sayılı Kanunun Türki
ye Büyük Millet Meclisinde bir daha görüşül
mesi birçok faydalar sağlıyacaktır, kanaatinde
yim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gereği 
yapılacaktır. 
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V — GÖRÜŞİ 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt- \ 
çe Karma Komisyonu raporu ile 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/3; I 
C. Senatosu 1/1051) (M. Meclisi S. Sayısı : 61 
C. Senatosu S. Sayısı : 1288) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü gündemimizde bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra üç ayrı bütçe daha vardır. 
T. B. M. M. Bütçesi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay Bütçesi vardır. I 

Şimdi bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz ve söz sırası G. P. Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, 

Dün öğleden sonra bütçenin tümü üzerinde I 
yaptığım konuşmada, geçen yıllarda bütçe açığı I 
konusunda cereyan eden tartışmaları özetliye- I 
rek söze başlamış ve zamanın bize aynen hak I 
vermiş olduğunu resmî belgelere dayanarak or
taya koymuştum. Daha sonra 1970 bütçe rakam
larını tahlile çalıştım, ek ödenekler konusun
daki bütçe samimiyetine aykırı davranışlara te
mas ettim. Son yıllarda kabaran Hazine açığı
nın, Devlet ödemelerinin zamanında yapılma
ması suretiyle ortaya çıkardığı ıstıraplara ve 
güçlüklere dokundum. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu ve 
bu konuda alınması yıllardan beri vâdedilmiş 
tedbirlerin alınmayışı, mahallî idareler maliye
sinin perişan hali ve bu konuda 1966 yılından 
beri Demirel Hükümetlerinin yaptıkları sarih 
vaitlerden hiçbirinin yerine getirilmeyişi, ta
sarruf yatırım dengesi, gönüllü tasarruflar, ceb
rî tasarruflar ve iktidarın vergi ve maliye poli
tikası üzerinde durdum. Plânda vergi politika-
siyle ilgili olarak yer alan prensiplerle, Hükü
metin bu yıl tatbik etmeyi tasarladığı yeni ver
gi kanunlarının zıtlaştığmı, birbirine aykırı bir 
durum arz ettiğini, daha doğrusu vasıtasız ver
gilere ağırlık verileceği vadedildiği halde vası
talı vergilere ağırlık verilmeye devam edildiği
ni, vergi idaresinin ıslahı konusunda yıllardan I 
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beri yapılan vaitlerin maalesef henüz yerine ge
tirilmemiş olduğunu ve bu temel nokta çözül
medikçe plân finansmanında ve âdil bir vergi 
politikası takibetmekte uğrıyacağımız güçlükle
re dokundum. Daha sonra dış ödeme konuları
na geçerek, ihracat ve ithalât rakamları, plân 
hedeflerinden iki yıldan beri, İkinci Plân Döne
minin başından beri geri kalışımız ve bunun se
bepleri, turizm konusunda plânı aştık, plân he
deflerinin ötesine gittik, övünmelerine rağmen 
ne kadar geri kaldığımızı ve acı gerçeğin ne 
olduğu, işçi dövizleri, yabancı sermaye konu
sunda gerçekle hayallerin birbirine uymayışı, 
sosyal güvenlik konularında yapılan bâzı müs
pet işler yanında 1966 dan beri vadedildiği hal
de yapılmıyan işler bulunduğuna temas ettim. 

Nihayet tarım kalkınması konusuna, toprak 
reformu ve toprak reformunun topyekûn bir 
zirai reformu içindeki yerine ve bu konuda 
G. P. nin anlayışı üzerinde durdum. Sözlerimin 
sonunda G. P. nin, bu konuda tamamiyle hare
ketsiz kalmanın da, yağma tahrikçiliği, teşvik
çiliği yapmanın sorumsuz kışkırtmalara giriş
menin de, her ikisinin de hatalı olduğunu savu
nan görüşünü açıklamaya gayret ettim. 

Değerli arkadaşlarım, söz tarım konusuna 
gelmişken kalkınma çabalarımızın tarımla ilgili 
kısmında karşılaştığımız bâzı güçlüklere temas 
etmek istiyorum. 

«Kalkınmada % 7 kalkınma hızı sağlanmış
tır, % 6,7 kalkınma hızı sağlanmıştır,» tarzında 
resmî rakamlar önümüzde. Her ne kadar dün 
sanıyorum ilk defa olarak, bir siyasi parti söz
cüsü arkadaşımız, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün ve Devlet Plânlama Teşkilâtının % 7 ola
rak tesbit ettiği kalkınma hızının gerçekte % 3 
olduğunu ifade etmişlerdir; bu tabiî çok büyük 
bir iddia. Kalkınma hızının % 7 ile % 3 olması 
arasındaki fark dünyalar kadar farktır. Bunun 
bütçe üzerinde, bunun tasarruf yatırım dengesi 
üzerinde, bunun topyekûn yatırımların hacmi, 
tüketimin hacmi üzerinde bırakacağı pek büyük 
tesirler vardır. Böyle bir iddia ne ölçüde varit
tir, bunun çok açık bir şekilde bu kürsüde tar
tışılması lâzımdır. Şimdi ben Hükümete döne
rek bu konuda Yüce Meclise tam ikna edici bil
giler vermelerini ve Türkiyede İstatistik imal 
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ediliyor veya birtakım yalan yanlış bilgiler or
taya konuyor, kalkınma hızı, olduğunun iki mis
li veya iki buçuk misli daha yüksek gösterili
yor, tarzında bir iddianın mutlaka aydınlığa ka
vuşması gerektiğini belirterek bu noktayı geçi
yorum. 

Bizim üzerinde ciddiyetle durmak istediği
miz mevzu başka. Bunu varit görmüyoruz. Bu 
ölçüde bir rakam tahrifinin mümkün olabilece
ğine bu işlerin içinde bulunmuş, rakamların top-
lrnma mekanizmasını bilen, Devlet istatistik 
Enstitüsünün çalışma tarzını bilen, millî gelir 
lıesaplarımızdaki noksanları ve çok daha ileri 
usullerle millî gelir hesabı yapma imkânını bil-
rjokle beraber bu mevzuda çalışan teknisyenle
rin aihlâk derecelerini, pürüzsüz, dürüstlük se
viyelerini yakından mesai arkadaşlığı yapmış 
iı. i an olarak bilen kimse sıf atiyle arz etmek is
terim İd, rakamların böyle iki misli, ikibuçuk 
misli şişirilmiş olmasına biz G-. P. olarak asla ih
timal vermiyoruz. 

Yalnız, üzerinde durduğumuz bir başka ko
ru var; kalkınma hızı, global kalkınma hızı ne 
oîursa olsun, sektörler arası denge bakımından 
hakikaten son derecede üzücü bir manzara ile 
karşı karşıyayız. Plân hedefi olarak tarımımı
zın yılda ortalama % 4,1 gelişme göstermesi ge
rekiyor. Plânın iki yılı geçti, birinci yılda elde 
edilen gelişme hızı % 4,1 yerine % 1,9 dur. Yani 
şişirme yapılsa en kolay şişirme yapılacak sa
halardan biri tarımdır. Çünkü en zayıf istatis
tikler tarımdadır. En kolay şişirilabilecek ra
kamlar oradadır. Eğer Devlet istatistik Enstitü
sü veya sorumlu teknisyenler, çünkü bundan ga
yet yakından biliyorum, teknisyenler hazırlar, 
t'.knisyenler eğer bir hızı yüksek göstermeye 
çalışsalar idi üzerinde oynayamıyacakları ra
kamlar vardır; ithalât ihracat rakamları, güm
rük kayıtllarında vardır, sanayi istihsali dahi ko
lay kolay şişirilemez. Ama memlekette zirai is
tihsalin ne olduğu konusunda o derecede deği
şik tahminler yapmak mümkündür ki, eğer bir 
şişirme yoluna gidilse idi buraya başvurulurdu. 
Ve mazide çok eski bir tarihte bir tek yıl, bir 
tek defa millî gelir hesaplarında böyle bir ile
ri taJhmin, aşırı tahmin yapıldığını Devlet Plân
la ma Teşkilâtımız iddia etmiştir, plânlı dönem-
r eı çok önce. Bu sebeple de İstatistik serilerin

de bir yılın zirai istihsal rakamı değiştirilmek 
suretiyle bir yenilik yapılmıştır. 

Yine bu işle meşgul olanlar bilirler ki, o 
tarihten bu yana zirai rakamlar çatal devam 
eder, yani bir ihtimale göre başka türlü, ikin
ci ihtimale göre başka türlü. Ama o senenin 
temeli değişik olduğu için, o seneden bu yana 
zirai istatistikler üzerinde de Devlet Plânlama 
Teşkilâtı uzmanlariyle, Devlet İstatistik Ensti
tüsü uzmanları arasında mutabakat kurulmuş
tur. Demek istiyorum ki, şişirme yoluna gidilse 
burada gidilir. Aslında rakamlarda böyle mak
satlı bir şişirme olmadığının bizce bir delili 
aksi iddianın vicdanımıza, aklımıza yabancı gel-
îı,esi buradan doğuyor: Tarım alanında kalkın
ma hızı Devlet istatistik Enstitümüze göre % 
0,8 olmuştur. Plân hedefi % 4,1. % 0,8 le bu acı 
gerçeği olduğu gibi ortaya koymuşlardır. 

Tarımın Türk ekonomisindeki yeri, millî 
gelirdeki büyük hissesi hesaba katılınca, bu 
yüzdelerde ufacık bir oynamanın toplam millî 
gelir rakamlarında ne kadar büyük fark yapa
cağı da meydanda. Demek oluyor ki, globali ra
kamın münakaşasından ziyade, ciddî bir müna
kaşa sektörlerarası kalkınmanın dağılışı bakı
mından yapılmak lâzımgelir, ve Güven Partisi 
o" arak biz, sektörlerarası dağılışta hayati olan 
tarım sektöründeki bu geri kalmayı çok önemli 
telâkki ediyor ve üzerinde durmayı zaruri görü
yoruz. 

Sanayi alanı, üretken sektör olarak çok 
önemli diğer bir alandır. Sanayi alanında 1969 
da Plân hedefinde öngörülen hıza ulaşıldığı id
dia ediliyor. Rakamlar, öyledir. Yalnız 1968 de 
gelişme hızı cfuşüktü, 1969 da yüzde olarak Plâ
nın öngördüğü hedefe varıllmış olması sevindi
rici bir hâdisedir. Yalnız 1968 de Plân hedefi
nin gerisinde kalınmış olduğu için, dün başka 
bir vesileyle arz ettiğim gibi, hareket noktası 
düşüktür. Bu itibarla «1969 da Plân hedefine 
vardık» derken, sadece oran bakımından he
defe varılmış olduğunu, fakat erişilmek istenen 
seviyeye 1969 da da erişilemediğini kaydetmek 
üterim. Hareket noktası düşük olduğu için ona 
Plân yüzdesini uyguladığımız zaman vâsıl oldu
ğumuz nokta, 1969 sonunda plânın erişmemizi 
öngördüğü noktanın yine de gerisindedir. 

Demek oluyor ki, gerek tarımda çok bü
yük bir gerilik, gerek sanayide Plân hedefine 
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tam ulaşamama vaziyetiyle kasrı karşıyayız. 
O halde global hız olarak % 6,7 veya % 7 hı
zına ulaşılmasının, - rakamlar zaten gösteri
yor - dayanağı, inşaat sektörü gibi, ulaştırma 
sektörü gibi bâzı sektörlerde plân hedefinin 
üstünde gelişme olmasıdır. Buralarda «Plân 
hedefini aştık» demek çok da sevindirici bir 
hâdise değildir. Aslında kıt kaynaklarımızın, 
sınırlı kaynaklarımızın dağılımında plânın ön
gördüğü dağılım tarzını sağlıyamadığımızm de
lilidir. inşaat sektöründe muayyen bir kalkın
ma hızının tesbit edilmiş olması, bu sektöre, 
kaynaklarımızın belli bir yüzdesini ayırma
mız gerektiğinden doğmaktadır. Demek ki da
ha fazlasını ayırıyoruz, demek ki sektörlerara-
sı kaynak dağılımında plânın sıhhatli bir kal
kınma için istediği rakamları sağlamaya mu
vaffak olamamışız. 

Arkadaşlar önemli olan nikta şu: Sayın 
Başbakan konuşuyor; «Refahı sağladık...» Sa
yın Maliye Bakanı dün ifade ettiler; «Tüke
tim şu kadar arttı, üretim bu kadar arttı, 
yatırım bu kadar arttı, bu rakamlar refah ra
kamlarıdır, refah getirildiğini gösteren rakam
lardır». Hemen soru geliyor arkasından, gel
meli.. Refahı kime getirdiniz Tarımda artış 
% 0,8 olur ise, tarım nüfusunun bundan daha 
hızlı arttığı hesaba katılırsa, demek ki ta
rımda fert başına düşen gelirde bir artış yok
tur ve Türkiye'de esasen sosyal adalet den
diği zaman, sanayi işçisinden de evvel, başka 
bütün zümrelerden evvel düşünülmesi vicdan 
icabı olan Türk köylüsü, esasen çilesini çeken, 
memleketin en dertli zümresi maaselef tarım
daki bu gelişme hızının çok düşük olması se
bebiyle umumi refah artışından hissesini ala
maz durumdadır; resmî rakamlar bu gerçeği 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlar, zirai mahsulleri değerlendirme 
yolunda son yıllarda yapılan çalışmalara he
pimiz vakıfız. ı 

Taban fiyat sistemi... Taban fiyat sistemi
nin hepimiz yanındayız. Geçen yıllarda da bu 
kürsüden ifade ettik; fakat bu taban fiyat usu
lünün işleyişinde hâlâ düzeltilmemiş büyük ak
saklıklar vardır. 

Pamuk müstahsılına, üzüm müstahsılına gi
diniz, fındık müstahsılına gidiniz, hayvan mah

sulleri üretenlere gidiniz, resmî kuruluşlar ta
rafından bu maksatla görevlendirilen koope
ratifler tarafından belli bir taban fiyat üze
rinden mahsulleri alınacağı ifade edildiği hal
de, müstahsilin büyük bir kısmı Devletçe tes
bit edilen bu taban fiyatın çok altında fiyat
larla mahsullerini satmaya mecbur olmakta
dırlar. Bunun sebepleri de bu kürsüye Güven 
Partisi Grupu tarafından delilleriyle bir çok 
defa getirildi, bunun üzerinde geniş duracak 
değilim, ilgili bütçeler galdikçe sözcü arkadaş
larımız teferruata üzerinde duracaklardır. . 

Et ve Balık Kurumu, mubayaada takibetti-
ği usullerle, para ödemekteki gecikmelerle, va
tandaşa güven vermiyen tutumuyla, maalesef 
tesbit ettiği fiyat üzerinden hayvanları almı
yor, hayvan mahsullerini değerlendirmiyor, ka
pıda çok daha düşük fiyatla tüccara mal sat
maya vatandaş mecbur oluyor. 

Pamukta durum aynıdır, tesbit edilen taban 
fiyatın çok altında fiyatlarla Çukurova köy
lüsü, Antalya köylüsü ve Ege mıntakası köylü
sü mahsulünü satmaya mecbur olmuştur. 

Üzümde durum aynıdır. Bu mevzuda Hü
kümet aksi iddiada bulunursa delillerle tek
rar kürsüye gelip, mevzuu aydınlatmak imkâ
nına sahibiz. Yalnız bilinen bir gerçek olduğu 
için daha fazla üzerinde durmaya lüzum gör
müyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün üzerinde dur
mak istediğim ve çok değerli maliyeci arkadan 
şım, Cumhuriyet Senatosunda Güven Partisi
nin görüşlerini açıklamış olan Sayın Ferid Me
len'in ehemmiyetle üzerinde durduğu ve üzerin
de cesaretle durulmasını memleket vazifesi say
dığımız bir başka konuya temas etmek istiyo
rum. Yine tarımla ilgili, fakat bütün memle
ket ekonomisini de ilgilendiren bir konu. 

Bilhassa ihraç malı tarım ürünü yetiştiren 
vatandaşlarımız ıstırabın en büyüğünü çekmek
tedirler. Çünkü ihraç malı tarım ürünü yetiştiren 
vatandaşlarımızın mallarının fiyatını sadece 
içeride verdiğimiz kararlarla tesbit etmek im
kânına sahibolamıyoruz. Bu ürünlerin fiyatı] 
dış piyasalara bağlı, dış fiyatlara bağlıdır. Yu
nanistan'ın da tütünü, üzümü var. Kaliforniya'
dan gelecek kuru üzümü, Avusturalya'dan ge
lecek kuru üzümü hesaba katmak zarureti 
var. Pamukta da durum aynı. Fındıkta, bir de-
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receye kadar en büyük müstahsil olduğumun 
için dünya piyasasına hâkimiz, ama orada bile 
gitgide büyüyen, kuvvetlenen rakiplerimiz var. 

Fiyat elastikiyeti maalesef bu mahsullerde 
çok yüksek değil. Mevcut para kuru şöyle bir 
durum yaratıyor; 1958 de tesbit edilen para 
kuru sabit kalmış, dolar 9 lira şu kadar kuruş 
denmiş, yine 9 liradır, dolar. Faikat Türk parası
nın değerinde % 80 oranında bir düşme olmuş, 
1958 den bu yana toptan eşya fiyatlarına bakıldı
ğı zaman içerde paranın satmalma gücündeki 
fark % 80 i buluyor. Değerli arkadaşlarım, Türk 
parasının içerdeki satmalma gücü bu kadar de
ğişir, dış kur sabit kalır ise, ihraç malı zirai 
ürün yetiştiren büyük müstahsil kütlesi ziraat-
çi kütlesi, paranın 1958 deki kıymetini muha
faza ettiği faraziyesine yakın bir faraziye üze
rinden mahsullerini satmaya mecbur oluyor. 
Çünkü, o hâlâ dolar üzerinden fiyatı tesbit edi
len ihraç mahsulünü dış piyasalarda tesbit edi
len bir fiyat üzerinden satmaya mecbur veya 
o fiyatın içerde alıcılara dikte ettiği bir sını
rın altında bir fiyatla satmaya mecbur kalı
yor. O halde karşımızda savuşturulması müm
kün olmıyan, üzerinde düşünmeye mecbur ol
duğumuz çok ciddî bir problem vardır, mone-
ter bir problem vardır. 

Türkiye'de bir çok iktisatçılar; mevcut ku
run bugünkü para kur'u politikasının ithalât 
çıyı desteklediği, ithalâtçıya yaradığı fakat 
sanayiciyi ve bilhassa ziraatçiyi, yani müstah
sil sektörleri cezalandırdığı kanaatindedirler. 
Bu kanaati rakamlarla ortaya koyan çok de
ğerli iktisat uzmanlarımız vardır. 

Peki, diyeceksiniz, Güven Partisi bir deva
lüasyon mu tavsiye ediyor?.. Değerli arkadaş
larım, Güven Partisi bir devalüasyonun kolay 
bir karar olmadığını bilir. Hele devalüasyon 
kararının çıplak olarak alınması halinde hiç
bir fayda sağiıyamıyacağmı, bilâkis yeni prob
lemler ortaya çıkarabileceğini elbetteki dü-
şününyoruz çok esaslı yan tedbirlerle beslene 
miyen devalüasyonların basan sağlamayıp, 
büsbütün büyük yaralar açtığı, iktisadi prob
lemleri çetinleştirdiği ve bilhassa bâzı zümre
lerin sıkıntısını artırarak sosyal yaralan de-
rinleştirdiği de Türkiye'nin geçirdiği tecrü
belerde ve başka ülkelerin tecrübelerinde gö-t 
rülmemiş hâdise değildir. 

Bu sebeple bu konuda Hükümeti, hiç değil
se pirim tedbirleriyle, çok daha cesur pirim 
tedbirleriyle para kurunun gerçeği aksettir-
memesinin yükünü Türk köylüsünün omuzu-
na yüklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz. 
Aslında para kurunun gerçeği aksettirmemesin
den dolayı birtakım kimselerin istifade ettiği 
muhakkak, ama bu istifadenin yükünü, pamuk 
müstahsilinin, fındık müstahsilinin, üzüm müs
tahsilinin, tütün müstahsilinin çektiği de mu
hakkak. Hayvan mahsulleri yetiştiren bölge
lerimizin çektiği de muhakkak, Şu halde müs
tahsil büyük kütlenin omuzundan bu yükü 
kaldırmanın tedbirlerini, «Dış borç yükümüzü 
artıracaktır devalüasyon» diye devalüasyona 
gidilmese de, «içerde birtakım sıkıntılara yol 
açacaktır, devalüasyonu gerektiren bir durum 
yoktur.» dense de, «ihraç malları stoku birike 
miş değildir ki, ihraçedecek çok büyük bir mal 
kütlemiz yoktur ki devalüasyona gidelim.» den
se de şu arz ettiğim kur politikasının büyük 
bir kütleyi iktisaden ezmekte olduğu gerçe
ğini nazara alarak Hükümetin hiç değilse 
kısmî tedbirlerle - arz ediyorum - pirim tedbiri 
mahiyetinde tedbirlerle, ki bunun çok çeşit
li usulleri bulunabilir, Türkiye'nin ve başka 
ülkelerin tatbikatında örnekleri vardır, bü
yük müstahsil kütlesinin, köylü kütlesinin der
dine çare bulunmasını istiyoruz. 

Birkaç kelime ile de orman köyleri üzerin
de durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Güven Partisi, kuru* 
luşundan beri orman köylerinin gelmiş geçmiş 
bütün iktidarlar tarafından ihmal edildiğine 
dair bâzı rakamları bu kürsüye getirmiştir. 
Geçmiş yıllar bütçelerinde verdiğimiz bu ra
kamları tekrarlıyacak değilim. Bir Orman Ba
kanlığı kurulmuş olması, bu mevzuda Millet 
Meclisinde geçen yıllarda cereyan eden mü
zakerelerin ışığı, altında orman köylerinin ıs
tırabına Meclisin, Devletin daha çok eğilme 
temayülünü göstermesinin sonucudur ve mem
nuniyetle kaydedilecek bir gelişmedir. 

Orman köylüsünün ıstırabını dindirmek 
için köy yakınında çalışma imkânlarını, geçim 
imkânlarını sağlamak, orman köylerinde el ve 
ev sanatlarını geliştirmek, kurulacak orman sa
nayiinin nimetlerinden orman köylüsünü bu 
sanayiin ortağı etmek suretiyle faydalandır-
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inak, orman köylerine her türlü âmme hizmet
lerini - yol başta olmak üzere - süratle ulaştır
mak, orman dikimi, teraslama, kesim, nakil, 
ormanla ilgili bütün faaliyetlerde orman köy
lüsüne daha iyi ücretler vermek suretiyle or
man köylerini refaha kavuşturmak, yerinde 
kaldırılması mümkün olmıyan köylere, açıkça 
ziraat arazisi olduğu halde, mükemmel ziraat 
arazisi olduğu halde orman sınırı içine alınmış 
arazilerde ziraat yapma imkânını vermek, hü
lâsa cesur tedbirlerle sayıları 7 milyona yak
laşan ve 13 000 köye dağılmış olan orman köy
lülerimizin bu ıstırabına çare bulmak büyük 
ve hayati davamızdır. Bu konuda Hükümet 
programında bir çok vaitler gördük, fakat he-
cmen ifade edelim ki, Hükümetin getirdiği 1970 
bütçesinde, Hükümet programında yer alan bu 
vaitlerin inikasını görmedik. Bütçede, Hükü
met programında yer alan orman köyleriyle 
ilgili büyük yatırımları gerçekleştirecek pa
ralar ve ödenekler yer almış değil. Bu itibarla 
orman köyleri konusundaki üzüntümüz devam 
etmektedir ve bu bütçeyi orman köyleri bakı
mından yeterli bulmuyorum. Orman köylerine 
1970 bütçesinin gerekli alâkayı gösterdiği 
inancında değiliz. 

Güven Partisi Grupunun, Anayasamızın or
man suçlarının affedilmesini önliyen hükmü 
ile ilgili görüşü de bilinmektedir. Hemen ifa
de edelim ki, biz bu konuda hiç kimse için im
tiyazlı bir durum da istemiyoruz. Orman köy
lüsünü suç işlemeye teşvik edici bir şey de is
temiyoruz. Sadece orman köylüsünü diğer 
vatandaşlardan ayırmak af bakımından baş
ka bir vatandaş sınıfı ve zümresi gibi telâk
ki etmeye karşıyız. Af bakımından vatandaş^ 
lar arasında eşitlik istiyoruz. Casusluk suçu
nun, vatan, ihaneti suçunun, irtikâbın, rüşve
tin, millet malı yemenin affedilebildiği, ırza 
geçmenin affedilebildiği, katil suçunun affedile
bildiği bir memlekette orman suçunun da af-
fedilebilmesi gerektiği inancındayız, ama bu
yurun ormanlar istenildiği gibi kesilsini teş
vik edecek bir af politikasına asla taraftar 
değiliz, istediğimiz vatandaşlar arasında eşit
likten ibarettir. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşlar arasın
da eşitlik meselesini açmışken, bir başka ko

nuya, bir başka denge konusuna, bölgeler ara
sı dengeye temas etmek istiyorum. Kalkınma
nın global olarak % 6,7, % 7 gibi hızlara ulaş
masının yanında, hangi zümrelere ne getirdiği 
yanında, hangi bölgelere ne getirdiği de son 
derece önemli bir konudur. 

Kalkınmanın sıhhatli olması ve dengeli ol
ması yalnız zümreler arasında değil, ama vata
nımızın çeşitli bölgeleri arasında da dengeli 
bir kalkınmanın sağlanmasına bağlıdır. Doğu 
Anadolu'nun, Güney - Doğu Anadolu'nun, Ka-
radenizin ve Orta Anadolu' nun bâzı illerinin 
hakikaten kültürel bakımdan, iktisadi bakım
dan, sosyal bakımdan kalkınmaya muhtaç bir 
durumda olduğunu ve yurdumuzun başka böl
gelerine nazaran asırların biriktirdiği ihmal
lerin ıstırabı içinde bulunduğunu hepimiz bil
mekteyiz. 

Bu konuda kısa kısa satır başlarını arz et
mek istiyorum. 

Devlet yatırımlarından bu bölgelere ayrılan 
hisseler azdır. Geçen yıl bu kürsüde rakamları 
ortaya koyduk. Bu yıl Cumhuriyet Senatosun
da arkadaşlarımız ifade ettiler. Devlet yatı
rımlarından bu bölgelere daha fazla ödenek ay
rılmasını zaruri görüyoruz. 

Temel altyapı tesisleri mevcudolmadığı için 
bu bölgelerde, özel sektör de rahatlıkla yatırım 
yapacak durumda değildir. 

Bölgeler arası kredi dağılımında üzerinde 
önemle durulması gerekli meseleler vardır. 

Size, 1970 programının, Hükümetin imzası ile 
yayınlanan programın 24 ncü tablosundan Res
mî Gazetenin 16 ncı sayfasından bâzı rakamlar 
arz etmek istiyorum. Türkiye'de toplam kredi
nin % 26 sı Marmara bölgesinde % 1,2 si Ku
zey - Doğu bölgesinde, % 2,4 ü Güney - Doğu 
bölgesinde ve % 1,4 ü Doğu Bölgesinde dağı
tılmaktadır. 

Bu rakamlar, tek başına üzerinde önemle 
durulması gerekli meselelerle karşı karşıya bu
lunduğumuzu gösteriyor ve bu rakamlar müna
kaşa edilebilecek rakamlar değildir, resmî ra
kamlardır, Hükümetin imzasını taşıyan rakam
lardır. 

Hükümet programında, hep beraber dinlemiş 
olduğumuz güzel vaitler var. Doğu kalkınma
sı için ve bütün gelişmeye muhtaç bölgelerin, 
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Orta - Anadolu'nun, Güney - Doğunun, Kara-
denizin ihmal edilmiş illerinin kalkınması için, 
bölge plânlaması yapmak da dâhil olmak üzere, 
1970 programında ve Hükümet programında se
vindirici vaitler yer almıştır. Güven Partisi 
Grupu olarak temennimiz, bu vaitlerin bundan 
önceki yıllarda yapılmış benzeri vaitler gibi 
kâğıt üstünde kalmamasından ibarettir. 

Hemen arz edeyim ki, Güven Partisi Grupu 
geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de Mec
lis açılır açılmaz ilk hafta içinde bir kanun tek
lifi vermiş bulunmaktadır. Bu kanun teklifi
mizle, gelişmeye muhtaç illerimizin kalkınması 
için ayrı bir yatırım ve kalknıma bankası ku
rulmasını istemiş bulunuyoruz. İtalya'nın Gü
neyini kalkındırmak için tatbik edilen ve ba
şarı sağlamış olan usul budur. 

Türkiye'nin 67 ili ile meşgul olan birtakım 
bankalara, yatırımcı müesseselere vazife ver
meye devam ettiğimiz müddetçe geri kalmış il
lerimizin ihmali devam edebilir. Halbuki yal
nız gelişmeye muhtaç illerimizle meşgul olmak 
üzere ayrı bir yatırım bankası kurulduğu tak
dirde ve bu yatırım bankasına, sermayenin her 
kuruşunu bu bölgede sarf edebilirsin, imkânla
rının son kuruşuna kadar yalnız bu bölgede ça
lışacaksın, dendiği takdirde, bu bankanın başlı-
başma bir kalkınma faktörü haline geleceği 
bellidir. 

Bu itibarla böyle cesur bir tedbirin alınması 
zaruridir. Bankanın sermaye kaynaklarını cid
dî olarak inceledik. Ciddî bir teklif olarak, 
iyi hesaplanmış bir teklif olarak huzurunuza 
gelmiştir. Kurulmasını istediğimiz bu müessese, 
Yüce Meclisin takdirine bu teklifimiz mazhar 
olursa, hem bankanın doğrudan doğruya bu böl
gelerde yatırım yapması, hem de vatandaşlar ta
rafından yapılacak olan yatırımları teşvik et
mesi suretiyle Türkiye'nin bölgeler arası den
gesizlik problemini halletmekte çok büyük hiz
metler başaracaktır inancındayız. 

Bu arada kredi politikamızla ilgili birkaç 
konuya kısaca temas etmek istiyorum : 

Geçmiş yıllarda bütçe açıkları ve açık fi
nansman zarureti, Merkez Bankası kaynakları
nın geniş ölçüde bu açıkları kapatmak için kul
lanılması yolunu doğurmuştu. Toplam kredi 
hacmmdaki artışların önemli bir kısmı bununla 
ilgilidir. Birçok önemli alanlarda, tarım ala

nında, sanayi alanında, turizm alanında Türki
ye hâlâ büyük bir kredi yetersizliğinden ıstırap 
çekmektedir. Bu kredinin dağılışı da çok büyük 
adaletsizlikler gösteriyor. Bu adaletsizlikle 
ilgili misaller her gün birbirini kovalıyor. 
Türkiye'de üçyüz lira krediyi bir defa almış 
ve ödeyememiş, yıllardan beri senet tazele
mekle, yıllardan bıeri Ziraat Bankasından bir 
kuruş fayda sağlamadan sadece yıllık faiz yü
künü taşımakla yetinen pek çok vatandaşları
mız vardır. 

Zirai kredinin önemli bir îkısmı küçük mik
tarlarda tüketim kredisi hallinde dağıtılmak
ta, bir daha geri alınmak ümidi olmadan dağı
tılmaktadır. Vatandaş bunu alırken bir tüke
tim kredisi için, o kışı geçirmek üzere biraz 
buğday satmalmak veya o kış bir giyim ihtiya
cını karşılamak için aldığını düşünerek almak
tadır. Bu ıstıraplı duruma çare bulmak için 
sadece erteleme tedbirleri kâfi değildir. G. P. 
olarak airai kredilerin belli bir miktara kadar 
olanlarının faizsiz ve usun vadeli olarak erte
lenmesini istiyorum. 

Bu mevzuda grupumuz bir ikanun teklifi 
vermiştir ve Hükümetin verdiği kanun teklifi 
ile de, başka tekliflerle de birleştirilerek görü
şülmüştür. Bu ertelemeye hararetle taraftarız, 
fakat tedbir bundan ibaret kalmamalıdır. Yü
ce Meclisin tasvibine mazhar olan önergemizle 
Sayın Çilesiz'in ve grup başkanvekili değerli 
arkadaşlarımızın ayrı ayrı verdikleri önergele
rin birleştirilmesi suretiyle, geçen dönemde ol
duğu gibi bu dönemde de, bir Zirai Kredi 
Araştırma Komisyonu kurulmuş bulunmakta
dır. Tefeciliği önlemek ve zirai kredi dâvasını 
kökünden halletmek, Ziraat Bankasının imkân
larının Türk ziraatçisine yönelmesini sağlamak, 
dağıtım adaletsizliklerine çare bulmak ve zirai 
kredi miktarını artırmak, usulleri basitleştir
mek, kredinin zamanında ulaşmasını sağlamak 
ve bu sıkıntılar yüzünden müstahsilin daha 
fındığını çiçekteyken, pamuğunu tarladayken, 
zeytinini ağaçtayken, üzümünü daha koruk 
halindeyken düşük fiyatla satmasına mâni ol
mak, işte G. P. nin verdiği önergenin hedefi 
budur ve bu Araştırma Komisyonunun çalış
maları bu dönem zamanında yetiştirilebilirse 
<bundan büyük faydalar doğacağı inancındayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, kısaca fiyat istik
rarı konusunda G. P. nin görüşlerini arz et
mek itsiyorum. Kalkınmanın hedeflerinden bi
risi de fiyat istikrarını korumaktır. Gerçek ve 
dengeli bir kalkınma için fiyat istikrarı şarttır. 
1970 programında bu ihtiyaca bilhassa ağırlık 
verildiği dikkatimizi çekmektedir. 

Gerçekten 1988 ve 1909 yılında fiyat hare
ketleriyle ilgili tenkidlerimiz karşısında daima 
bu hareketleri küçük gösteren Hükümet, Tür
kiye'de fiyat istikrarsızlığı yoktur, fiyatlarda 
ciddî artış yoktur, hayatın pahalılaştjğı iddi
aları varit değildir, kalkınan her memlekette 
bu miktarda fiyat artışı görülür, bu hâdiseler 
tabiîdir tarzında bize cevaplar veren Hükü
met, 1970 yılına girerken hâdisenin böyle ol
madığını bizzat kendisi de teşhis etmiş bulun
maktadır. Üstü kapalı sözlerle bu gerçek, 
bizzat Hükümsün imzasını taşjyan vesikalar
da ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanı da dün sabah Yüce 
Meclise hitabederken 1^89 yılında fiyatların 
1968 e nazaran daha hızlı arttığı gerçeğini açık
ça ve dürüstlükle söylemişlerdir. Kalkınma 
Plânımızda bu konuda şu esas prensip kabul 
edilmiş bulunuyor. Ekonomik gelişmenin ar
tan bir hızla devam edebilmesi, kıt kaynakla
rımızın israfının önlenmesi, gelirin kişiler böl
geler ve sektörler arasında dağılımında adalet
sizliklere yol açılmaması için fiyat istikrarının 
[korunması şarttır. Fiyat politikasının gelir da
ğılımına olan etkileri dikkate alınarak ve geli
rin fertler, bölgeler, sektörler araısında daha 
âdil dağılımına yardımcı olacak bir fiyat poli
tikası izlenecektir. Uygulanan politika, maale
sef bizzat Hükümetin getirmiş ve Meclise kabul 
ettirmiş olduğu kalkınma planındaki bu ilkele
re uygun değildir. Hayat pahalılığı bilhassa dar 
gelirli zümreleri, sabit gelirli zümreleri yıldan 
yıla daha fazla tesiri altına almış ve ezmiştir. 

Hiç şüphesiz plândan önceki döneme göre 
Türkiye'de 1963 ten bu yana nispî bir fiyat is
tikrarı vardır, fakat son yıllarda artışın biraz 
daha hızlandığına dikkati çekmek isteriz ve bu 
nispî dengeye, istikrara rağmen fiyat artışları
nın her yıl devamlı bir karakter ars etmesi yü
zünden son beş yılda paranın satmalına gücün
de % 32 bir düşme olduğunun resmî rakamlar

dan anlaşıldığını da ifade etmek isterim. Top
tan eşya fiyatlarındaki fark beş yılda % 32 yi 
bulmuştur. 

Demek ki, küçük farklardır diye her yıl 
önemsenmiyen farklar devamlı bir karakter arz 
ettiği zaman beş yılın sonunda çok önemli bir 
hâdise olarak karşımıza çıkmakta ve plânda 
zikredilen sektörlerarası, bölgeler arası, kişiler 
ve zümrelerarası adalet bundan büyük ölçüde 
müteessir olmaktadır. Bundan ihracatımız mü
teessir olmaktadır. 

Sürekli fiyat artışları yalnız sosyal mesele
ler değil, işçi ve memurların ücretlerinin veya 
maaşlarının yetmemesi veya yapılan zamların 
hayat pahalılığı tarafından alınıp götürülmesi 
gibi hâdiseler değil, fakat dış ödeme dengemi
zin açığının daha da büyümesi gibi birtakım 
mahzurlar yaratabilecek ciddî bir problemdir. 

Personel Kanunu konusu bu konu ile doğru
dan doğruya irtibatlı olduğu için birkaç kelime 
ile Türkiye'deki personel rejimindeki karışık
lığa ve ölçüsüz adaletsizliklere dikkati çekmek 
istiyorum. Bu konuda yapılmış açık taahhütler 
vardır. Millet önünde verilmiş müddetli, vadeli 
senetler vardır. Vâde gelmiş, ama senet öden
memiştir. 1970 yılına girerken Hükümet bir de
fa daha Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanacağını kesin olarak ifade etmiş bulu
nuyor. Artık geçmiş yıllardaki vaitlerin eski
meye yüz tuttuğu ve bu konuda uyandırılmış 
boş ümitlerin birer birer söndüğü bir sırada Sa
yın Maliye Bakanının, bu konuyu mutlaka 1970 
te halledeceğiz, tarzındaki beyanları ile büyük 
bir kütlede yeniden ümitler uyanmıştır. Bu defa 
&?, bu ümitlerin boşa çıkarılması, Türkiye'de 
esasen artmakta olan huzursuzluklara bir yeni
sini ekliyeceği için, behemahal bu va'din yerine 
getirilmesi ve zamanında yerine getirilmesi lâ
zımdır. Bu konuda uyandırılmış olan ümitlerin 
boşa çıkarılması yüzünden Türkiye'de âmme hiz
metlerinde ne kadar büyük aksamalar olduğu
nu, Devlet teşkilâtına hâkim olması gereken di
siplinli çalışma ruhunun ne derece büyük sar
sıntı geçirdiği meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de Devlet 
hizmetine, millî geleneklerimiz icabı, daima 
memleketin en güzide evlâtları severek koşmuş
lardır. Türk Milletinin Devlet kurmuş, impara
torluklar kurmuş, daima bağımsız yaşamış 
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Türk Devletinin gelişmeye muhtaç başka yer
yüzü ülkelerinden çok büyük farkları vardır. 
Bu farklardan birisi de, belki de yer yüzünde 
ilmî prensiplere dayanan devlet idaresini ilk 
defa kurmuş olan milletin Türk Milleti oluşu
dur. İngiltere'de en tanınmış âmme idaresi üs
tatlarından biri yazdığı kitaba, ingiliz «civil 
service» inden önce dünya tarihinde belki ilk 
defa ilmî esaslara dayanan bir kariyer olarak, 
bir meslek olarak Devlet memurluğunu kurmuş 
Ve yüceltmiş, olan milletin Türk Milleti olduğu
nu ve Kanuni Süleyman zamanında daha Türk
lerin bu dâvada dünyaya Örnek olduklarını ifa
de ederek başlar. 

Böyle bir geleneğe sahibolan Türkiye Devlet 
memurlarının ıstırabına seyirci kala kala ve 
bilhassa Devlet memuriyetine girişte, Devlet me
muriyeti içinde yükselişlerde ve memuriyet sta
tüsünde tam bir kargaşalığın hâkim olması, bu 
mevzuda Devlet Personel Dairesinin kendisin
den beklenilen vazifeleri yerine getirememiş ol
ması - hattâ izin verirseniz daha açık söyliye-
yim - bu dairenin kurulurken yanlış kurulmuş 
olması ve maalesef tarihsiz bir kuruluş halinde 
işe başlamış bulunması, personel rejimi ıslahı 
gibi hayati bir konunun, en az yarı yarıya ma
lî cephesi olan bir konunun Maliye Bakanlığı 
ile işbirliği yapılmadan halledilebilir bir konu 
zannedilerek havada, muallâkta halledilmeye 
çalışılması, bu mevzuda tanınmış uzmanların; 
«Siz ne yapıyorsunuz, meselenin malî cepheleri
ni konuşmadan reform mu hazırlanır?» ikazla
rına rağmen Personel Dairesinin kendi başına 
hazırlıklar yapmış olması Türkiye'yi bugün için
de bulunduğumuz noktaya sürükleyip getirmiş
tir. 

Bu gerçeklere bakarak, behemehal konunun 
ele alınması gerekir. Malî cephelerini bu yıl hal
letmek üzere yapılan vaidin gerçekleşeceği ümi
dini yalnız kendi ümidimiz olarak değil, mille
timizin ümidi olarak, yüzbinlerin değil, milyon
ların ümidi olarak ifade etmek istiyorum. Çün
kü, memleketin kaderi iyi bir idare teşkilâtına 
bağlıdır. «İyi bir idareye dayanmıyan Hükümet, 
kum üzerine kurulmuş binaya benzer.» Söz, bü
yük îloosevelt'indir. Kum üzerine kurulmuş te
melsiz binaya benzer, diyor. Hükümetin kuv
veti tek başına bir şey ifade etmez, kuvvetli ol
sa bile, biz o kanaatte değiliz ya, en kuvvetli 

bir Hükümeti getirseniz, idare teşkilâtı eğer sar
sıntı geçirir ise, kum üzerine kurulmuş bir bi
nadan farksız olur. 

Türkiye'de idare reformu yalnız bir maaş 
meselesi olarak da şüphesiz ele alınmamalıdır, 
Bu mevzuda memuriyete giriş usullerinin ısla
hından başlıyarak yepyeni bir tutuma ihtiyaç 
vardır. Belki Fransa'nın ikinci Dünya Harbin
den sonra kurmuş olduğu millî idare mektebine* 
benzer bir büyük müessesenin Türkiye'de . üni
versite üstü eğitim yapan bir kuruluş olarak: 
teşkili ve Türkiye'de büyük Devlet meıö&riyet--
lerine gelecek insanların mutlaka mükeî&öıer-
bir formasyondan geçirilmesi bütün cephelerim
le, mânevi cepheleriyle ve bilgi cepheleriyle tam 
bir süzgeçten geçirilmesi yollarının düşünül
mesi, araştırılması zaruret haline egîmiştir. Bu 
konuda G. P. Grupu olarak bütçe müzakerelerin
den sonra Yüce Meclisin önüne yeni tekliflerle 
gelmeyi düşünmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımın bundan 
sonraki kısmında kısa kısa bâzı önemli sektör
lerin problemlerine temas etmek istiyorum. 

Eğitim konusunu, G. P. Grupu, milletçe kal
kınmamızın ve refaha kavurmamızın temel un
surlarından birisi saymaktadır. Eğitimde sayı 
kadar kaliteye de önem vermek zorundayız; mil
letimizin yarım, buna bağlıdır. Eğitimin bir im
tiyaz değil, yaîmz parası olanın istifade edeceği 
bir imtiyaz değil, kabiliyeti olan ve çalışan her' 
Türk çocuğunun hakkı olması da milletimizin). 
asil geleneklerinden biridir. 

Türk Milleti, doğuş asaleti tanımıyan, ama 
kişinin asaletini tanıyan millettir, imparatorluk 
çağında, saltanat devrinde dahi Türkiye'de köy
den gelmiş Sadrazam vardır, Türkiye'de Devle
tin en yüksek makamlarına yükselmiş olan in
sanlar doğuş kaderleriyle değil, ama kendi ka
biliyetleri ve çalışmalariyle bu mertebelere 
yükselip gelmişlerdir. Türkiye bu geleneklere 
sahip millet olarak eğitimde fırsat eşitliği dâ
vasını her memleketten evvel halletmesi müm
kün olan ve gerekli olan memlekettir. Gerçi 
bu konuda başka birçok milletlerden önce pa
rasız ilköğretim, parasız ortaöğretim, çok dü
şük ücretlerle yapılan yükseköğretim usulle
riyle parasız yatılılık müessesesiyle Cumhuriyet 
devrinde çok güzel çığırlar açılmıştır; daha 
fazlasının yapılmasını istiyoruz. 

83 — 
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G. P. Grupu olarak ortaokul kurulan kasa- | 
balarımızda köy çocuklarının parasız okuması 
için pansiyonlar açılması, liselerimizin yanın
da köy çocukları için pansiyonlar kurulması, 
işçi çocuklarına îburs imkânlarının artırılması, 
parasız köylü vatandaşlarımızın ve bütün di
ğer dargelirli yurtaşlarımızın çocuklarını da
ha rahat okutmaları için ortaöğretimde para
sız yatılı sayısının artırılması gibi tedbirler 
üzerinde çok durduk. 

Hatırlanacaktır ki, plân müzakereleri sıra
sında ortaöğretimde parasız yatılı sayısını yir
mi misli artırmayı Öngören teklifleri destekle
dik; plândaki teklifin çok daha üstünde, bu 
rakamın artırılması için önerge verdik ve Yü
ce Meclis lütfedip bu önergemizi' kabul etti. 
Bu plân hükmünün gerçekleşmesinde daha hız
lı davranılmasını ve mutlaka plânın bu emri
nin yerine getirilmesini istiyoruz. 

Geçen dönemde ve bu dönemde tekrarladı
ğımız iki kanun teklifi ile yüksek öğretimde 
ucuz kitap dâvasının halledilmesini ve Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu serma
yesinin bugünkünün üstüne çıkarılmak, 600 
milyondan 1 milyara çıkarılmak suretiyle yurt 
ihtiyacı, burs ihtiyacının halledilmesini istiyo
ruz. Türkiye'de burs, yurt konusundaki ıstı
rapları istismar eden birtakım aşırı akımların 
Türk gençlerini felâketli yollara sürüklememe- I 
si için de bu dâvanın sosyal mesele olarak öne
mi kadar, siyasi mesele olarak da önlemine Yü
ce Meclisin dikkatini çekmek isterim ve bu I 
kanun tekliflerimize bütün grupların, bir 
memleket dâvası olarak, destek olmasını bu 
vesile ile rica ederim. I 

öğretmenlerimizin maddi ve mânevi huzur I 
içinde olmaları dileğimizdir, öğretmenlerimi- I 
zin meslekî dâvalarının halledilmesi, mânevi 
ve maddi huzur içinde çalışmaları için gerekli I 
tedbirlerin zamanında alınması, yapılan vait- I 
lerin mutlaka gerçekleştirilmesi temennisi ya- I 
nında öğretmenlerimizin siyasi kuruluşlarının 
tasallutundan kurtarılmasını da önemli bir 
nokta olarak kaydetmek istiyoruz. Bu mevzu- I 
da daha evvel cereyan etmiş bir müzakere sı- I 
rasmda görüşlerimizi etraflıca söylemek imkâ
nını bulmuştuk. I 

Eğitim meselesinden ayrılmaz bir konu ha- I 
line gelmiş gibi görünen işgaller ve boykotlor 1 
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konusunda da Güven Partisinin çok iyi bilinen 
görüşünü ifade etmek isterim. Güven Partisi, 
boykotların, işgallerin, tahriplerin, her türlü 
kanunsuz hareketlerin kesin olarak karşısm-
dadır ve karşısında olmaya devam edecektir. 
Siyasi partilerin üniversiteden ve öğretim mü
esseselerinden ellerini çekmeleri zarureti var
dır. Zamanlarının tümünü öğretim üyeleri 
üniversiteye ayırmalıdır, tarzında yürüyüşler 
ve mitingler tertipliyen, bu gerekçe ile boy
kotlar tertipliyenlerin 'zamanlarının onda do
kuzunu siyasi parti merkezlerinde geçirmeleri
ne imkân veren usullerin düzeltilmesini istiyo
ruz. Anyasada, üniversite öğretim üyelerinin 
siyasi partilerin genel merkezlerinde vazife 
alabilecekleri yolundaki hükmün kaldırılması
nı da, üniversitemizin selâmeti bakımından 
faydalı telâkki ediyoruz. 

Üniversitede ilim hürriyetine evet, fikir 
hürriyetine evet, tenkid hürriyetine evet, siya
si konularda da bir siyasi ilimler hocasının is
tediği gibi yazmasına evet, Türk kanunlarına 
riayet şartiyle iktisadi, malî, siyasi, içtimai 
her konuda bir ilim adamının görüşlerini ser
bestçe ifade etmesine evet, ama bir taraftan 
üniversitede öğretim üyeleri zamanlarının tü
münü üniversiteye ayırmalıdır, diye boykot 
tahrikçiliği, öbür taraftan zamanının onda 
dokuzunu siyasi parti merkezinde resmen gö
revli olarak geçirme... Buna, G. P. olarak, ha
yır, diyoruz arkadaşlar. (G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sağlık işlerimizde en önemli konu, sosyali
zasyon tatbikatının son yıllarda ağır şekilde ak-
samasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; sağlık ocakları var, 
hekim yok. Sağlık ocakları var; sağlık memuru 
yok, ebe yok. Yapılmış büyük tesisler var, bi
raz israf âbidesi gibi duruyor personel yokluğu 
yüzünden. Maalesef başlangıçta sosyalizasyon 
bölgelerine, ki tekrar edeyim, biz buna, «Millî 
sağlık hizmeti» adı verilmesüü tercih ediyoruz, 
İngilizlerin de tatbik ettiği isim budur, hakikî 
aldı da bu olmak lâzımgelir, millî sağlık hizmeti 
tesislerine personel gitmesini kolaylaştıran bir 
ücret rejimi kabul edilmişti, Sağlık Bakanlığı
nın almış olduğu ters bir kararla doğu bölgemi
ze gitmiş olan doktorların tekrar büyük merkez
lere geri dönmesini intacedeh bir tatbikata gi-
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rişildi, ücret dengesi yeniden büyük merkezler 
lehine bozuldu ve bu sağlık ocakları boşalmaya 
başladı. Bunun düzeltilmesi zaruridir. 

Esnafımızın ve işçilerimizin meselelerine, sos
yal güvenlik konularına dün temas ettiğim za
man dokunmak fırsatını bulmuştum. Esnaf ve 
sanatkârlarımızın sosyal güvenlik, sosyal sigor
ta ihtiyacı yanında defter tutma külfetinden 
kurtarılması, yıllardan beri vâdedilen çıraklık 
kanununun biran evvel çıkarılması temenniisini 
tekrarlamak isterim. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Çıraklık kanunu tasarısının bugünlerde 
getirileceğini bir radyo yayınından öğrenmiş bu
lunuyoruz. Temenni ediyoruz ki, bu vait gerçek
leşsin ve bu hasretle beklenen kanun biran ev
vel çıkarılsın. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın Türkiye de hür 
demokratik rejimin inançlı savunucusu olan 
milliyetçi, vatanperver ve demokratik rejimin 
kıymetini bilen işçiler gibi demokratik rejimin 
imanlı savuncusu olan esnaf vatandaşlarımızın 
da güvenlik haklarına kavuşması yanında daha 
kuvvetli bir teşkilâta kavuşmasını ve mevzuat
ta, yıllardan beri kendilerine vâdedilen değişik
liklerin gerçekleştirilmesini talebediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin bu nok
tasında dun bu kürsüde başlatılmış olan müna
kaşada G. P. nin görüşünü arz etmeyi zaruri 
Bayıyorum. 

İdari ıslahattan bahsettik; idari ıslahat ko
nusunda C. H. P. Sayın Sözcüsü dün burada Sa
yın Demirerin de imzasını taşıyan, uzman ola
rak imzasını taşıyan bir rapordan bahsettiler ve 
Başbakan olarak tatbikatta, vaktiyle hazırlan
masına iştirak ettikleri bu raporun tavsiyelerini 
yerine getirmediklerini söylediler. 

Doğrudur ve Mehtap Projesi adiyle tanınmış 
olan merkezî Hükümet araştırmaları projesi tav
siyeleri, maalesef yerine getirilmemiştir. Ben 
bu konuda, izin verirseniz, bir başka belge oku
mak istiyorum. 

1966 tarihli, yani Sayın Demirerin Başbakan 
olarak ilk defa imzaladığı yıllık programı, 1965 
yılında yayınlanmış olan 1966 yılına ait prog
ramı. Bu programın resmî baskı sayfa 655 ve 
656 «idari ıslahat» bölümünde şu hükümleri gö
rüyoruz : 

«Bakanlar Kurulunca yerine getirilmeyi ge
reken bâzı. işlemlerin, idarenin alt kademelerin

de sonuçlandırılmasını öngören ve İdareyi Ye
niden Düzenleme Komisyonunca teklif edilip 
Başbakanlıkça da uygun görülen tasarı en kısa 
sürede T. B. M. M. ne sunulacak ve 1966 yılı
nın ilk yarısında kanunlaşması için çaba göste
rilecektir.» 

O kadar müstacel sayılmış ki, 1966 yılının 
ikinci yarısına bile kalmasın, ilk yansında ka
nunlaştıracağız vadi yapılmış. Resmî vait. Ha
zır tasarmin Başbakanlıkça tasvibedilmiş oldu
ğu derce dilmiş. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— O'bstrüksiyonlar başladı, o zaman.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşım, dün de bir başka aıkadaşımız 
bu konuda böyle cevap verdi, obstrüksiybndaıı 
bahsedildi, izin verirseniz bu mevzuu da arz edip, 
geçeyim. 

Bir defa dünden beri sayısız belgeler okumak 
suretiyle ve hepsi de Demirdin imzasını taşı
yan belgeler okumak suretiyle müddetli bâzı va-
itler verildiğini ve bunların yerine getirilmedi
ğini söyledim. Burada söz konusu olan tasarıla
rın bir kısmı, sene 1965, sene 1970 hâlâ Meclis 
kapısından içeri girmemiştir ki, muhalefet şu
nu yaptı, bunu yaptı da çıkaramadık, diyesiniz. 
Getirmemişsiniz ki, çıksın. (G. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bir kısmı gelmiş, ko
misyonlarda kalmış. Komisyonların hepsinde ço
ğunluktasınız 1965 yılından bu yana; komisyon
larda çoğunluğa sabJbolduğunuz halde Hükümet 
Vc iktidar bütün olarak takibedilerek bu taısarı-
lr.r komisyondan geçirilip de, Millet Meclisinin 
gündemine girmemiş ki, Miıllet Meclisinde mu^ 
halef et şöyle davrandı, böyle davrandı da çıka
ramadık, diyesinis. Geçmemiş komisyondan, 
aşağı gelmemiş bir çokları. Aşağıya gelmiş olup 
da çıkmamış olanlar vardır diyecekseniz ve bu 
mevzuda seçim kanunuyla ilgili olarak muhale
fetin bir tarihte yapmış olduğu engellemeyi, 
başlıca sorumlu olarak ortaya koyacaksanız. 

Sayın Müftüoğlu, size bir gerçeği hatırlat
mak isterim, muhalefetin, Seçim Kanununun Se
natoya taallûk eden kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında tasarı Meclise gelmeden evvel bu 
kürsüde bir uyarması vardır: «Türkiye'nin şu 
yıllık programlar dolusu, plânlar dolusu bekle
diği birtakım meseleleri var; iktisadi mesele
leri var, sosyal meseleleri var, Şu Meclisin ilk 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 1 

günlerinden başlıyarak, sizden rica ediyoruz, 
Türk Milletinin beklediği şu iktisadi ve sosyal 
dâvaların halli için gerekli tedbirleri getiriniz, 
aaha seçimden yeni çıkmış bir memleketi dü
pedüz bir siyasi parti menfaatiyle ilgili bir ka
nun değişikliğiyle meşgul etmeyiniz. Meclise en 
baştan bunları getirirseniz. Bu Mecliste çok lü
zumsuz gerginlikler yaratırsınız.» ikazını daha 
ts sarıyı Hükümet Meclise getirmeden evvel 
hulûs ile yapmıştık bu kürsüden, bizzat nâçiz 
arkadaşınız yapmıştır. 

Bu görüşümü tekrar ediyorum. Haklı bir 
uyarma idi, vicdanı bir uyarma idi. Seçim Ka
nununda değişiklik yapmayı düşünüyordu Hü
kümet. Bugün Hükümet, Senato seçimiyle il
gin olarak, vaktiyle bizim savunmuş olduğu
muz, «Senato seçimi de nispî seçimle yapılmalı
dır» görüşüne gelmiş bulunmaktadır, vazgeçmiş 
bulunmaktadır, tasarısını da geri almış bulun
maktadır ve 1939 seçimine girerken Hükümet 
bu mevzuu bir mesele olarak getirmemiştir ar
tık... Ve bundan dolayı da, bir yanlış adımı geri 
aldığı için, tebrike şayandır. Bir yanlış adımı 
geri alınmıştır... 

Senatoda mutlaka çoğunluk sistemini tatbik 
edeceğiz, yani seçim sonuçları meydanda, şu 
seçim sonuçlarına göre Senatoyu tabiî senatör-
leıle, A. P. nin sabahtan akşama kadar karşılık
lı çekiştiği ve diğer siyasi partilerin pek fazla 
mevcııdolmaJdığı bir ikinci Meclis haline getire
ceğiz yanlış tasavvurundan vazgeçilmiş olması 
iyi olmuştur. Bundan vazgeçilmiştir. 

Eğer bugün gelmiş olduğu noktaya Hükü
met baştan gelmiş olsa idi, esasen bu hatalı se
çim kanunu tedbiriyle parlâmentonun karşısına 
çıkılmazdı ve hakikaten Türkiye'de lüzumsuz 
birtakım gerginliklerin doğmasına imkân veril
ir emiş olurdu. Sonradan gösterilmiş olan olgun
luk ne kadar iyi ise baştan bu konuda yapılmış 
olan ısrar, siyasi partilerle en küçük bir temas 
yapmadan, en küçük bir zemin yoklaması yap
madan getirilmiş olan o tedbir de hakikaten 
mahzurlu idi. 

Gerçi o münakaşayı tekrarlamakta bugün 
fayda yok, gömülmüş, unutulmuş ve hamdolsun 
Türk siyasi hayatından silinip gitmiş bir müna
kaşadır. Bugpm artık o münakaşa yok. Bir se
çim kanunu münakaşasının çıkmaması için bu

günlerde parlâmentoda grupu olan üç siyasi 
parti sabahtan akşama kadar toplanıyor, çalı
şıyor. 

Ne kadar dalha iyi bir tutum, ne kadar 
farklı bir tutum. İktidar partisi, O. H .P., G-. P. 
Seçim Kanununda yapılması gerekli değişiklik
lerle ilgili çalışmaları müştereken ve bir anla
yış zihniyeti içimde yürütmeye gayret ediyor-
lar. Çok faydalı bir tedbir, eğer bu yola o za
man da gidilmiş olsa idi, şikâyetçi olduğunuz 
hailenden hiç biri görülmiyecekti, Sayın Müftü-
oğlu. 

Şimdi sayın arkadaşlarım madem ki bu mü
nakaşayı açtılar, sormak istiyorum; Başbakan-
İrkça uygun görüldüğü ve en kısa sürede T.B.M. 
Meclisine gönderilerek, 1966 yılının ilk yarısın
da kanunlaşması için çaba gösterileceği ifade 
edilen bu kanunun âkibeti ne olmuştur? Ve da
ha bunun gibi 1967 yılı programının yine Sa
yın Süleyman D emir elin imzasını taşıyan bu 
programın idari ıslahat bölümünde yer alan 
«MEHTAP» projesinin uygulanması işi ne ol
muştur «idareyi yeniden düzenleme isi Hükü
met içinden bir Hükümet üyesinin ayrıca siya
si sorumluluğuna verilecek ve en geç 1967 yılı 
sonuna kadar çalışmalar tamamlanacaktır» tar-
zınJdaiki vait neden yerine getirilmemiştir? Yıl 
1970 tir. ikinci Demire! Hükümetinin progra
mında, devlet çarkının iyi işlemesi için gerekli 
ıslah hareketlerine girişmeyi kaçınılmaz bir 
lüzum halinde görmekteyiz va'di, 1966 da oldu
ğu gibi tekrarlanıp durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada sık sık 
kullandığım ıslahat ve ıslahatçılık tâbiri üze-
rinlde, Sayın dostum Kemal Satır ile mutabakat 
halinide olmadığımı da ifaJde etmek isterim. 

Dün buraida O.H.P. riin sayın sözcüsü, ısla
hatçılıkla, devrimcilik arasında bir çizgi çize
rek, ıslahatçılığı reddetti ve «devrimci olmak lâ
zım» de'di. 

Muhterem arkadaşlarım; hattâ daha da öte
ye gidildi, ıslahatçılıkla, tutuculuk aynı gibi 
gösterilerek, ıslahatçılık bir nevi hareketisMik, 
bir şieyi değiştirmemek anlamında yorumlandı. 
Konuşmanın bir yerinde ise, yürüyen ıslahatçı
lıkla, koşan devrimcilik münakaşası yapıldı ve 
Atatürk'ün bir ıslahatçı olmadığı ifade edildi. 
«Atatürk ıslahatçı değildi, ıslahatçılık değildi 
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Atatürk'ün yolu, onun yolu devrimcilikti» tar
zında birtakım, dili ile de yoğun şekilde arı 
Tüıkçe olan bir pasaj vardı Sayın Satır'm ko
nuşmasında. Bu nokta dikkatimizi çekti ve 
«izin verirlerse, Güven Partisi tutucu da değil
dir, yıkıcı da değildir. G. P. hareketsizlik ta
raftarı da değildir, düzen yıkma taraflısı da 
değildir» diyen ve .ıslahatçılığı savunan bir si
yasi partli grupu olarak ıslahatçılık sözünün böy
le darağacma çekilmesi karşısında bir de sa
yın sözcü dostuma muteber bir şahit göster
mek istiyorum. Göstereceğim muteber şahit, 
Atatürk hakkında yazılmış bir kitaptır. 

Atatürk'ün 25 nci ölüm yıl dönümünde, 
UNESCO tarafından büyük merasimlerle kutla
nan yıl dönümünde, bir çoklarımızdan isten
mişti böyle birer broşür yazılması. O zaman 
Başlbalkan olan O.H.P. nin Sayın Genel Balkanı 
da «Aziz Atatürk» başlığıyle Millî Eğitim Ba
kanlığının resmî yayınlan arasımda yayınlanan 
bir broşür kaleme almıştı. Burada şu cümle 
var; «Daha izmir'e girdiğimiz günlerde Atatürk 
büyük" siyasi ve içtimai ıslahat görevine sıra 
geldiğini bize söylüyordu. Atatürk, isla.hr.ta sü
rati 3 girişti ve ilk yıllar aralık vermeksizin de
vam etti.» Aynı sayfada «inkılâplarımız» tâbi
ri var. Harf inkılâbından -bahsederken, «Harf 
devrimi» tâbiri var, yani, «Atatürk ilk yıllar
da büyük ıslahatı yaptı, ıslahat tedbirlerirJi al
dı deniyor, «Devrim» tabiri kullanılıyor, «in
kılâp» tâbiri kullanılıyor. 

8 nci sayfaya geçiyorsunuz; «Denilebilir ki 
Türkiye deki temel ıslahatın ilk çeitiin imtihanı 
bu olmuştur; (1938 den sonra, Atatürk'ün yap
mış olduğu ıslahat yaşıyacak mı; yaşamıyacak 
mı?) tartışması, açılabilirdi. 1938 den sonra 
yaşayıp yaşamıyacağından şüplhe edenler ola
bilirdi, ama yapmış olduğu ıslahat Atatürk'ten 
sonra yaşadı ve Atatürk'ün temel ıslahatının 
ilk çetin imtihanı bu oldu.» 

Devam ediliyor, karşı sayfada; «inanıyor
duk ki Atatürk'ün temel ıslahatiiyle Cumhuri
yet devrimi kendisini koruyacak gürbüz hale 
gelmiştir Cumhuriyet için saltanat yıkılmış, ye
rine yepyeni bir devlet kurulmuş.» Devrim tâ
biri kullanılıyor. Ama, Atatürk'ün temel ısla-
hatiyle, reformlariyle bu Cumhuriyet devrimi
nin sağlamlaştığı ifade ediliyor. 
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«Atatürk ve ıslahatı aleyhinde bulunmaya 
kimsenin gücü yetmemiştir.» deniyor. Aşağıda 
devam ediliyor; Atatürk ıslahatı tâbiri bir de
fa daha geçiyor, hemen arkasındaki cümlede de 
Atatürk'le ilgili olarak yine devrim tâbiri kul
lanılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; şu da gösteriyor M, 
Türkiye'de hakikaten bir kavram karışıldığın
dan kurtulmaya mecburuz. Islahatçılık, tutucu
luk değildir. «Atatürk bir ıslahatçı» idi sözü
nü, Atatürk'ün yanında çalışmış ve kurduğu 
partinin bugün genel başkanlığını yapan zat 
kendi imzasiyle yazmıştır 25 nci yıl dönü
münde. Atatürk hakkında yazdığı en son yazı
lardan biri bu. Bu, (temel ıslahatçılık) tâbirini 
bugün «Tutuculukla bir göstermek ve devrimci 
olunmaz ise Atatürk'çü olunmaz, yani düzen 
yıkma taraflısı olunmazsa Atatürk'çü olun
maz...» Biz o inançta değiliz. 

Atatürk, Cumhuriyeti kurmuştur, saltanatı 
yıkmıştır, ama Atatürk, Devleti korumasını da 
çok iyi bilmiştir. Devleti birtakım sorumsuz 
kuvvetlere yıktırmamak için her tedbiri almış
tır. Devlet kurucusu Atatürk'ü, bugün Sayın 
Satır'da teslim edeceklerdir ki, bayrak yapmaya 
çalışarak, Devlet yıkma gayretinde olanlar Tür
kiye'de vardır, konuşmasında bunun da idrakini 
belirten bâzı satırlar vardı. Devlet kurucusu 
Atatürk, Devlet yıkma gayretlerinin elbette ki 
aleti yapılamaz ve böyle bir gayretin karşısına 
burada kulunan biz bütün siyasi partilerin hep 
beraber dikilmemiz icabeder. Parlâmento dışı 
muhalefet de bunu yapmaya çalışıyor. 

Atatürk yıktı, devirdi, işte biz de bütün bu 
kurulu kuvvetleri, T. B. M. Meclisi basta olmak 
üzere, yıkıp devirelim. Bu neşriyatı her gün 
yapıyorlar. «Aşın sol serserileri» diye bu kür
süde vasıflandırılanlar, bunlar değil mi idi? 
Kimdi; «Aşırı sol haytaları» denenler, Atatürk 
adını bayrak yapmak suretiyle bu Devleti yıkma 
gayretinde olan birtakım sapık ideoloji mensup
ları değil miydi? O halde bunlarla çizgimizi 
çok iyi tâyin etmek lâzımdır ve ıslâhat evet,i!e-
riye doğru hamle evet, iyiye doğru gidiş 
evet, ama, yıkıcı faaliyetler, hayır! Bunun çiz
gisini iyice çizmek gerektiği inancındayız. 

Türkiye'de bir ihtilâlci kaynaşmayı, hangi 
çevrelerden beslendiği belli olan ve Türk Mille
tinin bütüne yakınının büyük bir hiddetle ve 
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nefretle takibettiği birtakım sarumsuz kışkırt
maların, sözüm ona bir devrimcilik maskesi 
altında yürütüldüğünü bilmek lâzım. Aslında bu 
devrimci, geçinenler, köhnemiş, eskimiş bir ide
olojinin doğmaları içinde hapsedilmiş hakiki ge
ricilerdir ve 1970 Türkiye'sini 1864 tarihini ta
şıyan bir manifestonun satırları arasından ida
re etmeye, Kari Marks'm Londra'daki mezar ta
şından Türkiye'yi idare etmeye uğraşan fail
lerdir ve bunların karşısında Kemal Satırıyla, 
Feyzioğlu'suyla hep beraber, hep beraber müca
dele etmeye mecburuz, (G. P. sıralarından al
kışlar) 

Burada bulunan bütün siyasi partiler hep bir
den mücadele etmeye mecburuz. Biz ıslahat
çılığı bu mânada anlıyoruz. « Atatürk'çüy üz, 
ıslahatçıyız. Tutucu da değiliz, yıkıcı da deği
liz» derken, kasdettiğimiz budur. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Konuşmamı kapatmadan 
evvel, son günlerde çok müzakere ve münakaşa 
konusu olan Ortak Pazar hakkında görüşlerimizi 
ve bir endişemizi ifade etmek isterim. 

Güven Partisi, Ortak Pazarla ilişkilerimizin, 
ekonomimizi, sarsmıyacak ve kalkınmamızı en-
gellenıiyecek şartlar ve süreler içinde geliştiril
mesi. fikrindedir. Geçiş dönemini atlatmak için 
acele edilmemelidir fikrindeyiz. Gelişmeye muh
taç bir ülke olarak, sanayileşmeye gayret eden 
bir ülke olarak, sanayiini çoktan kurmuş olan 
devletlerle iktisadi birleşme tedbirlerine adım 
atarken son derecede dikkatli olmak zarureti 
vardır. Geçen bütçe müzakerelerinin birinde, 
şimdi tekralıyarak vaktinizi almak istemediğim, 
bâzı fiyat kıyaslamaları yaptım. Türkiye'de 
bası sanayiin temel hammaddelerinin Almanya 
veya Fransa'ya göre yüzde 348 den, yüzde 50 ye 
kadar daha pahalı olduğunu gösteren rakamları, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının yayınlarından ve 
Prof. Belil başkanlığındaki bir uzmanlar he
yetinin Türk ekonomisi üzerine Devlet Plânlama 
Teşkilâtına verdiği rapordan zikrederek naklet
tim. Hammadde fiyatlarımızda, çelik levha fi
yatlarında, çinko levhada, kömürde, demirde, 
temel sanayi maddelerinin pek çoğunda Ortak 
Pazar memleketleriyle aramızda uçurum sayıla
bilecek maliyet farkları var iken ve sanayiimiz 
kuruluş halindeyken, son derece dikkatli olmak 

I lüzumundan bahsedenleri, bu mevzuda maksatlı 
davranan kimseler olarak vasıflandırıp geçmek 
mümkün değildir. Bu mevzuda, Ankara Anlaş
ması ihtiyatlı bir anlaşma idi. Ankara Anlaş
ması, Ortak Pazarla ilişkilerimiz bakımından bir 
hazırlık dönemini kabul ederken, Türk ekono
misinin bu mevzuda henüz hazır olmadığını ka
bul ederek yola çıkmıştı. Ortak Pazar da bunu 
çok iyi biliyordu. Ortak Pazar idarecileri, Yu
nanistan kendilerine müracaatta bulunduğu za
man Türkiye'nin acele ve 15 gün içinde yapmış 
olduğu teklifi kabul etmemişlerdi, «Bunu ka
bul etsek, bu ilişkiler sizi bir senede mahveder-

I di» teşhisine vermışlar idi ve haklıydılar. 
Türkiye'nin, en büyük döviz sıkıntıları için

de kıvrandığı yıllarda hudutlarımızda liberasyo
nu genişletmek, kantitatif tahditleri birçok 
ithal mallarında kaldırmak ve gümrük duvar-

I larnn ithalâtımızın yüzde şu kadarı için süratle 
I indirmek gibi birtakım vaitlerle yaptığımız mü-
I racaatı ellerine aldıkları zaman, «Durun baka

lım, Yunanistan dış ödeme dengesi (artı) gös
teren bir memleket, siz senede birkaç yüz mil-

I yon dolar almadığınız takdirde borcunuzu ödi-
I yemez durumda olan, sanayiinizin hammaddesi

ni temin edemez durumda olan memleketsiniz, 
fark var» demişlerdi ve çok şükür Türkiye, 
Yunanistan'dan çok daha uygun şartlarla bir 
anlaşma yapmak imkânına neticede sahiboldu. 

Yaptığımız anlaşma nedir? Yapılan anlaş
ma, 1963 yılından sonra on yıl süre ile Türki-

I ye'ye hazırlık yapma imkânını verir aslında. Beş 
yıllık hazırlık süresi uzatılabilir. Otomatizm 
yoktur. Niye yoktur? Türkiye ya hazır olur, 
ya hazır olmaz endişesiyle otomatizm konmamış
tır. Yani (muayyen bir müddet dolacak, ge-

I çiş dönemi için tanınmış olan süre dolar dolmaz 
otomatik olarak tam üyelik şartlarına Türkiye 
geçecektir) biz de kabul etmedik, karşı taraf 
da bunda ısrar etmedi. 

Otomatizm olmaması demek, her adımda 
yeni baştan düşüneceğiz, geçiş dönemine gider 
miyiz, gitmez miyiz? Hazırlık dönemi için beş 
yıl kâfi gelmezse uzatacağız, müzakereler o 
devrede bitmezse tekrar uzatacağız. Ondan 
sonra da geçiş dönemine mutlaka girer iniyiz, 

I girmez miyiz? Bu bir müzakere ve yeni bir ka
rar konusu olacak, ihtiyatlı davranmak lüzumu, 

I anlaşmanın bu hükümlerinden de anlaşılıyor. 
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Bu beş yıllık hazırlık dönemini, ne özel sek
törümüzün, ne Devlet sektörümüzün Ortak Pa
zar için yeteri kadar hazırlık yaparak geçirdi
ğine G. P. Grupu olarak kaani değiliz. Daha o 
tarihte bir Bakanlar Kurulu karariyle Ortak 
Pazara hazırlık için yapılması lâzımgelen işlerin 
bir dökümü yapılmıştır. Resmî Gazetede yayın
landığını sanmadığım, Hükümetin iç tatbikatı 
olarak hazırlanmış bir kararnamedir. Bu ka
rarname aranır bulunur ve bu kararnamedeki 
maddeler bir bir gözden geçirilerek hangileri 
yapıldı, hangileri yapılmadı, bakılır ise, hazırlık 
döneminde Türkiye'nin yapması zaruri olan iş
lerin bir çoğunun yapılmadığı ve geçiş dönemine 
ihtiyatsızca atlamanın Türkiye'ye birtakım bü
yük zararlar getirebileceğine zannederim ki 
Hükümet de kaani olur, bunları söylemekle bir 
defa daha uyarma vazifemizi yaptığımızı sanı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum; iktisadi politikasiyle, sosyal pclitikasiyle, 
siyasi tutumuyla Demirel Hükümetini tasvibe 
G. P. Grupu olarak Hükümet programı müzake
relerinde imkân görmemiştik, bu bütçe müzake
relerinde de imkân görmüyoruz. 

Bir yandan kanun dışı taşkınlıklar, işgaller, 
cana ve mala tecavüzler, asayişsizlik olayları, 
öte yandan durmaksızın artan hayat pahalılığı 
vatandaşın huzurunu yok etmiştir, 

Seçimlerden yeni çıkmış olmamıza rağmen, 
siyasi hayatımızda sürüp giden huzursuzlukta, 
düzen yıkma heveslilerinin kusuru kadar, De
mirel Hükümetinin hatalı tutum ve davranışla
rının ve verdiği birçok sözleri yerine getirmeyi-
şinin de rolü vardır. 

G. P. Grupunun, çeşitli bakanlık ve dairele
rin faliyet alanlariyle ilgili tenkid ve temenni
lerini sözcü arkadaşlarımız, sırası geldikçe, Yüce 
Meclise teferruatiyle açıklıyacaklardır. 

Büyük Milletimin iradesini temsil eden 
T. B. M. Meclisinin bütçe ve bu bütçenin tem
sil ettiği siyasi ve iktisadi tutum hakkında en 
isabetli kararları vermesini ve verilecek kararın 
aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyerek 
Yüce Heyetinizi G. P. Grupu adma saygı ile 
selâmlarım. Teşekkür ederim. (G. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sadık 
Tekin Müftüoğlu, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF-
TÜOâLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

12 Ekim 1969 seçimleri sonrasında iktidara 
gelen partimizin seçim sonrası ilk bütçesini teş
kil eden 1970 bütçesi üzerinde görüşlerimizi, 
A. P. Grupu adına beyan etmek üzere huzuru
nuzda bulunmaktayım. 

Genel milletvekili seçimlerinin bir milletin 
hayatında en mühim hâdiselerden birisi olduğu 
muhakkaktır. Bu seçimlerde seçime iştirak eden 
bütün siyasi partiler ve müstakil adaylar seçi
lebilme telâş ve hevesi içinde büyük bir çalışma 
örneği vermişlerdir. 

Ancak, bunun yanında müşahede olunan bir 
gerçek daha vardır ki, o da, köy köy, kahve kah
ve ve meydan meydan yapılan toplantılarda va
tan sathında ve radyolarda yayılmak istenen 
gerçek dışı beyanlar ve aşırı sağlı sollu idialara 
rağmen Türk seçmeninin sağduyusunun şaşırı-
lamıyacağı ve doğru yolu teşhisine mâni oluna-
mıyacağı gerçeğinin bir defa daha bütün vuzu-
huyla ortaya çıkmış olmasıdır. 

Bu suretle, aziz Türk Milleti aşırılılıklara 
itibar etmediğini, vatan kurtaran aslan rolüne 
çıkanların gerçek hüviyetlerini teşhis ettiğini 
ve memleketi bir maceraya değil, fakat güven 
ve istikrar içerisinde memleketi kendi arzu ve 
idaresine uygun bir kalkınmaya yöneltecek par
tiyi iş başında görmek istediğini izhar ve tescil 
etmiştir. 

Bizlere düşen vazife, demokrasiye taraftar, 
onu korumaya ve yaşatmaya azimli olmanın 
şuuru ve hassasiyeti içersinde vazifesini yapan 
aziz Türk Milletinin bu hasletlerine uygun bir 
vazife anlayışı içinde onun bu güven ve inan
cını sarsmadan çalışmak, istikrar ve kalkınmayı 
tahakkuk ettirmektir. 

Sayın milletvekilleri, A. P. ve onun iktidarı, 
seçimler sonrası yapmış olduğu bu ilk bütçe ta
sarısı ile seçimlerde milletimizin büyük tasvibi
ne mazhar olan seçim beyannamesi ve ona isti
naden hazırlanıp Meclislerimizde güven oyu ile 
tasvibedilen Hükümet programına uygun bir 
bütçe tasarısını Meclislerimizin iradesine sun
muş bulunmaktadır. 
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Müsaadenizle, 1970 yılı bütçe tasarısının eleş
tirisini yapmadan, usul ve âdet olduğu veçhile, 
önce umumi, siyasi, ekonomik ve sosyal durum
ların bir muhasebesini yapmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bugünkü Türkiye'yi anlı-
yabilnıek gerçek anlamda değerlendirebilmek, 
dünün Türkiye'sini unutmamakla mümkündür. 
Meselelerimizi birtakım lâf kalabalığı ve slogan
lar yarışması içinde değil, hiç birimizin itiraz 
edemiyeceği veya hepimizin iştirak etmesi lâ-
zımgelen bâzı gerçeklerin ışığı altında hallet-
memiz lâsımgeldiği inancı içindeyiz. Gerçekte, 
Anadolumuz, asırların ihmali içinden çıkıp ge
len bir Türk vatanıdır. Anadolu, gerek jeopo
litik durumu itibariyle ve gerekse tarihi oluşu
nun içinde devamlı olarak ya harblere sahne 
olmuş veya harbler içinde, o zamanki harbler 
için o saikan ki tabiriyle cengâver yetiştiren bir 
ülke olmuştur. Ve millet, ancak böyle zaman
larda hatırlanmış, akla gelmiştir. Aslında üç 
kr. a".ın bağlantı noktasında yaşıyan, bu haliyle 
istilâ hareketlerine sahne olan bir millet için 
o günün şartları içerisinde başkasını düşünmek 
de pek mümkün değildir. Şan ve şeref dolu bir 
tarihin yaratılmış olması şikâyet konusu değil 
ve fakat mânevi mefahirimiz olmuştur. 

Aslında, klâsik Devlet anlayışı içinde yapı
lan icraatın o günün şartları içinde düşünül-
miyen, ama bugün için. bir gerçek olan sosyal 
devlet anlayışı içinde değerlendirilmesinin ya
pılması haksızlık olur. Her sosyal vakıayı an
cak kendi şartları içinde değerlendirdiğimizde 
doğru neticeye varmak mümkündür. Kaldı ki, 
bir milletin hayatında daha dün denilecek ka
dar yalan bir mazide geçirilen buhranlar ha
tırlandığında, durumu daha iyi kavramak müm
kün olur.- Evet, büyük kurtarıcı ve önder Mus
tafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Millî Mücade
leyi. hatırlatmak isterim. 

İşgal orduları Anavatanın her köğesini hâ
kimiyetleri altına almak için taş üstünde taş 
bırakmaksızın vatanın harimi ismetini yakarak, 
yıkarak ilerliyorlar. En güzide ve yetişkin ev
latlarımız vatanın kurtuluşu uğruna seve seve 
şehitlik mertebesine erişiyorlar. Büyük önder 
ve kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, büyük 
mahrumiyetler içinde sadece ve sadece büyük 
Milletinin hasletlerine olan sarsılmaz inancı ile 

bu İstiklâl Mücadelesinin başında, İşgal ordu
ları, her köy, her kasaba ve şehirde verilen mü
cadelelerle ve vatanın her karış toprağı şebadet 
ve gazi mertebesine ulaşan aziz vatan evlâtları
nın kanı ile sulanarak topraklarımızdan sökülüp 
atılıyor. Ama, püskürtülen, kaçan işgal orduları 
yine de yakarak, yıkarak bu mukaddes toprak
lardan defolup gidiyorlar. 

Bu şartlar ve gerçekler içinden çıkıp gelen bir 
vatan. Sonra, Cumhuriyet idaresi. Masa yeri
ne portakal sandığı başında, elektrik yerine mum 
veya kandil ışığında toplantılar yapan bir Hü
kümet. Var olan bu kadar da değil. Düyûn-u 
Umumiye borçları, değişik iklim şartlarını haiz 
ve coğrafi yönden arızalarla dolu bir vatan. Ve 
bu vatan üzerinde dağınık binlerce yerleşim 
ünitesi. Anadolu halkı yorgun, fakir ve yok
suldur. Sonra çok partili hayat. Ve nihayet 
1961 Anayasası devri. Gelişen ve güçlenen bir 
Türkiye'de haklarına sahip, sesini duyurabilen 
bir milletin kalkınışı. Uyanan arzular ve ra
hatça söylenebilen dilek ve şikâyetler. 

Bugün Türkiye hareketli ve sesli bir devreye 
girmiştir. Bu gerçeği görüp kabul eliğimizde 
düne nazaran bize garip gelen ve yabancı olan 
hattâ huzursuzluk kaynağı addedilebilen birçok 
hâdiseyi daha gerçekçi olarak değerlendirebili
riz. Bunun, Türkiye'nin geçirdiği, tarihi, sosyal 
ve siyasi oluşum, içinde bir merhale olduğunu 
görüp, kapıldığımız huzursuzluktan kolayca kur
tuluruz. Bu sözlerimizle, bugüne kadar cere
yan eden bütün olayların tarafımızdan tasvip 
gördüğü sonucu çıkarılmamalıdır. 

Biz bununla, Türkiye'nin 1961 Anayasası ile 
sesli ve hareketli devreye girdiğini, bunun tâbi£ 
olan birtakım tezahürleri olacağını ifade ediyo
ruz. Bu tezahürler olacaktır ve olmalıdır da. 
Ancak, her gösteri, her ses ve hareket Anayasa 
nisamı içinde ve kanunlara uygun olarak teza
hür etmelidir. Ta.svibetmediğimiz, kanunsuz ha
reketler ve bu kanunsuz hareketlerin sebebi ne 
obr^a olsun ve ne kadar haklı olursa olsun, hi
maye görmesidir. 

Zira, Anayasamız ve kanunlarımız haklı bir
takım şikâyet ve arzuların ifade edilmesi, orta
ya konması ve gözler önüne serilmesine imkânı 
veren hükümleri koymuştur. Söylemek istediği
miz, kanun çerçevesinde yapılan hareket ve ses
ten endişe duyulmamasıdır. 
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Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 41 nci [ 
maddesi, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma
yı, demokratik yollarla gerçekleştirmeyi emret
miştir. Yine Anayasamızın 129 ncu maddesi, ik
tisadi, sosyal ve kültürel kalkınma, plâna bağ
lanır, kalkınma, bu plâna göre gerçekleştirilir, 
demek suretiyle kalkınmanın yolunu ve unsur
larını da göstermiştir. Buna göre kalkınma, de
mokratik yollarla ve bir plâna göre olacaktır. 
Bu suretle plân kavramına Anayasada yer ve
rilmiş ve 129 ncu maddenin Anayasa raporu ve 
gerekçe kısmında da plânlı ekonomi şu şekilde 
tanımlanmıştır; «Millî kaynakları, en rasyonel 
şekilde kullanmaya çalışmak.» Ayrıca, Anaya
sanın 40 ncı maddesinde, Devlete, özel teşebbü
sün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyacak tedbirleri almak vazifesi yüklenmiş
tir. 

Demek oluyor İri, sosyal, ekonomik ve kül
türel kalkınma, demokratik yollarla olacak, 
plânlı olacak, millî kaynakların en rasyonel şe
kilde kullanılmasını temin edecek şekilde ve ni
hayet güvenlik ve kararlılık veren bir ortam 
içinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, takdir edersiniz ki, 
bilhassa son iki husus, her şeyden önce memle
ketin içindeki huzur, güvenlik ve istikrarla çok 
yakından ilgilidir. Huzur ve güvenliğin tesisi 
ise, yalnız iktidara değil, daha geniş anlamında 
Devlete, onun organlarına toptan tahmil edil
miş bir ödevdir. îgte bu noktada, Anayasanın 
56 ncı maddesinin; «Siyasi partiler ister ikti
darda, ister muhalefette olsunlar, demokratik 
hayatın vazgeçilmek unsurlarıdır.» diyen hük
münü unutamaz ve bundan doğan sorumluluğu 
hiçbir parti dikkate almamazlık edemez. Bunun 
sonucu, bütün siyasi partiler demokrasiyi koru
mak, demokrasinin vecibelerini ve kendilerine 
tahmil edilen vazifelerini yerine getirmek zo-
nmluğımdadırlar. Bu zorunluk sonucudur ki, 
siyasi partiler demokratik plânın tahakkuku için 
baş şart olan, huzur ve güvenin tesis ve idamesi 
ile demokrasinin baş düşmanı olan anarşinin ve 
anarşik hareketlerin, kanunsuz davranışların 
karşısında yer almak durumundadırlar. Acaba, 
Devlet hayatında büyük rolü ve önemi olan si
yasi partilerimiz, gerek huzur ve gerek güven
liğin tesisinde ve gerekse kanun dışı anarşik ha
reketlerin karşısında kendilerine tahmil edilen | 
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vazifeleri ne derece yerine getirmişler veya bu 
hususta ne tavır takınmışlardır? Cereyan eden 
olaylara göre konuyu incelemek istiyorum. 

Kimisinin «bunalım,» kimisinin de «patla
ma» dediği, aslında Anayasanın getirdiği te
mel hürriyetleri, kanunları zorlayarak anarşiye 
götürmek isteyen davranışları şu şekilde to
parlayabiliriz : 

Üniversite, fabrika ve toprak işgalleri ve 
boykotlar... Bidayette üniversitelerde başla
yan hareketler, bunlar hakkında muhalefet 
partilerinin Meclis zabıtlarına kadar geçen ve 
gazetelerde intişar eden beyanları. Toprak iş
gallerinin haklı gösterilmek çabası içinde, Ana
yasa dışı «Doğa kanunlar» a bağlama gayret
leri... Mer'i kanunlarımızın memurlar için men 
ettiği boykot olayları karşısında takınılan ta
vırlar, bütün tazeliğiyle hafızalarda varlığını 
muhafaza etmektedir. Aslında, kanunsuz hare
ketleri alkışlamanın, yeni yeni kanunsuz hare
ketleri teşvik edeceği bilinmiyor muydu? 

Sayın milletvekilleri; bütçe vesilesiyle bun
ları hatırlatmaktan maksadımız, kanun hâkimi
yeti gibi temel bir konuda, siyasi partiler ara
sında fikir birliğini sağlamak gayesiyledir. Esa
sında çeşitli meselelere siyasi partilerce değişik 
açılardan bakılması kadar tabiî bir şey ollamaz. 
Ama, öyle temel meseleler vardır ki, hepimizin 
meşruiyetini teşkil eden Anayasa muvacehesin
de, bunların birden fazla hal şekli ve cevabı 
mevcut değildir. Bunlar, «asgari müşterekler» 
dediğimiz hususlardır. IBu asgari müşterekler
den birisi, «hukukun üstünlüğü prensibi» dedi
ğimiz kanun hâkimiyetini temin ve idamedir. 
Bir diğeri de, memleketi bir sınıf diktatöryası-
na veya teokratik bir Devlet idaresine getirmek 
istiyen akımlar karşısında, aynı derecede has
sasiyetle mücadeleye kararlı ve hazır olmaktır. 
Bu, aynı zamanda bir çağrıdır. Bu çağrı etra
fında birleştiğimiz takdirde, Anayasamızın meş
ruiyet plânında bir hareket zemininde buluş
muş, kanunsuz hareketleri ve Anayasa dışı aşı
rı akımları hep beraberce manen mahkûm edip, 
onları dayanaksız ve tutarsız hale getirmiş ola
cağız. 

Diğer taraftan, bu merhalenin aşılması, mem
lekette huzur ve güvenin idamesinde inkâr gö
türmez faydalar sağlıyacaktır. Bir başka yön-
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den de, anarşi yaratan teşebbüslerin memleket
te huzuru bozduğu ölçüde, iktisadi, sosyal ve 
siyasi hayata psikolojik yönden yaptığı menfi 
tesirler de izale edilmiş, kalkınmamız yeni bir 
hız kazanmış olacaktır. 

Kanunlarımızda önleyici tevkif müessesesi
nin bulunmadığı, hepinizce bilinen bir gerçek
tir. işte, yaptığımız çağrıya uyulması halinde, 
bir bakıma «önleyici tevkif müessesesinin» te
min edeceği melhuz olan psikolojik ortam yara
tılmış olacaktır. Bunun sonucu, suç ve suçlu teş
vik ve himaye değil, tedip ve lanetle karşılana
cağını bilecek, huzur ve güven ortamı teessüs 
edecektir. Suç ve suçlu için en mühim hususun, 
ortam meselesi olduğunu da hemen kaydetmek 
isterim, Bu çağrının, Hükümetin vazifesine taal
lûk eden hususlarla karıştırılmaması lâzımgel-
diğini de, yanlış anlaşılmaya meydan vermemesi 
için, ayrıca kaydetmek istiyorum. Tabiî ki, Hü
kümetin, her türlü zararlı cereyanlara karşı, bu
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ana
yasa ve kanunlara göre, gerekli müessir tedbir
leri almakta hiçbir tereddüt göstermiyeceğin-
den, Adalet Partisi Grupu olarak emin bulun
maktayız. 

Sayın milletvekilleri; konuşmamın başında 
da izah ettiğim gibi, Türkiye ve Türk Milleti, 
tarihi oluşum içinde gelişen hâdiseler muvacehe
sinde fakir ve yorgun düşmüştür. Cumhuriyet 
devrinin bütün gayret ve himmetine rağmen ba-
şarılabilenleri ve ulaştığımız merhaleyi hepiniz 
biliyorsunuz, içinde bulunduğumuz «geri kal
mışlık» tan kurtulabilmek için, 1961 Anayasası 
ile girdiğimiz plânlı dönemde ise, kaynakların 
âzami şekilde titizlikle kullanılmasına rağmen, 
ulaşılan merhaleler de yine malûmunuzdur. Tür
kiye, 1961 Anayasası ile yalnız plânlı kalkınma 
devresinde değil, aynı zamanda geniş hürriyet
ler ve vatandaşın her türlü arzu, istek ve ihti
yaçlarının da âzami şekilde istismar ve tahrik 
edildiği bir döneme de girmiştir. Bu dönemde, 
kalkınmayı başarmak durumunda olan iktidar, 
bir taraftan yılların biriktirdiği ve dile gelen 
ihtiyaç ve arzuları karşılamak durumunda ka
lırken, diğer taraftan da Anayasanın 53 ncü 
maddesinde ifadesini bulan; «ISosyal ve iktisadi 
amaçlara ancak, iktisadi gelişme ve malî kay
nakların yeterliliği ölçüsünde kalkınmayı başar
mak» vecibesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Ayrıca, biraz evvel izah ve ifade ettiğim şe
kilde, kalkınmanın muhtacolduğu huzur ve gü
ven ortamının yaratılmasında iktidar adetâ yal
nız da bırakılmıştır. Buna rağmen, Adalet Par
tisi iktidarı devrinde ulaşılan iktisadi ve sosyal 
kalkınma merhalesinin, geçmiş devrelerle mu
kayesesinde, ümit ve inşirah veren durumlarla 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Müsaadenizle, tekrar dâhi olsa burada, Ada
let Partisinin genel iktisadi ve sosyal kalkınma 
felsefesi ve politikasını, bir defa daha izahta 
fayda görmekteyim. Ancak, bu konuya geçme
den önce, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüsünün Plân ve Plânlama Teşkilâtı hakkın
da ileri sürdüğü mütalâaları cevaplandırmak 
isterim : 

Sayın sözcü, «özellikle 1967 den bu yana 
plânlama teşkilâtı, iktidarın felsefesine uygun, 
tercihli bir azınlığın maddi yeteneklerini artır
mak için getirilecek tedbirlerin uygulayıcısı ol
muştur» demektedir. 

Bu iddiayı cevaplandırabilmek için, her şey
den önce bâzı hususların vuzuha kavuşması lâ
zımdır. 

1. Cumhuriyet Halk Partisi, karma ekono
miyi kabul etmekte midir? 

2. Karma ekonomiyi kabul ettiği takdirde, 
özel sektör için nasıl bir plân düşünmektedir? 

Cumhuriyet Halk Partisi, özel sektör konu
sunda zaman zaman ileri sürdüğü mütalâalarla, 
özel sektörü sömürücü ve vurguncu olmaktan 
tutunuz da, vergi kaçakçılığına kadar - istisna 
kabul etmeksizin - itham ettiğine göre, her hal
de özel sektör için kayıtlayıcı olmıyan bir plâna 
taraftar olmasa gerktir. Bunun dışında kalan 
diğer ihtimal, özel sektör için, yukarda ileri sü
rülen mütalâadan sonra, emredici bir plân duru
mu ile karşı karşıya kalırız. Halbuki, demokra
tik plânlama ancak kamu sektörü için emredici, 
özel sektör için teşvik edici ve yol göstericidir. 
Adalet Partisi iktidarı ve plânlama teşkilâtı, 
demokratik plânlamayı bu mânada kabul etmek
te ve tatbik etmektedir. Bu sebeple de Plânla
ma Dairesi, özel sektörü plân hedeflerine uygun 
bir yatırıma sevk etmek için, gerek ikinci Beş 
Yıllık Plânda ve gerekse yıllık programlarda 
birtakım teşvik tedbirleri almış bulunmaktadır. 

Şayet sayın sözcünün, «tercihli bir azınlığın 
maddi yeteneklerini artırmak için getirilecek 
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terbirler» den kasdettiği husus, plân hedefleri
ne ve tercihan Doğu bölgesinde yapılacak yatı
rımlar için öngörülen teşvik tedbirlerinin uygu
lanması ise hemen cevap verelim; Adalet Parti
si iktidarı zamanında uygulanmaya başlanmış 
olan objektif teşvik tedbirleri bu kıstaslara uy
gun olan her türlü yatırımlara ve bütün vatan
daşlara tatbik edilmektedir. Bunun mânası, 
plân hedeflerine uygun olan yatırımların ancak 
bu tedbirlerden istifade etmesidir. Kastedilen 
«tercihli azınlık» bu ise, bunun böyle olması ka
dar doğru bir şeyin olamaması icabeder. Bu 
doğru olan şeyin kabul edilmeyip, tenkid edil
mesi hallinde; yani özel sektörü plân hedeflerine 
uygun yatırım yapmaya teşvik etmek için, ona 
bu yolda istikamet vermek için, Plânlama Dai
resi tarafından gerek İkinci Beş Yıllık Plânda, 
gerekse yıllık programlarda ortaya konmuş 
olan teşvik tedbirlerine uygun hareket eden ya
tırımları teşvik gayesiyle, teşvik imkânlarından 
faydalandırılması, tenkid konusu yapılması ha
linde, ikinci bir doğru teşhis ille karşılaşırız ki; 
o da, Cumhuriyet Halk Partisinin özel sektör 
için kabul ettiği plânlama şeklinin, ne her hangi 
bir kayıtlama tanıyan bir plân ve ne de özel 
sektörü birtakım teşvik tedbirleri ile plân hedef
lerine uygun bir yatırıma götüren plânlama şek
lidir. Bu ikisi olmadığı takdirde, Cumhuriyet 
Halik Partisinin özel sektör için nasıl bir plân
lamayı arzu ettiği veya kabul ettiği cevabının, 
her halde yine kendileri tarafından verilmesi 
icabetmektedir. 

Sayın sözcü aynı kısımda, teşvik tedbirleri
nin kanuni dayanağının 933 sayılı Kanun oldu
ğunu, bunun da Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildiğini, ancak Sayın Başbakanın, «Ne 
pahasına olursa olsun, istediğini yapacağını ve 
sorumsuz uygulamaya devam edeceğini, kanun 
iptalini hemen takibeden günlerde yeni tedbir
lerle eski uygulama devam edecektir» diyerek, 
fütursuzluğunu gösterdiğini beyanla bu davra
nışın Devlet Plânlama Teşkilâtının tamamen 
başka amaçlar için kullanıldığı ve Türkiye'de 
plânlı kalkınma fikrinin 1965 ten itibaren sis
temli bir şekilde ortadan kaldırıldığını, iddia 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; önce Cumhuriyet Halk 
Partisine göre, «Bir nevi yağma veya muayyen 
tercihli kimseleri zengin etme» nin gerekçesini 

I teşkil eden 933 sayılı Kanunun, Anayasa Mah
kemesince iptaline bir göz atalım : ' 

Daha henüz iptal gerekçesi resmen yayın
lanmış olmamakla beraber, edindiğimiz önbil
gilere göre; ne C. H. P. nin görüşünü, ne T. i P. 
görüşünü haklı çıkaran bir hükme gerekçede 
raslamak mümkün değil. Zira gerek T. 1. P., 
gerek C. H. P. iddialarında bu kanunun bir 
bakıma yağma kanunu olduğunu, muayyen 
kimseleri zengin etmeye matuf bir kanun ol
duğunu, bu sebeple Devlet gelirlerinin bu şe
kilde harcanamayacağı iddiasını ileri sürmüş
lerdi. 

Anayasa, Mahkemesi, bildiğimiz kadarı ile, 
bütçeden özel sektöre kredi şeklinde yardım 
yapılabileceğini ittifakla kabul etmiştir. An
cak iptal edilen husus bu olmayıp, bütçeden; 
verilen kredilerin kullanılmasından sonraki, 
murakabe şekli ile ilgili bulunmaktadır. Malû
munuz olduğu üzere, bütçeden yapılan tahsi
satların sarf ve kontrolü, ya Meclislerin mu-
rakebesinden geçmekte veya Sayış tayın mu
rakabesinden geçmektedir. İşte Anayasa Mah
kemesi bu husustaki noksanlık sebebiyledir 
ki, kanunu iptal etmiştir. Bu sebeple ileri sü
rülen iddiaların veya bu yönden A. P. ya 
vâki olan tenkidlerin gerçekle, hukukla bir 
ilişkisinin bulunmadığını ifade etmek iste
rim. 

Sayın Başbakanın, «Yeni tedbirlerle esiri 
uygulama devam edecektir», tarzındaki be
yanına gelince : Aziz arkadaşlarım, aslında 
933 sayılı Kanunu tetkik ettiğimiz zaman şunu 
görürsünüz; bu kanundaki hükümlerin he
men çoğu, ya, 474 sayzlı Kanundan alınmıştır 
veyahut 261 sayılı ihracattaki Vergi iadesi 
Kanununun hükümleriyle muvazi istikâmette
dir. Zannediyorum her iki kanun, hele 231 
sayılı Kanun C. H. P. iktidarları zamanında 
çıkarılmış bir kanundur. 

933 sayılı Kanun sadece bu Kanundaki 
hadleri yükseltilmiş, yükseltirken ds iktisa-
den geri kalmış olan ve Plânda ifadesi bulu
nan 22 Doğu vilâyetimizde kalkınmayı teşvik 
ibaJbında hükümler getirmiştir. Yatırımların 
Doğu vilâyetlerine gönderilmesini, teşvikini, 
tahrikini temin için 474 ve 261 sayılı kanun
lardaki hadleri daha yüksek dereceye ib-

I lâğ etmiştir. 
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tşte bu kanun iptal edildikten sonra Sayın 
Başbakanın, «Yeni tedbirlerle eski uygulama 
devam edecekir» den kastı, halen mer'i olan 
474 ve 261 sayılı kanunlardaki, gerek ihra
catta vergi indirimi ve gerekse gümrük indi
rimi ilie ilgili hususların yine aynı anlayış 
içersinde yatırımları iktisaden geri kalmış 
olan bölgelerimize cezbedebilmenin, çekebil
menin anlayışının devam edeceğini ifade et 
mistir. 

198'5 yılından itibaren plânlı kalkınmanın 
terkedildiği, Plânlama Teşkilâtının tercihli bir
takım kişileri zengin etme gayesine matuf bir 
organ haline getirildiği iddiası ise, kanaatimce 
G. H. P. nin eski bir zihniyetinin yeniden Mec
lis zabıtlarına tescilinden öteye bir anlam 
ifade etmez. Aslında ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânını hazırlıyan ve Meclislerin tas
vibine sunarak Meclislerin iradesinden geçi
ren bugünkü Plânlama Teşkilâtıdır. 

Yine Plânlama Teşkilâtı her yıl hazırlamış 
olduğu programlarla nekadar isabetli ve ne-
kadar gerçeklere uygun tedbirler getirildiği 
ve icraatlar yapıldığı, zaman zaman muhale
fet partilerine mensup arkadaşlarımızın Hükü
meti tenkid babında Plânlamanın hazırlamış 
olduğu dokümanlara müracaatı ile sabittir. 
Kaldı ki, anlaşılan mâna şu oluyor : Sayın 
sözcünün konuşmasının aynı bölümünde, «Da
ha evvel bu Plânlama Teşkilâtında şöyle şöyle 
kişiler vardı, halbuki bunlar gitti yerlerine 
iktidarın siyasi ve iktisadi felsefesine uygun 
arkadaşlar getirildi. Bundan sonra da Plânla
ma Teşkilâtı ortadan kalktı, plân da kaybol
du gitti» gibi iddia var. 

Aziz arkadaşlarım, bu, «Ben bir yerde isem 
o yer vardır, ben yoksam o yer yoktur» anla
mının tipik bir örneğinden öteye hiçbir mâna 
ifade etmez. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel de ifade 
ettiğim gibi, şimdi genel iktisadi ve sosyal kal
kınma felsefemiz hakkındaki bölümün izahma 
geçiyorum, 

A.P. iktidarı olarak iktisadi ve sosyal kal
kınma felsefemiz ve politikamız bugüne kadar 
çeşitli vesilelerle Türk kamu oyuna açıklan
dığı ve Hükümet programlarında tesbit edil
diği gibi, Anayasamızda öngörülen ilkeleri 
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I gerçekleştirme hedefine yönelmiştir. Büyük 
bir hızla gelişen ve buna, paralel olarak ih
tiyaçları değişen ve büyüyen Türkiye'mizde 
iktisadi ve sosyal sahalardaki bütün mesele
ler, Anayasamızın öngördüğü sınırlar içeri
sinde büyük ve asil Türk Milletinin haysiye
tine yaraşır bir hayat seviyesi sağlanması he
defini tamamen demokratik yollarla süratle 
gerçekleştirmek amaciyle, ele alınmaktan ve 
planlanmaktadır. Bu, plânlı bir iktisadi ve 
sosyal kalkınma felsefemizin tezahürüdür. Bu, 
aziz milletimize iktidar olmadan vadettiğimiz 
iktisadi ve sosyal kalkınma politikamızın ve 
siyasi anlayışımızın, iktidar olduktan sonraki 
tatbikatının bir ifadesidir. 

Topyekûn millî kalkınmamızda iktisadi ve 
sosyal kalkınma, dengeli ve ahenkli bir şe
kilde müştereken planlanmaktadır, yürütül
mekte ve gerçekleştirilmektedir. Bir diğerine 
tercih edilmemektedir. Daha açık ve kesin bir 
ifade ile; «sosyal kalkınma ihmal ediliyor, ikin
ci derecede önemli bir hizmet olarak görülü
yor veya sadece iktisadi kalkınmaya önem 
ve öncelik veriliyor» şeklindeki iddialar doğru 
değildir. 

Kısaca kalkınma felsefemizde, siyasi ve ik
tisadi istikrarı ve güveni koruyarak ve de
vam ettirerek, hürriyetleri zedelemeden ve 
kısıtlamadan, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
ilkelerine bağlı kalarak ve bunları en verimli 
ve müessir şekilde gerçekleştirerek, demok
ratik rejim ve yaşayış içinde ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmamızı sağlamak, da
ha güçlü, daha mutlu, daha itibarlı ve modern 
bir devlete sahibolmak en başta gelen hedefi
miz olmuştur. Kalkınmamız bu çerçeve içinde 
gerçekleştirilmektedir. Sosyal ve kültürel me
selelere bu sebeple iktisadi meseleler derece
sinde önem vermekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, genel iktisadi ve sos
yal kalkınma felsefemizin ve politikamızın 
ışığı altında genel yatırım polotikası ve sek
törler itibariyle yatırım gerçekleşmelerine ge
lince : Genel yatırım politikamız yukarda 
anahatlariyle açıklanan siyasi, iktisadi ve 
sosyal felsefemize ve kalkınma anlayışımıza uy
gun olarak yürütülmektedir. 

Memleketimizin önem ve öncelik yönünden 
I şüphesiz pek çok meselesi ve ihtiyaçları var-
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dır. iktisadi ve sosyal amaçlarla ilgili bu ih
tiyaçlar, konular veya meseleler Anayasamız
da öngörüldüğü ve memleketimizin imkân ve 
şartlarının gerektirdiği üzere malî kaynakları
mızla ahenkli olarak planlanmakta ve ger
çekleştirilmektedir. Bu hizmet felsefemizin ve 
anlayışımızın en canlı ve gözler önündeki de
lili ve ispatı ile ilgili olarak yatırım hacmında-
ld - gelişmelerle gerçekleşme durumlarına ait 
gerçek rakamları ve oranları belirtmek isti
yorum. Çünkü yatıranlar konusunda çeşitli 
çevreler ve şahıslar tarafından maksatlı veya 
maksatsız olarak çok çeşitli, değişik ve yanlış 
rakamlar ve bilgiler verilmekte, böylece Türk 
kamu oyu tereddüt ve şüphe içinde kalmakta
dır. 

Bunlardan bir tanesine dünkü konuşmalarda 
yine şaihidolduk. Bu defa O. H. P. nin Sayın 
Sözcüsü verilen rakamların gerçekle ve samimi
yetle hiçjbir ilgisi olmadığını iddia etmiştir. Sa
yın Gr. P. Sözcüsü de bu iddianın karşılanması 
lüzumuna işaret etmiştir ve fakat kemdi devir
lerine ait, aynı müesseselerin verdiği rakamları 
muteber addederek göklere çıkarmış, fakat A. P. 
iktidarında erişilen merhaleyi gösteren rakam
ları ise, aynı müesseseler tarafından verilmiş ol
masına rağmen, gerçekle ve samimiyetle ilgisi 
yoktur diyerek iki devre arasmdaik gelişme far
kını gözüm ona tevil etmek çabasına düşmüş
tür. 

Yatırımlardaki gerçek durum şudur muhte
rem arkadaşlarım: Cari fiyatlarla 1960 da 
4 254 300 000 Türk liralık olan kamu yatırım
ları, 1969 yılında 12 158 000 000 Türk lirasına 
ulaşmıştır. Bu kesin gerçekleşme, mutlak rakam
larından anlaşılacağı üzene, sadece toplam ka
mu yatırımlarında 1960 a göre 1965 yılında, ya
ni 5 yıllık bir süre sonunda, % 21,3 oranında 
bir artış sağlanabildiği halde, bu artış 1905 -1968 
dönemi içinde, yani iktidarımızın 4 yıllık süresi 
içinde % 57,6 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaş
mıştır. 5 senede % 21,3 nisbetinde bir artış, A. 
P. iktidarının 4 senesinde % 57,6 nisbetinde bir 
artış. 

Kamu sektörünün toplam yatırım gerçekleş
me oranları ise şu şekildedir: 1963 te % 89,5, 
1964 te % 82,3, 1965 te % 80, 1966 da % 93,3, 
1967 de % 97,7, 1968 de de % 104,4 tür, yani 
yüzde yüzün üzerinde bir gerçekleşme olmak ta-

I dır. Görülmektedir ki, bâzı çevrelerce iddia edil
diğinin aksine toplam kamu yatırımları 'ger
çekleşme oranlarında 1965 ten itibaren her yıl 
çok müspet seyir izliyen bir artış vardır ve bu 
artış 1968 sonunda yüzde yüzü aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kamu sektörü yatırım
ları içinde sık sık ve ısrarla tarım sahasındaki 
yatırımların mutlak rakam yönünden gerçekleş
melerinin çok düşük olduğu iddia edilmektedir. 
Tarım sektöründeki durum ve gerçekleşme şu
dur: Kamu sektörü itibariyle 1963 te 803 mil
yon Türk liralık yatırım yapılırken, 1964 te 
1 084 000 000 Türk liralık, 1965 te 1 267 000 000 
Türk liralık, bundan sonra 1966 da 1342 000 000, 
1967 de 1 438 000 000, 1968 de 1 711 000 000 
liralık yatırım yapılmış bulunmaktadır. 

Daima öne sürülen ve münakaşa edilen diğer 
bir konu da, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya-

I tırım gerçekleşme durumlarının çok düşük ol
duğu ve hattâ içler acısı bir halde bulunduğu 
iddiasıdır. İktisadi Devlet Teşekküllerimizin 

1 mutlak yatırım gerçekleşme miktarları cari fi
yatlarla 1963 te 1 617 000 000 Türk lirası, 
1964 te 1 760 000 000 Türk lirası, 1965 te 
2133 000 000 Türk lirası, 1966 da 2 941000 000 
Türk lirası, 1967 de 3 077 000 000 Türk lirası, 
1968 de 3 839 000 000 Türk lirası, 1969 yılın
da 4 milyar liralık yatırım yapılmaktadır. 1964 
te genel yatırım gerçekleşme oranı yüzde 66 iken, 
bu oran 1965 te yüzde 73 e çıkabilmiştir. Fakat 
bu oran 1906 da yüzde 99, 1967 de yüzde 93, 
1968 de de yüzde 111 e yükselmiştir. Rakamların 
da ifade ettiği gibi, bu konuda ileri sürülen id
diaların da hiç birisi geçerli bulunmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, genel yatırım durumu 
itibariyle ise vasiyet mukayeseli olarak şu şekil
de bir seyir takibetmiştir: 1963 - 1965 dönemin
de toplam yatırım gerçekleşme miktarı yüzde 
6,6 artmış iken, bu miktar 1965 - 1968 dönemin-

I de 51,8 artış kaydetmiştir. 1969 yılı tahmini 
gerçekleşme miktarına göre ise, 1965 - 1969 dö-

I nemindeki artış yüzde 65,7 ye yükselmiş olacak-
[ tır. 

Bütün bu gerçekler iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmamızın en kısa zamanda en verim
li ve rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmekte ol
duğunun en açık ifadeleridir. Bu gerçekleşmeler 
aynı zamanda ikfeadi, sosyal ve kültürel kalkın-

I ma felsefemizle ve genel politikamızla yatırım 

95 — 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 1 

politikamızın ve icraatımızın çok başarılı bir 
şekilde, birbiriyle tutarlı ve ahenkli olarak yü
rütülmekte olduğunun en canlı delilleridir. Bu 
durum ayrıca, iktisadi ve siyasi felsefemizin ve 
politikamızın ne derece isabetli ve memleket 
gerçeklerine, ihtiyaç ve şartlarına uygun oldu
ğunu göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda şimdi de Sa
yın C. H. P, sözcüsünün, kalkınma ve gelişme 
hızını gösteren rakamların gerçekçi ve samimî 
olmadığı hususundaki beyanlarını cevaplandır
mak suretiyle bu konuyu kapamak istiyorum. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü, kaynak göster
mediği için nasıl ve nereye dayanarak hüküm 
verdiğini bilemediğimiz, 1969 da taşkömürü, 
bakır, çeşitli petrol ürünleri, şeker, pamuk ve 
yün ipliği, pamuklu ve yünlü dokuma, pencere 
camı, hamdemir ve pik üretim kollarında yüz
de 50 ye varan gerilemeler olmuştur, iddiasın
da bulunduktan sonra, «Türkiye'deki 1969 yılı 
millî gelir artışının, iktidarın iddia ettiği gibi, 
yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmiş olması müm
kün değildir.» buyurmaktadır. Biz sayın söz
cünün iddiasının yanlışlığını ortaya koyabil
mek için kendisinin aldığı sektörlerdeki resmî 
rakamları ortaya koymak istiyoruz. 

Ocak - Kasım 1969 döneminde, bir önceki 
senenin aynı devresine göre, hamdemir üretimi 
yüzde 7,5, çelik blok üretimi ise yüzde 5,4; 
Ocak - Ekim 1969 dönemi itibariyle, geçen yıla 
nazaran resmî sektör pamuklu ve yünlü doku
ma sanayiinde ise, yüzde 2,6 ve yüzde 9,2 ora
nında artışlar olmuştur. 9 aylık kesin sonuç
ları alınmış olan şişe ve cam endüstrisindeki 
üretim miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, bırakınız yüzde 50 gerilemeyi, yüzde 35,5 
oranında bir artış kaydetmiştir. Hampetrol 
üretimimiz ise, 1969 un Ocak - Kasım dönemi 
itibariyle, bir önceki seneye nazaran, yüzde 16,5 
oranında bir artış göstermiştir. Aynı dönemde 
taşkömüründe yüzde 3,1, linyitte ise yüzde 5,5 
oranında üretim artmıştır. Ocak - Eylül 1969 
döneminde elde edilen demir, krom ve anti-
muan - tuvenan miktarı, geçen yılın aynı dev
resinde istihsal olunandan, sırasiyle yüzde 1, 
yüzde 5,5 ve yüzde 100,9 nisbetinde bir artış 
kaydetmiş bulunmaktadır. G-örülüyor ki, ger
çek rakamlar ve hakikatler iddiacıları müşkül 

\ pozisyonlara düşürmektedir. Tabiî ki, bu da bi
zim bileceğimiz bir iş değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sosyal adalet 
anlayışımız ve Hükümetin bu konudaki çalış
malarını arz ve izaha gayret sarf edeceğim. An
cak bu hususa geçmeden önce, bu konuda mu
halefet tarafından Adalet Partisine vâki tariz
leri ve tenkidleri de öncelikle cevaplandırmak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, önce C. H. P. nin sos
yal Devlet anlayışı ve tatbikatı ile, bu konuda 
Adalet Partisine vâki ithamlarına cevap ver
mek istiyorum. Bunun sonucu olarak da, haliy
le düzen meselesine kısaca temas edeceğim. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü, «Günümüzün 
Devleti bir polis Devleti olmayıp, sosyal bir 
Devlettir.» dedikten sonra hemen ilâve etmek
tedirler: «Adalet Partisi bu gerçeğe sırt çe
virdiği için kalkınma sorunlarının üstesinden 
gelinememekte, her gün bir bunalımla karşılaş
mamız kaçınılmaz hale girmektedir.» demekte
dirler. Müsaadenizle, önce C. H. P. nin; Adalet 
Partisi sosyal Devlet gereğine sırt çevirdi, iddi
asına cevap vermeden önce, iktidarda bulun
dukları devrede, Devletin bdtün imkânlarına 
sahip iken, sosyal Devlet anlayışları ve tatbi
katları ne olmuştur, buna bir göz atalım. Ma
lûm ya, atalarımız «Ayinesi iştir kişinin, lâfa 
bakılmaz» buyurmuşlar. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ne faydası 
var? 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜH-
TÜOĞLU (Devamla) — Zihniyetlerin tezahürü 
bakımından ve millet bakımından büyük fay
dası var. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Çekiştir baka
lım. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Biz kimseyi çekiştirmi
yoruz, sadece gerçekleri ifade ediyoruz,. 

Bildiğiniz gibi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı C. H. P. iktidarı zamanında ha
zırlanıp Meclise sunulmuştur. C. H. P. 
iktidarının sosyal zihniyetinin aksini Mec
lise sunulan bu plân tasarısında gör
mek mümkündür. Meclisten çıkan Birinci Beş 
Yıllık Plân, Meclis kararı olduğu için, Meclisin 
irade ve arzusunu aksettirir. C. H. P. nin sos-
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yal Devlet anlayışı zihniyeti ne ise, izahı için 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Parlâ
mentoya sunulan metnine bakmak icabeder. Bu 
metinde, sosyal hizmetlere aynlan bölümde, 
sosyal hizmetlerin esas itibariyle gönüllü kuru
luşlar tarafından yürütüleceği ifade edilmiş bu
lunuyordu. Bugün sosyal politikada bizi çok 
geri kalmakla suçlamak gayreti içinde bulunan 
muhaliflerimizin hazırladıkları plânda yer alan 
ve sosyal Devletin sorumlulukları ile bağdaş-
tırılmsına imkân bulunmıyan bu esas, ancak 
Parlâmentoda düzeltilmiş ve sosyal hizmetlerin 
yerine getirilmesinde, gönüllü kuruluşların kâfi 
olmadığı belirtilerek, Devletin vazife alması 
esası ancak kabul edilen bir tadil önergesiyle 
plâna konulabilmiştir. 

Sayın C. H. P. sözcüsü bu pasajın 2 nci bö
lümünde «Sorunların üstesinden gelinemediği 
için her yıl bir bunalımla karşılaşmamız kaçı
nılmaz hale girmektedir.» diye ifadede bulun
maktadırlar. Aslında sayın sözcünün söylemek 
isteyip de, söylemekten imtina ettiğini sandı
ğımız hususu Cumhuriyet Senatosunda, bütçe
nin tümü üzerinde ilk görüşmeyi yapan Sayın 
C. H. P. sözcüsü daha açık olarak ortaya koy
muştur. Ona göre, Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçisinin arabasının yakılmasından, 6 ncı 
Filonun istanbul'a vâki ziyareti ile çıkan hâ
diseler, Tuslog binasının taşlanması, üniversite 
işgalleri, fabrika işgalleri, toprak işgallerine 
kadar hepsi, ama hepsi düzen bozukluğundan 
ileri gelmektedir. «Onun için, yeni bir halkçı 
toplum ve Devlet düzenine biran evvel kavuş
mak lâzımdır.» Evet, tâbir aynen bu. «Onun 
için, yeni bir halkçı toplum ve Devlet düzenine 
biran evvel kavuşmak lâzımdır..» 

Sayın milletvekilleri, burada dikkatinizi, 
fevkalâde önemine binaen, bir noktaya çekmek 
istiyorum. Hâdiseleri yakından takibedenlerce 
bilindiği üzere, talebe veya gençlik hareketleri 
dediğimiz hareketler, ileri demokrasiye sahip, 
kalkınmasını tamamlamış, iktisaden güçlenmiş 
Batı ülkelerinde, Almanya, Fransa ve italya'da 
başlamıştır. Sonra yurdumuza intikal etmiştir. 
Bu bir gerçektir. Diğer bir gerçek ise, Doğu 
bloku ülkelerinde bu hareketlere rastlamadığı-
mızdır. Sadece Çekoslovakya'da olan hâdisele
rin nasıl bir sonuçla bittiği ise, hepimizin ma
lûmudur. Hareketin veya bunalımın sebebi ola-

| rak C. H. P. sayın sözcülerince düzen bozuk
luğu gösterildiğine göre, demek oluyor ki, ileri 
Batı ülkelerinde de düzen bozuktur. Acaba bu 
hareketlerin ve bunalımların görülmediği Doğu 
bloku memleketlerindeki düzen mi düzgün dü
zendir? (A. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Biz sadece sizlere yardımcı olmak istiyoruz. 
Konuşmalarınızdan çıkan anlamları ortaya ko
yarak, vuzuha kavuşturulması için size fırsat 
veriyoruz. Eğer vuzuha kavuşturacağınız hu
suslar anlaşılan mahiyette değil, aksi mahiyette 
ise bundan sadece memnun oluruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sosyal adalet 
anlayışımız ve Hükümetin bu konudaki çalışma
larını arz ve izahla konuşmama devam edece
ğim. 

Bilindiği gibi, demokratik düzen ve tam bir 
hürriyet rejimi içinde yaşıyan ileri ülkelerin 
Anayasalarında ve özellikle Birleşmiş Milletler 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin temel 
hedefleri ve ilkelerinden ilham alınarak ve fay
dalanılarak memleketlimizin ve milletimizin bün
yesine, ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre ha-

I zırlanan 1961 Anayasası demokratik hürriyet
ler yanında, iktisadi ve sosyal hakları ve gö
revleri de tesbit etmiştir. Bu ödevlerin yerine 
getirilmesi ve gerçekleştirilmesi için de Türki
ye Cumhuriyeti «Sosyal bir hukuk Devleti» 
olarak tarif edilmiş ve görevlendirilmiştir. Hiç
bir istismara ve tartışmaya imkân verilmemesi 
için, «Sosyal Devlet» tarifini Anayasa gerek
çesinden aynen okuyorum. Anayasamızın 2 nci 
maddesinin gerekçesinde sosyal Devlet şöylece 
tarif edilmiştir: «Sosyal Devlet, fertlere yalnız 
klâsik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı 
samanda, onların insan gibi yaşamaları için za
ruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da 
kendisine vazife edinen Devlettir...» 

Çok açık bir gerçektir ki, iktidarımız süre
since geniş vatandaş kütlemiz, Anayasamızın 
tarif ettiği sınırlar içindeki iktisadi ve sosyal 
hizmetlerden ve nimetlerden faydalanmıştır. 
Halen de artan bir gelişme içinde faydalanmak
tadır. 

Vatandaşlarımızın insan gibi yaşamaları için 
gerekli olan çok mübrem ekonomik, sosyal ve 
kültürel imkânlar ve şartlar bu anlayış içerisin-

I de sağlanmaktadır. 
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Asgari geçim şartları, sağlık, eğitim ve ko- I 
nut hizmetlerimiz bu anlayışa uygun ve paralel 
yönde, bütün yurt sathına dengeli olarak yayı
lacak şekilde düzenlenmekte ve gerçekleştiril
mektedir. 

Bu icraatımızda en büyük yeri, önemi ve 
önceliği, dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımız, 
köy ve köylü meselelerimiz, işçilerimiz almakta
dır. 

Ancak, memleketimizin bugünkü durumuna, 
ihtiyaçlarına ve gerçeklerine tek taraflı ve 
maksatlı olarak bakarak mevcut durumu ve asil 
milletimizi istismar etmemek gerekir. İnsaf ile 
bilinmeli ve takdir edilmelidir ki, bugün mese
lelerimiz ve ihtiyaçlarımız, hiçbir devir, parti, 
grup veya kişi kastedilmeksizin, zan veya isnat 
altında tutulmaksızın realite ve anlayışlı bir 
görüş içinde denilebilir ki, asırların birikintisi
nin bir sonucudur. 

Nitekim bâzı maddelerdeki yıllar itibarüyle 
üretim durumu şu : 

Buğday : 1950 yılında 3 881 926 ton, 1960 
yılında 8 450 000 ton, 1964 yılında 8 300 O0O 
ton, 1968 yılnda 9 520 000 ton. 

Pirinç : 1950 yılında 51 358 ton, 1960 yılın
da 110 000 ton, 1964 yılında 100 000 ton, 1968 
yılında 123 000 ton. 

Çimento : 1950 yılında 395 638 ton, 1980 yı
lında 2 037 794 ton, 1964 yılında 2 936 058 ton, 
1968 yılında 4 732 829 ton. 

Çelik blok isftihsali : 1950 yılında 90 786 
ton, 1960 yılında 265 434 ton, 1964 yllında 
404 678 ton, 1968 yılında ise 1 109 371 ton. 

Hampetrol : 1950 yılında 17 037 ton, 1960 
yılın/da 375 172 ton, 1984 yılında 921 418 ton, 
1908 yılında 3 104 476 ton. 

Elektrik üretimi : 1950 yılında 789 090 000 
kilovatsaat, 1960 yılında 2 815 000 000 kilo-
vaJteaat, 1964 yılında 4 450 000 000 kilovaiteaatt, 
1908 yılında 6 885 000 ÜOO kiliovaÜsaat. 

Köy yollarının durumu ise; 
1950 yılında mevcut 1 100 kilometre köy 

yolu, 1950 yılı sonunda 1 945 kilometre köy yo
lu, 1900 yılı sonu itibariyle 17 053 kilometre 
köy yolu, 1904 yılı sonu itibariyle 20 913 kilo
metre köy yolu, 1908 yılı sonu itibariyle ise 
39 829 kilometre köy yolu yapılmış bulunmak
tadır. I 
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içme suyu bulunan köylerin adedine gelin
ce : 

1958 yılından evvel 7 851 köyümüzde içme 
suyu bulunmaktadır. 1980 yılı sonu itibariyle 
12 513 köyümüzde yeteri kadar içme suyu bu
lunmakta, 1964 yılında 15 991 köyümüzde içme 
suyu bulunmakta, 1968 yılı sonu itibariyle ise 
27 183 köyümüzde yeteri kadar içme suyu bu
lunmaktadır. 

Elektrik bulunan köy sayısına gelince : 
1905 yılından evvel mevcut elektrikli köy 

sayısı 250, 1905 yılında 372, 1968 yılında 1 684. 
Aziz arkadaşlarım, görülen bu gelişmelere 

rağmen, yine bir gerçektir ki, imkân ve kay
naklarımız da sınırlıdır; bu sebeple bütün ihti
yaçları bir anda halletmeye, maddeden olduğu 
gibi teknik ve zaman plânlaması yönünden de 
imkân1 yoktur. Bu gerçeği gören ve dikkate 
allan Anayasamız, ilgili maddesiyle bunu, malî 
imkânların elverişliliğine paralel bir tatlbikat-
la gerçekleştirmeyi öngörmüştür. 

Belirttiğimiz bütün bu gerçeklere rağmen, 
iktidarımız boyunca takibettiğimıiz siyasi ve ik
tisadi politikamızla, sosyal adaleti en kısa za
manda tesbü't edilen çerçeve içinde sağlama yö
nünden çok önemli mesafeler alınmış ve hizmet
ler yapılmıştır. Bu hizmetlerimizin bâzılarını 
şu şekilde ifade etmek mümkündür : 

Dar gelirli ve iktisaden zayıf ve yetersiz 
vatandaşlarımızla ilgili sağlık hizmetleri : 

Gecekondu bölgelerinde yaşıyan vatandaşla
rımızın sağlık hizmetlerinin mahallinde yerine 
getirilmesi için bu bölgelerin çeşitlli yerlerine 
po^îMimMer açılması ilk defa iktidarımızın za
manında sağlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde 
büyük gelişmeler sağlanmıştır. 1905 te 432 aded 
olan sağlık ocağı sayısı, 1968 de 93 gibi çok 
yüksek bir artışla 790 a yükselmiştir. Aynı yıl
lar itibariyle sağlık evleri sayısı 195 ten 368 e 
çıkmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
kurumılarida 1965 te 39 713 yatak varken, bu 
sayı 1968 de 5 342 ilâvesiyle 43 955 e yüksel-
mliştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda 1965 yılında 
4 507 olan yatak sayısı 1968 yılı sonunda 
2 818 ilâvesiyle 7 325 e ulaşmıştır. 
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Sosyal refah hizmetlerinde ise iktidarımız 
süresinde çok önemli, ciddî ve rasyonel aJdamlar 
atılmıştır. 

Bu sahada, sosyal yardım ve güvenlik hiz
metlerinin gelişen bünyemize ve şartlarımıza gö
re düzenlenmesi, korunmaya muhtaç çocuklarla 
ilgili meselelerin halli, ihtiyarlarla düşkünlerin 
ve sakatların bakımı ve rehabilitasyonları ko
nularına büyük önem ve öncelik verilmiştir. 

Bu konuda 1983 de Ankara'da örnek ve mo
dern bir rehabilitasyon merkezi hizmete gir
miştir. 1966 yılında Konya'da, 1967 yılında Es
kişehir'de de birer «yaşlılar huzur ve dinlenme 
yurdu» açılmıştır. 1965 - 1969 devresünde Diyar
bakır, Eskişehir, , Kayseri, Bursa ve Yozgat *ta 
625 kapasiteli birer «çocuk bakım yuvası» hiz
mete girmiştir. 

Bu hizmetlere pararlel olarak:, artan ve geli
şen diğer genel sağlık hizmetlerimiz de dikkate 
alındığı takdirde görülecektir ki, sağlık hizme
ti politikamız da çok başarılı bir şekilde ger
çekleşmektedir. Bunu, sağlık sektöründeki ge
nel yatırım gerçekleşmelerinde de görmek 
mümkündür. 

Sağlık sektörünün kamu kesiminde 1965 fi-
yatlariyle 1964 te 189 milyon lira olan yatırım 
miktarı 1968 de 289 milyon liraya ve 1969 da 
ise 306 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Dar ve sabit gelirlilerle, gecekondularda ya-
şıyan vatandaşlarımıza konut sağlama ile ilgili 
genel politikamız, icraatımız ve diğer hizmetle
rimizin izahına gelince : 

Şehirlerimizde yaşıyan sabit ve dar gelirli 
vatandaşlarımızla, gecekondu bölgelerimizdeki 
halkımızın ekonomik, sosyal ve kültürel mese
leleri iktidarımızın üzerinde en çok durduğu ve 
önem verdiği konulanın başında gelmektedir. 

Hızla artan nüfus ve şehirleşme hareketi, bi
lindiği gibi beraberinde pek çok ekonomik ve 
sosyal problemler getirmektedir. Bu problemle
rin en önemlisi de mesken ihtiyacıdır. Bu ba
lamdan her ailenin sağlık şartlarına uygun 
ve ihtiyaçlarına elverişli bir mesken sahibi ol
ması, ilk hedef olarak alınmıştır. Bu hedefin 
gerçekleştirilmesini hızlandırmak ve kolaylaş
tırmak için 775 sayılı Gecekondu Kanunu Yüce 
Meclislerden geçirilerek yürürlüğe konmuş; 
Arsa Ofisi Kanunu kabul edilmiştir. 

Ayrıca, bu konuda mevzuatın yeniden dü-
zenlenmjesü çalışmalarının büyük kısmı tamam
lanmış; bu maksatla şehirleşme ve mesken tat
bikatını düzenliyen birçok kararname ve yö
netmelik çıkarılmıştır. 

Da'hja çok sayıda ailenin daha iyi meskenle
re sahibdlmaısı için meskene aymlan kamu yatı
rımlarında büyük artışlar sağlanmıştır. 1965 
te kamunun sosyal meskenlere ayırdığı yatırım 
103 milyon lira olduğu halde ,bu miktar 1969 
yılında dört mislinden çok bir artışla 41S mil
yon liraya yükselmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası kaynaklan. 
ile gecekondu fonu kullanılmak suretiyle dört
lü sistem uygulanarak, düşük veya yetersiz ge
lir gruplarındaki ailelerimizin ev saihlilbi olma
ları sağlanmaktadır. 

imar ve iskân Bakanlığı, gecekondu bölge
lerinde doğrudan doğruya arsa temini, alt ya
pı, ıslah ve önleme çalışmalarına ilâve olarak 
Emlâk Kredi Bankasiyle müştereken dört ka
demeli kredi sistemini uygulamak suretiyle çok 
iyi sonuçlar almıştır. Bu, konu için 1969 da 90 
milyon lira Emlâk Kredi Bankasından, 94 mil
yon lira da imar ve iskân Bakanlığı fonundan 
olmak 'üzere 184 milyon liralık bir uygulama 
hazırlığı ve imkânı da sağlanmıştır. 

Konut yapımında vatandaşlarımızın küçük 
tasarrufları değerlendirilmelkte, bu vatandaş-
lanmızm birer konut sahibi olmaları için ge
rekli imkânlar ve fırsatlar hazırlanmış bulun-
maktadır. Bu alanda ilk defa olarak 1966 - 1967 
yıllarında 40 milyon lira harcanmak suretiyle 
2 450 halk konutu ve nüve konut yapılmıştır. 
Bu konutlardan istanbul Osmaniye'de bin aile 
halk tipi konutlara, Ankara da 430 aile nüve 
'konutlarına, yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Dörtlü sistem yoliyle 1969 yılında İstanbul 
ve Ankara'da 25 bin yeni konut yapılması temin 
edilmiş bulunmaktadır. 1969 da pey sistemine 
göre 5 bin ünite inşaatı, kredi sistemine göre 
13 200 ünite inşaatı programa alınmıştır. 

Emekli Sandığına tabi memurlarımızı mes
ken sahibi yapabilmek için ilk defa olarak ikti
darımız zamanında, memurların kuracağı koo 
peratifler için 800 ünitelik bir mesken grupuna 
25 bin liralık ve bin ünitelik mesken grupu için 
de 10 bin liralık memur konutları kredisi veril
mesi kabul edilmiştir, 
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775 sayılı Gecekondu Kanunuyle İmar ve 
İskân Bakanlığı emrine tahsis edilmiş bulunan 
fon ile gecekondu bölgelerinde iyi sağlık şart
ları olan meskenlerin yapılması sağlanmakta
dır. Bu fona katılma payı olarak tahsis edilen 
plasmanlar 1906 da 20 milyon lira iken 1967 de 
30 milyon lira ilâvesiyle 50 milyon liraya; 1968 
de 30 milyon lira ilâvesiyle 80 milyon liraya ve 
1969 da da 110 milyon liraya yükselmiştir. Ay
rıca bu fona T. O. Emekli Sandığınca da 1966 
da 5 milyon lira, 1967 de 15 milyon lira, 1968 de 
20 milyon lira, 1969 da 50 milyon lira ki, top
lam olarak 90 milyon lira eklenmiş bulunmak-
taJdır. 

Sağlanan bu imkânlar gereğince 1906, 1967, 
1968 yıllarında toplam olarak 2 640 ünite ko
nut yapılmış ve dar gelirli vatandaşlarımıza 
dağıtılmıştır. 

Bu hizmetler sonunda, dörtlü konut siste
miyle 1968 de 15 bin vatandaşımıza konut yap
ma imkânı ve fırsatı verilmiştir. Bu konuda 
Emlâk Kredi Bankası da aynı yıl içinde 10 bin 
konut yapımına başlamıştır. Böylece bir yılda 
yapımına başlanan konut sayısı 25 bin üniteye 
çıkmış olacaktır. 

Gecekondu önleme bölgeleri tesisi ve altya
pı çalışmalarında da gelişmeler sağlanmıştır. 
Son üç yıllık süre içerisinde 06 il ve ilçede 
5 400 hektarlık 185 bin parsellik 243 aided ge
cekondu önleme bölgesi ihdas edilmiştir. Mev
cut gecekondu önleme bölgelerine 975,8 kilo
metrelik yol yapılmış, 186 036 konuta su götü
rülmüş, 194 650 konuta elektrik verilmiş, 21 000 
konutun da kanalizasyonu yapılmıştır. 

Bütün bu hizmetler için, 1966 - 1968 dönemi 
içinde toplam olarak 307 937 000 Tl. harcanmış
ta Böylece, 1969 yılı sonunda elektriksiz, su
suz ve yolsuz gecekondu semtinin kalmaması 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, belediye hizmetleri götürülen gece
kondular tapuya raptedilerek, vatandaşlar arsa 
ve evlerinin sahibi kılınmıştır. Bu cümleden 
olarak, istanbul'da 9 940, İzmir'de 700 tapu da
ğıtılmış, Ankara ve izmir'de ise 1 000 tapunun 
dağıtılma işi son safihaya getirilmiştir. İstanbul'
da surların ve diğer tarihî eserlerin kovukla
rında yaşıyan 1 200 aile Osmaniye önleme böl
gesindeki halk konutlarına, Ankara'da 431 aile 
Ak tepe'deki nüve konutlara yerleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere bu konudaki hizmetlere Dev
let olarak eğilme ve bu işlerde Devlet olarak 
vatandaşlarımıza destek ve yardımcı olma 1966 
yılımdan sonra mümkün olmuştur. Anaya
samızın bu konudaki temel felsefe ve il
kesi çalışmamızda ve plânlamamızda temel 
esas olarak alınmıştır. Bu maksatla, Em
lâk Kredi Bankasının sermayesi de 300 mil
yon liradan 1 milyar liraya yükseltilmiştir. 
Banka, çalışmalarını şümullendirmek, vatandaş 
çoğunluğunu mesken sahibi yapmak için çeşitli 
illerde sosyal meskenler yaptırmıştır. Ayrıca, 
gecekondu inşaatlarının finansmanına katılmış, 
İmar ve İskân Bakanlığı ile müştereken kuru
lan yapı tasarrufu yolu ile dar gelirli ve yok
sul vatandaşüarımıza kredi sağlanmıştır. Halen 
de bu hizmetler hızla yürütülmektedir. 

Yapı tasarrufu yolu ile vatandaşlarımızı mes
ken sahibi kılma çalışmaları da iktidarımız dö
neminde hızlanmıştır. 1964 yılında 7 453 vatan
daşımıza 263 455 000 Tl. kredi açılmışken, 1969 
yılında 18 000 vatandaşımıza 370 milyon Tl. 
Lk bir kredinin açılması programlaştırılmıştır. 
Bu suretle 1966 - 1969 döneminde ken
dilerine kredi açılan vatandaşlarımızın sa
yısı 33 158 e ve bunlara verdiğimiz kredi yekû
nu da 804 184 000 liraya ulaşmış bulunmakta
dır Emlâk Kredi Bankası kredilerinin 100 
metreden büyük meskenlere verilmemesi ve 
kooperatiflere öncelik" tanınması zamanımızda 
sağlanmıştır. 

Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın geçim 
liurumlariyle ilgili çalışmalar ve sağlanan geliş
meler ise, şu şekildedir: Dar ve saibit gelirli va
tandaşlarımız ile emekli, dul ve yetimlerin, harb 
rcalûlleriyle, gazilerimizin daha iyi yaşayış se
viyesine kavuşturulması amaciyle çeşitli konu
larda imkânlar sağlanmış, böylece bu vatandaş
larımızın yaşama durumları ve şartları gelişti
rilmeye çalışılmıştır. Bu konuda yapılan çalış
maların ve sağlanan imkânların en önemlileri 
şunlardır: 

Emekli, dul ve yetimler arasında bulunan ve 
bu yüzden uzun zamandan beri devamlı huzur
suzluğa sebe'bolan eşitsizliğin kaldırılması ve bu 
vatandaşlarımızın yaşayışlarının feraıhlatılması 
amacı ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nun yürürlüğe konmuştur. Bu kanuna göre, 
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sivili memurlarımızın da 30 yıl hizmet sonunda 
emekli, dul ve yetim aylıkları % 50 den % 70 e 
yükseltilmiştir. Bu kanunun yürürlüğünden ön
ce başlamış sivil emekli aylıklariyle 42 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önceki askerî dul ve 
yetimlerin aylıklarının % 70 e göre yükseltilmesi 
kabul edilmiştir. 30 yıllık hizmet sonunda 12 
maaş ikramiye 15 e çıkarılmıştır. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden 50, 60 yıl öncesine kadar 
bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklanmn da 
&on rütbe, kadro, unvan ve derece aylıklarına 
göre ayarlanması sağlanmıştır. Hazine emekli
lerinin T. C. Emekli Sandığına devri suretiyle 
aylıklarının çekle ödenmesi kolaylığı temin edil
miştir. Bundan sonra barem, teşkilât ve kadro 
konulariyle aylıklarda yapılacak yükselmelerin 
aynı rütbe, kadro unvanı ve derecede bağlanmış 
emekli, dul ve yetim aylıklarına intikali sağlan
mıştır. Böylece bu konuda gelecek içinde ge
rekli teminat sağlanmış, emekli, dul ve yetim 
aylıkları arasında emekli rejimlerinin ve ba
rem derecelerinin değişmesinden veya özel 
'emekli hükümlerinin sevikinden dolayı meyda
na gelecek eşitsizlikler ve dengesizlikler de 
tamamen giderilmiştir. 

Diğer taraftan 1005 sayılı Kanun ile istik
lâl Madalyası verilmiş olan gazilerimize şeref 
aylığı bağlanmış bulunmaktadır. 1968 yılın
da çıkarılan 23 . 1 . 1968 tarihli ve 991 sayılı 
Kanun ile Devlet Demiryolları ve Askerî Fab
rikalar işçileri Emekli Sandıklarının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri sağlanmıştır. Bu su
retle. Devlet Demiryolları işçileri Emekli San
dığından 4 586, Askeri Fabrikalar Emekli 
Sandığından 3 500 emekli, dul ve yetim ile ay
rıca, askerî fabrikaların 35 000 sandık işti
rakçisi de ilgili bulunduğu Sosyal Sigortalar 
bünyesine girmiştir. 

Es'ki emekli, dul ve yetimlerin hayat sevi
yelerinin yükseltilmesi amacı ile, aylıkları 66$ 
sayılı Kanun ile 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 
ilk kademede T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinde em
sallerine bağlanması gereken miktarlara çıka
rılmıştır". Aylıklarda da alt sınır 250 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan memur ve hizmetlilere kanun
da belirtilen oranlara göre avans şeklinde 819 
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sayılı Kanun ile ödemeler yapılması sağlan
mıştır. Bu arada, belediye, özel idare memur 
ve hizmetlilerine de avans şelkMnde ödeme ya
pılması tahakkuk etmiştir. 1969 yılında yü
rürlüğe giren 1145 sayılı Kanun ile askerî va
zife malûllerinin durumları düzeltilmiş, yaşa
yışlarını ferahlatıcı imkânlar sağlanmıştır. 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununda 202 sayılı 
Kanun ile yapılan değişikliğe göre 1 . 1 . 1965 
tarihinden itibaren ücretlere uygulanan en 
az geçim indirimi miktarları yükseltilmiştir. 
Bu tarihten önce iki çocuklu ve evli bir mükel
lefin istifade ettiği en az geçim indirimi miktarı 
1 620 lira idi. 1 . 1 . 1965 ten itibaren bu milk-
tar 2 520 liraya yükseltilmiştir. Bu değişik
liğin dar ve sabit gelirlilere uygulanmasından 
sonra doğan global vergi kaybı, 1965 yılı için
de yaklaşık olarak 147 milyon lira civarında
dır. 

1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren ücretlere 
uygulanan özel indirim ve asgari geçim indiri
mi miktarları tekrar yükseltilmiş ve asgari ge
çim indirimi yeni esaslara bağlanmıştır, üc
retliler için 458 lira olaark uygulanmakta olan 
tasarruf bonosu istisna hatleri 1 200 liraya 
yükseltilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâ
tında çalışmakta olup, hususiyet arz eden yer 
ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık perso
neline ödenek verilmesi kabul edilmiştir. Mu
ayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalış
tırılacak Yevmiyeli Teknik Personel Yönet
meliğinde yapılan değişikliklerle yevmiye mik
tarı % 10 artırılmış, yıllık ücretli izin, hizmet 
müddetiine göne değiştirilmiş, hastalık izin 
müddeti bir aydan iki aya çıkarılmış, persone
lin hastalığı sırasında aslî görev mahallinde 
kalmak şarti ile raporlu bulunduğu ijki ay müd
detle mahrumiyet zammı ödenmesi kabul edil
miştir. 

Küçük esnaf ve sanatkârlarla, küçük sana
yiciye götürülen hizmetlere gelince: Küçük 
esnaf ve sanatkârlarımızın meselelerinin çö
zümü, sosyal güvenliklerinin sağlanması ve 
hayat seviyelerinin yükseltilmesi hem eko
nomik kallkınmamızı, hem de sosyal adaletin 
bütün sosyal grupları için gerçekleşmesi yönle
rinden büyük önem taşımaktadır. Küçük es-
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naf ve sanatkârlarımızın problemleri, sadece 
büyük sanayie geçen bir toplumun geçiş mese
lesi değil, fakat ekonomik ve ısosyal hayatı
mızda büyük bir !kesim teşkil eden bir iktisadi 
faaliyet dalının ortaya çıkardığı konulardır. 
A. P. esnaf ve sanatkârlarımızı orta sınıfımı
zın en önemli unsurlarından biri olarak gör
mektedir. Bu yönden de esnaf ve sanatkârla
rımızın güçlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal istikrarına aynı zamanda büyük 
bir fcatkı getirecektir. 

Bu cümleden olanak, [küçük esnaf ve (sanat
kârlar zümresinin ekonomimizde lâyık olduk
ları yere ulaştırabilmesi için 300 milyon Tl. 
olan Halk Bankasının sermayesi 1 milyar lira
ya yükseltilmiştir. Küçük esnaf ve sanatkâr
larımıza kısa ve orta vadeli tesis, donatım ve 
edindirme kredisi olarak 1964 yılında 225 mil
yon liralık meslekî kredi açılmışken, 1969 yı
lında bu miktar 1 250 000 000 liraya ulaşmış
tır. Böylece, 1964 yılına nazaran 1969 yılın
da küçük esnaf ve sanatkârlarımıza dönük 
kredi hizmetlerinde % 506 lık bir artış sağlan
mıştır. Bunun sonucu olarak 1964 yılında kü
çük esnaf ve sanatkârlarımıza açılan kısa 
vadeli krediler asgari 500 Tl. âzami 2 500 Tl. 
ve orta vadeli kredi 50 000 Tl. iken, iktida
rımız döneminde bu rakamlar iki ve dört katı 
artırılarak 1969 da kısa vadeli kredilere as
gari hat 1 000 Tl. sına, azami hat 5 000 Tl. na; 
orta vadeli kredilerde de 200 000 Tl.na çıka
rılmış bulunmaktadır. Memleketimizde ilk de
fa 1968 yılında sağlanan taşıt kredisi imkânı 
ile, şoför vatandaşlarımız birer taşıta sahi-
bolmaktadırlar. Bu hizmet için 1968 de ayrı
lan 10 milyon liralık kredi 1969 da 60 milyon 
liraya yükseltilmiştir. 

Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin gelişti
rilmesi, küçük esnaf ve sanatkârlarımızı teş
kilâtlandırmak suretiyle mevcut durumlarının 
daha iyiye ve refaha ulaştırılması konusun
daki çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu cümle
den olarak küçük esnaf ve sanatkârların 
Türkiye ölçüsünde meslek esasına dayalı al
tı federasyon halinde birleşmeleri ve bunun 
da tek bir konfederasyonda toplanması sağ
lanmıştır. Bilhassa, kredi müessesesinden es
naf ve sanatkârlarımızın rahat, kolaylıkla ve 
devamlı bir şekilde faydalanmaları sağlanmış 
bulunmaktadır. 
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Bu cümleden olarak 1964 de 210 olan koo
peratif sayısı 1969 yılında 425 e çıkmıştır. 1964 
de kooperatiflere kayıtlı üye sayısı 86 142 
iken, 1969 da 178 321 e yükselmiştir. Böylece, 
iktidar dönemimizde esnaf kefalet kooperatifle
rinde % 52 ve ortak sayısında da % 57 lik bir 
artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu, şu gerçeği ortaya koymaktadır : Koo
peratif ve ortak sayılarında 1965 den sonraki 
dört yılda sağlanan gelişmeler bundan önce
sine ait 1938 - 1964 yılları arasındaki 26 yıl
lık gelişmeye eşittir. Bunun mânası çok açık 
ve kesindir, iktidarımız küçük esnaf ve sa
natkârlar meselesini realist olarak ele almış 
ve tatbikatı ile bunu isbatlamıştır. İktidarımız 
zamanında çıkarılan iki kanun ile Esnaf Ke
falet Kooperatiflerinin damga vergisinden 
istisnası ve küçük esnaf ve sanatkârlara açılan 
kredilerin damga resmî ve her türlü harcdan 
muafiyeti sağlanarak, pek çok malî kolaylık 
ve muafiyet getirilmiştir. 

Sanayi siteleri alanında da müspet gelişme
ler ele alınmıştır. 1964 - 1969 dönemi içinde 
beş şehir ve kasabada toplam maliyeti 33 mil
yon lira olan 1 385 işyerini içine alan beş site 
yapılmıştır. 23 şehir ve kasabada ise, toplam 
maliyeti 76 500 000 lira olan 4 753 işyerini için
de bulunduran site inşaatları devam etmekte
dir. Bunlara ilâve olarak 11 şehir ve kasabada 
üst yapı toplam maliyeti 247 800 000 lira olan 
5 239 işyerini içinde bulunduran 11 aded site 
üzerindeki çalışmalar da tamamlanmak üze
redir. 

Bunun yanısıra küçük sanayi siteleriyle or
ganize sanayii bölgelerinin kurulması için, Dev
let bütçelerine konan teşvik fonları 1965 yı
lında 15 milyon lira iken, 1968 de bu rakam 
80 milyon liraya yükseltilmiştir. Bunun sonu
cu olarak iktidarımıza ait dönemde elektriği, 
suyu gerekli ve yeterli sağlık şartları ve im
kânları bulunan 11 377 yeni işyeri küçük es
naf ve sanatkârımıza tahsis edilmiş; bu iş
yerlerinde elverişli kredi şartlariyle çalışmala
rı sağlanmıştır. 

Yine iktidarımız döneminde 25 216 küçük 
esnaf ve sanatkârımız işbaşında eğitime tabi 
tutularak işlerinde verimli ve faydalı çalışma
ları sağlanmıştır. 
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Sayın Başkan, her ne kadar sosyal devletle 
ilgili olmakla beraber şu anda iş ve işçi me
selelerimize gelmiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, saat 13.00 e 
gelmiş bulunmaktadır. Program gereğince ara 
vermeniz icabediyor. Şayet konuşmalarınız 
bir satır başına gelmişse oturuma ara vere
rek konuşmalarınıza saat 14.30 da devam eder
siniz. 

A.P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, saat 14.30 
da tekrar toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13,02 

İKİNCİ OTUEUM 
Açılma ^a ti : 14,30 

BAŞKAN — Fsrruh Bozbeyli 
KÂTİPLEB : Meyndııh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 45 nci Birlerimin ikinci oturu
muna devam ediyoruz. 

Söz sırası, kaldığı yerden Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'nundur, 
buyurun efendi^. 

A. P. GRUPU ADINA SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri; şimdi de Adalet Partisinin iş 
ve işçi meseleleriyle ilgili ve bu konuda yapılan 
hizmetleri arz edeceğim. 

Devamlı ve hızlı kalkınan Türkiye'de, sanayi 
süratle gelişmekte, endüstri ve hizmetler sektö
ründe çalışan ücretlilerin sayıları çoğalmakta
dır. Son dört senede ücretlilerin sayısında 
500 000 in üzerinde bir artış gözükmüştür. Sa
nayi hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin 
nisbetinde görülen artışlar, kalkınmanın müspet 
göstergeleridir. Sanayileşen Türk toplumunda 
ücretlilerin daha iyi hayat şartları içinde yaşa
malarını temin ve çalışma münasebetlerini ahenk
li bir şekilde tanzim etmek, partimizin değiş
mez hedefi olmuştur. Çalışma münasebetlerinin 
demokratik bir tarzda düzenlenmesi, sendika 
hürriyeti, grev ve lokavt yapabilme serbestisi, 
toplu pazarlık sistemi, demokratik hayatımızın 
bugün ulaştığı ileri merhaleler olmuştur. Bu 

hak ve hürriyetler, demokratik rejimimizin vaz
geçilmez unsurlarıdır. 

Çalışma münasebetlerinin demokratik kaide
ler içerisinde işlemesi, sosyal adaletin tahakku
kunda asıl ve en sağlam temeli teşkil etmekte
dir. En ileri sosyal adalet, en mütekâmil 
demokrasilerde gerçekleştirilebilmektedir. iş
çinin ve çalışan zümrelerin hürriyetlerini 
ellerinden alan rejimler, mütaakiben onun ek
meğine de el uzatmaktadırlar. Demokrasiyi ve 
hürriyet rejimini, milleti ve kendisi için en doğ
ru yol bulan Türk işçileri daima totaliter olum
ların karşısında olmuşlar ve genç Türk demok
rasisinin güçlenmesinde büyük ve tarihî bir rol 
oynamışlardır. 

Milletimizin tümüne ve bu bütünlük içerisin
de işçilerimize hizmeti de anahedef seçen parti
miz, dört yıllık iktidarı devresinde işçi ve ça
lışma meselelerine dikkatle eğilmiş ve sosyal 
siyaset anlayışımızın bir neticesi olarak bu alan
da önemli adımlar atmıştır. 

Sosyal adaleti gerçekleştirme ve sosyal gü
venliği artırma istikametinde, mevzuat ve tat
bikat alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş
tir. Bu cümleden olarak, işçilerimizin hak ve 
menfaatlerinin korunmasında önemli roller ifa 
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eden ve demokratik hayatımızın temel kuruluş
larından olan sendikalarımız, iktidarımız devre
sinde gelişmelerine devam etmiştir. 1965 te 
% 27 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, 
1968 de % 31 e yükselmiştir. Son yıllarda grev
ler dolayısiyle kaybedilen iş gücünde bir azal
ma görülmüştür. 1966 da grevler yüzünden 
310 000 işgünü kaybedilmişken, 1968 de kaybe
dilen iş günü 140 000 dir. 

Sanayi ve hizmetler sektörlerinde çalışanla
rın çahşma şartlarını sosyal siyaset ve sosyal 
adalet ilkelerine ve ekonomik ve sosyal kalkın
ma hedeflerine göre tanzim eden yeni İş Kanu
nu iktidarımız devresinde çıkarılıp tatbikata 
konmuştur. Bu kanun, çalışma hayatımızda ile
ri hamleler ifade eden yeni hükümler getirmiş
tir. 

Sosyal Sigortaya tabi işyerleri sayısı 1965 te 
73 020 iken, bu sayı 1968 de 205 000 e yüksel
miştir. Bu durumun bir neticesi olarak 1965 te 
920 458 olan sigortaya bağlı işçi sayısı, 1968 de 
1 182 500 e çıkmıştır. 1969 da bu rakam 
1 380 000 olmuştur. Böylece iktidar döneminde 
460 bin insan sigortalı işçi olmak vasfını kazan
mıştır. 

Vatandaşlarımıza iş bulma, onları kendileri
ne uygun meslek ve işlere yerleştirme konusun
daki çalışmalarda da farklı gelişmeler elde edil
miştir. Üç yıl içinde işe yerleştirilenler sayısın
da % 13,5 luk bir artış kaydedilmiştir. 506 sa
yılı Kanun ile ve Kanunun geçici 1 ve 5 nci 
maddeleri gereğince sigorta ve sosyal güvenlik 
imkânlarının bir kişiye, işçinin eş ve çocukları
na teşmil keyfiyeti şu şekildedir: 1965 yılında 
beş il ve bu beş ilde 250 000 işçi ve eş ve çocu
ğu kanun kapsamında iken, 1969 yılında 64 il 
ve bu illerde 1 273 750 işçi, eş ve çocuğu kanun 
kapsamı içine girmiştir. Dört yılık iktidar dev
remizde 59 il ve 1 023 750 işçi, eş ve çocuğu 
kanun kapsamına alınmış bulunmaktadır. 

İşçilerimizin sıhhi ve rahat meskenlere ka
vuşturulması amaciyle verilen mesken kredileri 
artırılmış, bu maksatla 1952 yılından 1965 yılı
na kadar 22 571 mesken için 760 627 505 lira
lık mesken yapma kredisi verildiği halde, 1966 
dan 1969 a kadar dört yıl içinde, 16 400 mesken 
için 594 068 254 liralık kredi sağlanmış bulun
maktadır. Bunun yanı sıra işçilerimize ferdi 
kredi yoliyle mesken sahibi olmak imkânı sağ

lanmış ve ferdi kredi, tabanda 25 000 den 35 000 
e, tavanda 50 000 den 60 000 e çıkarılmıştır. 

İşçilerimizin ücretsiz bakım ve tedavilerinin 
yurdumuzun her tarafında aynı şekilde yapıl
malarını sağlamak maksadiyle hazırlanan pro
gram başarı ile uygulanmıştır. Bu alanda 1965 
te 92 olan tedavi kurumları sayısı 1969 da 149 a 
çıkarılmış ve keza yine 1965 te 5 492 olan yatak 
sayısı ise 1969 da 9 425 e çıkarılmıştır. Böyle
ce dört yılda tedavi kurumları sayısında 57, ya
tak sayısında ise 3 933 aded artış sağlanmıştır. 

Fırsat eşitliğini sağlama ve bunun neticesin
de işçilerimizin daha iyi bir yaşayış düzenine 
kavuşmasım temin için ilk defa olarak Hüküme
timizce, işçi çocuklarına verilmek üzere özel 
bir burs ihdas edilmiş ve bu iş için 15 milyon 
Tl. sı 1969 yılında tefrik edilmiştir. Bununla 
2 500 işçi çocuğunun tahsil masrafları karşıla
nacaktır. 

Toprak altında çalışan maden işçilerimizin 
emeklilik yaşları 50 ye indirilme imkânı sağlan
mış, 1 200 liraya kadar aylık ücretler tasarruf 
bonosu tevkifatından muaf tutulmuştur. Böyle
ce alt gelir gruplarına 400 milyon lira civarın
da bir gelir transferi yapılmış bulunmaktadır. 

Yine zamanımızda yürürlüğe konmuş bulu
nan 931 sayılı İş Kanunu ile gerekli tedbirler 
tesbit edilmiş, bu kanunun şümulüne giren 18 
yönetmelik veya tüzüğün % 80 i çıkarılmış ve 
uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır. Bu yö
netmeliklerin en önemlisi asgari ücretler yönet
meliğidir. Bu konuda memleket ölçüsünde yapı
lan asgari ücretlerin tesbiti çalışmaları bitiril
miş ve yönetmelik icra edilmiştir. 

işçi ücretlerinde de işçilerimizin daha iyi bir 
yaşama seviyesine ulaşmalarını sağlıyacak ayar
lamalar toplu iş sözleşmesi düzeyi ile getirilmiş
tir. Filhakika bir işçinin ortalama günlük ücre
ti 1960 yılında 14,42 lira iken, bu miktar beş yıl
da 7,21 lira artışla 1965 yılında 21,63 liraya 
ulaşmıştır. 1965 ten sonraki üç yılda ise 6,05 li
ra artışla 27,68 liraya yükselmiştir. Başka bir 
ifade ile 1963 yılında ortalama olarak bir işçi
mizin ayllk geliri 537 Tl. iken 1968 de bu 827 
Tl. na yükselmiştir. 

Müsaadenizle burada, hayat pahalılığının 
toplu sözleşmelerle elde edilen imkânları alıp 
götürdüğünü söyliyenlere rakamlarla cevap ver
mek isterim. 1963 - 1968 yıllan arasında top-

— 104 - -



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 2 

tan eşya fiyatları endekslerindeki artış % 22 ol
duğu nazara alınırsa, 1968 yılında işçilerimizin 
gelirlerinde fiyat farkları izale edildiği zaman 
reel olarak % 32 lik bir artış olmaktadır. Bu 
da 1963 yılına nazaran net 290 Tl. lık bir artışı 
işaret etmektedir. Bu ise, bu dönem içinde ge
lir dağılımı plân ilkelerine ve amaçlarına uy
gun olarak işçi lehine düzeltildiğinin çok bariz 
bir ifadesi olmaktadır. 

Diğer taraftan 1965 ten bu yana uygulan
makta olan toplu iş sözleşmeleri düzeniyle, as
gari ücret ortalamalarında büyük artışlar ol
muştur. Filhakika 1965 te, 9,70 Tl. olan asgari 
ücret ortalaması, 1969 da % 100 fazlasiyle, 17 
Tl. nı bulmuştur. Bunun yanı sıra işçi ortala
ma ücretlerinin 1965 te 21,64 ten 1969 da 33 
Tl. na çıkmış olması da iktidarımızın işçi dâva
larına verdiği önemin en bariz delilidir. 

Bütün bunlar, iş ve işçi meselelerine ne ka
dar çok önem verildiğinin, isçilerimizin sosyoe
konomik durumlarının ve seviyelerinin yüksel
tilmesi konusundaki çalışmaların ne kadar ya
landan takibedildiğinin ve hizmet politikasının 
buna göre tanzim edildiğinin açık ve kati teza
hürleridir. 

Sayın milletvekilleri, işçi, dar ve sabit gelir
lilerin hayat standartlarında gerçekleştirilen bu 
yükselmeler, satınalma güclerindeki önemli 
artmalar, millî gelirin dağılımında bu sosyal 
gruplar lehine gelişmelere yol açmıştır. Alt ge
lir gruplarının satınalma güclerindeki bu de
vamlı ve önemli yükselmeler Türk ekonomisin
deki canlılık ve uyguladığımız sağlam malî pa
ra ve kredi politikaları neticesinde iktisadi ha
yatımızda enflâsyonist bir durum yaratmamış
tır. Fiyatların genel seviyesinde sağlanan bu 
nispî istikrar sayesinde işçi, dar ve sabit gelir
lilerin gelirlerindeki artışlar geniş ölçüde haki
kî artışlar şeklinde tecelli etmiştir. 

Ekonomimizdeki istihsal ve verim artışına 
paralel olarak ve sosyal sınıflar arasındaki den
geyi sağlamlaştırarak işçi, memur, emekli, ye
tim, dul ve diğer sabit gelirlilerin satınalma 
güçlerinin artırılmasına, dengeli ve mâkul bir 
politika ile devam edilmektedir. 

Sayın milletvekileri, iktidar olarak, topye-
kûn kalkınmamızda bizim için esas ve baş fak
tör köy ve köylü meselesi olmuştur. Bu sebep
ledir ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda 

köy ve köylü meselelerine özel bir önem atfet
tik ve bu işi ayrı bir konu olarak ele aldık. Te
mel felsefelerimiz ve anagörüşümüz, köylü ve 
köy meselesini kalkınmanın ötesinde bir beşe
riyet, bir insanlık ve haysiyet meselesi şeklinde 
kabul etmek olmuştur. 

Köy ve köylüyü, çoğu kere yerilen, ancak 
arada sırada methedilen hayal âleminden, bir 
masal ve hikâye konusu olmaktan çıkarmış ve 
bütün acı ve tatlı gerçekleriyle kabul ederek 
hakikat alemindeki yerine oturtmuşuzdur. 

Bu şekildeki bir hareket, bizim parti ve 
Hükümet olarak samimî duygu ve inancımızın 
ifadesidir. Köyü fiziki yapısiyle, taşı ve topra
ğı ile, bu taş ve toprak içinde yıllarca ihmale 
uğramış, sevgisizliği muhatabolmuş yaşıyan in
saniyle ve bu taş ve toprağın üstünde yetişen 
her şeyi; âdeti, ananesi ve töreleriyle ele almak, 
onu bütünü ile sevmek ve bu meselelerine çare 
bulmak bizim için görevlerin en büyüğüdür. 

Baş tacı yaptığımız köye ve köylümüze mem
leket ve Devlet imkânlarının ve gücümüzün âza
mi nisbetinde hizmeti kendimize değişmez yol 
olarak seçimsizdir. Biz, uzun yıllar tesliminde 
gecikilmiş bu aziz varlığın haklarını kendisine 
tesliminde davacısı olmuşuzdur. 

Türkiye'de köyün ve köylünün ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanında çözüm bekliyen bir
çok meseleleri, cevaplanması lâzımgelen ihtiyaç
ları, devası bulunması lâzımgelen dertleri oldu
ğunu bilerek bu dâvaya girmişizdir. Biz, bu 
dertlere sözde değil, işle, hizmetle eğilmeyi ve 
onlann takipçisi olmayı dâva edindik ve bunda 
muvaffak olduk. 

Uzun yılların ihmali sonucu bu meseleler, 
dertler ve ihtiyaçlar bir dağ gibi yığın halinde 
iktidarımıza devredilmiştir. Bu yığın halinde
ki dertler ve ihtiyaçlar karşısında en ufak bir 
yılgınlığa ve bezginliğe düşmeden, o çilenin, o 
ıstırabın içinden gelen ve mücadelesini yapan 
insanlar olarak köylünün yanından ayrılmamış, 
hizmetine koşmuşuzdur. 

Köyün ekonomik, sosyal ve kültürel alanda 
kalkınmasının temelini teşkil eden yol, su, elek
trik gibi alt yapı hizmetlerine iktidarımız döne
minde büyük ağırlık vermiştedir. 

Şunu açıkça kayıdetmek gerekiyor ki, yol 
gibi, içmesuyu gibi, elektrik gibi altyapı hiz
metleri bakımından köy, 1950 yılına kadar Dev-

105 — 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 2 

let bütçesinde yoktur. Devlet, bir mânada sos
yal hizmet tarafı olan ve yine sosyal adaletin 
icabı olan köy altyapı hizmetlerine 1950 yılına 
kadar tek kuruş yardım ve tahsisatta bulunma
mıştır. 

iktidarımız zamanı içerisinde yapmış oldu
ğumuz köy temel hizmetlerini kısaca ve mate
matik diliyle şöylece sıralıyabiliriz : 

Köy yolu hizmetleri: 1960 - 1965 yılları ara
sında yapılan 6351 kilometre köy yoliyle Dev
let bütçesinden tahsis edilen 260 milyon liraya 
karşılık, 1966 - 1968 yıllarını kapsıyan üç yıllık 
iktidarımız zamanında 14 586 kilometre köy 
yolu yapımı tamamlanmış ve 4 115 köyümüz 
yola kavuşmuştur. Yani üç senede yaptıkları
mız, bizden önceki 5 yılda yapılanların iki mis
linden fazla olmuştur. 

Bu köylerde oturan 2 037 500 kişi yoldan 
faydalanmıştır. Bunun için 555 648 000 Tl. 
Devlet, 63 301 000 Tl. halk, 332 162 000 Tl. da 
özel idare yardımı olmak üzere toplam olarak 
951 111 000 lira harcanmış bulunmaktadır. 

1969 yılında ise bu hizmetler için Devlet 
bütçesinden 320 milyon lira harcanarak yeni
den 6 bin kilometre köy yolu yapılacaktır. 

Eöy içmesuyu hizmetlerine gelince: 1960 -
1965 yıllarında, yani beş yılda içmesuyu götü
rülen 4 068 ünite ve bu hizmet için Devlet büt
çesinden sarf edilen 339 milyon liraya karşılık, 
iktidarımız zamanında, yani 1966, 1967 ve 1968 
yıllarını kapsıyan üç senede 8 658 aded içme su
yu tesisi yapılmış, 8 686 yerleşim yeri içmesu-
yuna kavuşmuştur. Yani üç yıllık iktidarımız 
döneminde ondan önceki beş yılda yapılan hiz
metlerin iki misli hizmet yapmış bulunuyoruz. 

Bu köylerde oturan 3 435 000 vatandaşımız 
içme suyundan istifade etmektedir. Bu tesisle
rin yapımı için 676 765 000 Tl. Devlet yardı
mı, 162 587 000 liralık halk yardımı ve 
28 510 000 liralık da özel idare yardımı, top
lam olarak 867 862 000 Tl. harcanmıştır. 

1969 yılında ise Devlet bütçesinden 300 
milyon Tl. harcanarak yeniden 3 100 ünitemizi 
teiniz ve »ıhhi suya kavuşturacağız. 

Köy elektrik hizmetlerine gelince : Türki
ye'de 1950 yılı başında 9 köyümüzde elektrik 
mevcut idi. İktidarı devraldığımız 1965 yılı 
başında memleketimizde elektriklendirilmiş 
tüm köy sayısı 250 aded idi. 1960 - 1965 yıl
larında, beş yılda 102 köye elektrik götürü-

lebilmiş idi. Devlet bütçesinden köy elektrik 
nimetleri için beş yılda 10 milyon lira sar-
fedilmiş idi. Adalet Partisi iktidarı zamanın
da 1965 ten 1968 yılı başına kadar 956 köye 
elektrik götürülmüş ve 97 milyon lira Devlet 
bütçesinden bu hizmete para sarf edilmiş tir. 
1968 yılı içinde Cumhuriyetin kurulduğundan 
bugüne kadar yapılmış 'köy elektrik sayısına 
muadil olarak 890 köye daha elektrik götürül
müştür. Böylece iktidarımız zamanına kadar 
elektrik götürülebilmiş 250 köye mukafbü, 3 
yıl içinde 1 546 köyümüz elektriğe, ışığa ka
vuşturulmuş olmaktadır. 

1969 yılında ise Devlet bütçesinden ayrılan 
120 milyon lira ile 2 330 köy üzerinde çalı
şılacak ve 1 560 köye yeniden ışık getirilecek
tir. 

Köy yollarımız için, iktidarımız zamanında 
240 milyon liralık yeni makina alımı işine gi
rişilmiş ve gelen makinalar ilgili yerlere tevdi 
edilerek daha çok hizmet etme imkânı sağlan
mış bulunmaktadır. 

Burada bir hususu şükranla kaydetmek is
teriz. Köye dönük alt yapı hizmetlerimizin ge
lişmesinde, Devletin gelişen imkânları yanın
da, halkımızın gönüllü katkılarının iktidarı
mız döneminde büyük ölçüde artmasının 
önemli rolü olmuştur. 

1964 yılında Devlet bütçesinden yol, su, 
elektrik hizmetlerine ayrılan meblâğ 159 mil
yon lira iken, 1969 yılında bu rakam y'ûzds 
400 fazlasiyle 600 miyon liraya çıkmış bulun
maktadır. 

Halk ve mahallî idare katkısına gelince : 
1964 yılında hasar üç hizmet için 43 milyon Tl. 
olan bu katkı 1968 yılı sonunda yüzde 500 
artarak 210 milyon lirayı bulmuştur; bu ra
kamın 1969 yılında ise 250 milyon lirayı bula
cağı tahmin edilmektedir. 

Böylece iktidarımız,' 1969 yılında köyleri
mize yalnızca yol, su ve elektrik hizmetleri 
için 1 milyar liraya yakın bir yatırım prog
ramlandırılmış bulunmaktadır. 

1970 yılında ise bu miktar 1 milyar 227 mil
yon lira olacaktır. 

Bu rakamların ifade ettiği mâna, köylü
müzün yanılmıyan sağduyusu ile kendi ya
nında olan, kendisin© hüsnüniyetle hizme eden, 
kendi oyu ile iş başına getirdiği iktidarını 
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mevcut gücü ile hiçbir zorlama olmadan, gö
nüllü olarak desteklemeğidir. 

Yine bu yardım ile bize yeni hizmet şevki 
vermekle kendisine daha çok şeyler verebil
menin çabasına Ibizi sokmaktadır. Yine bu ra
kamların kendisine hizmet edenler için, asil 
Türk Köylüsünün yapamıyacağı hiçbir şeyi ol
madığını göstermesi bakımından da ayrıca se
vindiricidir. 

'Bu hizmetlerimizin yanı sıra 181 650 çiftçi 
ailesine ait 2 milyon 800 bin dönüm araziye 
478 milyon 464 bin lira sarfiyle sulama suyu 
getirilmiş, 43 132 çiftçi ailesine ait 1 milyon 
31 dönüm arazi 90 milyon lira sarfedilerek 
toprağı muhafaza ve arazi ıslah hizmetlerine 
kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

1960 da durdurulan Hazine arazisinin dağı
ntımı işine 1965 yılında iktidarımız yeniden 
başlamış ve 1968 yılı sonuna kadar 52 643 çift
çi ailesine 2 872 680 dönüm arazi dağıtmış, 
ayrıca köy tüzel kişileri adına 3 037 120 dö
nüm mera tahsis edilmiştir.. Toprak alan aile
lere de 10 251 699 liralık kredi verilmiştir. 
1969 yılında ise 1 100 000 Hazine arazisi bir 
projeye dayalı olarak dağıtılacak, ayrıca 
41 köyde 615 279 dönümlük mer'a tahsisi ya
pılacaktır. 

Bu izahlarımız şunu göstermektedir; Adalet 
Partisi iktidarı, köy ve köylü meselelerinde ha-
y&î pereslikten ve fukara edebiyatı yapmaktan 
t;:mamen uzak kalarak gerçekçi bir tutumla me-
rfleleri ele almış ve aziz köylülerimiz de ikti
darımızın bu tutumunu beğenerek onun yanın-
ci-ı yer almak suretiyle destek olmuş, elbirliği 
ve gönül birliği ile meselelerini çözme yolunu 
tutmuştur. 

Bu balomdan parası ile, kalbi ile, kafası ile 
ve nihayet bedeni ile bu hizmetler için katkıda 
bulunan Aziz Türk köylülerimize teşekkür eder, 
onlar için ç?Jlışmak£an büyük bir haz duyduğu
muzu ifade etmek isteriz. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

Köy ve köylüye dönük alt yapı hizmetlerinin 
yanı sıra, onun iştira gücünü geliştirici kredi, 
gübre, tohumluk, makina ve teçhizat temininde 
de iktidarımız döneminde büyük gelişmeler te
min edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının son 4 yıl zarfında Türk Çift

çisine sağladığı tarım kredilerinde yüzde 93 
oranında bir artış kaydedilmiştir. Nitekim 1965 
yılında 3 492 000 000 lira olan tarım kredileri 
1966 yılında 4 823 000 000 a, 1967 yılında 
5 738 000 000 liraya 1963 yılında 6 924 000 000 
"liraya ve 1989 yılında ise tarım İrredisi hacmi 
8,5 milyar liraya ulaşmıştır. 

Bu suretle, iktidar dönemimizde tarım kredi
leri hacmında 5 milyar liralık bir artış sağlan
mış bulunmaktadır. 

Yine aynı devre zarfında Ziraat Bankasının, 
köylümüze sağladığı kimyevî gübre, sertifikalı 
tohumluk ve zirai mücadele ilâcı kıymetlerin
de de 'büyük artışlar olmuştur. 

1965 te 550 milyon olan kimyevî gübre kre
disi 1968 de 938 mülyon; 1965 te 20 milyon lira 
olan sertifikalı tohumluk kredisi 1988 de 300 
milyon ve 1965 te hiç olmıyan zirai mücadelede 
ilâç kullanma kredisi ilk defa olarak iktidarı
mın zamanında 100 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Yetersiz ve malî gücü cllmıyan Türk köylü 
ve çiftçisinin da'na geniş ölçüde finanse edilmesi 
için Ziraat Bankasının son 5 yıl zarfında çift
çiye ödediği ortalama kredi hadlerinde büyük 
gelişmeler meydana getirilmiştir. 

Bu cümleden olarak, çevirme kredilerinin 
dekar başına ikraz birimi 25 illâ 200 liradan 
40 ilâ 400 liraya; tütün satış ve sürüm kredileri 
kilo başına 1,5 liradan 2 , 5 - 3 liraya ve çeşitli 
ürünler için tesis kredileri dekar basma 60 - 800 
liradan 185 - 1 000 liraya yükseltilmiştir. Şahıs 
başına kredi hadlerinde de büyük artışlar kay
dedilmiştir. 

Filhakika çevirme kredilerinde, 4 bin ilâ 10 
İm liradan ibaret olan çevirme kredileri alt ta
kan olarak 7 500 ve üst taban olarak da 20 000 
liraya yükselmiş. 

'Sürüm ve satış kredileri 15 000 liradan 
2J 000 liraya, arazi edindirme kredileri 20 000 
liradan 25 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bunlarla birlikte, çiftçilerimizin yeterli bir 
üretimde bulunmaları ve artan tarımsal faaliyet
lerini karşılamak, ürünlerini uygun piyasa döne
mini bekliyerek değeriyle satmalarını sağlamak 
ürere, kendilerine açılan kredilerin ikraz birim
lerinde de dekar başına asgari 10 âzami 120 Tl. 
lık bir artış yapılmıştır. 

Destekleme alımları ve kredi tevziinde de 
iktidarımız döneminde Aziz Türk köylüsü ve 
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çiftçisi lehine büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 
Bugün Türk köylüsünün üretmiş olduğu ürün-
lfrin % 80 i destekleme alımlarına tabi tutul
muştur. 

Diğer taraftan, üreticilerin kredi temininde, 
teminat bakımından karşılaştıkları güçlükleri 
g'dermek üzere, bankanın 500 den fazla şubesi
ne bağlı toprak değer baremleri günün icap ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilmiştir. Geri 
kalanların da en kısa zamanda değiştirilmeöine 
çalışılmaktadır. 

Orta ve uzun vadeli zirai yatırım kredilerin
de peşin teminat yerine bu kredilerle yapılan bi
na ve tesisler ve edinilen araçların teminat ola
rak kabulü prensibi uygulanmaya başlanmıştır. 

Tapulama ve kadastro işlemleri ikmal edil
memiş bölgelerde her çeşit kredilerin mütesel
sil kefaletle açılması yoluna gidilmiştir. Zirai 
krediler için bâzı bakımlardan mahzurlu görü
len tüccar kefaletiyle kredi açma sistemi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Çiftçilerimizin artan tarım masraflarını kar
şılamak ve ürünlerini ucuz fiyatla elden çıkar
malarını önlemek üzere; çevirme, sürüm, satış, 
tesis ve edindirme kredilerinde uygulanmakta 
olan ikraz birimleri 1966 ve 1967 yıllarında 
> 300 e kadar değişen nisbetlerde artırılmıştır. 

Çiftçinin muhtaoolduğu kredileri, zaman kay
bına uğramadan, süratle temin edebilmesi için 
Ziraat Bankası şubelerine tanınan şahıs kredisi 
haddi yetkileri artırılmış, gübre ve sertifikalı 
tohumluk gibi üretim kredilerinin, plasmanla 
bağlı kalınmadan dağıtılması prensibi kabul edil
miştir. 

Zirai kredilerin üretici tarafından en iyi şe
kilde kullanılması ve üretim kapasitelerini artır-
naları için hayvancılık, meyva balhçeleri ve 
üaüm bağları kredilerinin Tarım Bakanlığı teş
kilâtı ile müştereken hazırlanacak proje esasına 
göre verilmesi kabul edilmiş ve bu yolda tatbi
kata başlanılmıştır. 

Tarımsal ürünlerin miktar ve kalitesini yük
seltmek, işlenerek değerlerini artırmak ve rasyo
nel bir şekilde pazarlanmalarmı sağlamak üzere, 
aşağidaki konularda da zirai kredi verilmesine 
fbaşlanılmıtşır: 

İhraç ürünlerimizden çekirdeksiz kuru üzü
mün kalitesini yükseltmek üzere beton sergi 
yerleri, yağmurdan muhafaza için tente ve don-

dsn korumak üzere beton direkli çardaklar tesisi 
irin krediler ihdas edilmiştir. 

Kuru incir kurutma yerleri yaptırmak üzere 
kredi verilmeye başlanılmıştır. 

DamiEİık olarak meyva fidanı ve bağ çubu
ğu yetiştirenlere gerekli kredilerin açılması ka
bul edilmiştir. 

Yabanî fıstık ağaçlarının aşılanması için Gü
ney - Doğu illerimizde üreticilere krediler açıl
maya başlanmış bulunmaktadır. 

1968 yılından itibaren soğuk hava depoları ve 
firigorifik nakil vasıtaları, tasnif, paketleme ve 
sevk evleri, süt toplama ve işleme merkezleri, 
ambalaj sanayii gibi pazarlama faaliyetleri için 
du kredi açılmaya başlanmıştır. 

Köylerdeki atıl iş gücünün değerlendirilme
si ve müstahsıla ek gelir sağlanması için üreti-
ti)erin kendi işletmelerinde yetiştirdikleri her 
ıif-v'i tarımsal hammaddeleri, yabancı iş gücü 
kullanmaksızm, kendi kabiliyet ve imkânları ile 
değerlendirmeleri için köy sanatlarının da kre
diyle desteklenmesi kararlaştırılmıştır. 

Tarımda dekar başına verimi artırmak üzere 
modern üretim girdilerinin çiftçiler tarafından 
daha geniş mikyasta kullanılmasını teşvik mak-
'SKdiyle Ziraat Bankasınca açılan nakdî çevirme 
kredilerine ilâveten, kimyevi gübre, sertifikalı 
tohumluk, zirai mücadele ilâcı ve akar - yakı
tın aynî kredi olarak verilmesi kabul edilmiştir. 

Kontrollü zirai kredi usulünün, son üç yılda, 
19 ilde uygulanması başarılmıştır, önümüzdeki 
yıllarda bu kredinin bütün illere teşmili öngö
rülmektedir. 

Don, sel, kuraklık v.s. gibi tabiî âfetler se
bebiyle mahsulünü kaybeden köylülerimizin 
borçları tecil edilmiş ve yeni mahsul için gerekli 
kredi imkânları sağlanmıştır. 

Beş yıllık iktidar dönemimizde çiftçilerimize 
Cumhuriyetten 1965 e kadar sağlanan traktör 
sayısından daha fazla olarak 46 000 traktör sağ
lanmıştır. 

Çiftçilerimize daha bol ve verimli mahsul 
elde edebilmeleri için, 1969 yılında 3 540 000 ton 
suni gübre tahsis edilmiş. Böylece iktidar dö
nemimizde suni gübre tüketimi 7 misli artırıl
mıştır. 

Meksika tipi tohumluk ile, yüksek evsaflı 
tohumlukların büyük ölçüde 480 bin ton olarak 
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köylülerimizin hizmetine arzı iktidarımız zama
nında ancak mümkün olmuştur. 

Bitkisel üretimi artırma ve köylü gelirlerini 
fazlalaştırma alanındaki bu gelişmelerin yanı sı-
r;. hayvancılığın ıslah ve geliştirilmesi, köylü
müzün bu kaynaktan da âzami istifadesi için ge
rekli tedbirler alınmıştır. Nitekim, bu cümleden 
o'arak, hayvan yemi meselesinin halli üzerinde 
durulmuş, hayvan yemi üretimi 64 600 tona yük
seltilmiştir. 1969 da bunun 109 bin tona ulaş
tırılmasına çalışılmaktadır. 

'Hayvan sağlığını koruma ve ölümleri önleme
de görevi ifa edecek 14 bölge lâboratuvarını 
Türkiye'de ilk defa iktidarımız açmıştır. 

Şap hastalığına karşı serum imal edecek olan 
Şap Enstitüsü de, yine 1967 yılında iktidarımın 
tarafından hizmete sokulmuştur. 

Hayvancılık konusunda açılan krediler mev
zuunda da büyük gelişmeler olmuştur. Bu cüm
leden olarak, eskiden hayvan başına açılan çe
virme kredisi 18 ilâ 390 liradan, 25 ilâ 500 lira
ya, şahıs başına verilen kredi hadleride 2 000 ilâ 
4 000 liradan, 4 500 ilâ 10 000 liraya yükseltil
miştir. Köylü vatandaşlarımızın hayvanlarını 
değer pahasına satabilmesi için, Devlet, Et ve 
Balık Kurumu vasıtasiyle geniş mubayaaya gi
rişmiştir. 

Köylü ve çiftçilerimizin modern tarım tek
niklerini ve ev ekonomisini öğrenebilmeleri için 
tu alandaki eğitim imkânları artuıhnıştır. Bu 
cümleden olarak, iktidarı devraldığımız 1965 
tkiminde 5 olan Bölge Ziraat Okulu 15 e ve 
10 aded Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulu 
ise 38 e çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri; şimdide yabancı ser
maye ile ilgili konuya gelmiş bulunuyorum. 
Ancak, bu konuda A. P. iktidarı zamanında ge
tirilmiş olan hizmetleri, getirilmiş olan tedbir 
ve esasları izah ve ifade etmeden önce, muhte
lif grup sözcülerinin bu konuda A. P. iktidarı
na tenkid olarak yönelttikleri hususlara cevap 
vermek istiyorum. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü; «Yabancı ser
maye alanında iktidar sorumsuz bir uygulama
nın içine girmiştir. Bunun böyle olduğu son 
birkaç yıldır Türkiye'ye gelme izni verilen te
şebbüslerin adedinden bellidir.» 

Konuşmasının bir başka bölümünde; «Ya
bancı 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 özel yabancı sermaye bir önceki yılın ne
den üçte birine düşmüştür» diye bir sual soru
yor ve cevabını da kendileri veriyor, diyorlar 
İd; «Acaba ekonominin içine düştüğü durum 
yabancı sermayedarı mı ürkütmüştür?» diye 
buyurdular. 

Anlaşılıyor ki, sayın C. H. P. sözcüsüne gö
re, yabancı sermayenin bir yere girebilmesi için 
her şeyden evvel oradaki ekonomik durumun 
iyi güçlü ve kuvvetli olması lâzımgeliyor. An
cak, sayın sözcü yalnız bununla da kalmıyor, 
yabancı sermaye ile beraber, temelsiz bir sana
yileşmeye gidildiğini, bunun örneğini de mon
taj sanayiinin teşkil ettiğini ifade ediyorlar . 

Sayın milletvekilleri, önce şu montaj sanayii 
işini müsaade ederseniz bir halledelim. 

Acaba «montaj sanayii, montaj sanayii» diye 
tenkid konusu yapılan hususların muhatabı 
A. P. iktidarı mı olmalıdır, yoksa montaj sana
yiine müsaade eden devredeki hükümetler mi 
olmalıdır? Bunu nasıl tesbit edeceğiz? Verilen 
müsaadelerin tarihlerini tetkik etmek 
suretiyle gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacağız. 

Bakınız, 1961 yılı ile 1965 devresinde mü
saade verilen yabancı sermaye yatırımları ne
ler: 

3 lâstik fabrikası, 7 aded ilâç ambalaj fab
rikası, 8 aded montaj sanayii fabrikası, 5 aded 
maden arama istihraç müsaadesi, 3 aded meşru
bat; Pepsi Cola, Coka Cola gibi, yabancı ser
maye yatırımı olarak verilen izinler 1961 ile 
1965 devresine rastlamaktadır. 

Buna mukabil A. P. iktidarı zamanında ve
rilen yabancı sermaye müsaadesiyse şudur: 

1 aded suni gübre kompleksi fabrikasına, 
2 aded otomobil sanayiine - yalnız, montaj vde-
ğil - otomobil imalât sanayii müsaadesi, 2 aded 
traktör fabrikasına, - yine montaj değil - imalât, 
2 aded dizel motor imalât fabrikasına, 1 aded diş
li kutu ve transmisyon aksamı fabrikasına, 1 
aded anakimya tesisine, 1 aded kâğıt kompleksi
ne, 1 aded büyük pompalar imaline, 2 aded bü
yük turizm projesine A. P. iktidarı zamanında 
müsaade verilmiştir. 

Bunun yanında diğer bir gerçek de; bizden 
ör-ceki dönemde % 15 - % 40 nisbetinde olan 
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yerli malzeme kullanma oranı, A. P. iktidarı 
zamanında % 40 - % 75 nisbetine çıkarılmış, bu 
nisbette de döviz tasarrufu imkânı sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Yine, yabancı sermaye ile ilgili olarak sayın 
G. P. sözcüsü arkadaşımızın da bâzı beyanları 
olmuştur. Diyorlar ki; «Yabancı sermaye konu
sunda alınması gerekli birçok tedbirin ihmal 
edildiği inancındayız.» 

Gerek sayın G. P. sözcüsünün bu iddiaları 
ve gerekse 0. H. P. sayın sözcüsünün, yabancı 
sermaye alanında iktidar sorumsuz bir uygu
lamanın» içine girmiştir, ithamları karsısında 
müsaade ederseniz A. P. iktidarının yabancı 
sermaye anlayışını ve bu anlayış içerisin
deki tatbikatını izah ve ifade etmek is
tiyorum. 

A. P. İktidarı zamanında yabancı sermaye
nin gelişinde disiplinin temin edilmesi ve ya
bancı sermaye yatırımlarının takibedilmesi, 
bilhassa üzerinde çok durulan ve tenkid ko
nusu yapılan 933 sayılı Plân Uygulaması Ka
nununun yürürlüğe girişinden sonra mümkün 
olmuş ve 1968 yık sonunda faaliyetleri uy
gun görülmiyen veya kararnameleri esasla
rında icraatta bulunmıyan yetmişin üstündeki 
yabancı sermaye müsaadeleri iptal edilmiştir. 

Halen mevcut sistem içinde formaliteler 
azaltılmış, Türk ekonomisine belli bir plân ve 
program içinde baskıda bulunabilmeleri için 
müsaadeler verilmeden önce gerekli koordine, 
incelemeler Devlet Plânlama Teşkilâtı bün
yesi içerisinde yapılmıştır. Müteşebbislerin 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile devamlı teması 
sağlanmış, projelerin memleket yararına ol-
gunlaştırılmasında işbirliği yapılmıştır. Ya
bancı sermayenin daha büyük ve daha ciddi 
yatırım projelerine yönelmesi sağlanmış, bu 
cümleden olarak proje maliyetleri ortalama 
olarak 1951 - 1960 devresinde 1 milyon, 1961 -
1965 devresinde 10 milyon iken, 1966 - 1969 
döneminde bu, 100 milyon Tl. mertebesine ulaş
mıştır. Yabancı sermaye yatırımlarının ba
sit tüketim mallarından ziyade, sanayiin ana
malları imaline doğru yönelmesi temin edil
miştir. Sentetik iplik, Petro - Kimya ürün
leri, sunî gübre, taşıt araçları, dizel motorla
rı, elektrik motor ve transformatörler, meta
lürji ürünleri ve saire bunların en tipik örnek
leridir. 

Turistik yatırımların artan şekilde, görül
mesi, Türkiye'nin turizm potansiyelinin gittik
çe bilinir hale gelmesi ve turizm endüstrisi de
nilen hizmetler alanında yeni iş sahalarının açıl
ması konusunda yabancı sermayeden organizas
yon ve pazarlama yönlerinden istifade imkânla
rı sağlanmıştır. Yabancı sermaye yatırımlarının 
ihracat ve ithalât ikâmesini temin edecek şe
kilde olmasına dikkat edilmiştir. Teşvik ted
birleri ve müsaadeden önce projenin ince
lenmesi sırasında ihracatta belli ağırlık verile
rek, yabancı sermayeli yatırımların dış öde
meler dengesine doğrudan doğruya bir katkı
da bulunabilmeleri sağlanmıştır, ihraca dö
nük olması, yurt talebi ve diğer sebeplerden 
dolayı mümkün olmıyan yatırımlar ise ithal 
ikâmesi projenin kabul edilmesinde mühim 
rol oynamıştır. 

Her yatırımın gücünü aldığı ekonomiye bir 
yük olduğu prensibinin ışığı altında, yabancı 
sermaye yatırımlarında finansman yüklerinin hiç 
olmazsa ortaklık hissesinde menşe memleket ve 
Türkiye ekonomileri tarafından çekilmesi, 
proje incelemelerinde esas alınmıştır. Yabancı 
sermayenin kâr transferleri karşılıklı veci
beler uyarınca normal ve sürelerinde tam 
olarak yapılmıştır. 

Yabancı sermaye konusunda yapacakları
mıza gelince. 

Bilindiği gibi Türkiye'de yabancı serma
ye, Türkiye'nin iktisadi gelişmesine yararlı 
olduğu nisbette kanuni himayeden faydalan
maktadır. İkinci Beş Yıllık Plânda da ifade 
edildiği gibi, özel yabancı sermayeye ek bir 
tasarruf, döviz ve teknoloji kaynağı olarak 
önem vermekteyiz. Bugün yabancı sermaye, 
plân ve programlarda ifadesini bulan genel 
strateji çerçevesinde eskisine nisbetle mem
leket ekonomisi için daha faydalı sahalara yö
neltilmektedir. 

Bununla beraber bizim bu yabancı sermaye 
anlayışımız, iktidar olarak zamanımızda ha
zırlanmamış olan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da özel sektörün plândaki hedeflere 
ulaşabilmesi için yabancı sermayenin teşviki 
gerekli olarak vasıflandırılmıştır. Halbuki 
bugün yabancı sermaye bakımından bu ger
çeklerle hiçbir ilgisi bulunmıyan aşırı ve ideo
lojik tenkidlerle karşı karşıya bulunmaktayız. 
Yabancı sermaye, bizi dışarıdan sömürmek is-

— 110 — 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 2 

tiyen kuvvetlerin aleti olarak memlekete ge
tirildiğinden fazlasını alıp götüren, millî eko
nomiye zararlı bir dış vurgunculuk halinde 
gösterilmek isteniyor. Şunu açıkça bilmek lâ
zımdır M, yabancı sermaye hakkındaki aşın 
görüşler, komünist rejimle idare edilen mem
leketlerde bile artık terkedilmiş, itibar gör-
miyen bir zihniyeti ifade etmektedir. 

Hakikat şudur ki, yabancı sermaye tabiî 
olarak kâr gayesi güder. Elbette hiçbir mem
lekette kâr gayesi takibetmeksizin âdeta ha
yırsever bir fedakârlık maksadiyle gelmez. 
Fakat yabancı sermayeyi milletlerarası bir 
sömürünün millî menfaatlere zararlı bir va
sıtası olarak tavsif etmek de yanlıştır. Bu, ya
bancı sermaye hakkında olduğu gibi, onun ça
lışmasına izm veren sorumlu hükümete karşı 
da düpedüz bir isnat ve ideolojik maksatlara 
yönelmiş iftiradan başka bir şey değildir. Ya
bancı sermaye sadece bir sermaye değil, aynı 
zamanda memlekette bulunmıyan teknolojinin, 
teknik bilginin, istihsal, pazarlama ve işletme 
organizasyonunun da memlekete getirilmesi de
mektir. Bu bakımdan yabancı sermaye hareket
lerini sadece para getiren ve para götüren bir 
hareket olarak görmek yanlıştır. Kalkınmanın 
şiddetle ihtiyaç gösterdiği teknik bilgi, sevk ve 
idare ve pazarlama usulleri bizim memleketleri
miz gibi gelişme halindeki ülkelere ancak bu yol
dan gelebilir. Kalkınmamn neticesi olarak istih
sal ve ihracatta meydana gelecek gelişmeyi, 
dünya pazarlarına aktarabilmek de bâzı yaban
cı sermaye teşebbüslerinin işbirliği ile gerçek
leşebilir. Yabancı sermaye hareketi tek taraflı 
olarak bizim isteğimizle veya sermayenin isteğiy
le olamaz. Yabancı sermaye sahibi hukukî ga
rantiler yanında siyasi ve iktisadi istikrar, idari 
ve malî bakımdan elverişli şartlar arar. Yapı
lan, genel olarak sermaye ve mülkiyet düşman
lığıdır. Biz, yabancı sermayeyi millî ekonomimi
zin kalkınmasına, kendi kaynaklarımıza ek bir 
kaynak olarak değerlendirmekteyiz. 

Türk halfanın ihtiyaçları nedir? Her şeyden 
önce işsizliğin ortadan kaldırılması, yeni tekno
lojilere dayanan yeni istihsal kollarının memle
kette gelişmesi, halkın fakirlikten kurtulması, 
bunun için de tek çıkar yol olarak daha fazla 
kazanç imkânlarına kavuşması... Bütün bunlar 
Türkiye'nin bugünkü sosyoekonomik şartlan 

içinde bizim gerçekleştirmeye mecbur olduğa-
muz hususlardır. Yabancı sermaye bu hedeflere 
erişmemize yardımcı bir vasıta olduğu ölçüde, 
memleketimizde kanuni himaye ve teminat bu
lacaktır. Asıl mesele yabancı sermayeye müsa
ade ederken, kanunla kalkınma plânımızın ara
dığı şartlar bakımından hassasiyet göstermek, 
projelerin millî ekonomiye yararlılığını teknik 
bakımdan tesbit ve tâyin etmektir. 

Bugün yabancı sermayeye müsaade verilme
den Önce, müracaatlar Devlet Plânlama Teşki
lâtı bünyesinde yetkili bir kurul tarafından esas
lı tetkiklerden geçirilmekte ve daha ziyade mem
leketimize yeni teknoloji getirecek büyük çapta 
endüstri ve turizm yatıranlarına ait projelere 
öncelik verilmektedir. Bundan sonra da bu mev
zuu, aynı titizlikle devam ettireceğimiz tabiîdir. 

Saym milletvekilleri, şimdi de bütün grup 
•gözcülerinin üzerlerinde mütalâa beyan ettikleri 
Ortak Pazar konusuna gelmiş bulunuyorum. 

Yaygın tanımıyla Ortak Pazar diye anılan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, İkinci Dünya Sa
vaşını takiben kurulmuş olan Milletlerarası Eko
nomik işbirliği Teşkilâtlarının en büyük geliş
meyi kaydedeni olmuştur. Topluluk, altı Avru
pa devletinin, Federal Almanya, Fransa, İtalya, 
Belçika, Holânda ve Lüksenburg'un 25 Mart 
1957 de imzaladıkları ve 1 Ocak 1958 tarihinde 
yürürlüğe giren Roma Antlaşmasiyle kurulmuş
tur. Bu antlaşmada yer alan hükümlere göre, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun gayesi, üye
leri arasındaki mübadele hacmini geliştirmek, 
istihsallerini geliştirmek ve tam istihdamı te
min etmek suretiyle topluluğun bir bütün ola
rak ekonomik gücünü ve fertlerinin hayat stan
dartlarını mümkün olan en yüksek seviyeye ulaş
tırmaktır. 

Bu gayeleri elde etmek için antlaşmada ön
görülen en önemli hedeflerden biri olan gümrük 
birliği 1 Temmuz 1968 de gerçekleştirilmiş bu
lunmaktadır. Topluluk aynı senenin Kasım ayın
da ise iş gücü hareketlerini tamamen serbestleş-
tirerek bir bakıma ekonomik Avrupa'dan sonra 
sosyal Avrupa'yı da kurmayı başarmıştır. Niha
yet 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren topluluk, 
içinde bulunduğu geçiş dönemini hitama erdire
rek son döneme girmiş bulunuyor. Bu karar, 
Roma Antlaşmasının ifadesiyle, Ortak Pazarın 
kurulmasının gerektirdiği bütün tedbirlerin alı
nıp bütün işlemlerin gerçekleştirildiği anlamı-
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na gelmektedir. Demek oluyor ki, Avrupalıla
rın birleşme ve güçlenme arzusunun müşahhas 
bir ifadesi olan bu topluluk içinde kuruluşun
dan şimdiye kadar üye devletlerin menfaatleri
nin en mükemmel şekilde telifi ve ayrı ayrı ya
pılmasına imkân olmıyan şeylerin birlikte ger
çekleştirilmesi için devamlı ve başarılı bir çaba 
sarf edilmiştir. Bu başarıyı rakamlarda büyük 
bir açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Kuruluşundan bu yana geçen on yılı aşkın 
süre içinde topluluğun gayrisâfi millî hâsılası 
yüzde 111 oranında artmıştır, yani senede yüzde 
9 oranında bir artış kaydedilmiştir. Aynı süre 
zarfında topluluğun ihracatı 16 milyardan 35 
milyar dolara, ithalâtı ise 16 milyardan 34 mil
yar dolara çıkmıştır. Topluluk için mübadele 
hacmi ise 1968 yılında 57 milyar dolarlık bir de
ğere ulaşmış bulunmakta idi. 

Yukardaki izahatımdan anlaşılacağı üzere 
Avrupa Ekonomik Topluluğu büyük bir geliş
menin sahnesi olmuştur. Türkiye bütün bu geliş
melere karşı başlangıcından beri bigâne kalma
mış, 12 Eylül 1963 te Ankara'da imzalanan ve 
1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren bir an
laşma ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık bağı tesis edilmiştir. 
Bir taraftan memleketimizi, diğer taraftan top
luluğu bu bağı kurmaya sevk eden politik âmil
ler hepimizin malûmudur. Türkiye'nin birçok 
sahada mukadderat birliği yaptığı altı Batı -
Avrupa memleketinin bir siyasi bütünleşmeyi 
hedef tutarak giriştikleri ekonomik entegras
yon hareketine bigâne kalmaması, bu memleket
lerin de Avrupa'nın ayrılmaz cüzü olan Türki
ye'yi böyle bir hareketin dışında bırakmak iste
memeleri tarihin normal seyrinin bir icabı sa
yılmak gerekir. 

Öte yandan, yine hepimizin malûmu olduğu 
üzere, günümüzde ekonomik alanda vukubulan 
önemli değişiklikler, gelişme ve kalkınma sorun
larına tamamen yeni bir yön vermiştir. Bu an
layışa göre gelişmenin kapalı bir ekonomi için
de ve kendi kendine yeterlilik prensibi uyarın
ca gerçekleştirilmesi imkânsız denecek kadar 
güç kabul edilmektedir. Zamanımızda sözü edi
len gelişmenin, geniş bir pazar çerçevesinde da
ha emin ve olumlu bir tarzda sağlanabileceği 
tebeyyün etmiştir. Nitekim hemen hemen bütün 
memleketlerin ekonomik alandaki bütün ilişki

lerini her türlü elverişli vasıtalarla genişletme
leri, son yıllarda en çok müşahede edilen ve git
tikçe hız kazanan bir olaydır. Gümrük birlikleri 
marifetiyle ortak pazarlar kurmak temayül ve 
hareketi sadece Avrupa'ya inhisar etmemiştir. 
Bu yöndeki faaliyetler Asya'dan Afrika'ya, Or
ta - Doğu'dan Lâtin - Amerika'ya kadar önemli 
bir gelişme göstermektedir. Bu şekilde iktisadi 
gruplaşmalara yönelen memleketler, bu hareke
ti yaratan ve zaruri kılan iktisadi nedenlerin 
yanıbaşmda, ekonomik gelişmelerine hız verme
yi mümkün kılacak bu gruplaşmaları siyasi gö
rüşlerine uygun bir çerçevede yürütmeye itina 
etmektedirler. Türkiye de, kuruluşundan bugü
ne kadar izlediği Batı'ya dönük dış siyasetine 
uygun olarak, ekonomik gelişmesini Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile bir ortaklık kurmak 
suretiyle en olumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi 
hedef ittihaz etmiştir. Bu hedefi gerçekleştirme
ye yönelen ortaklık anlaşmamızın nihai amacı 
Türkiye'nin Ortak Pazar ile tam entegrasyonu
nu sağlamaktır. Ancak, taraflar arasındaki eko
nomik gelişme farklılığı göz önünde tutularak, 
bu ortaklığın üç dönemden geçmek suretiyle 
tedricen ilerlemesi öngörülmüştür, tik safhayı 
hazırlık dönemi teşkil etmektedir. Bu safha 
Türkiye'nin mütaakıp dönemlerdeki vecibelerini 
yerine getirebilecek güce erişebilmesi için kon
muştur. Dolayısiyle topluluğun tek taraflı ola
rak tâviz verdiği bir devredir. 

Hazırlık dönemi zarfında topluluğun Türki
ye'ye tanıdığı ticari kolaylıklar, bâzı önemli ih
racat maddelerimizde uygulanan gümrük indi
rimleri şeklinde olmuştur. Bu maddeler ezcüm
le ; tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık, naren
ciye, şarap, pamuklu mensucat, halı, taze üzüm 
ve su ürünleridir. 

Toplulukça uygulanan bu tâviz sisteminin, 
mezkûr maddelerin ihracatını teşvik bakımın
dan büyük fayda sağladığına şüphe yoktur. Bu 
fayda gerek sürüm kolaylığı, gerek ihracat ge
lirlerimiz açısından ortaya çıkmaktadır. Filha
kika halen topluluğa müteveccih genel ihraca
tımızın aşağı - yukarı % 50 si oranına tekabül 
eden bir kesim bu tâviz sisteminden yararlan
maktadır. öte yandan, 1964 -1969 yıllarını kap-
sıyan bir devre içinde topluluktan proje kredisi 
şeklinde 175 milyon dolarlık malî yardım alın
mıştır. Kredi tutarının tamamı halen mukave
leye bağlanmış durumdadır. Bu imkândan gerek 
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kamu sektörüne, gerek özel sektöre ait birçok 
projenin finansmanında en verimli surette fay
dalanılmaktadır. 

Mahiyeti ve uygulama sonuçlan hakkında 
kısa malûmat arz ettiğim bu hazırlık dönemini 
bir geçiş dönemi izliyecektir. Bu dönemin muh
tevasını tesbit edecek bir protokol hazırlama 
maksadiyle açılmış olan müzakereler sone ermek 
üzeredir. 1969 Şubatından beri devam eden bu 
müzakerelerin halen varmış olduğu merhale 
hakkında yapacağım açıklamadan önce, geçiş 
döneminin anakarakteristikleri üzerinde kısaca 
durmam sanırım faydalı olacaktır. 

Geçiş döneminin esası gümrük birliğidir. De
mek oluyor ki, tarafların bu süre zarfında bir
birleriyle yaptıkları ticarette gümrükleri ve 
miktar kısıtlamalarını kaldırmaları, ekonomik 
politikalarını tedricen ahenkleştirmeleri gerek
mektedir. Yani hazırlık döneminin aksine, bu 
sefer Türkiye'nin de topluluğa bâzı avantajlar 
sağlaması bahis konusudur. Yalnız bu alanda, 
tarafların üzerinde mutabık kaldıkları ve geçiş 
dönemi şartlarını değerlendirirken her zaman 
göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 
noktayı unutmamak lâzımdır. Geçiş döneminde 
tarafların birbirlerine tanıyacakları karşılıklı 
avantajlar gendeli olacaktır. Ancak, bu denge 
kavramı aritmetik bir dengeyi ifade etmez, di
ğer bir deyimle, sağlanacak dengenin mutlaka 
tarafların ekonomik güçleriyle orantılı olması 
gerekir. Bu anlayış içinde, müzakerelerin başın
dan beri, geçiş dönemi şartlarının kalkınma 
hamlemiz için bir ağırlık teşkil etmiyecek, aksi
ne bunları teşvik edecek bir mahiyet iktisabet-
mesine çalışılmıştır. Bu meyanda topluluğun 
malî yardımının da devamı öngörülmüştür. 

Bu anaprensiplere uygun olarak yürütülen 
müzakereler başlıca dört anaalana taallûk et
mektedir : Gümrük birliği, tanm, işgücü ve 
malî yardım. 

Halen varılmış olan neticelere gelince; güm
rük birliği alanında, topluluk, Türkiye'nin Or
tak Pazara müteveccih sınai mamuller ihracatı
na geçiş döneminin başlangıcından itibaren 
% 100 oranında gümrük indirimi uygulamayı ve 
miktar tahditlerini kaldırmayı kabul etmiştir. 
Ancak, pamuk ipliği ve ham bez ihracatına güm
rükler bakımından bir tâviz tanımakla birlikte 
bu maddeleri belirli bir kontenjana tabi tutmak 

istemektedirler. Türkiye'nin aynı alandaki ve
cibeleri ise, 22 yıl zarfında topluluktan vâki it
halâtına uyguladığı gümrükleri ve miktar tah
ditlerini kaldırmak noktasında toplanmakta
dır. Ayrıca bu alanda bâzı zorluklarla karşıla
şıldığı takdirde, bu zorluklan gidermeye salih 
bir seri korunma tedbirine başvurmak hakkı 
mahfuz tutulmuştur. Türkiye tarım alanında 
topluluğa karşı bir vecibeye girmemektedir. 
Topluluk ise Türkiye'ye tanınacak avantajlar 
açısından başlangıçta bâzı tarım ürünlerimize 
tâviz tanımak ve bu tâvizleri geçiş döneminin 
yürürlüğe girişini takiben muntazam aralıklar
la gözden geçirerek iyileştirmek va'dinde bulun
maktadır. 

Tâviz beklediğimiz diğer bir alan olan işgücü 
bahsinde, topluluk teklifi şöylece özetlenebilir: 
Topluluk içinde Türk işçilerinin serbest dolaşı
mı 1976 dan itibaren sağlanacak, sosyal güven
lik tedbirleri, geçiş döneminin başlangıcından 
itibaren artırılacak ve taraflar arasında geniş 
işçi mübadeleleri yapılacaktır. 

Son olarak; malî yardım alanında topluluk, 
eski malî protokollanndakinden daha iyi şart
larla 220 milyon dolarlık bir kredi vermeyi tek
lif etmiştir. Varılmış olan bu sonuçlar, şimdi, 
Hükümetimiz tarafından titiz bir incelemeye 
tabi tutulmuş bulunmaktadır. Bu inceleme ya
kında sonuçlandırılacak ve geçiş dönemine inti
kal konusunda memleketimizin menfaatlerine 
en uygun düşecek karar alınacaktır. 

Konuşmamın sonunda, Türkiye'nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile, ortaklığından bekle
diği menfaatler konusuna değinmek istiyorum. 

îlk bakışta bunların, ihracatımızın geliştiril
mesi ve çeşitlendirilmesi, ihracata dönük bir sa
nayi kurulması, bu sanayiin piyasa şartlarına 
uygun bir gelişme göstermesi, rantabl bir şekil
de çalışması, modem işletme metotlarının be
nimsenmesi, ithaline ihtiyaç duyulan malların 
ucuza maledilmesi, elemeği alanında munzam 
imkânlar elfle edilmesi, yabancı sermaye eelbi, 
malî yardım imkânlarının takviyesi gibi husus
lar olacağı takdir buyurulacaktır. 

Diğer bir bakış açısından, Türkiye'nin Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığı çerçeve
sinde bugüne kadar temin ettiği ve ilerde temin 
edebileceği menfaatleri açıklamak bakımından 
bu ortaklık bağının mevcudolmadığı faraziye-
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sinden hareketle, yani Türkiye'yi topluluk yö
nünden sadece bir üçüncü ünite telâkki etmek 
suretiyle bâzı mukayeseler yapılabilir. Bunla-
rın mezkûr menfaatleri açıklamak babında an
lamlı olabileceğini düşünüyorum. 

Toplulukla ortaklığımızın ekonomimize sağ
ladığı ticari kolaylıklar meyanında böyle bir 
mukayeseye elverişli bir misal olarak tütün ih
racatımızı ele alabiliriz. Topluluk, yaprak tütün 
ithalâtında 1 Ocak 1968 tarihinden itibaren ton 
başına 400 dolara ulaşan bir Gümrük Vergisi al
maktadır. Bugünkü durumda Türkiye ve aynı 
madde ihracatı bakımından rekabet halinde bu
lunduğumuz diğer bir ortak üye olan Yunanis
tan için bu vergi sıfıra indirilmiştir. Türkiye'
nin ortaklık bağının mevcudolmadığını farzet-
tiğimiz takdirde, aynı kalitede Türk ve Yunan 
tütünleri arasında bizim aleyhimize ton başına 
400 dolarlık bir fiyat farkı belirecektir. Bunun 
iki neticesi olabilir; ya Türk tütünü alıcı bula
madığı için piyasadan çekilecek veya rekabet 
şartlarının yaratılabilmesi, dolayısiyle Yunan 
fiyatı seviyesine inebilmek için Türk tütününün 
fiyatına ton başına 400 dolarlık bir tenzilât ya
pılması icabedecektir. Bu misal sadece tütünü 
ele almaktadır. Bunu aynı çerçeve içinde kuru 
üzüm ve incire teşmil etmek, böylece uğranıla
cak zararın çok daha büyük olacağı neticesine 
kolaylıkla varmak mümkündür. 

* Aynı şekilde bir mukayesenin ticari ilişki
ler dışındaki alanlarda, bilfarz el emeği gibi ik
tisadi ve sosyal yönü ağır basan bir konu ÜEG-
rinde yapılması da mümkündür. Bilindiği gibi 
Türk Hükümetinin yurt dışında işçi yollama 
politikası kalkınma plânının prensiplerine uy
gun bir şekilde tesbit edilmiş bulunmakta ve 
bu esaslar dâhilinde yürütülmektedir. Bu po
litika yurt içindeki istihdam dengesini sağla
mak bakımından yarattığı imkânların yanın
da, Türk işçilerinin ileri sanayi ülkeleri olan 
Batı Avrupa memleketlerinde istihdam voliy
le meslekî eğitim ve işçi tasarruflarının teşkil 
ettiği üöviz rantiyeleri bakımından ela mem
leket ekonomisine önemli bir katkıda bulun
maktadır. Bu yöndeki uygulamanın önümüzde
ki yıllarda da devam edeceğine muhakkak na
zarı ile bakılabilir. Topluluk ise, aynı alanda, 
1968 in Kasım ayından itibaren üye devletlei' 
uyruklu işçileri, çalışma ve ikame müsaadesi 
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alma şartından muaf tutmuş, bu işçilere istih
dam imkânları yönünden büyük kolaylıklar 
sağlamak suretiyle ekonomik entegrasyonun 
bir merhalesi olan sosyal Avrupa'yı fiilen ger
çekleştirmiş bulunmaktadır. Bu konuda Tür
kiye'nin ortaklık bağının mevcudolmadığı fa
raziyesine bir kere daha avdet ettiğimizde, 
karşılaşılan durumu karamsarlıkla mütalâa 
etmemek elde değildir. Avrupa Ekonomik Top -
luğunun el emeğine ilişkin politikası, yabancı 
işçilerin hukukî yönünden geniş kavramlar doğ
masına yol açmıştır. Buna göre, topluluk üye
si bir devlette istihdam olunan diğer bir üye 
devlet uyruklu işçi esas itibariyle millî işçiyle 
aynı statüde mütalâa olunmaktadır. Bunun ta
biî sonucu ise, üçüncü devlet uyruklu işçile
rin, aynı haklardan istifade edememesi nok
tasında toplanmaktadır. Onlar için yerleşme 
hakkına ilişkin idari tahditler, çalışma izninin 
verilmemesi veya , yenilenmemesi dolayısiyle 
bulunulan ülkeyi terketmeye zorlama gibi du
rumlar, medeni haklardan istifade veya bun
ları kullanma bahsinde kısıtlamalar, çalışma 
şartlan, ücretler, sosyal güvenlik hakları ala
nında farklılıklar mevcudolmakta devam ede
cektir. Böylece topluluk dâhilinde iki türlü 
yabancı işçinin ortaya çıktığı görülmektedir. 
Biri üye devlet uyruklu oluşuna dayanarak 
özel bir statüden ve millî işçinin bütün hakla
rından faydalanmakta, diğeri ise bu imtiyaz
lı durumun tamamen dışında kalarak bir bakı
ma iki defa yabancı haline düşmektedir. 

Ba tablonun ortaya çıkardığı neticeler ve 
Türkiye'ni», işgücü sorunu bakımından yarat
tığı meseleler açıktır. Toplulukla katılmayı is
tihdaf eden bir ortaklık bağımızın mevcudol
madığı faraziyesi içinde mukayeseleri daha 
da çoğaltmak, bunları ekonomik entegrasyon 
kavramı içine girebilecek bütün sahalara teş
mil etmek ve neticede muhtemel zararlarımızın 
tam bir bilançosunu çıkarmak mümkündür. 
Ancak, misallerimizin de bu hususta yeterli 
bir fikir verebildiğini zannediyorum. 

Buraya kadar yaptığım izahların da göster
miş olabileceği üzere, ortaklık münasebetleri
mizin mahiyeti, gelişmesi ve yaratmış bulun
duğu elverişli ortam müstesna bir nitelik taşı
maktadır. Denebilir ki, Avrupa Ekonomik Top
luluğu. ile kurulan ilişkiler, Türkiye'nin dış eko-



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1070 O : 2 

nomik münasebetlerini tanzim açısından alter
natiflerin belki en iyisini, siyasi menfaatleri
mize de en uygununu teşkil etmektedir. Ancak 
şu hususu hiçbir zaman ihmal etmemek gere
kir: Ortaklığımı*;, birleşmiş Avrupa içindeki 
yerimizi almak ve ekonomik gelişmemizi hız
landırmak için bir garanti değil, bir imkâr] 
ve fırsattır. Bu imkân ve fırsattan âzami isti
fadeyi sağlamak, ancak milletçe göstereceğimiz 
gayrete bağlı bulunmaktadır. Bu istikâmette 
devlet olarak, özel teşebbüs olarak, nihayet 
fert olarak şuurlu ve gayretli bir çalışmayı 
gerçekleştirdiğimiz takdirde, Batıya açılan bu 
kapıdan munzam imkânlar bekliyebilir, um
duğumuzu bulabiliriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi de, C. H. F. Sayın sözcüsünün, dış 

ticaretimizle ilgili konularda, ihracatımızla, it
halâtımızla ilgili konularda ileri sürdüğü mü
talâalara cevap verjnek istiyorum. Ancak, pe
şinen şunu ifade edeyim ki, dış ticaretimiz ve 
bu meyanda ithalât ve ihracatımız yönünden 
G. H. F. nin sayın sözcüsünün iddiaları ve en
dişeleri varit bulunmamaktadır. Bu konuda ce
vap olarak Sayın Başbakanın 24 Ocak 1970 
tarihinde yapmış olduğu 16 ncı basın toplantı
sındaki beyanlarını okumakla yetineceğim. 
Zannediyorum endişelerine en tatminkâr ve en 
doğru cevabı Jbu vermektedir. 

Sayın Başbakan diyor ki: «1969 vılında 
dış ekonomik ilişkilerimizin en önemli kısmı
nı teşkil eden dış ticaretimiz gerek ithalât, ge
rek ihracat bakımından genişlemiştir. Ocak -
Kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın 
aynı devresine göre yüzde 7,9 oranında 34,6 mil
yon dolarlık bir artış göstererek 473,5 milyon 
dolara ulaşmış, buna karşılık aynı dönemler iti
bariyle ithalâtımız yüzde 5,4 oranında 37,7 mil
yon dolarlık bir çoğalma sonucunda 738,6 mil
yon dolan bulmuştur. 

Bu suretle geçen yılın 11 aylık dış ticaret 
işlemlerinde 265,1 milyon dolarlık bir açık hu
sule gelmiştir. Ancak dış ticaret hacmimiz bir ön
ceki yılın aynı devresinden yüzde 6,2 oranında 
daha geniş olarak 1 212 000 000 dolara çıkmış 
olduğundan, meydana gelen açığın dış ticaret 
hacmında oranı yüzde 23 ten yüzde 21,9 a düş
müştür. Böylece ihracatın ithalâtı karşılama 
oranı, bahis konusu 11 aylık devreler itibariy-

| le 1968 yılında yüzde 62,53 iken 1969 da yüzde 
64,1 e yükselmiştir. 

İhracatımızda almış olduğumuz geliştirme 
tedbirlerinin de etkisi ile en fazla artış yaş 
meyva ve sebze, şeker, zeytinyağı ve bâzı sa
nayi mâmûl mallarının satışlarından ileri gel
miştir. 1969 yılı sonunda ihracatımızın 550 mil
yon doları geçeceği tahmin edilmektedir. 1970 
yık programında ihracatımız 600 milyon dolar 
olarak öngörülmüş ve uygulamakta olduğumuz 
geliştirme tedbirleri yanında bâzı yeni tedbirle
rin de alınması kararlaştırılmıştır. 

Ocak - Kasım 1969 döneminde ithalâtımız 
daha ziyade proje kredileri ve özel yabancı ser
maye gibi kendi kendini finanse eden kalem
ler ithalatındaki geri kalmalardan dolayı biraz 
ağır gelişmiştir. Bu sebeple yıl sonunda prog
ram hedefi olan 860 milyon dolara karşılık 810 
milyon dolarlık ithalâtın gerçekleşeceği tahmin 
olunmaktadır. Bununla beraber, programda ön
görülen 590 milyon dolarlık program ithalâtı ol
duğu gibi gerçekleştirümiştir. Bu sonuç mem
leketimizin ihtiyacı olan hammadde ve yatırım 
maddelerinin yeterli miktarlarda ithal edildiği
ni göstermektedir. 1970 yılında 880 milyon do
larlık program hedefinin gerçekleştirilmesine 
çalışılacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, 
Müsaadenizle biraz da yurt dışında bulunan 

işçilerimizle ilgili hususlar hakkında görüş ve 
mütalâalarımızı serdetmek istiyorum. 

Yabancı ülkelerde yurdumuzu liyakatle tem
sil eden igçi vatandaşlarımızın emeklerinin en 
iyi ölçüde değerlendirilmesi ve haklarının ko
runması için Hükümetimizce büyük gayretler 
sarf edilmektedir. Bu gayretlerin başında ya
bancı memleketlere sevk edilen işçi vatandaşla
rımızın sosyal güvenliklerinin teminat altına 
alınması, sosyal haklarının korunması ve işçi
lerimizin bulundukları memleketlerdeki yerli 
işçilere de sağlanan hakların temin edilmesi 
konusu gelmektedir. Bu bakımdan ingiltere, Fe
deral Almanya, Holânda, Belçika, Avusturya ve 
İsviçre gibi işveren Devletlerle İkili Sosyal Gü
venlik Sözleşmeleri aktedilmek bakımından te
şebbüsler yapılmıştır. Fransa ve Avustralya 
ilgili makamları, müzakerelerde üzerinde tar
tışmalar yapılacak, önprojeyi hazırlamak bakı
mından çalışmaktadırlar, öntasarılar hazırlan-

| dığmda görüşmeler başlıyabilecektir. 
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Çalışmak üzere yurt dışına gitmiş bulunan 
işçilerimizin değişik mahiyette birçok sorunu 
mevcuttur;. Bu meselelere bir hal çaresi bulun
ması bakımından bâzı hizmetler işçilerimizin 
ayağına götürülmüştür. Bu hizmetler meyanın-
da, işçi bulundurduğumuz memleketlerde açıl
mış bulunan başkonsolosluklarımızı, çalışma 
müşavirliklerimizi ve çalışma ataşeliklerimizi 
sayabiliriz. Bilhassa 864 sayılı Çalışma Bakanlı
ğı Dış Teşkilât Kanununun da tatbik mevkiine 
konulmasiyle işçilerimizin sorunları ile yakın
dan meşgul olmak ve bu meseleleri yerinde hal
letmek gayesi ile yurt dışında geniş bir çalış
ma teşkilâtı kurulmuştur. En son olarak Sıd-
ney'de de bir başkonsolosluk kurulmuş bulun
maktadır. Bu meyanda yurt dışında çalışan işçi
lerimizin tasarruflarının yurda gönderilmesi ve 
yurt dışında çalışmak suretiyle biriktirdikleri 
paralarla bu işçilerimizin yurt içinde yapılan 
yatıranlara ortak olarak iştiraklerini temin ba
kımından da, 1970 programında öngörüldüğü 
şekilde, Sanayi Bakanlığı vazifelendirilmiş ve 
Sanayi Bakanlığı bir tanesini burada gördüğü
nüz broşürleri geniş çapta basmak suretiyle, 
bunları, Sayın Güven Partisi sözcüsünün de ar
zu ettiği şekilde Avrupa'daM işçilerimize gön
dermiştir. 

Bu broşürde yurt dışında çalışacak olan iş
çilerimizin hangi tesislere ortak olabileceği, ne 
şekilde ortak olabileceği ve bu hususta lüzum
lu, gerekli malûmat gayet basit bir şekilde ifa
de edilmiş ve bu suretle yurt dışında çalışan 
işçilerimizin Türkiye'de gerekli yatırımlara işti
raki de sağlanılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Burada, Sayın Güven Partisi sözcüsünün 
gerek İkinci Beş Yıllık Plânda, gerek malî 
raporda ve gerekse yıllık programlarda yazıl
mış bulunan bâzı tedbirlerden ve bâzı kanun 
tasarılarının kimisinin şimdiye kadar Meclisle
re sevk edilmemiş olmasından, kimisinin sevk 
edilmiş olsa dahi kanunlaşnıamış olmasından 
bahsile geniş bir tenkid kampanyasına girişti
ğini gördük. Tabiî ki hakkıdır, tenkid edecek
tir. Bizim yapacağımız bu tenkildin ne derece
ye kadar haklı ve isabetli olduğunu veya isa
betsiz olduğunu ortaya koymaktır. 

Aziz arkadaşlarım, söylediğim dokümanla
rı tetkik ettiğiniz de göreceğiniz husus şu : 

Bu dokümanlarda, sayın sözcünün ifade et
tiği kadar bir, üç, beş tedbir değil, yüzler hat
tâ binlerce tedbir mevcuttur. Sayın sözcünün 
bu kadar geniş tedbirler ve tavsiyeler içerisin
den ikisini, üçünü almış olması, gerçekte yapı
lan telkinler, tavsiyeler ve tedbirler bakımın
dan Hükümetin büyük bir çoğunluğunu tahak
kuk ettirdiği ve tatbik ettiği anlamını ortaya 
koyar. Bu bakımdan sayın sözcünün bu tenkid-
lerinden alındığımızı değil, aksi yönden müta
lâa ile daha geniş çapta tahakkuk eden birta
kım gelişmeleri de kapsadığını ifade ile ken
disine teşeıkkür ederiz. Ancak, söylediği hu
suslardaki beyan da şu olacaktır : 1965 seçim
lerini mütaakıp Yüce Meclise geldiğinizde, Mil 
lete olan taalhhüdümüz gereğince Seçim Kanu
nunun Kurucu Meclisçe yapılan şekline iadesi 
için hazırlanan bir tasarı Hükümet tarafından 
Meclise gönderilmiş idi. Bilâhara bu tasarı sa
yın sözcünün de ifade ettiği gilbi bugün kanun
laşan şekli ile komisyonlardan çıkmış, ancak o 
günkü muhalefetin uzun süre obstrüksiyon 
yapması sonucu Meclisler çalışamaz hale gel
mişti. Mesele bununla da bitmiyordu. Dört se
nelik teşriî hayatımızda hiçbir memleketin par
lâmentosunda görülmiyecek şekilde geniş bir 
gensoru yağmuru ile karşı karşıya bırakılmış
tık. Aslında gensoru yağmuru ile karşı karşıya 
bırakılan Hükümet ve iktidar değildi, Yüce 
Parlâmento idi. 

İşte, 81 e kadar ulaşan bu gensorular ve ya
pılan hesaplar sonucunda ortaya çıkan Mecli
sin çalışmalarının yüzde 60 inin murakabeye 
hasredilmesi muvacehesinde bâzı kanunlar çı
kabilmiş, bâzı kanunlar çıkamamıştır. İktidar 
olarak ve iktidar partisi olarak arzumuz, haki
katen önceliğine ve önemine siyasi partiler ola
rak inandığımız kanunların birian evvel çıka
rılmasında hep beraber elbirliği ve gönül birli
ği yapılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de, bütçe reform çalışmalarının ama

cı ve program bütçe sistemi üzerinde kısaca 
mâruzâtta bulunup, bunu mütaakıp 1970 yılı 
bütçesinin bâzı teknik özelliklerine, bu meyan
da bütçenin genel hacmi, ekonomik bölümü, ca
ri harcamaların durumu yatırım harcamaları
nın dağılışı, sermaye teşkili, transfer harcama
larındaki artış hakkında bilgi vermek istiyo
rum. 
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Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı, bütçe sis-
temimM değiştirmek ve program bütçe sistemi
ni getirmek maksadı ile çalışmalar yapmakta
dır. Bu yıl bütün genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda hazırlanan modem bütçe mahiyetinde
ki program bütçeler sayın Parlâmento üyeleri
nin tetkikine arz edilmiştir. 

Bütçe reform çalışmalarının amacı, kısaca, 
bütçenin hazırlanmasını, tetkikini, müzakere
sini, tatbikini ve kontrolünü rasyonel esaslara 
bağlamaktır. Bu da ancak bütçe ile beraber, 
bu bütçe ile görülecek işlerin de ele alınması 
ve eleştirilmesine yol açacak bir sistem içinde 
mümkün olur. Program bütçe sistemi işte bu ih
tiyaca cevap vermek maksaJdı ile gerçekleşti
rilmiştir ve başlıca hususiyetleri ise şunlardır : 

Bulgünkü bütçe sisteminde ödenekler; perso
nel giderleri, yönetim giderleri, hizmet giderle
ri şeklinde Devletin satınalacağı mal ve hizmet
lere göre verilmektedir, fakat satınaJİınan bu 
mal ve hizmetlerle hangi işlerin başanlacağı 
nazarı itibara alınmamaktadır. Program bütçe 
sistemi ise hizmete istinadeden bir sınıflandır
ma getirir. Bilfarz Millî Eğitim Bakanlığı öde
nekleri; personel giderleri, yönetim giderleri 
diye değil, ilköğretim giderleri, ortaöğretim gi
derleri, sanat enstitüsü giderleri şeklinde ay
rılır. 

Program bütçe sisteminde ödeneklerin hiz
metlere göre verilmesi ile iş bitmez. Her kuru
luş istediği ödenek karşılığında söz konusu 
'hizmeti hangi seviyeye çıkaracağını mümkün 
mertebe rakamla beliktir. Bilfarz sanat okulları 
için şu kadar ödenek ayrıldığı takdirde o yıl 
kaç öğrencinin okula alınacağını, kaç öğrenci
nin mezun olmasının planlandığını ve uzun vâ
dede bu rakamların ne olacağını, ayrıca bu öde
nekle öğrenimin kalitesine de bir yükselme ge
tirilecekse bunun da ne olduğunu belirtmek 
gerekir. 

Bu suretle bütçe, ödeneği alan daire için 
muayyen hizmetleri ne seviyeye çıkaracağı hu
susunda bir taahhüt mahiyetinde olur. Her ka
demedeki murakabe bu taahhüdün ne ölçüde 
yerine getirildiğini kontrol etmek yönünden de 
cereyan öder. Bu haliyle program bütçe siste
mi çok mantıkî ve cazip görülmektedir. 

Hizmetler ile maliyetler arasında direkt bir 
ilişki kurulduğu için, ödeneklerin alternatif hiz
metler arasında daha rasyonel bir şekilde tev
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ziine imkân verdiği gibi, muayyen bir gayeye 
tahsis edilen ödeneğin gerçekten o gaye ile mü-
tenasibolup olmadığının kontrolünü de kolay
laştırmakta ve yıldan yıla hizmetlerde vukua 
gelen değişiklikler bütçeye kolayca intikal ede
bilmektedir. 

Adalet Partisi grupu, bu çalışmaların ya
nında ve destekçisidir. 

1970 Bütçe tasarısının teknik özelliklerine 
gelince : 

1970 Bütçesinin 1960 yılı Bütçesine nazaran 
gösterdiği artış evvelki yıllara oranla daha dü
şüktür. Nitekim 1906 Bütçesi bir önceki yıla na
zaran yüzde 16, 22; 1967 Bütçesi yüzde 12, 1968 
Bütçesi yüzde 14,12 ve 1969 Bütçesi de yüzde 
18,11 oranında artışlar gösterdiği halde 1970 
Bütçe tasarısı için bu oran yüzde 8,56 dır. 

Bu düşüklüğün sebebi, bütçe hacmim ekono
mik durumun ve konjonktürün gereklerine uy
durmak, bilhassa cari harmacalarda kısıntı yap
maktır. 

Bütçenin cari, yatırım, transfer harcaması 
olarak bölümü nazarı itibara alındığı takdirde, 
cari harcamaların bir yıl öncesine nazaran yüz
de 5,71 oranında arttığını, buna mukabil yatı
rım harcamalarında bu oranın yüzde 6,87 ve 
büyük bir kısmı fiilen yatırım mahiyetinde olan 
transfer harcamalarında ise yüzde 14,39 oldu
ğunu müşahede etmekteyiz. Cari harcamalardla-
ki mutlak ve nispî artışlar 1970 yılımda savun
ma hizmetlerine öncelik verildiğini göstermek-
tödir. Nitekim ceman 752 000 000 lira olan ca
ri bardama artışlarının yarısından fazlasına te-
kaibül eden 412 000 000 liralık kısmı Millî Sa
vunma Bütçesine aittir. Bütün daireler için 
yüzde 5,71 olan cari harcama artışları, Millî Sa
vunma Bakanlığı için yüzde 9,8 ve bu bakanlık 
dışındaki genel ve katma bütçeli kuruluşlar 
için ise yüzde 4,1 olarak gözükmektedir. 

1970 Bütçesiyle teklif edilen genel ve katma 
bütçeli yatırımlar toplamı 7 416 000 000 lirayı 
bulmaktadır ve bu miktar, bir önceki yıla na
zaran yüzde 6,87 lik bir artış göstermektedir. 

1970 bütçe tasarılariyle Bayındırlık Bakan
lığı için 1 503 '000 000 liralık, Devlet Su 
işleri için 2 372 000 000, Karayolları İçin 
1560 000 000, Tarım Bakanlığı için 376 000 000, 
Millî Eğitim Bakanlığı için 189 000 000, imar 
ve iskân Bakanlığı için de 191 000 000 ve mül-
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hak bütçeli üniversiteler için 347 000 000 lira* 
lık yatırım öngörülmektedir. 

1970 malî yılı bütçe teklifiyle öngörülen 
sermaye teşkilleri ve transfer harcamaları öde
nekleri, bir önceki yıla nazaran 1 053 000 000 
lira tutarında ve yüzde 14,39 oranında artış 
göstermektedir. 

1970 yılı bir derlenme toparlanma yılı olma
sına rağmen yatırımlar için öngörülen artış 
hızı, yukarda da belirtildiği gibi cari harcama
larla nazaran fazladır. Yatırımlar, ekonomi
nin bünyesine direkt olarak katkıda bulunan 
harcamalardır. Global tesirleri, millî gelirin 
artması şeklinde olacaktır. Bunun yanında, 
taallûk ettikleri bölgelerde yeni iş imkânları, 
yeni gelir kaynakları ve sosyal bünyede yeni 
gelişmeler doğuracaklardır. 

1970 Bütçesini derlenme toparlanma bütçesi 
olaran tajkdim ederken, akla gelebilecek bir 
suali de cevaplamak isteriz. O da; «Acaba 
1970 Bütçesi yatırımlarda bir kısıntı mı yap
maktadır? Bunun sonucu yıllık kalkınma hızı 
yüzde 7 ihmal mi edilmiştir?» hususudur. Ha
yır muhterem arkadaşlarım, böyle bir 'endişe 
veya şüphe varit değildir. Gerek 1970 yılı 
programları, gerek malî bütçe raporu ve gerek
se 1970 Bütçesi gerekçesinde bu hususun va-
ridolmadığı sarahaten görülmelktedir. 1970 yı
lı Bütçesinin genel görünüşü yanında, özelliği* 
ni anahatlariyle şu şekilde izah etmek müm
kündür : 

1970 yılında toplam sabit sermaye yatırım
ları 25,9 milyar lira olacak, artış nisbeti 1969 a 
nazaran yüzde 12,6 dır. Genel ekonomik den
genin gerçekleştirilmesi ve fiyat istikrarının 
korunması için harcama hedefleri açık finans
manı önliyecek şekilde plânlanmıştır. Ödeme
ler dengesindeki açığın dağılması için, dış re
kabet gücü olan, bu yönüyle gerek ithal ika
mesi gerekse ihracat gelirlerini artırıcı proje
lere birinci derecede öncelik verilmiştir. Belir
li iktisadi faaliyet ve projeler ihtiva eden ön
ceki yıllar yatırımlarının bir an evvel ikmali
ne ağırlık verilmiştir. Ayrıca, 1970 yılı içinde 
mevcutlara yeni projeler eldenmek suretiyle 
yatırım faaliyetlerine devam olunacaktır. Bu 
yatırımlarda kullanılacak kriterler ise, uzun 
vadeli gelişmeyi sürdürme ve sanayileşmeyi 
hızlandırma, döviz gelirlerini artırma, te

mel endüstri projelerini tamamlayıcı mahi
yetteki alt yapı tesisleri ve teknolojik ge
lişmeyi hızlandırma ve tabiî kaynakları rasyo
nel bir şekilde işleme şeklinde tesbit olun
muştur. Bu genel çerçeve içinde ağırlık veri
len projeleri, zamanınızı fazla işgal etmemek 
için teker teker saymıyacağım. Ancak, merak
lı arkadaşlarıma bir kolaylık olma'k üzere, Dev
le i Plânlama Teşkilâtının 1970 malî yılı Bütçe 
Raporunun 67 ve mütaakıp sayfalarında bu bil
gileri bulabileceklerini hatırlatmakla yetine
ceğim. 

1970 Bütçesinin sosyal hedeflerle ilgili 
tedbir ve öngördüğü hedeflerin izahına gelin
ce : 

1970 Bütçesi sosyal hedefler yönünden, 
öncelikle köye yönelen hizmetlerle, kamu sek
töründe çalışanların daha iyi hayat şartla
rına ulaşmasını amaç gütmüştür. Nitekim, 
topraksız ve yetersiz toprağa sahip köylüyü 
topraklandırarak gelirini artırmak, Hazine top
raklarının öncelikle ihtiyaç sahipleri nazara 
alınmak suretiyle geçimlerini toprağa bağlı-
yanlara verilmesi, köylüyü teşkilâtlandırmak 
suretiyle modern girdilerden daha fazla isti
fade etmelerini sağlamak, bahusus tarım araç 
ve gereçlerinden küçük tarım işletmelerinin 
daha büyük oranda istifade etmeleri için ta
rımsal makina kooperatiflerini teşvik etmek, 
orman tahdidi içinde kalan köylü nüfusa ön
celik tanıyarak orman tahdidi dışında kalan 
araziyi dağıtmak, orman içinde yaşıyan orman 
köylüsünden, aile fertlerinden en az bir kişiye 
iş verebilecek bir ormancılık işletmesi sistemi
ni uygulamak. 

Ayrıca sosyal güvenlik bakımından ise; 
esnaf ve sanatkârların sosyal güvenliğini sağ-
lıyacak, onlara ve ailelerine hastalık, ihtiyar
lık, ölüm hallerinde gelir güvenliği verecek 
Esnaf ve Sanatkârlar Sigortaları Kanun ta
sarısı bu dönemde yasama organlarının ira
desine sunulacak ve kanunlaşmasına gayret 
sarfolunacaktır. 

Çalışanların, malûl ve yaşlıların eş ve ço
cuklarının hastalık sigortasiyle ilgili haklan 
sigorta sistemi içinde genişletilecektir. 

Muhtaç çocukların, sakat ve ihtiyarların 
sosyal güvenliği sağlanacak, onları modern bir 
toplumun yaşama şartlarına intibak ettirecek 
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Sosyal Hizmetler Kurumu Kuruluşu hakkında
ki Kanun tasarısı bu yıl içinde Yasama Mecli
sine sevk edilecektir. 

Diğer taraftan; dar gelirli memurlar için 
bilhassa konut sıkıntısı çekilen bölgelerde, 
toplu konutlar yaptırılacak, 10 000 liradan 
daha aşağı miktarlardaki konut kredileri faiz
siz verilecek ve geri ödeme taksitleri 75 lirayı 
geçmiyecektir. Dar gelirli grupların, bunlar 
arasında köylülerin ve işçilerin çocuklarının 
okumalarını daha geniş çapta sağlıyacak ted
birler alınmış, imkânlarda sağlanmış bulunmak
tadır. 

Köy altyapı hizmetlerini teşkil eden köy 
yolları, köy içme suları, köy elektrifikasyonu 
hizmetlerinde de geçen yıllara nazaran artan 
bir hizmet temposu içinde yatırımlar yapılması 
imkânı getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Kamu yönetiminde geliştirme çabalariyle 

ilgili olarak; kamu idaresinin ıslahı, personel 
reformu, bütçe reformu ve program bütçe ça
lışmaları ve gelir reformuyla ilgili olarak vergi 
idaresi reformu, vergi mahkemesi, vergi sis
teminde yapılacak reformlar, 1970 yılı Büt
çesinin, Hükümet programına uygun özellik
lerini teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
izahlarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Müsaadenizle bu bölümde de çeşitli vesilelerle 
ve Hükümeti yıprandırmak, vatandaş naza
rında küçültmek amaciyle tekrar tekrar ile
ri sürülen bâzı tenkidler üzerinde durmayı 
faydalı görmekteyiz. 

Bu tenkidler, çok defa Hükümetin ötesin
de, Devleti yıprandırma gibi tehlikeli aşırı
lıklara kadar götürülmektedir. Demokratik 
idare anlayışının ve Anayasamızda yer alan 
hükümlerin tabiî neticesi olan hürriyetlerin 
istimalinde görülen bâzı aşırılıklar Hükümetin 
za'fına ve emniyet tedbirlerindeki eksiklik
lere atfedilerek, zaman zaman memleket bir 
anarşi ortamı içindeymiş gibi gösterilmeye ça
lışılmaktadır. Kanaatimizce sunî olarak bir 
anarşi manzarası çizen asıl bu tahrik edici gay
retlerdir. Her şeyden önce, 1961 Anayasasının 
getirdiği hürriyet rejimi ve onun neticesi ola
rak çeşitli hak ve hürriyetlerin kısıntısız iş-
liyebilmesi zarureti üzerinde ittifak etmemiz 
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ve bunların kanun sınırlarını zorlıyan aşırı
lıkları veya suiistimalleri karşısında Devle
tin ve icra organının görev ve yetkilerine te
reddüde yer vermiyecek bir vuzuhla tesbit et
memiz lâzımdır. Bu çeşit hareketler karşısında 
Hükümetin sorumluluğunu ortaya atarken, Ana
yasa ve kanun hükümlerinin tatbikinde ihmal 
gösterilip gösterilmediğini nazara almak icabe-
der. Hak ve hürriyetlerin istimalinde kanun sı
nırlarını aşan fiil ve hareketler takipsiz mi kal
mıştır? Diğer taraftan, Anayasamızın öngördü
ğü kuvvetler ayrılığı sisteminde yargı organı
nın yetki sahasına giren hususlarda Hükümeti 
muhatap ve sorumlu görmek mümkün değildir. 
A. P. hükümetleri, asayiş ve emniyet bakımın
dan görevli teşkilâtı takviye ve teçhiz etmek su
retiyle vatandaş emniyet ve huzurunu sağlıya
cak tedbirlere her zamankinden daha çok önem 
vermiş ve kanunsuz hiçbir hareketin takipsiz 
kalmamasına en titiz hassasiyeti göstermiştir. 
insan haklarına dayalı demokratik hukuk dev
leti nizamını geliştirmiş olan Anayasamızda, «ön
leyici tevkif» gibi, hak ve hürriyetlerin özünü 
yok edebilecek bir hüküm mevcudolmadığına 
göre, suç ihtimaliyle önceden tedbirler almak 
Türk Hükümetlerinden elbette beklenemez. 

Bu vesileyle, «Devlet» ve «Hükümet» mef
humları üzerinde durmayı faydalı görmekteyiz. 

Devlet, siyasi bir toplumun en yüksek dere
cede gelişmiş şeklidir. Onun tipik ve karakteris
tik olarak kontrol vasıtası hukuk devleti, onu di
ğer siyasi topluluklardan ayıran vasıf da hüküm
ranlığı haiz olmasıdır. Devlet toplayıcı bir mef
humdur. Toplumun müşterek makstlarını ger
çekleştiren, mensupları arasındaki ihtilâfları te
lif eden şümullü ve nihai bir otoritedir. Toplum 
içinde Devlete ait kuvvete sahip çıkmak istiyen 
zümreler, bizi, iptidai toplumların durumuna doğ
ru, asırlarca geri götürmek istemektedirler. Hu
kuk devletinin tekâmülü karşısında bu gerçek
ten bir irticadır. Modern Devlet telâkkisi böy
le bir irticaa müsaade etmez. Devletin temsil et
tiği hukukî nizam karşısında, bu nizama aykı
rı davranışların asla yeri yoktur ve olamaz. Dev
letin hükümranlığına icrada ve kanunların tat
bikinde vasıta olan hükümetten, anayasanın ve 
kanunların çizdiği yetki ve görev sınırlarının 
ötesinde bir hareket beklenemez. Modern devle
tin başlıca maksat ve gayeleri; emniyet, adalet, 
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hürriyet ve refah olarak özetlenebilir. A. P. hü
kümetleri programlarındaki bütün hizmetlerin 
üzerinde iç ve dış emniyete, adalet ve hürriyete, 
millî refaha temel kaide olarak yer vermişler 
ve bunu icraatlarında rehber ittihaz etmişler
dir. 

Hiç kimsenin inkâr edemiyeceği gerçek şu
dur ki; Hükümet, yurt içinde emniyet ve huzu
run kurulup gelişmesine en büyük itinayı gös
termiş ve bu uğurda hiçbir gayretten çekinme
miştir. Emniyet ve asayişin takviyesi ve millî 
güvenliği bozucu hareketlere karşı gerekli ted
birlerin. alınması asla ihmal edilmemiştir. Emni
yetin sağlanması yolundaki hizmetlerde tedbir 
alınırken, vatandaşın korkusuz yaşama emniye
tini, hürriyetini muhafaza etmek, kanunların dı
şına çıkmamak esas olmuştur. Genellikle, kanun
ların adalet ve eşitlik içinde tam uygulanması, 
vatandaşlara asla farklı muamele yapılmaması, 
kanunî hakların ve her türlü kamu hizmetleri
nin yerine getirilmesinde hiçbir fark gözetilme
mesi önemli bir prensip olarak takibedilmiştir. 
Böylece emniyet, adalet ve hürriyet ilkeleri, Hü
kümetin hassasiyetle üzerinde durduğu hareket 
noktaları olmuştur. 

Millî refah ilkesine gelince : 
Hükümet büyük halk kütlelerinin hayatî ih

tiyaçlarına hitabeden işlere önem vermiş, köy 
içme suları, köylerin okul ve yol ihtiyaçları üze
rinde geniş teşeblbüslere geçmiştir. 

Her türlü iktisadi ve sosyal kalkınmanın te
melini teşkil eden üç konu üzerinde; yani sağ
lık, eğitim hizmetleriyle istihdam seviyesini yük
seltici, işsizliği önleyici tedbirlere en yüksek 
önemi vermiştir. 

İktisadi kalkınmayı hazırlayıcı ve hızlandı
rıcı enfrastrüktür tesisleri; tarımda, sanayide, 
'küçük sanatlarda istihsali artırıcı, müstahsili 
koruyucu tedbirler, iş hayatında işçi ve işveren 
ilişkilerinin sosyal barış ve hayat Seviyelerinin 
yükseltilmesi istikametinde düzenlenmesi Hü
kümet Programında ve bütçede geniş yer alan 
konular arasındadır. 

Tarımsal üretimin topluluğun yararına uy-
gım olarak artırılmasını sağlamak ve tarımla 
yaşıyanların emeğini değerlendirmek için Ana
yasanın 52 nci maddesinin öngördüğü koruyucu 
tedbirler alınmış, başta tütün olmak üzere tarım 
ürünlerimizin fiyat istikrarı sağlanmıştır. 1970 

'bütçesi ve icra programındaki rakamlar ve ted
birler, Hükümetin bu yolda daiha geniş adımlar 
atmaya kararlı olduğunun maddi mesnetleri
dir. 

Bütçe üzerinde yapılan tenkidlerde, Hükü
metin programında yer almamış olan bâzı husus
ların da istendiğine şahid olmaktayız. Bilindiği 
gilbi Parlâmentonun üstünlüğüne dayanan, yu
muşak bir kuvvetler ayrılığı sistemi içinde kuv
vetini Parlâmento çoğunluğundan alan ve Par
lâmentoya karşı sorumlu olan bir kabine siste
mi Anayasamızda yer almış bulunmaktadır. Ço
ğunluk partisinin seçim beyannamesinde seçmen
lere vâdettiği siyasi taahhütler, Parlâmentodaki 
çoğunluk iktidarının Hükümet programında ye
ni bir siyasi taahhüde bağlanmaktadır. 

Millet Meclisinin güven oyu ile Hükümeti 
bir taraftan çoğunluktaki partiye mensup par
lâmento üyelerinin desteki ile teçhiz eden, di
ğer taraftan onu millete karşı ilân ettiği he
def ve prensiplerle bağlıyan Hükümet prog-
ramları birer hukuk kaidesini değil, siyasi he
defler beyannamesini ifade ederler. Bu prog
ramlar müspet cephesiyle muayyen bir icraat 
yolunu göstermekte, menfi cephesiyle ds ikti
dar partisinin millete vaadettiği hususların dı
şında kalan hedef ve prensipleri hiçbir saman 
benimsemeye ve uygulamaya zorlan amıyacağı 
gerçeğini ifade etmektedir. 

Muhalif partilerin Anayasa teminatı için
deki tenkit ve denetleme yetkileri ne olursa ol
sun, iktidarı mutlaka kendi programlarına doğ
ru çekmek yolundaki zorlamalarında hiçbir 
hukukî temel bulunmamaktadır. Bunun tabiî 
neticesi şudur ki, partilerin siyasi felsefe, dokt
rin ve program farklarının tartışılması seçim
lerde ne kadar yerinde ise, bir kere seçimler
le millet iradesinin temayüz ettiği istikâmet 
kesin şeklini aldıktan sonra, her vesile ile bu 
seçim kampanyası havasının Meclis içinde, 
Meclis dışında devam ettirilmesi de o kadar 
faydasız ve neticesiz kalmaya mahkûmdur. 

Muhalefet ile iktidarın program farkları 
dışında kalan hususlarda ve millî dâvalarda 
yapıcı bir işbirliği içinde olmaları tabiî ve za
ruri görülmelidir, fakat iktidarın muhalefeti, 
muhalefetin de iktidarı kendi programını bir 
tarafa bırakmaya ve karşı tarafın programını 
benimsemeye davet edici telkinlerinden ve suç^ 
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lamalarından hiçbir müspet netice beklenme
melidir. Hükümet ve iktidar hiçbir zaman mil
lete vaadetmediği hususların sorumlusu hali
ne getirilemez. ' 

Sayın milletvekilleri; 
Tetkikinize sunulan bu bütçe tasarısı yu^ 

karıdan beri izah ve ifadeye gayret ettiğim veç
hile gerek A. P. nin seçim beyannamesi ile bü
yük Türk Milletine vaadettiği taahhütleri ve 
gerekse meclislerimizde güven oyuna mazhar 
olan Hükümet Programına ve onun hedeflerine 
tam uygunluğu sebebiyle A. P. Meclis Grupu-
nun müspet, kabul oyu vereceğini büyük bir 
gönül rahatlığı içinde ifade eder, bu vesile ile 
Yüce Meclisi Grupum ve şahsım adına saygı
larımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu da
kikaya kadar bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerle üç grup adına konuşmalar ta
mamlanmış ve şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlarımıza sıra gelmiştir. 

Şahısları adına bütçenin tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşlarımın isimleri sırası ile şöyle: 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Mustafa Timisi, 
Sayın Vahit Bozatlı, Sayın Hakkı Göker, Sayın 
Mustafa Topçular, Sayın ilyas Kılıç, Sayın Şi-
nasi Özdenoğlu, Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Sa
yın ihsan Kabadayı, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Âdil Yaşa, Sayın Alpaslan Türkeş. 

Bütçenin tümünden sonra bugünkü prog
ramımızda üç bütçe daha vardır. 

Şimdi söz sırası Sayın Hayrettin Uysal'in
dir. Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 1970 yılı bütçesi 
üzerinde şahsî görüşlerimi ve eleştirilerimi sun
mak için huzurunuza geldim. 

Önce, elimizde bulunan ve müzakeresi de
vam etmekte olan Sayın Süleyman Demirel Hü
kümetinin bu bütçesinin temel felsefesini aydın
lığa çıkarmak istiyorum. Yine, bütçenin yapı
sını ve amacını teşhis etmek ve böylece ülke
mizin sorunlarına bu bütçe ile hangi araçlarla 
ve hangi siyasi tercih ile eğilebileceğini gös-
göstermek görevi içerisinde bulunuyorum. Bu 
göreve Sayın Başbakanın bir sözüne işaret et
mekle başlamak isterim. 

Sayın Başbakan bir kanuşmasmda «Bütün 
zorluklar Türkiye'nin fukaralığından geliyor. 
Türkiye fukara bir millettir.» diyor. 

Bu teşhis ve bu iddia gerçektir. Bütün zor
luklar Türkiye'nin fukaralığında mı yatıyor? 

Gerçekçi olmak, bilimin verilerini, yönetim 
yapımızı, kaynaklarımızı, insan unsurumuzu 
değerlendirmek, kullanmak, sağlam bir halk
çı tercih ile ekonomik bir model uygulamak, geri 
kalmış ülkemizi devrim, reform çizgisinde yeni 
bir düzene kavuşturmak söz konusu da bütün 
banlar için engeller Türkiye'nin fukaralığı mı? 

Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin Büt
çesini bizzat Sayın Demirel'in halkçı olmıyan 
felsefesinde, bir başka deyimle çağ dışı icra
atında aramak lâzımdır. 

Eğer bir ülkede zengin yeraltı kaynakları, 
iktidarların siyasi basiretsizliği yüzünden ya
bancı ülkelerin ceplerine altın olarak akıyorsa, 
yine o ülkede toprakta korkunç bir bozuk dü
zen hüküm sürüyorsa, 100 milyarlık Devlet fab
rikaları Devlet kapitalizminin pırangasında bo-
ğuluyorsa, kaynak yaratamıyorsa, yine o üOkede 
âdil bir millî gelir dağılımı olmayıp servet belli-
ellerde her gün artan bir çoklukla toplanıyorsa, 
yığınlar eziliyor bâzı zümreler lüks içinde yaşı
yorsa bütçe kalkınmayı, atılımı, devrim, reform 
niteliğini elbette ki yansıtamaz. Belli çevrelere 
akan bu akışı kolaylaştıran, sömürü kaynakla
rını çoğaltan ya da besliyen bir felsefeye, yani 
-kapitalist bir modele araç olur. 

ıSayın Başbakanın, «Bütün zorluklar Tür
kiye'nin fukaralığından geliyor, Türkiye fukara 
bir memlekettir» teşhisine, iddiasına Türkiye'
nin kaynakları, değer unsurları ve varlıkları 
açısından hiçbir zaman katılmak mümkün değil
dir. 

Arkadaşlarım, doğru olan şudur: Türkiye'
nin kaynaklan, varlıkları belli zümreler, iç ve 
dı« bâzı organizasyonlar tarafından açıkça ve 
göz göre göre sömürülmektedir. Türkiye'ye ya
lancı sormaye geliyor; bir getiriyor, beş götü
rüyor. Sektör sektör ve rakam rakam bunu bu
rada tartışmak isterdim, ama bu konuyu Mec
lisimiz yakın bir zamanda bir araştırma önerge
siyle tartışacaktır. Ben ancak bozuk düzenin 
bu yöndeki sömürü çarkına bir parça değindim. 

Gelişmiş ülkelerin geri kalmış ülkelerde yü
rüttüğü bu yeni emperyalizm oyununa iyi teş-

— 121 — 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 2 

his koyamazsak, altında yatanı göremezsek Tür
kiye'yi kısır döngüden kurtaramayız ve «Tür
kiye fukara bir memleket» demekten de başka 
bir iş yapamayız. 

Bağımsızlığına yeni kavuşmuş bütün Afrika 
ülkeleri için, gelişmiş ülkeler bu ülkelere hep 
«fukara ülkeler», demişlerdir. Oysa, hep bu geri 
kalmış ülkelerin gömülerini almışlar, altınını, 
gümüşünü, kalayını, petrolünü, ürününü ne 
varsa bu yeni emperyalizm yolu ile ele geçir
mişlerdir, sonra bu geri kalmış ülkeleri de in
cik - boncuk ille avutmaya çalışmışlardır. Ger
çekte o ülkeler de fukara değildir, yalnız sö
mürü çarkını ülkelerinden söküp atamamışlar-
d:r. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet Plânı yazıyor; 
yılda 7 milyar lira civarında Devlet parasını 
tefeci kullanıyor. İnsanı insana sömürten düzen
de bu, hep böyle olmuştur; dış ticarette sömürü, 
Tjınkacılıkta, sigortacılıkta sömürü.. Biz yüzler
ce, binlerce örnekleri olan bu sömürüye son ver
mek, insanca yaşama düzenini halkın yüreğinde 
ve kafasında duyduğu, istediği, Anayasanın em
rettiği bir demokratik düzenin özlemi içerisin
deyiz. Memleketçi, milliyetçi ve demokratik dü
zene sıkı sıkıya bağlı çevrelerin yapıcı eleşti
rilerine rağmen, Sayın Başbakan ısrarla ve 
inatla bu sömürüye önçekmekte, yol açmak
tadır. 

Karşımızda 28 900 000 000 luk bir bütçe 
vardır. Hükümet önümüzdeki beş yıllık sürede 
119 500 000 000 luk bir gelire de sahiboluna-
cağını söylemektedir. Bu bütçe ve farz edelim 
sahibolunacağı bu gelir ülkemizde ne gibi bir 
reform girişimleri ortaya koyacaktır? 

Ben kelimelerin altını çize çize size söyliye-
yim; Türkiye'nin kendi doğal gelişimi dışında 
arcak günlük işler karşılanacak, yamalama 
faaliyetlerine girişilecek, bürokrasinin çarkları 
arasında milyarlar eritilecek ve «Yapma» «Bes
leme bir özel sektör» gayretlerine harcanacak. 
Çünkü, bu hep böyle olmuştur. 

Şimdi, bir gerçeği daha huzurunuza getir
mek istiyorum. Yurdumuzu ve halkımızı kavrı-
yan bir politikadan uzak ve yoksun kaldınız mı, 
o memlekette ancak günlük işlerle Hükümet 
edilir, Hükümetler kendilerini yalnız bürokra
siye teslim ederler, belli gelenekler içinde Dev
let işlerini bürokrasi yürütür, ama o Devlet bu 

duruma düştü mü, reformcu olamadı rnı insa~.il, 
halkı kurtarma yörüngesine girememe sancısı 
içerisine düşer; kalkınma ve hızlı bir gelişme 
çizgisinin ve tam bağımsızlık rayının dışında 
bulunur, gelişmiş ülkelerin tutsağı olur. 

A. P. Hükümeti, Anayasanın sosyal Devlet 
kavramındaki özü ve muhtevayı bir türlü kav
rayamamıştır. Plânlamanın yeri, plân, model 
Anayasadaki bu «Sosyal Devlet» kavramına uy
gun olması gerekirken, her gün biraz daha hem 
teşhirlerde ve hem de araçlarda ters düşmek
tedir. Sayın Demirci'm ifadesiyle refahı ta
bana indirmek için değil, gerçekteki biçimi ile 
belli zümreleri daha çok tatlı kârlara kavuştu
racak şekilde kullanılmaktadır. 

Bu bütçelerle iktidar şimdiye kadar hangi 
reformuları yapmıştır ve yine şimdiden sonra 
hangi reformları yapacaktır? 

Kalkınma, hiç şüphesiz önce koyluya dönük 
düzen değişikliği ile olur. Oya, Hükümetin izle
diği politika daima büyük çiftçilerin yararına 
olmuştur, küçük çiftçi daima ezilmiştir. Maki-
na, sulama, gübreleme, kredi, fiyat politikala
rından küçük çiftçiler çok az yararlanmışlar
dır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki bil
gilere göre çiftçi ailelerinin yüzde 68,7 sini 
teşkil eden küçük çiftçiler modern girdilerden 
geniş ölçüde yoksun kalmışlardır. Ailelerin ge
ri kalan üçte birinden azı tarımsal makinalar-
dan yüzde 60, artezyen kuyularından yüzde 70, 
kanallardan yüzde 68, suni gübreden yüzde 70 
oranında yararlanabilmiştir, işletmelerin yüzde 
40 ı hiçbir kredi alamamıştır. Kredilerin Önem
li kısmı büyük işletmelere gitmektedir. Tarım
da verimlilik henüz çok düşüktür. Bugün hek
tara 1 000 - 1 150 Kg. olan buğday verimliliği 
önümüzdeki 4 - 5 yıl içinde 1 300 kilogramı âşa--
mazsa tarımsal sorunların ağırlığı devam ede
cektir. Bugün buğday ithal etmemiz bu verim-
liği artıramama nedenine dayalıdır. Modern gir
dileri kârlı kullanabilen büyük çiftçilerin dışın
da, pok az üretim yapan karasabana dayalı mil
yonlarca çok küçük işletmelerin durumu gittik
çe kötüleşmektedir. Bugün gerçek o ki, buğday 
ithali Türkiye'nin mecburudur. Bu politika de
vam ettikçe de Türkiye bu mecburlrJktan kux-
tulamıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan Türki
ye'de toprak israfı gibi ciddî bir emek israfı da 
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vardır, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına gö
re tarımda 1967 Aralık - Şubat döneminde 7,8 
milyon, Mart - Mayıs döneminde 5,66 milyon, 
Haziran - Ağustos döneminde 5,65 milyon, Ey
lül - Kasım döneminde 5,358 milyon kullanıl-
mıyan işgücü görülmüştür. Bu rakamlar mev
simlik işsizliğin büyüklüğünü göstermektedir. 
Bu durum hâlâ korkunç bir şekilde devam et
mektedir. 

Nüfus hızla çoğalmakta, tarımda istihdamı 
çoğaltma çabalan sınırlı kalmaktadır, ikinci 
Beş Yıllık Plân, tarımda 675 000 kişilik istih
dam, artışını var saymaktadır. Oysa araştırma
lar bunun ancak 240 - 290 civarında olabilece
ğini göstermektedir. Toprağını yitiren toprak
sız tarım işçileri, durumları ağırlaşan ortakçı
lar, orman köylüleri, küçük işletme sahibi aile
ler için bugünkü şartlarda tek çıkar yol, şehir
lere göçetmek olmaktadır. 

Ağır sanayi temeline dayanmıyan, makina-
sından hammaddesine kadar dışarıya bağlı, dö
viz olanaklariyle sınırlı, cılız bir tüketim sana
yii çıkış yolunu kapatmaktadır. Tarımda nü
fus baskısiyle görülen toprak kavgaları gittik
çe çoğalmaktadır. Basında yer alan olaylar bu
nun sonucudur. Gerçeği, Türkiye'de bu konuda 
lâf değil, nutuk değil, ciddî ve köklü değişim
lerle girişimlerde toplanmaktadır. Ulusal eko
nomimizi geliştirmek için köylünün tüketim gü
cü ile birlikte üretim gücünü yükseltmek, üre
time ve ekonomiye katkısını artırmak lâzımdır. 
Bu olmazsa bu hal ulusal ekonomiyi kısırlaştı-
tınr ve de çeşitli baskılar ile yabancılaştırır. 

Köylünün üretim değeri, bugün büyük ölçü
de köylüde kalıyor mu? Hayır. Köylü, artan 
ekonomik gücü ile sanayileşmeye katkıda bulu
nabiliyor mu? Hayır. Sayın Süleyman Demirel 
Hükümeti, üretim ve sanayileşme gerçeğinin te
mel şartı olan toprak reformu mu yapacak? O 
da hayır. 

Bu olmadığı içindir ki, köylünün üretimi 
artmıyor, çok yönlü tarıma geçilemiyor. Kredi 
adaletli bir düzene kavuşamıyor. Tefecilik köy
lüyü eziyor. Diğer taraftan A. P. Hükümeti köy 
kooperatifçiliğini destekliyen geliştiren bir yol
da mıdır? O da hayır. Köylünün üretim için ih
tiyaç duyduğu malzeme, köylüye aracısız, ken
di örgütleriyle mi geliyor? O da hayır. Bugün 
bir traktörün gümrüğe geliş fiyatı iki bin dolar 

civarındadır. En az dört, beş el değiştiren bu 
ithal malı lâstik tekerlekli büyük traktör 
60 - 70 bin lira arasında satılmaktadır. 

Tarımda maliyet düşürücü tedbirler ve ta
ban fiyat uygulamaları genellikle olmadığı için
dir ki, köylümün boğaz tokluğuna çalışmakta
dır. Bu nedenle, köyde köylü de sanayie yatırım 
girişimleri de olamıyor. 

Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin büt
çesi ve gelirler ülkemizi bağımsız sanayi top
lumuna geçirmek için mi kullanılıyor? Bu ko
nuda da Hükümetin siyasal tercihi, reform ni
teliğini taşımadığı içindir ki bağımsız sanayi 
toplumuna geçmek mümkün değildir. Gerçek
te, halkçı, ortanın solunda bir politika izle
mekle, yani içeride halkçı, dışarıya karşı mil
liyetçi bir gelişme ve sanayileşme yolu ile ba
ğımsız sanayi toplumuna geçilir. Ülkemizde 
fabrika yapan, fabrikalar uygulanması olacak 
ki, milyarlık bütçeler boşa gitmesin. Oysa, Tür
kiye'nin bugünkü bozuk düzeninde ve bu bo
zuk düzene sıkı sıkıya sarılmış Sayın Başba
kanın felsefesiyle ne gerçek ve ne de sürekli 
bir sanayileşme ve ne de sosyal adalet sağlana
bilir. Sanayileşmemiz onun içindir ki bugün bir 
çıkmaz içinde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, A. P. iktidarı Hükü
meti, icraatiyle yine meselelere yukardan bak
ma ve o ölçüde de kolay, basit bir yol seçmiş 
bulunuyor, insanca bir orman düzeninin kurul
masından yıllardan beri kaçınmaktadır. Oysa 
orman Hazinemizi, orman köyleri için ve tüm 
halkımız için bir refah kaynağı haline getirmek 
lâzımdır. Ormanı bir oy kaynağı olarak gör
memelidir. Orman köylüsünü, Devletin, insan
ların Devleti olduğu yaşantısına sokabilecek 
insanca bir orman düzenini, köklü bir girişimle 
getirmek mecburiyetindeyiz. Zaptiye tedbirle
riyle orman köylüsü, insanlık haysiyetine uy
gun bir yaşamaya hiçbir zaman kavuşturula
mamıştır ve kavuşturulamaz. 

Orman, köylünün rızkını kesen değil, rızkı
nı veren bir kaynak biçiminde düzenlenmelidir. 

Diğer taraftan bugün Türkiye eğitiminde de 
bir çıkmaz içinde bulunuyor. 

Yaygın ve sürekli eğitim yönünden Türk 
millî eğitimi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
aracı olamamıştır. Türk çocukları bütünüyle 
fırsat ve imkân eşitsizliği içindedir. Halk ço-
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cuklarına eğitim kapıları bir bir kapatılmakta
dır. ilkokulu bitirmiş altı milyona yakın çocuk 
bir üst okula giremez durumdadır. Eğitim po
litikasında teknik ve meslekî eğitim, yeni tek
nolojinin öngördüğü çizgiye bir türlü geleme
miştir. Eğitim, bir ticaret aracı haline sokul
muştur. özel yüksek okullar, Devletin sorum
luluğunda ve görevinde olan bir alanı, halk 
çocuklarının eğitim kapılarından yüzgeri etme
lerine karşılık alabildiğine sömürmektedir. Üni
versite reform istiyor, öğretmen, gençlik eğitim 
reformu istiyor. Bu istemlere rağmen, Hükü
met, sorunların üzerine gerçekleri görerek git
miyor. Teknolojideki çağdaş ilerleme, insanlığa 
mutluluk getirebileceği kadar felâket de geti
rebilir; sürekli barış getirebileceği kadar her 
şeyin sonu olacak bir savaş da getirebilir, öz
gürlük yerine, görülmemiş baskı da getirebi
lir, totaliter idareler de getirebilir. 

Bütün bu tehlikelerin karşısında patlama 
noktasına varan gençlik hareketleri, âdeta in
sanlığın kendi kendini koruma ve yaşatma gü
düsünü yansıtmaktadır. Belirli ve sistemli bir 
felsefeden veya felsefelerden çok, böyle bir do
ğal güdüyü yansıttığı için de gençlik hareket
leri çoğu durumlarda örgütleri ve alışılmış öl
çü ve sınırları aşmakta, amaçlarını kesin çizgi
lerle belirliyememektedir. Şüphesiz, etkenleri ve 
gençliğin iyi niyetini istismar etmek, gençlik 
hareketlerini saptırmak ve bâzı Anayasa dışı 
davranışlara gitmek istiyenler görülmüştür. 
Ancak, gençler, birtakım küçük ve ayrıntılı 
konulardan kalkıp âdeta tümevarım yönte
miyle bâzı doğru, gerçekçi genellemelere de 
ulaşmışlardır. Hükümetin, devrimci gençliğe 
karşı emniyet kuvvetlerini kullanış tarzındaki 
yanlışlık, ya da kasıtlı bir uygulama, devrim
ci gençliğin üzerine, yaşlı, takkeli kişiler de 
bulunan, elleri sopalı ve sırtları Devlet gücüne 
dayalı yapma gençlik takımları sürmesi, top
luma kaygı ve huzursuzluk açan yönler alma
sına yol açmaktadır. 

Zaman zaman Sayın Başbakanın da çeşitli 
yorumlara sebebiyet verecek şekilde, halkı ha
rekete geçirmek istediği ve çağrıları da bir 
Devlet adamının kelimelerdeki ve cümleleıdeki 
anlamları iyi ölçüp biçmek suretiyle konuşmak 
ve önyargıda bulunmamak gerçeğini ortaya 
çıkarıyor. Devletin var olduğu bir ülkede 

arka arkaya gençlerimizin öldürülmesi, kanlı 
pazarlar düzenlenmesi, Konya'da baskınlar ol
ması, Kayseri'de öğretmenler Kurultayının 
basılması, dağıtılması günlük olaylar olarak 
görülüyorsa, orada Hükümet aczi var demek
tir; ya da Atatürk'ün niteliği çağdaş uygar
lık seviyesine çıkma eyleminin sahipleri dev
rimci ve Atatürk'çü araçları, Hükümet, ezil
mesi lâzımgelen unsurlar olarak görmektedir. 

Bu her iki hal de Cumhuriyet hükümetleri 
için doğru olmamalıdır. Hattâ o kadar doğru 
olmamalıdır ki, Devletimizin bir İçişleri Ba
kanı çok yakın bir zamanda öğretmenlerin 
Anayasaya dayalı en yüksek idari yargı organı
nın ve sayısız hâkimin kanunilik ilâmına bağlı 
bir boykot davranışını, «Totoliter idarelerde 
böyle hareket edenleri asarlar» demek basi
retsizliğine de düşmemelidir. Batıda en doğal 
bir hak sayılan eyleme, iki bin yıl önceki hu
kuk anlayışı içerisinden bakmak bir hükümet 
başı için doğru ve sağlam bir görüş olamaz. 
İlâma bağlanmış, hukukî kararlara rağmen, 
Hükümet, yine de 54 eğitimciyi Ankara'da, bir 
günde, maaşlarını da aldırmadan, çoluk çocu
ğuyla açlığa itme ve tedirgin etme amacı gü
düp Bakanlık emrine alırsa, temeldeki köklü 
tedbirlerden yana olan ve aydınlık bir doğ
rultuda gelişen bir Türkiye değil, kendi kök
süz politikasiyle yer yer patlıyan bir ülke 
yaratmak istiyor demektir. 

Hükümet, patlamalardan uzak, barış ve 
huzur içinde bir memleket sağlamak mecbu
riyetindedir. Bunun yolu; temeldeki nedenleri 
doğru teşhis etmek, hak istemlerine Anayasal 
açıdan ve doğru bakmak, genel olarak her ha
reketi en az kendisine duyduğu saygı ve ken
disinde var saydığı yurtseverlik içinde değer
lendirmek ve bütün bunları gerçekçi bir gözle 
görüp düzen değiştirme yoluna girmektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Süleyman De-
mirel Hükümeti ülkemizde fiyat istikrarı da 
sağlıyamamıştır. Hayat pahalılığı her geçen 
gün dar gelirli Türk halkını, köylüsü, çiftçisi, 
memuru ve işçisiyle ezmektedir. Esnaf kriz ge
çirmekte, sosyal güvenceden yoksun bulun
maktadır. Piyasada yer yer karaborsa hare
ketleri görülmektedir. Çeşitli maddelerde de
mirden yiyecek ve giyecek maddelerine kadar 
her gün fiyatlar başıboş bir şekilde artış gös-
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termektedir. Yedek parçalardaki artışlar ise 
daha korkunçtur. Diğer taraftan Hükümet, 
halkın sırtına yeni vergiler vurmuş ve vur
mak üzeredir. Arsa ve bina spekülâsyonu 
korkunç bir dereceye varmıştır. 1968 yılında 
300 bin lira civarında satılan bir arsa, 1969 
yılında 2,5 milyon liraya satılmıştır, ölü ya
tırımlar ve lüks harcamalar içerisindeki bir 
ülkede, rüşvetin alışıklık kazanıldığı, normal 
sayıldığı da yer yer görülmektedir. Türkiye'
de kalkınmanın 20 milyarla değil, daha nice 
milyarlar olsa bu zihniyetle ve bu modelle 
mümkün olamıyacağı bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, personel reformunu 
yıllardır, idareyi Anayasa muhtevası içerisin
de değerlendirip bir türlü yapmıyan, perso
nel kanununu çıkarmıyan bir Hükümetin ne za
man Türk personeline bir reform kanunu ge
tireceğini de sormak hakkımızdır. 

Sözümün başında, açık seçik bir siyasal 
tercihten yoksun, bir ekonomik modelden 
uzak iktidarın 1970 malî yılı Bütçesini, önce 
durumu teşhis etmekle eleştireceğim demiş
tim. Bu kısa süre içerisinde her konunun ay
rıntılarına girmek ve daha başka konuları hu
zurunuza getirmek imkânını bulamadım. 

Sözümü toparlıyorum. İnsanı çoğunlukla 
yoksul bırakılmış ve eğitilmemiş ve fakat top
rağı canlı ve imkânlı bir ülkede yaşıyoruz; 
yoksul bir ülkede, fukara bir memlekette ya
şamıyoruz. Türkiye, yeraltı ve yerüstü kay
nak ve nimetleri, akılcı, sağlam ve ulusçu bir 
politikayla değerlendirecek iktidar ve hükü
metler bekliyen bir ülkedir. Bugün bütçele
ri, onun içindir ki denize akan ırmaklardan 
başka bir nitelik taşımıyor. Saygılar sunarım. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Timisi. 

MUSTAFA T4MİS1 (Sivas) — Sayın Baş
kan ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Millî bakiye usulü devam etmiş bulunsaydı, 
Birlik Partisi, seçmenlerinden aldığı 254 binin 
üstünde oyla bugün Yüksek Meclisinizde bir 
grupa hak kazanmış olacaktı, fakat Seçim Ka
nunu üzerindeki oyunlar iktidar partisine 16 
bin oya bir milletvekili kazandırırken, Tür
kiye İşçi Partisine 243 bin oya karşılık 2, Mil
liyetçi Hareket Partisine 275 bin oya karşılık 
ancak 1 milletvekili kazandırabilmiş, bize ise 

her milletvekilimiz 32 binin üstünde oya ma-
lolmuştur. 

Demek oluyor ki, B.P. nin oy oranı bakı
mından hakkı 16 milletvekili olmasına rağmen, 
Millet Meclisinde sadece 8 üye ile girebilmesi 
ve buna mukabil A.P. nin hakkından 47 fazla 
sandalye işgal etmesi iktidarın meşruiyetine 
gölge düşüren bir keyfiyettir. 

. İşte bu sebepledir ki, Yüksek Meclisinizde 
bir grupa sahibolmak imkânı olduğu halde an
cak, C.H.P. li Ankara Milletvekili Sayın Şi-
nasi özdenoğlu arkadaşımın, bütçenin tümü 
üzerinde konuşma fırsatını kendisinin söz 
hakkından vazgeçerek bana vermesi ile konuş
ma imkânı bulmuş oluyorum. Kendisine huzu
runuzda alenen teşekkür etmeyi bir borç bili
rim. 

Buna ilâveten, Millet Meclisimizin Başkanı 
Sayın Perruh Bozbeyli'ye de, meseleyi grupla
ra getirmek ve hakkın teslimine hizmet et
mek için gösterdiği gayret ve ince nezaketten 
dolayı ayrıca şürkanlarımı sunarım. 

Bu arada şurasını da belirteyim ki asırla
rın ihmaline uğramış Anadolu halkı, Türk köy
lüsü, kendi meselesine kendi oylarıyla sahip 
çıkma bilincine ermektedir, önümüzdeki se
çimlerde Meclislerde rahatça kendisini temsil 
ettirecek, bu kadersizliğini yenecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerinde grup sözcülerinin yaptıkları konuş
maları dikkatle dinledim, öne sürülen eleş
tirileri tekrarlıyarak, Yüce Meclisi boş yere 
yormak niyetinde değilim. Esasen, bana ayrı
lan bu kısa zaman süresi içerisinde, derinliği
ne ve genişliğine teknik bir tenkide girişmeye 
imkân olmadığı da meydandadır. Bu sebep
le, memleketimiz açısından hayati ehemmi
yette olduğuna inandığım birkaç noktaya do
kunmakla yetineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye yeni yıla, 1969 yılında yaşanmış 

facialarla yüklü olarak girmiş bulunmakta
dır. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeleri An
kara asfaltlarında yürümüş, kamu personeli 
sendikaları binlerce kişilik protesto mitingle
ri yapmış, öğretmenlerimiz kendilerine reva 
görülen kıyım canlarına tak dediği için boy
kot eylemine geçmiş, Türkiye'nin yarınını ku-
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racak üniversiteli, Atatürk'çü gençler sokak
larda vahşice öldürülmüştür. Dayanılmaz ha
yat pahalılığı yetmiyormuş gibi, işten çıka
rılmaları yüzünden aç kalan ve sadece pat
rondan alacaklarını almak üzere işyerine gi
den işçiler, onların haklarını aramaya memur 
kişiler tarafından kurşunlanmıştır. 

Bu facialar Sayın Başbakanı hiç etkileme
mekte ve onun umursamazlığını azaltmakta
dır. Bunun delilini, Sayın Demirdin son Se
nato konuşmasında maalesef bir daha gördük. 
Bu umursamazlık o kadar sınırsızdır ki, klâ
sik arz ve talep kanununun işsizliklere, aç
lıklara, yıkıntı ve çöküntülere sebebolan keş
mekeşinden bile rahatsız olmamaktadır. İkti
darın bu temel politikası sayesinde, Türkiye'
de vahşi ormanlar kanunu hüküm sürmekte ve 
bir arada barış içinde yaşaması gereken Türk 
vatandaşları birbirlerine karşı kıran kırana 
bir hayat mücadelesine girmiş bulunmaktadır
lar. Halbuki, Anayasa plânı getirmiştir. Ana
yasanın âmir hükmüne göre, Tür kekonomisi 
tesadüfün kaprislerine terkolunmıyacak ve 
Türkiye'de yaşıyan herkes insan haysiyetine 
yaraşır bir hayat seviyesine ulaşmış buluna
caktır. Bunun tedbirini almak, Devlete ve 
onun icracısı olan Hükümete düşer. Bu gö
revini yerine getirmek şöyle dursun, en basi
tinden bir örnek vermek için arz edeyim ki, 6570 
sayılı Kanunun yıllarca önce Anayasa Mah
kemesince iptal edilen kiraların dondurulma
sına ilişkin hükümleri yerine, yeni bir kanun 
teklifi getirmeyi aklının köşesinden geçirme
diği için, arsa spekülâsyonu gemi azıya al
mış, gayrimenkul kiraları ve fiyatlar füze
lerle yarışır hale gelmiştir. Demir, çimento ve 
inşaat malzemelerindeki karaborsa, «refah dev
leti masalı» nı hiçe indirmeye ve Sayın Sü
leyman Demirel'in «refahı tabana indirme» id
diasını yalanlamaya yetmiştir. 

Kaldı ki, fırsat eşitliğine dayanması gere
ken teşebbüs serbestisi, Adalet Partisinin te
mel felsefesine göre, klâsik liberal ekonomi 
gereğince serbest piyasada arz ve talebin kar
şılıklı tesirleri yüzünden fiyatların en ekono
mik bir seviyede teşekkül etmesi içindir. Hal
buki iktidar, kendi temel felsefesinin tam ak
sine olarak, birtakım kişisel inhisarlar, im
tiyazlar tesis etmekte, muayyen miktarda mil

yonların üstündeki bir servete sahip zengin
lere kredileri tahsis eylemekte ve birtakım 
suni fiyat yükselişleri oyunlariyle yoksul hal
kın büsbütün fakirleşmesine yol açmaktadır. 
Bu yüzden yoksul halkla zenginler arasındaki 
uçurum, şiddetli sosyal patlamalara sebebola-
cak derecede derinleştirilmektedir. Zengin ile 
fakir arasındaki çelişme yetmiyormuş gibi, 
bölgelerarasında ekonomik dengeyi sağlamak 
ödevinde bulunan iktidar, yeni Demir ve Çe
lik tesislerini, saçı bitmemiş yetimlerin yur
du Orta - Anadoluda, örneğin demir cevherinin 
bulunduğu Sivas bölgesinde kuracağı yerde, 
tabiatın her türlü nimetlerine boğulmuş, zen
gin bir bölgede tesise kalkışması tasvibedile-
mez. 

Sayın rmiletvelkilleri, 
iktisalden hâkim sınıfların yararına soygu

nun devamı için, iktidar birtakım sindirme ted
birleri almak zorundadır. Bu tedbirleri rahatça 
uygulıyafoilınek için de, yan kuvvetlere muhtaç
tır. Bu sebeple, taassubu körüklemekte, şeriat 
nizamını getirmek istiyenlerin «Cihat Namaz
ları» kılmasına göz yummakta, İstanbul'da, 
Konyad'a, Elbistan'ta, Kayseri'de ve Tunceli'de 
gözü dönmüş yobazların giriştikleri adam öl
dürme hareketlerine engel olacağı yerde, tersi
ne Toplum Polisinin koruyucu kanatları altına 
almaktadır. 

Bu kanunsuz hareketlere karşı çıkan ınil-
Istvekiîlerine cevap veren Sayın Süleyman De-
mirel, bunları «vicdan hürriyetinin tezahür
leri» olarak adlandırmak suretiyle cinayetleri 
örtmekte, m. küçümsemekte, suçun takibini 
savsalklama'ktadır. Lâik cumhuriyetin temelle
rine kasteden bu hareketlere karşı, Hükümetin 
gösterdiği ilgisizlik hiçbir zaman hoşgörü ile 
karşılanamaz, Sayın Başbakan unutmamalıdır 
ki, sayısız Anadolu isyanlarının sebepleri, mu
taassıp yobazların zulmünde yatar. (C.H.P. sı-
rallarından «Bravo» sesleri) Mutaassıp yobazın 
Eulmü, yağması ve can almasıdır ki, Anadolu -
muzu 40 bin köye bölmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 yılını bir derlenme, toparlanımıa senesi 

olaraJk öne süren Hükümet Başkanının, önce 
dinî inançları bilbirmden ayrı olan Türk Va
tandaşlarının yanyana ve sulh içinde yalama
sını, can mal ve ırz emniyetine sahibolma jmı 
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sağlamakla mükellef olduğunu bilmesi lâzımdır. 
Sayın Süleyman Demirel, yoksulların zenginle
re karşı kışkırtıldığmdan yakınmaktadır. Bir 
lokma ekmek bulabilmek için, köyünden şehir
lere akın edip iş ariyan açlar ordusu erlerinin, 
her kapı yüzlerine kapandığı için sokaklarda 
el açmak zorunluğunda kalan emekçilerin; işin
de aldığı ücret yetişmediği için, çoluk çocuğu
nu mecburen terk ederek yaban ülkelere göç 
eden yetişkin elemanların; Kızılırmak, Fırat ve 
Zap Suyu'nda boğulan gebelerin, hastane kapı
larından kovulan yoksulların; gözü trahomdan 
kör olan, veremden ciğerini kusan dağ köylü
lerinin, üniversiteye giremiyen gençlerin, kendi 
rektörlerini seçemiyen üniversitelilerin, öz top
raklarında yabancı üs ve tesislere tahammülü 
olmıyan yurtseverlerin ve millî bankalardan 26 
milyon kredi almak kudretinde olan biraderle
re kirşi ayrıca tahrike ihtiyaçları var mıdır?.. 
(A.P. sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Müfteri, 
ynlh sana.,, iftira etme... (A. P. sıralarından 
«Yalan... Yalan» sesleri) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Meclis 
kürsüsü küfür yeri değildir, ayıp sana, 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Terbi
yeli konuş, yalan söyleme... 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Demokra
tik sistemin icabı nezakettir, beyefendi. Saygılı 
olmanızı bilhassa rica ederim. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Yalan söyleyip 
de iftiracılık yapma... Ayıp sana yuh sana... 
(A. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkma
lar)1 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Hazım
sızlığınızı her hareketinizle ortaya koyuyorsu
nuz. Çok... (A. P. sıralarından gürültüler) Sa
yın Başkanım... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Saygısız 
konuşma, rilye iftira ediyorsun? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
türlü bir usulümüz yok, yerinizden her birinizin 
ayrı ayrı cevap verip, kendiniz cevaplandırma... 
(Gürültüler, ayağa kalkmalar) Lütfen yerinize 
oturunuz efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Merak edi
yorsanız Günaydın Gazetesine bir bakın... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim yerinirden müdahale 
esneyin. Söylenmiş bir söz, sizin görüşünüze ay

kırı ise cevabı kürsüden verilir. Çeşitli şekil
lerde bu usul ifade edilmiştir, bir kere de ben 
hatırlatıyorum. Çok rica ederim müdahale et
meyin. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Teşekkür 
öderim Sayın Başkanım. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sayın Başbakan, «Türk Anayasası kendi ni

zamını va'zetmiştir, başka nizam aramıyalım» 
buyurmaktadır. Elbetteki, Anayasa kendi dü
zenini koymuştur, ama iktidar Anayasanın koy-
doğıı nizama boyun eğmekte midir? Hukuk 
devletini yönettiğini öne süren iktidar, Danış
tay kararlarını yerine getirmekte midir? Millî 
iradeyi temsil ettiğini, her fırsatta iddia eden 
iktidar partisinin, gerçekte bir azınlık hüküme
tinden başka bir şey olmadığını kabul etmemeye 
imkân var mıdır? 

Anayasanın koyduğu nizamın temeli eşit
lik olduğuna göre, zengine daha çok kıymet, 
fakire daha çok külfet getiren bir politikanın 
uygulama aracı olan bu bütçeye beyaz oy ver
meye imkân var mıdır? 

Mülkiyet hakkını kamu zararına işleten, 
köy çocuklarını okulsuz bırakan, lise mezunla
rını üniversite kapılarında inleten, eğitimde 
müspet ilimlere daha çok yatırım ayıracağı yer
de, her ilde bir imam - hatip okulu açarak 
memleket evlâtlarını karanlıklara gömen, (A.P. 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo» sesleri) has
talarına yatak, doktor, ilâç bulamıyan; yatırım
ları artıracağı yerde secim kazanmak için... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Aybar'-
m yanıua git... 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — ...cari 
masrafları kabartan ve gelirleri verimsiz alan
larda israf eden, birtakım lüzumsuz seyahat ve 
zifayetlerle temel atma, törenleriyle milyon
ları heba eden bir iktidarın, bütün bu hizmet
lerin görülmesi için maddi imkân bulamadığını 
ööyliyerek, Anayasanın 53 ncü maddesine can
kurtaran simidi gibi yapışan, buna rağmen 450 
milyon gibi küçümsennıiyecek bir tahsisatı mil
yonerlere peşkeş çekmesini tahammüle miecal 
var mıdır? 

Sayın milletvekilleri, bütçenin denk olmadı
ğı, gerçekte 4 milyarın üstünde, resmî beyanla
ra göre ise 2 800 000 000 liralık bir açık bu
lunduğu ve bu açığı kapatmaik için de yoksul 
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halkın sırtına yüklenecek, onların ıstıraplarını 
büsbütün dayanılmaz hale sokacak Vasıtalı ver
gilerle kapatılacağı meydandadır. Oysa ki, Ana
yasa nizamı verigi yükünün herkesin gücüne gö
re dağılmasını emretmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki, düzenin değiştiril
mesini istiyenler, Anayasa nizamının gerçekte 
Sosyal adalette olmasına rağmen bir zenginler 
azınlığı yararına saptırılmasına karşı olanlardır. 
Değişecek olan Anayasa değil, Anayasanın ver
diği yetkilerin kötüye kullanılmasıdır. İşte be
ğenmediğimiz sistem budur ve onun yerine ne 
getirmek istediğimizi söylemenin de sırası gel
miştir : 

Sözde değil, gerçek özgürlük, lâfta değil 
hakikî eşitlik ve sosyal adalet düzeni... 

Harb ve yıkımdan uzak barış ve bolluğa ka
vuşmuş bilim ve teknik yönünden birbirine yar
dımcı bağımsız ve eşit haklı ülkelerden kurulu 
bir devletler topluluğu. 

ister siyasal istibdat, emperyalizm, ister özel 
teşebbüs tahakkümü, inhisarcı kapitalizm veya 
Devlet sermayeciliği şeklinde olsun, zulüm ve 
sömürü düzeninin büründüğü her biçime karşı 
duran bir idare yöntemi. 

Kâr peşinde koşan kapitalist sistemin bencil
liği yerine, ekonomik çabayı kamu yararına bi
linçli bir hizmet sayan toplumcu düzen. 

Azınlık haklarına da saygı gösterilen ve köy
den Parlâmentoya, işyerlerinden Plânlama Ku
ruluna kadar uzanan kademelerde emekçi hal
kın söz ve karar sahibi olduğu bir gerçek de
mokrasi. 

Çalışanların esaslı üretim araçlarında pay sa
hibi olması ile gerçekleştirilecek olan bir mode
mi ve iktisadi eşitlik düzeni. 

Dinin Devlet elinde başjka türlü düşünenleri 
bulmak, ezmek ve çalışanları kul yararına sö
mürmek için araç olarak kullanılmadığı lâik, ya
ni gerçek cumhuriyet... 

Muhterem milletvekilleri... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Saym Süleyman Demirel ipe sapa gelmez söz
lere... (A. P. sıralarında «Oha... yuh...» sesleri) 
'Çok rica ediyorum, bu, Saym Başbakanın kendi 
sözüdür, benim sözüm değil. 

Saym Süleyman Demirel, ipe sapa gelmez 
sözlere (kendi deyimi ile) cevap vermek tenez
zülünde bulunmıyan bir yüksek kişidir. Kıymetli 

cevaplarına nail olabilmek için bütçenin fasıl 
ve maddelerini teker teker eleştireceğimiz yer
de, bütçe açığının fukara halka yüklenmeden 
nasıl kapatılabileceğini söylemek isterim. 

Sağır sultan bile duymuştur ki, (A. P. sıra
larından gülüşmeler) Türkiye 500 bin kişiden 
fazla mevcudu olan bir ordu •beslemektedir ve 
yine herkesiçe bilinmektedir ki, bu ordunun her 
eri dünya, yüzünde^' en düşük standart olan yıl
da 7 bin liraya malölmaktadır. Askerlik hizme
ti süresi 1 yıla indirildiği takdirde, ordu mevcu
dunun yarı yarıya ineceği aşikâr olduğuna gö
re, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde çok 
önemli miktarda bir tasarruf meydana gelecek
tir. Buna özel sektörün milyonerlerine peşkeş çe
kilen milyonların ilâvesi ile de tasarruf miktarı 
bir hayli artacaktır. Geriye kalan açığın iç istik
razla kapatılacağı yerde, yüz metrekarenin üs
tündeki konutlardan, her fazla metrekare için 
alınacak bir «Kâfi miktarda işgal edilmemiş 
gayrimenkuller vergisi» ihdas edilmesi ile kapa
tılması uygundur, ama Sayın iktidar Başkanı, 
başı üstündeki gölgeleri gazaba getirmeden bu 
tedbirleri almak cesaretine sahip değildir. 

Teknik bakımdan askerî eğitimin 2 yıldan 
az bir zamanda yapılamıyacağı iddiası gerçek 
değildir. Herkes bilmektedir ki, en çok 6 ayda 
gerekli eğitim biter ve erler 18 ay kışlalarda 
sadece çile doldurur. Ordu mevcudunu yarıya 
indirmekle memleket müdafaasının zayıflıyaca-
ğı iddiası ise gerçeğe aykırıdır, isveç 900 bin Km. 
den fazla bir salhaya sahibolmasına rağmen yal
nız 150 bin kişilik bir ordu beslemektedir. O da 
bizim gibi Ruslarla hemhuduttur. 

Türkiye bir taarruz ordusunu silâh altında 
bulundurmak mevkiinde de değildir. Bütün kom-
şulariyle dost geçinecek ve barış içinde yaşamak 
arzusunu, ordusunu 250 bin kişilik bir müdafaa 
gücü haline getirmekle ispat edecektir. En ileri 
teknikle teçhiz edilmiş bir mekanik ateş gücü 
gerillâ taktikleriyle bütünlenecektir.» Yurtta 
sulh, cihanda sulh» prensibi de budur. 

Saym milletvekilleri, 
Ortak Pazara girerek Türkiye'yi tekrar ka

pitülâsyonlar devrine götüreceği için, kalkınma
nın faturasını sadece yoksul halka ödettiği için, 
bölgelerarası ekonomik ve sosyal dengesizliği gi
derecek ciddî tedbirler getirmediği için, Hükü
metin genel politikasının sözde müdafaa eder 
göründüğü Anayasa nizamına bile ters düştüğü 
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için, milletten sadece 209 milletvekilliği için oy 
aldığı halde Seçim Kanununda yaptığı değişik
likle haksız olarak 47 fazla sandalye işigal eyle
diği için, hakikatte bir azınlık hükümeti olduğu 
halde, Türkiye'yi savaş ateşinde yakacak İkili 
Anlaşmaları T. B. M. M. nin tasvibine sunma
dığı için, irticaa, taöasuba ve yobazlığa müsama
ha ettiği için, Atatürk düşmanlığı dillerde des
tan Yaşar Tunagür'ü kasten yerinden oynatmı-
yan bir iktidarın getirdiği bütçeye, denk ve kal
kınma hedeflerine uygun olsa bile, biz B. P. li 
milletvekilleri olarak yine de ret oyu verirdik. 

Muhabbetlerimi sunarım. (B. P. ve C. H. P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Maliye Ba
kanı. ' 

Muhterem arkadaşlarım, bir kifayet önerge
si verilmiştir. Sayın Maliye Bakanından sonra 
sırada bulunan bir arkadaşıma da söz verdikten 
sonra oylarınıza arz edeceğim. 

(Maliye Bakanı kürsüye gelirken A. P. sıra
larından sürekli-alkışlar.) 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Benden evvel konuşan grup sözcüsü arka
daşlarımdan, Sayın Gr. P. Sözcüsü Sayın Turhan 
Feyzioğlu'na, yaptığı olumlu konuşmadan ve 
«Doğruya doğru, eğriye eğri» esprisi içerisinde 
kalmak için sarf ettiği gayretlerden dolayı te
şekkür ederini. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri) 

Sayın A. P. Grup Sözcüsü arkadaşım Sayın 
Müftüoğlu burada konuşulan ve burada temas 
edilen bütün konularla ilgili olarak gayet vu
kuflu izahat verdiğinden ve bu suretle benim 
söylemek istediğim sözlerin bir kısmını istihsal 
etmek fırsatını bana bahşetmiş olduğundan do
layı kendisine teşekkür ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem C. H. P. Sözcüsü Sayın Kemal Sa
tır arkadaşımızın bâzı konuları vuzuha kavuş
turmak fırsatını bana baihşettiği için bu arkada
şımıza da teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem Başkan, mulhterem milletvekil
leri; 

Sözlerime, C. H. P. nin Sayın Sözcüsünün 
özellikle temas ettiği ve şu «düzen bozukluğu 
meselesini bir eleştirelim» dediği konu hakkın

daki görüşlerimizi arz etmekle başlamak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin reji
mini politik ve ekonomik nizamını anayasalar 
tâyin eder. Sayın Satır da Anayasamızın hüküm
lerini burada yorumlıyarak kendi açısından dü
zen değişikliğinden veya düzen bozukluğundan 
neyi kasdetmiş olduklarını izaha çalıştılar ve 
«vuzuha ulaşalım» diye ifadede bulundular. Ha
kikaten bu konuda vuzuha kavuşmaya ihtiyaç 
vardır ve bu konuda vuzuha ulaşılmasında Tür
kiye'nin âli menfaatleri mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı sloganlar vardır 
ki, tesirleri itibariyle bir slogan olmaktan öteye 
geçmektedirler. Bu sloganlardan bir tanesi «or
tanın solu» tarzındaki slogan idi. Muhterem 
C. H. P. nin artık bu sloganı o kadar sık kullan
madığını müşahede ediyoruz. Muhterem C. H. P. 
de hissetmiş olacaktır ki, «ortanın solu» sloganı 
öyle her an tekrarlanacak ve etrafında çeşitli 
spekülâsyonlara meydan verecek bir slogan ol
maktan çıkmıştır. 

Şimdi, «düzen bozukluğu» ve «düzen değişik
liği» sloganı karşısındayız. Anayasamızın getir
diği politik nizam, politik rejim Türkiye Dev
letinin şeklinin Cumhuriyet olduğu ve Türkiye'
nin demokratik rejimle idare edileceği tarzın
daki maddelere dayanır. Zannediyorum ki, bu 
hususta Sayın C. H. P. nin de bir tereddüdü 
yoktur; bizim de bir tereddüdümüz yoktur. 

Memlekette hür seçimler yapılıyor, her tür
lü tesirden âzâde hür seçimler sonunda iktidar
lar değişiyor, iktidarlar geliyor, iktidarlar gidi
yor. Bu mevcut politik rejimlerin en iyisidir. Bu 
hususta hakikaten bir zuvüha varmamız doğru 
olur. 

Türkiye'de bugün bir hürriyet rejimi vardır. 
Türkiye'de her şey yazılıyor, her şey söyleni
yor, her türlü hürriyetlerden âzami derecede 
herkes istifade ediyor. Bu da, içinde yaşadığı
mız demokratik rejimin bir icabıdır. Zannediyo
rum ki, bunda da bir ayrılığımız yoktur. De
mokrasi bir müsamaha rejimidir ve Anayasamı
zın mer'i olduğu tarihten beri Türkiye'de en ge
niş hürriyetler cari ve hükümferma olagelmek
tedir. 

Şimdi kalıyor ekonomik rejim, ekonomik dü
zen... 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın bir 
40 ncı maddesi vardır, bu maddeyi huzurunuz-
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da okumak isterim : «Herkes, dilediği alanda I 
çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun,, bu hürriyetleri ancak kamu yararı 
amaciyle smırlıyabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlı-
yacak tedbirleri alır.» 

Zaman zaman muhterem C. H. P. özel sek
tör hakkında söz söylerken ve Adalet Partisinin 
özel sektör hakkındaki fikirlerini eleştirirken 
bu maddeyi görmemezlikten gelmektedir. 

Anayasamızın 41 nci maddesi de; «İktisadi 
ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenle
nir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir.» 
demektedir. 

Bir de 129 ncu maddeyi okuyacağım; «İkti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağla
nır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve gö
revleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe kon
masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bo
zacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler özel kanunla düzenlenir.» 

Bu maddeleri birlikte mütalâa ettiğimiz za
man, «Türkiye'nin Anayasa ile tesis edilmiş olan 
ekonomik nizamının karma ekonomi olduğu ne
ticesine varılır. Demek ki, karma ekonomi içe
risinde, hem özel sektör bulunacaktır ve özel 
sektörün çalışması için lâzımgelen tedbirleri 
Devlet alacaktır, hem de kamu sektörü buluna
caktır. Karma ekonomi bir plân içerisinde yü
rütülecektir. Gerek Birinci Beş Yıllık Plân, ge
rek İkinci Beş Yıllık Plân Meclislerin tasvibine 
sunulmuş ve tasvibinden geçmiştir. Plân uygu
lamalarının neticelerine bakılacak olursa başarı 
ile de plânlar uygulanmıştır. 

Böyle olunca, «Türkiye'nin ekonomik nizamı 
hakkında söyliyecek ne söz kalıyor?» meselesi 
vardır. Evvelâ, Türkiye'nin karşılaştığı bâzı | 

I problemleri, bâzı sıkıntıları düzenin bozukluğu
na atfetme hususu, saniyen plân uygulamaları 
ile ilgili rakamlardan şüphe izhar etme hususu 
kalıyor. 

Muhterem milletvekilleri, 
Biz, Türkiye'nin problemsiz bir memleket 

olduğunu, dertsiz bir memleekt olduğunu hiçbir" 
I zaman söylemedik. Türkiye'nin bâzı problemleri 

vardır ve az gelişmiş bütün memleketlerde gö
rülen sıkıntılar Türkiye'de de görülmektedir. 
Türkiye'de nüfus, bilcümle az gelişmiş memle
ketlerde olduğu gibi, gayet hızlı bir tempo ile 
artar. Türkiye'de gayrisâfi millî hâsıla artışları 
azdır ve Türkiye'de fert başına düşen millî ge
lir düşüktür. Türkiye'de ihracat güçlükleri var
dır, Türkiye'de ithalât güçlükleri vardır, Tür
kiye'de kredi dağılımında, gelir dağılımında ak
saklıklar vardır ve bunlar yeni de değildir. Bun
ların sebebi, düzendeki bozukluk değil, Türki
ye'nin az gelişmiş olmasıdır. Bunların düzen bo
zukluğu ile bir ilgisi mevcut değildir. Bunların 
az gelişmişlikle ilgisi vardır. İşte Sayın C. H. P. 
Sözcüsü ile birleşemediğimiz nokta burasıdır. 
Nizamın, düzenin haddizatında bir kötülüğü ve 
bozukluğu yoktur. Onu doğru işletiniz. Bütün 
mesele buradadır. 

Şimdi, asırların ihmali neticesinde az geliş
miş bir duruma düşen Türkiye, kalkınmasını bi
ran içerisinde yapamaz. Plân uygulamaları 7 se
neyi doldurmuştur. Türkiye'nin bütün problem
lerinin 7 sene içerisinde halledilmesini hiç kim
seden bekliyemezsiniz. Şu halde bu konudaki 
tenkidlerde insaf ölçüleri dâhilinde kalırsak da
ha doğru hareket etmiş oluruz. Benim, sayın söz
cüye ve 0. H. P. mensubu arkadaşlarıma bu ve
sile ile anlatmak istediğim şey şudur; düzen bo
zukluğu diye diye, düzen değişikliği diye diye 
bir gün Türkiye'ye, sizlerin dahi arzu etmediği
niz, bir düzen gelebilir. Bu hususa dikkatlerini
zi çekerim, (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızda özel 
söktör için bir özel madde sevk edildiğine temas 
etmiş iken, 933 sayılı Kanun hakkında söylenen 
hususlara da arzı cevabetmek isterim. 

Şu elimde gördüğünüz kitap Maliye Bakan
lığı yaymlarındandır ve 1964 yılında yayınlan
mıştır. O tarihte O. H. P. iktidarda idi. Bu ki-

| tapta 474 sayılı Kanun vardır. C. H. P. iktidarı 
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zamanında çıkan, kabul tarihi 14 . 5 . 1964 ve 
sayısı 474 olan bu kanunun 2 nci maddesini ay
nen okuyorum : 

«Bakanlar Kurulu uzun vadeli kalkınma plâ
nının hedeflerini göz önünde bulundurarak, 
gümrük giriş tarife cetvelinin malî ve koruyucu 
etkisini memleket ekonomisine en uygun nite
likte tutmak maksadiyle Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, kararna
melerle, gümrük giriş tarife cetvelinde gösteri
len vergi nisbet ve hadlerinde ve tarifedeki not
larda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu de
ğişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve 
şartları tesbite yetkilidir. Bu suretle yapılabi
lecek değişikliklerde mevcut had ve nisbetleri 
artırıcı mahiyetteki ilâveler, kıymet esasına gö
re vergilendirilenlerde ilgili malın Gümrük Ver
gisine esas olan değerinin, ölçü esasına göre ver
gilendirilenlerde mevcut spesifik haddin yüzde 
50 sinden daha fazla olamaz.» 

Bu maddenin mânası şu; plân hedeflerine 
uygun yatırım yapanların Gümrük vergileri sı
fıra kadar indirilebilir, plân hedeflerine uygun 
olmıyan ithalâtın vergileri yüzde 50 nisbetinde 
artırılabilir. Maliye literatüründe buna «Asma 
Kilit Kanunu» derler ve Maliye literatüründe 
yeri olan bir kanundur ve bir maddedir. 

Bu 2 nci madde, muhterem 0. H. P. iktidar
da iken, özel sektör yatırımlarını plân hedefle
rine uygun yönlerde teşvik etmek için getiril
mişti. Bizim plânımız, kamu sektörü için emre
dici, özel sektör için de yol gösterici, teşvik edi
ci olduğu için, bu 474 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi tamamiyle plân ilkelerine ve plânın te
sis ettiği rejime uygundu. Bunun yerine 933 sa
yılı Kanun kaim olmuştur. 933 sayılı Kanun 
dahi, özel sektör yatırımlarını Plânın öngördü
ğü istikametlere yöneltme amacını gütmekte, 
binaenaleyh, C. H. P. nin iktidarda iken çıkar
dığı 474 sayılı Kanunla aynı istikamettedir. Ol
sa olsa, bu konu ile ilgili olarak, üzerinde du
rulması mümkün ve doğru olan husus, 933 sa
yılı Kanun tatbikatının ne şekilde yürütüldüğü 
ve kanunun esprisine uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediği hususudur. 

I 933 sayılı Kanunla teşvik edilen sektörler 
şunlar: Gıda sanayii, kimya sanayii, makina 
imalât sanayii, küçük sanayi, makina imalât, 
gemi inşa fonu, tersane inşa fonu, organize sa
nayii bölgeleri, küçük sanayii siteleri, ulaştırma;. 
depolan, çimento sanayii, cevher üretimi ve 
zenginleştirme, tarımsal gelişme, ihracatı ge--
liştirme, turizmi geliştirme. 

Bu sektörler, plânın teşvik etmek ve biran' 
önce faydalı hale getirmek istediği sektörler' 
olup, buralara teşvik tedbirleri yoliyle fon ve
rilmesinde, vergi muafiyeti tanınmasında 474 
sayılı Kanunun esprisinden ayrı bir cihet yok-
tUi'. 

933 sayılı Kanunla gümrük muafiyetleri 
ne gibi mevzularda tanınmıştır, konusunda ma
lûmat vermek ve Gümrük mu af iyetiyle ilgili 
olarak bâzı hususlarda dikkatinizi çekmek is
terim. 

Mevzuııbahis tatbikat Türk sanayiini reka
bet şartlarına intibak ettirmek, optimum ka
pasitede ekonomik sanayi kuruluşlarını temin. 
etmek bakımından son iki senede büyük fay
da sağlamıştır. Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
2 049 000 liralık muafiyet 3 ncü Demir - Çelik,, 
alimi nyum,, gübre kompleksleri, kâğıt fabri
kaları gibi, önemli projelere verilmiştir, özel 
sektörde yapılan 450 milyon liralık muafiyet 
ise; dizel motorları dişli kutuları, transmisyon 
aksamı, traktör otomobil fabrikaları, dövme 
çelik tesisleri döküm tesisleri, kimya tesisle
ri gibi, Türk ekonomisi için hayati önemi olan 
sektörlere verilmiştir. 

Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu arkadaşım,, 
I 933 sayılı Kanunun iptali sebeplerini burada 

anlatmış olduğu için, bu kısımdaki izahatım-
I dan sarfınazar ediyorum. 

Sayın Satır'ın bu seneki konuşmasında gö-
I rülen bir yenilik de % 7 kalkınma hızına ula

şılamadığı ve bunun ancak % 3 veya 3,5 civa-
I rmda olduğu tarzındaki ifadesidir. 
I Muhterem arkadaşlar, bu, önemli bir iddia-
I dır. Her halde sayın O. H. P. sözcüsü şu espi-
I ri içerisinde bu iddiayı yapmış olacak: E, Ana

yasaya uygun olarak plânlar yapılmış, prog-
I ramlar yapılmış, başariyle de uygulanıyor, % 
I 7 kalkınma hızına da ulaşılıyor; o halde bu ko-
I nııda ne söylenebilir? Olsa olsa rakamların ha-
I tali olduğu ifade edilebilir; her halde onun 
1 için bunu ifade etmişlerdir, 
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Sayın Feyzioğlu da burada gayet isabetli 
şekilde bu konuya temas ettiler, rakamlar üze
rinde durdular ve dediler ki: 

«Bu % 7 kalkınma hızını tahlil edersek 
tarımda şu kadar, sanayide bu kadar, konutî 
inşaatında bu kadar ve ulaştnmada bu kadar; 
diğer sektörlerde şu kdardır. % 7 kalkınma hı
zına ulaşılması memnuniyet vericidir ama plânın 
öngördüğü biçimde ulaşılmış bir kalkınma hı
zı değildir, inşaat sektörüyle, konut sektörüyle 
bu hıza ulaşmış olmayı memnuniyetle karşı
lamak müşküldür.» 

Doğru tenkid budur. 
Burada Sayın Feyzioğlu'nun bir sözüne ta-

mamiyle iştirak ettiğimi ifade etmek isterim;' 
«Eğer kalkınma hızı konusunda yanlış ista
tistik vermek veya bu hız şişirilmek istensey-
di tarım sektörüyle ilgili hız şişirttirdi.» demiş
ti Sayın Feyzioğlu. Bu, doğrudur; tarım sektö
ründe bu sene elde edilen kalkınma hızıda % 
0,8 olarak gösteriliyor 

Sayın Satır bir de 1970 programından pa
saj okuyup: «işte bu ifadeler de bizi teyidet-
mektedir.» tarzında bir beyanda bulundular. 

Zaman zaman Devletin resmî istatistikle
rinden şüphe edeceksiniz, zaman zaman da Dev
letin resmî dokümanına atıf yapıp, «Bu da beni 
teyidediyor» diyeceksiniz. 

Bu, şunu gösteriyor; hangisi işimize geli* 
yorsa onu alıyoruz. Bu itiyattan vazgeçmemiz 
lâzımdır. 

Yine sayın sözcü, Milletlerarası tktisadi iş
birliği Teşkilâtı yayınlarından istifade ederek : 
«Bu yabancı kaynaklar resmî belgelerdir» tar
zında ifadeler kullanarak «Ürdün'ün kalkınma 
hızı şu kadar, Yunanistan'ın kalkınma hızı bu 
kadar, iran'mki de şudur ve bizden yüksektir.» 
dediler. 

OEOD Teşkilâtı tarafından neşredilmiş elim
de bir kitap mevcuttur, rakamı oradan verece
ğim : 

1960 ile 1965 arasında Ürdün'ün kalkınma 
hızı ortalama % 9,8, 1966 da % 1,5, 1967 de 
rakam belli değil. 

Yunanistan'ın kalkınma hızı 1960 - 1965 ara
sı ortalama % 7,9, 1966 da % 7,7; 

iran'ın 1960 ile 1965 arasındaki kalkınma 
hızı ortalama % 6,3, 1966 da % 9,3; 

Türkiye'nin - aynı dokümandan alıyorum -
1960 ile 1965 devresi ortalama kalkınma hızı 
%4,1, 1966 da % 9,6. 

Şimdi muhterem Satır'a sunu sormak istiyo
rum : Bu dokümanı, OECD neşriyatı gibi, ya
bancı kaynakları mehaz ittihaz edip orada yazılı 
başka memleketlerin kalkınma hızlarını «doğ
rudur» diye burada zikrettiği halde, aynı dokü
manda Türkiye'nin kalkınma hızı da yazılı, bun
da niye şüphe izhar ediyor? 

OECD nin muhtelif tarihlerde Türkiye için 
hazırlamış olduğu raporlarda da Türkiye'nin 
kalkınma hızı, hiçbir zaman Sayın Satır'in ifa
de ettiği gibi, % 3 veya 3,5 olarak gösterilme
miştir. 

Sayın sözcü, bu yılın bütçesinde cari harca
malarda diğer yıllara nazaran artış nisbeti dü
şük olduğu için bundan da şüphe izhar ettiler 
ve «Yatırım harcamaları da geçmiş yıllara na
zaran düşüktür.» dediler. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının başın
da; 1968 yılında Millî Savunma enfrastrüktür 
harcamalarının cari giderlere dâhil edildiğini 
göz önünde tutarak yapılacak bir mukayesede, 
konsolide bütçe cari ödeneklerinin 1968 y?lmda 
% 6,5 ve 1969 yılında % 9,1 oranında artış kay
dettiği görülecektir. Diğer bir ifadeyle; ikin
ci Beş Yıllık Plânın uygulamaya başlanmasın
dan bu yana bütçelerde cari gider artışları, ifa
de edildiği gibi, % 10 un üzerinde olmamıştır. 

Saniyen, ikinci Beş Yıllık Plânla beraber 
nıütaakip yılın program ve bütçesinin hazırla
nışında, önceki yıl ödenekleri yerine, yıl için
deki uygulama tahminine dayanılmaktadır. 
1970 programında da görüleceği üzere 12,4 
milyar liradan 1969 bütçesi cari ödeneklerinin 
% 97,5 oranında uygulanabileceği ve 12,1 mil
yar lira çerçevesinde olacağı tahmin edilmekte
dir. Buna göre 1970 cari ödeneklerinin plâna 
uygun olarak % 8,3 oranında artması bir bakı
ma öngörülmüş olmaktadır. 

Yatırımlar : 
1970 bütçesinde yatırım ödeneklerinin daha 

yavaş arttığı, plânlı dönemde yatırım harcama
larının konsolide bütçe giderleri içindeki payı
nın gittikçe yükselme eğilimi göstermesi gerek
tiği ifade edilmekte ve buna dayanılarak 1970 
yılı bütçesinin kalkınma gayretlerini destekleyi
ci ve kalkınma hızını artırıcı bir bütçe olmadığı 
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iddia edilmekte, ayrıca, 1966 yılından sonra 
yatırım harcamalarının artış hızının yavaşladığı 
Öne sürülmektedir. 

Millî Savunma enfrastrüktür harcamalariy-
le ilgili düzeltme yapıldıktan sonra konsolide 
bütçe yatırım ödeneklerinin artış seyri şöyle 
olmuştur : 

1965 te % 13,8, 1966 da % 19,9, 1967 de 
% 7,1, 1968 de % 26, 1969 da % 12,4. 

1963 -1969 döneminde bütçe yatırım ödenek
lerindeki en yüksek artış 1968 yılında olmuş
tur. 

Saniyen 1969 yılında bütçe yatırım harca
malarının 1968 e göre % 8,8 oranında artarak 
6 750 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edil
mektedir. 

Buna göre 1970 yık yatırım ödeneklerindeki 
artış % 10,2 olduğuna nazaran artış hızında ya
vaşlama değil, bir miktar hızlanma vardır. Kal
dı ki, kalkınma faaliyetlerinin, sadece bütçe ya
tırımlarına dayanılarak değerlendirilmesi, eksik 
bir görüştür. 

Bilindiği üzere bütçe, kamu yatırımlarının 
sadece bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun 
yanında döner sermayeler, mahallî idareler ve 
özellikle iktisadi Devlet Teşekkülleri eliyle de 
kalkınma yapılmaktadır. Kalkınma gayreti ile 
yatırımlar arasındaki münasebetin tenkidinde, 
hiç değilse kamu sektörünün bir bütün halinde 
dikkate alınması gerekir. Nitekim, 1969 gerçek
leşme tahminine göre, 1970 yılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yatırımlarının % 13,6 oranında 
artması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, yine bilindiği üzere bütçe ya
tırımları, esas itibariyle enfrastrüktür karekte-
rindedir. İkinci Beş Yıllık Plânın sanayi sek
törüne verdiği ağırlığa ve üretken yatırımların 
öncelik kazanması prensibine uygun olarak, ka
mu yatırımlarının sıklet merkezi, şuurlu bir şe
kilde bütçeden iktisadi Devlet Teşekküllerine 
kaydırılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir ifadey
le, kamu yatırımlarının dağılımlarına; ekonomi
nin arz ve talep dengesini olumlu şekilde etkili-
yecek, istihsali, dolayısiyle maddi refahı doğru
dan doğruya artıracak ve ekonominin sağlam 
bir sanayi bazına sahibolmasına imkân sağlıya-
cak bir yön verilmiştir. 

Tenkid konusu olan transfer harcamalarının 
artış sebeplerinden birisi de budur. Zira, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin öngörülen büyük 

yatırım artışlarının finansmanı için fonların-
transferi gerekmektedir. 

Kamu yatırımlarının ağırlığını enfrastrük-
türe kaydırarak hem bütçe yatırımlarının azlı
ğı, hem de transfer ödeneklerinin fazla arttığı 
tenkidini karşılamak mümkün olabilirdi. An
cak, bu yaklaşım enflâsyonist baslaları artırıcı 
ve sanayileşmeyi yavaşlatıcı olurdu. Bundan 
kaçınılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
muhterem O. H. P. nin muhterem sözcüsünün 
bir iddiası daha var; 

Sayın sözcü, «fiyat istikrarı 1965 ten bu ya
na ciddî olarak bozulmuştur» diyor ve «A. P. ik
tidara geldiğinde istikrarlı bir ekonomi teslim 
aldı» diyor. 

Bu iddia, vakıalara ne dereceye kadar uyu
yor? 1965 ten sonraki fiyat endekslerini ve fi
yat artışlarını zikrederek açıklamak isterim : 

1965 te fiyat - endeksi 109,4, fiyat artışı 
% 8,1, 

1966 da fiyat endeksi 114,7, fiyat artışı 
% 4,8, 

1967 de fiyat endeksi 123,4, fiyat artışı 
% 7,6 

1968 de fiyat endeksi 129,1 fiyat artışı 
% 4,6; 

1969 da fiyat endeksi 136, fiyat artışı 
'/h 5,7 - % 6. 

Şimdi «A. P. iktidara geldiğinde istikrarlı 
bir ekonomi teslim aldı» sözü üzerinde, şu ra
kamlar muvacehesinde, bir parça tevakkuf et
mek doğru olur. 1964 yılının bütçe gerekçele
rine ve 1964 yılı ile ilgili ekonomik raporlara 
bakarsanız, 1964 yılında Türkiye'de bir reses-
yon olduğunu görürsünüz. 1964 yıllının bilhassa 
ilk yansında Türkiye'de bir resesyon vardı. 

iSayın Feyzioğlu'nun, «Bir partinin meclisin
de veya parti organında çalışan profesörler ol
ması doğru değildir» diye söylediği sayın pro
fesör, o zaman plânlamada çalışmakta idi. Ken
disine sorarsanız, bu sözlerimi teyidedecektir. 

1964 yılında resesyona mâni olmak için bâzı 
tedbirler alındı ve Türk ekonomisine 700 mil
yon lira kadar emisyon yapılıp, para zerk edildi. 
Ba sebepledir ki, «1964 yılının ikinci yarısında 
ekonomide bir canlanma müşahade edildi» diye 
raporlar yazar, işte 1964 yılında alınan bu ted
bir dolayısiyledir ki, 1965 senesinde fiyatlar, 
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plânlı devrenin en yüksek artışını kaydetmiş ve 
fiyat artışları % 8 in üzerine çıkmıştı. Bu du
rum muvacehesinde «A. P. nin istikrarlı bir 
ekonomi teslim aldığını» ifade ve iddia etmek 
güçtür. Bundan sonra gelen fiyta artışlarına 
bakacak olursanız, bilâkis nispî fiyat istikra
nın, 1965 ten sonra ve 1965 te iktidara gelen 
hükümetlerin sağladığı anlaşılır. Tam tersi. 

Fiyatlarla ilgili mâruzâtıma son vermeden 
şu hususu açıkça belirtmek isterim: % 6 gibi 
bir fiyat artışı, küçümsenecek bir artış değil
dir ve Türkiye gibi kalkman memleketlerde 
% 3, % 4 nihayet % 5 gibi fiyat artışları nor
mal karşılanabilir, ama % 6 fiyat artışı, istik
rarın sınırına dayanmış bir fiyat artışıdır. Bu
nun tedbirlerini alıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; her sene bütçele
rimiz münakaşa edilirken - meclislerimizde ve 
Bütçe Komisyonunda - tartışılması mûtadolan 
bütçe açıklan konusu vardır ve bütçe münakaşa 
edilirken bütçe açıManndan söa etmekten da
ha normal de hiçbir şey olamaz. 

1961 yılından itibaren bütçe açıklarını, evvelâ 
genel bütçe açıklarını arz ediyorum: 

1961 de bütçe 44S milyon, 1962 de 100 mil
yon açık vermiştir, 1963 te 5 milyon fazla ver
miştir, 1964 to 613 milyon açık vermiştir, 1985 
to 900 milyon, 1966 da 690 milyon, 1967 de 93 
milyon fazla vermiştir, 1963 de 691 milyon açık 
vermiştir. 

Bu rakamları zikretmekten maksadım şu; 
1961 yılında dahi bütçe 443 milyon lira açık 
vermiştir ki, o zaman plânlı devre yok idi. Mü-
taakıp yıllarda, iki sene müstesna, genel bütçe
ler devamlı şekilde açık vermiştir. Konsolide 
bütçelerin açıkları ise, daha fazladır. 
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ye olamaz. Hedef, tüm iktisadi dengenin, diğer 
bir ifade ile, mevcut kaynakların tam bir şekil
de kullanılmasına imkân bahşedecek genel arz 
ve talep dengesinin tesis ve idamesidir. Bu ba
kandan bütçe sadece bir araçtır, bir vasıtadır. 
Zamanımızda malî politika ve bu meyanda büt-
çr politikası tüm iktisadi dengeyi tesis ve ida
me ettiği ölçüde muvaffak olmuş ve hedefine 
ulaşmış sayılır. 

Şu hususa hemen işaret etmek yerinde olur 
ki, iktisadi denge her zaman ve her yerde za
ruri olarak bütçe denkliğini gerekli kılmaz. 
Gerçekten iktisadi denge bâzı ahvalde bütçe
lerde fazlalığı, bâzı ahvalde ise açığı, diğer 
bir ifade ile,- açık: finansmanı da zorunlu ve 
faydalı kılabilir. 

Piyasa ekonomisinin ve özel teşebbüsün hâ
kim olduğu ülkelerde halkın ve müteşebbisle
rin ekonomi içi veya ekonomi dışı âmillerin et
kisi altında tasarruf meyilleri ve davranışları, 
yatırım harcamaları ve istihlâk talepleri tah
minlerden ve projeksiyonlardan farklı şekilde 
tezahür ve tecelli edebilir. Plânlı ve karma 
ekonomilerde, sık olmasa bile, bu durumlara 
rastlanabilir. Karma ekonomilerde özel sektö
rün davranışları plân ve programlarda öngö
rülen hedeflerden inhiraf edebilir, efektif ta
lep, hedefleri aşabilir veya tahminlerin geri
sinde kalabilir. Hususiyle, özel teşebbüsün ya
tırım harcamaları plân hedefinin hayli altında 
seyredebilir. İttihaz olunan monoter veya diğer 
endirekt tedbirlerde kısa zamanda telâfi edi
ci ve düzeltici yönde olumlu sonuçlar vermiye-
bilir. Böyle durumlarda yatırım hedeflerini 
gerçekleştirmek, toplum talebi plân ve prog
ramlarda öngörülen seviyelerde tutabilmek üze
re bütçelerden, evvelce tesbit olunan miktar
lardan farklı harcamalar yapmak ve binnetice 
bütçje denkliği prensibinden ayrılmak zarure
ti ortaya çıkaJbilir. Çağımızın iktisadi düşünce
leri, bütçe denkliği prensibinden ayrılma ve 
sapmaları, fiyat istikrarı sağlandığı, istihdam 
hacmi arttığı, kalkınma hızı arzulanan hedefe 
yaklaştığı müddetçe muhik ve mâkul karşılı-
yalbilir. 

Muhterem milletvekilleri; bu sözlerimle 
açık bütçelerin methiyesini yapmıyorum. Yan
lış anlamamanızı istirham ederim. Bu sözlerim
le şunu demek istiyorum; bütçe bir vasıtadır. 

Zamanımızda bütçelerin diğer yönleri yanın
da telâfi edici ve düzenleyici yönü bilhassa 
ovıem kazanmaktadır. Bütçelerin bu yönü, yani 
düzenleyici ve telâfi edici fonksiyonu her zaman 
bütçe denkliği prensibi ile bağdaşmamaktadır. 

Hiç şüphesiz, normal şartlar içinde bütçe 
denkliği büyük bir değer taşımakta ve iktisadi 
istikrar ve gelişme üzerinde olumlu etkiler yap
maktadır. Bunun içindir ki, hükümetler bütçe
lerin hazırlanmasında ve uygulanmasında «den
ge» prensibi üzerinde titizlikle durmaktadırlar. 

Bununla beraber unutmamak lâzımgelir ki, 
bütçe denkliği veya denk bütçe bizatihi bir ga-
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Eğer, fiyatlar artmıyorsa, kalkınma hızına 
ulaşılıyorsa, ekonomideki gelişme mâkul ve 
arzu edilen seviyede gerçekleştiriliyorsa, büt
çe iyi bir âlet olarak kullanılmış demektir. 

Bizim bütçelerimizde görünen diğer hususi-
yetlerlen birisi de, yıl içerisinde bütçelerin 
önemli miktarda ek ödenek almaları ve yıl 
sonlarında da önemli miktarda ödeneklerin ip
tal edilmesi veya yok edilmesidir. 1967 den iti
baren rakamlan zikrediyorum. 

İlk rakamları; genel bütçe olarak verdiğim 
için, bunları da genel bütçe olarak arz ediyo
rum : 1961 bütçe yılı içinde 515 milyon ek 
ödenek alınmış, 534 milyon ödenek de yıl so
nunda iptal edilmiştir. 1962 de 212 milyon ek 
ödenek alınmış, 1 231 000 lira ödenek iptal 
edilmiştir. 1963 te 385 milyon ek ödenek alın
mış, 881 milyon ödenek iptal olunmuştur. 
1964 te 585 milyon ek ödenek alınmış, 
1 262 000 000 lira ödenek iptal olunmuştur. 
1965 te 1 352 000 000 ek ödenek alınmış, 
1 273 000 000 lira ödenek yok edilmiştir. 
1966 yılında 868 milyon ek ödenek alınmış, 
1 031 000 000 lira ödenek yok edilmiştir. 1967 
de 1 094 000 000 lira ek ödenek alınmış, 
1 205 000 000 lira ödenek iptal olunmuştur. 
1968 de 2 058 000 000 lira ek ödenek alınmış, 
2 420 000 000 lira ödenek iptal olunmuştur. 

Şimdi dikkat edecek olursanız, gerek plânlı 
devirden önce, gerek Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının uygulanması sırasında; gerek 
O. H. P. nin iktidarda olduğu devirlerde, ge
rek mütaakıp devirlerde bütçeler, önemli mik
tarlarda ek ödenek almış ve önemli miktar
da ödenek yok edilmişjtiir. Bu konuda aslında 
kimsenin kimseye söyliyeceği bir şey yok. 

Bütçelerdeki bu durum, daha ziyade plânlı 
devrin özelliğinden de ileri geliyor. Çünkü, 
kalkınma plânlarında ve plân stratejisinde eko
nominin istikrarı bir ilke olarak kabul edil
miştir. Ekonominin istikrarını sağlamak için, 
ödenek iptalleri cihetine ve mecburi tasarrufa 
gidilmek, gelmiş geçmiş bütün hükümetler 
tarafından mecburi addolunmuş ve buna baş
vurulmuştur.. 

Maliye Bakanlığında fonksiyonel bütçe, 
program bütçesi çalışmaları devam etmekte
dir. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar ve 
bütçelerdeki ödeneklerle hizmetler arasındaki 

irtibat sağlanıncaya kadar bu durumun devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

1970 yılı bütçesinin açığı ile ilgili olarak 
Sayın Feyzioğlu «Ek ödenek verilmezse, Vergi 
kanunları zamanında çıkarılırsa, tahsilat kendi 
haline bırakılmazsa, takibedilirse, 1970 bütçesi 
açık olmıyabilir, denk kapanabilir» dediler ki, 
aynen iştirak ediyorum. 

Sayın O. H. P. sözcüsü liberasyon ithalâtı
nın bir tarihte durdurulduğunu tenkidettiler. 
1969 senesinden liberasyon listelerinden yapıla-
lacak ithalât taleplerinin kabul edilmemesi ka
rarına temas ederek bu tenkidi yaptılar. Şu 
hususu sarahatan belirtmek isterim ki, yapılan 
iş, liberasyon ithalâtının durdurmak değil, 
liberasyon ithalâtı talebini durdurmaktır ve ilk 
defa da yapılıyor, değildir. Bu kararın alınma
sına sebep, taleplerin plânda öngörülen hacım 
üzerine çıkmakta olmasıdır. 

Filhakika, 1969 senesi zarfında liberasyon 
listelerine dâhil malların ithalâtının 355 milyon 
dolar olacağı hesaplanmıştır. Talep kabul et
meme kararı alındığı sırada 10 . 11 . 1969 tari
hinde sene başından beri liberasyon listelerin
den yapılan ithalât için ödenen döviz tutarı 
303 milyon dolar, idi. O tarihte bu 
listelerden ithalât için vâki müracaatlardan 
henüz is'af edilmemiş olanların tutarı da 139 
milyon dolar idi. Görüleceği üzere yapılan 
transferler ile bekliyen muamelelerin yekûnu 
plânda öngörülen rakamı geçmektedir. İşte bu 
ssbeble «Talep kabul etme» durdurulmuştur. 
Ancak, hemen işaret edeyim ki, transferler 
ve ithalât muntazaman devam etmiş ve 1969 
senesinde liberasyon listelerinden ithalât için 
cem'an 372 010 000 dolar ödenmiş bulunmak
tadır. Bu rakam, plânda öngörülen 355 milyon 
dolar ile mukayese edildiğinda sarahatan gö
rülmektedir ki, liberasyon ithalâtını durdur
mak mevzuubahsolmadığı gibi, plânda da ön
görülen rakamdan fazla ithalât yapılmıştır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü 
ve diğer sözcüler, yabancı sermaye konusuna 
değindiler, dış borçlar konusuna temas etti
ler. Bu konu ile ilgili olarak uzun uzadıya 
izahat vererek vaktinizi almak istemiyorum. 
Ancak, dış borçları ve yabancı sermayeyi 
tenkideden arkadaşlarıma şu suali sormak is
tiyorum : Türkiye, kalkınmasını gerçekleştire
bilmek için dış finansmana ihtiyaç duyan bir 
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memlekettir. Türkiye'nin dış ticaret dengesi 
açıktır, ödemeler dengesi açıktır. Kalkınmasına 
devam etmek ve % 7 kalkınma hısım sağla
mak için de dış finansmana İhtiyaç duyulmak
tadır. Dış borç almıyacaksmız, yabancı ser
mayeye de iltifat etmiyeceksiniz, dış finans
man açığını nasıl kapatacaksınız? Bunun ce
vabını bulmak hem zordur ve hem de müm
kün değildir. Bu takdirde şu tercihi yapa
caksınız; ya, kalkınmanızı feda edip yeriniz
de sayacaksınız, yahut da mâkul ölçüler için
de müsait şartlarla yaıbancı sermayeyi ve dış 
borçları göze alacaksınız. 

Yabancı sermaye ile ilgili olarak Adalot 
Partisi sözcüsü geniş izahat vermiş olduğu 
için bu konuyu geçiyorum. Yalnız, yabancı ser
mayeye müsaade verilirken, gözü. kapalı ola
rak hareket edilmediğini, Türkiye'nin men
faatlerinin daima göz önünde tutulduğunu, 
buna misal olarak da, birkaç yabancı fir
maya şu şartın konulmuş olduğunu sayın 
milletvekillerine arz etmek istiyorum. 

Coca Cola Export Corporation Türkiye is
tanbul şubesi - mukavelesine göre - transfer 
edilecek kâr kadar bir özütü mütaakıp yılda 
ihracetmek mecburiyetindedir. 

Pepsi Cola mamulleri Şirketi transfer edile
cek kâr kadar bir özütü mütaakıp yılda ihraç 
edecektir. 

Auer İmalât A. Ş. 1 020 000 liralık serma
yeye isabet eden kârın her yıl 2/3 ü kadar ihra
cat yapmak mecburiyetindedir. 

Lever Botaş Sanayi ve Ticaret Limited Şir
keti imal edeceği deterjan ve gliserini münhası
ran ihracetmek mecburiyetindedir. 

Bu şirketlerin «Know - haw» patent ve 
«royalllty» hakları dolayısiyle yapacakları trans
ferlerin muayyen bir müddeti geçeımiyeceği, üç 
yıl gibi, beş yıl gibi, bir müddet sonunda artık 
«royaîty» olarak «Know - haw» olarak transfer 
yaprlamıyacağı kaydı da son zamanlarda muka 
velelerine konulmaktadır. 

Burada mühim olan, yabancı sermayenin 
menfaatleri ile Türkiye'nin menfaatlerini telif 
etmektir. Sayın Güven Partisinin sözcüsü «ya
bancı sermayenin bir ateşe benzediğini» anlatır
ken bu hususu ifâde etmek istemiştir. Eğer 
memleketimizin menfaatlerine uygun tarzda 
yabancı sermayeyi teşvik ediyorsanız, memle

ket ekonomisini bu vesile ile kapandırıyorsu
nuz demektir ve Adalet Partisinlin yaptığı ve 
yapmak istediği de budur. 

Dış borçların kötü olduğu konusuna gelin
ce : Türkiye yatırım yapan bir memlekettir. 
Yatırımların yükünü, bu işin nazariyatında da 
yazıldığı gibi «sadece yaşıyan nesillerin omuz
larında mı bırakmalıdır?» Yoksa bu yatırımlar, 
semerelerini âtide vereceklerine göre ve uzun 
yıllar semerelerini vermeye devam edecekleri
ne göre, «gelecek nesillerin de bunda hissesi mi 
olmak lâzım gelir» diye bir sual soracak olur
sanız, dış borcun o kaidar kötü bir şey olmadı
ğı kanısına varırsınız. Ancak, bununla dış bor
cun % 100 iyi olduğunu söylemek istemiyorum, 
Şüphesiz ki, dış borçlanmanın şartlan müsiait 
olmalıdır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, al
tın ve döviz rezervleriyle ilgili olarak mütalâa
da bulundu. Altın ve döviz rezervlerimizin 1969 
ssnesi içinde artmasına temas ederek, bu hali 
âdeta tenküdetmekte ve rezerv artışlarının se
bebi iolarak, akreditif uvertürlerinin peşin öden
mesi yerine, akreditif vesaikinin muhabir ban
kalara ibrazı sırasında ödenmesi yanında trans
ferlerin icra edilmemesini göstermektedir. 

Meselenin saralhate kavuşması için evvelâ 
rezervden ne anlaşıldığına bakmak lâzımdır. Bu
gün bütün Dünya merkez bankalarınca ve Bey
nelmilel Para Fonunca kabul edilen esais, brüt 
rezerv sistemidir. Diğer bir ifade ile, Merkez 
Bankasının ve Devletin yakın ve uaak taahhüt
lerini tenzil etmek suretiyle net olarak hesap
lanan bir rezerv anlayışı mevcut değildir. 1969 
senesinde yapılan iş, bütün dünyaca kabul 
edilen sisteme dönülmek lolmuştur. Yani, bu sis
teme dönülmek suretiyle şimdiye kadiar aleyhi
mize işliyen, diğer bir ifade; ile bizden çok da
ha zengin olan ve kendilerinden kredi aldığı
mız memleketlere faizsiz kredi veren mekaniz
ma tashih edilmiştir. 

Bir kere şu hususu sarahatla ifade etmek is
terim ki, rezervlerimmn artışının, ithalâtın kı
sılmasına bağlanması katiyen doğru değildir. 
Zira, 1969 senesi tediye muvazenesine göre ser
mesi döviz ödemek suretiyle yapılacak ithalâ
tın, yani program ithalâtının tutarı 590 milyon 
dolardır. Buna karşılık Merkez Bankamızın ra
kamları garahatan göstermektedir ki, bu saha-
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ya yapılan transferlerin tultarı 592 milyon do
lar . Olmuştur. Başka bir deyimle, plânda öngö
rülen ithalât için gerekli dövizin tamamı it
halâta tahsisi edilmiştir. Ayrıca sunu da belirte
yim M, bu sisteme dönülmek suretiyle mermin 
altınlarımızdan 30 milyonluk kısmı serbest hale 
getirilmiş olduğu gibi, biriken dövizler yüksek 
faizli hesaplara yatırılmak suretiyle bir taraftan 
ödenen faizlerin tutarı azaltılmış, diğer taraf
tan bu mevcutlarımızdan faiz de alınmış ve bu 
suretle görülmiyen kalemler gelirlerinin artma
sına yardımcı olunmuştur. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin izlediği bir 
diğer politika, bizimle alâkası olmıyan bâzı hu
susları bize atfetmek tarzında kendisini göster
mektedir. Meselâ, Sayın Satır'in bir sözü: «ik
tidarın amacı diktacı heveslere ortam mı yarat
maktır?» Hayır bunun bizimle hiçbir ilgisi mev
cut değildir. 

Sayın Satır, irtica olaylarından söz etti, Ata
türk'ten bahsetti. 

Bir defa daha şunu sarahatle ifade edelim 
ki, Adalet Partisi her türlü aşırı alkımların kar
gındadır ve Adalet Partisi milletvekillerinin 
yaş ortalamasına bakacak olursanız, hepsi de 
Atatürk neslidir. Adalet Partisi de en az, «Ata
türklü» olduklarını söyliyenler kadar Atatürk
çüdür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Atatürk'ü inhisar altına almayınız. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 
Ortak Pazar konusuna temas etmiştir. Güven 
Partisinin Sayın Sözcüsü de, Ortak Pazar konu
su ile ilgili mütalâaalarda bulunmuştur. Gerek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse Senatoda cere
yan eden müzakereler sırasında Ortak Pazarla 
ilgili mütalâalarda bulunan muhalefet sözcüleri 
ile, bu mütalâalara cevap veren iktidar partisi
ne mensup sözcülerin ve Hükümetin g'örüşleri 
tebellür etmiştir. Ankara Anlaşmasına göre, 
beş yıllık hazırlık dönemi sona erdiği için, ge
çiş döneminıe geçme hususunda Türkiye ile Altı
lar arasında bir yıla yakın bir zamandan beri 
müzakereler cereyan etmektedir. Vaktinizi al
mamak için Ortak Pazar konusunda uzun iza
hat arz etmiyeoeğim. Ancak, Ortak Pazara giril
mesine taraftar olmayanlara şunu sormak istiyo
rum: Türkiye'nin ihracatımn % 30 veya % 35 i 
Ortak Pazar memleketlerine yapılmaktadır. Or
tak Pazara girilmediği takdirde Türkiye ile ay
nı mahsulleri yetiştiren ve Ortak Pazar üyesi 

olan devletlerin rekabeti ve Ortak Pazar statü
sü karşısında bu ihracatı Türkiye nereye yapa
caktır? 

Ortak Pazara girilmesi hususunda acele edil
diği, Türk sanayiinin durumunun düşünülmedi
ği doğru değildir. Müzakerelerin bu konuda bir 
yıldan beri devam etmiş olması ve halen de 
neticelenememiş bulunması müzakerelerde Tür
kiye'nin menfaatinin önplânda tutulduğunu gös
termektedir. 

Muhterem milletvekillerine şunu arz etmek 
isterim; Ortak Pazarla ilgili müzakerelerde mem
leket menfaati önplânda tutulmakta ve sanayi
imizin gelişmesine mâni olacak hiçbir şart ka
bul edilmek istenilmemektedir. Bu suretle Gü
ven Partisinin Sayın Sözcüsüne de arzı ceva-
betmiş oluyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 
1970 bütçesinin sosyal adalet ilkesini ve ekono
mik gelişmeyi sağlıyacak bir bütçe olmadığını 
ifade ettiler. Ekonomik gelişmede şunu arz et
mek üsterim: Türkiye'deki ekonomik faaliyetle
rin ancak 1/5 i konsolide bütçedir ve Türkiye'
deki ekonomik faaliyetlerin 1/4 i kamu sektörü
ne ait faaliyetlerdir. Bütçeyi iyi bir araç olarak 
kullandığınız takdirde ve bütçedeki yatırım öde
neklerini yerine sarf ettiğiniz takdirde, ekono
mik gelişmeye yardım etmiş olursunuz. 

Sosyal ilkeyi tahakkuk ettiremiyeceği konu
sundaki mütalâaya gelince; Sayın Satır, kendi 
konuşmasını daha önce hazırlamış. Burada büt
çeyi takdim eden konuşmamda sosyal adalet il
kesiyle ilgili olarak çok sözler söyledim ve 1970 
bütçesinin ödeneklerini zikrettim. Sayın Satır, 
benim konuşmamdaki bu pasajları görmemez-
likten gelip, kendisinin evvelce hazırladığı met
ni okumayı tercih etmiştir. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Sosyal adaletin tesisi ile ilgili olarak Adalet 
Partisinin Sayın Sözcüsü burada tafsilâtlı iza
hat verdi. Bunları tekrar edecek değilim. Ancak, 
satır başlarını okumak suretiyle yetineceğim. 

Sosyal adaletin tesisi konusunda fiyat istik
rarının korunması önemli bir yer işgal eder. 
Plânlı devrede nispî fiyat istikrarı korunmuştur 
ve nispî fiyat istikrarı korunmaya devam edil
mekte ve çalışılmaktadır. 

Tasarruf bonoları istisnası kabul edilmiştir, 
bunun bütçeye yüklediği yük 500 milyon lira 
civarındadır. 
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Aögari geçim indirimleri iyileştirilmiştir. 
Bütçenin her sene bu suretle katlandığı fedakâr
lık 500 milyon lira civarındadır. 

Emekli aylıkları % 70 nisbetine çıkarılmış
tır. 250 liralık asgari emekli maaşı 300 liraya çı
karılmıştır. 

'Asgari ücret te'sbit edilmiş, işçilerimizin as
gari ücret altımda ücret almaları önlenmiştir. 

Döstekleme alımları muvaffakiyetle devam 
etmekte ve destekleme alımlarına tahsis edilen 
krediler yıldan yıla büyümüştür. 

Köy ve köylü sorunlarına Adalet Partisi ka
dar eğilen bir iktidar daiha gelmemiştir. Bunun 
rakamlarını Sayın Müftüoğlu burada uzun uza-
dıya zikretmiş olduğu için tekrar etmiyorum. 

Konuşmamda söylemiş olduğum gibi, bunun 
dışında ziraate 10 milyar liralık bir kredinin 
önümüzdeki yıl verilmesi programlanmıştır. Es
naf ve sanatkârlara verilecek kredi haddi yük
seltilmiştir. 

C. H. P. nin Sayın Sözcüsü, ithalât kompo
zisyonunun da bozulduğunu ifade ettiler. Yatı
rım maddeleri ithalâtı 1964 te 245 milyon, 1865 
te 241 milyon, 1966 da 341 milyon, 1967 de 323 
milyon, 1968 de 366 milyon. Demek ki, yatırım 
maddeleri ithalâtı artmıştır. 

Tüketim maddeleri ithalâtı 1968 senesinde 
sadece 36 milyondur. 

Hammaddeler ithalâtı 360 milyon. 
Yatırım madde ithalâtı içersinde inşaat mal

zemesi 26 milyon, makina ve teçhizat 340 mil
yon. 

Bu rakamlar, sayın sözcünün ithalâtın kom
pozisyonunun bozulduğu hakkındaki iddiasını 
teyidetmektedir. 

İhracatımız da yıldan yıla artmaktadır, 1963 
yılında 368 milyon dolar olan ihracat, 1969 da 
540 milyona ulaşmıştır. 

Sayın sözcünün Türkiye'deki vergi yükü ile 
ilgili bir beyanı daha oldu; gayrisâfi millî hâsı
la içerisindeki vergilerin payının % 20 olduğu
nu, birçok devletlerde bunun çok fazla olduğu
nu, binaenaleyh Türkiye'de bir vergi rezervi 
bulunduğunu ifade ettiler. 

Bu beyam mücerret bir şekilde burada söy
leyip geçmek doğru bir şey değildir. O memle
ketlerdeki nüfus başına isabet eden gayrisâfi 
millî hâsılayı da hesaba katmak lâzımdır. Bu 
yükü biraz daha fazlalaştıracak olursanız, Tür

kiye'de fert başına millî gelir düşük olduğu için, 
bir defa bu fert başına düşen millî gelirin ta
mamını birçok zümrelerde vergi olarak almak 
gibi bir durum ile karşılaşılabilir. Kaldı İd, bu 
hususta program ve plân hedeflerinin de üstü
ne çıkılmıştır. Plân hedefi, vergi gelirleri ola
rak 1968 de % 17,13, gerçekleşme % 15,54, 
1969 da % 17,8, gerçekleşme % 16,1 dir. 1970 
te % 18,1, gerçekleşmenin % 18,7 olacağı an
laşılmaktadır. 

Bu tasnifi vasıtalı ve vasıtasız vergiler ola
rak da yapabilirim. Vaktinizi almamak için ge
çiyorum. 

Bunun haricinde, vasıtalı ve vasıtasız vergi 
münakaşası yapıldı, öteden beri yapılan müna
kaşalardan biridir. Vasıtalı Vergiler, Vasıtasız 
Vergiler tasnifi yapılırken; Vasıtalı Vergilerin 
umumiyetle adaletsiz vergiler olduğu ifade edi
lir. Biz de daima bu kürsülerden bunu söyleriz; 
Vasıtalı Vergilerin genellikle adaletsiz vergiler 
olduğu doğrudur. Ancak, bu vergilerde de şak-
sileştirme prensibini uygulamak ve zaruri ihti
yaç maddeleri üzerine vergi koymamak sure
tiyle bu vergilerde adaleti sağlamak mümkün
dür. Birçok devletlerde, bilfarz İtalya'da va
sıtalı vergilerin payı Türkiye'dekinden daha da 
fasladır. 

Muhterem milletvekilleri, benden evvel ko
nuşan sayın sözcülerin temas ettikleri birçok 
hususlara cevap vermeye çalıştım. Bu cevap
larımı tamamen objektif esaslar içerinde kalarak 
ars ettim. Sayın sözcülerin temas ettikleri mev
zulardan bâzılarına temas edememişsem, bu, 
fazla vaktinizi almamak için olmuştur, o müta
lâalara aynen katıldığımız mânasına gelmemek
tedir. 

1970 bütçesinin ve bu bütçenin uygulaması
nın milletimize hayırlı olacağına inamyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar...) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ba
kandan sonra sırada bulunan arkadaşımız Sa
yın Hakkı Gökçe'dir. Fakat, bu arada Güven 
Partisi Grupu ikinci kez söz istediği için Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Feyzioğlu'na söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

G. P. ADINA TURHAN FEYZİOĞLU (Kay
seri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
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maruzatım çok kısa olacaktır. Çok uzun süren 
bir müzakereden sonra bu teminatı vererek söze 
başlamayı, Yüce Meclisin şu andaki hissiyatı ba
kımından zaruri görüyorum. Bu hususta sicili 
çok yüklü olan grup sözcüleridir umumiyetle. 
Grup sözcüleri ekseriyetle grup adına uzun ko
nuşurlar. Bu konuşmam grup adına bir konuş
ma olduğu halde,-şahısları adına konuşacak ar
kadaşlar için Yüce Meclisin tanıdığı sürenin da
ha altında bir sürede konuşmamı bitirmeye gay
ret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Parti
si Grup Sözcüsü Müftüoğlu arkadaşımızın sa
bahki konuşmasını takibetmeye çalıştım ve ya
zılı metnini temin imkânını bulamadım. Fakat, 
Anadolu Ajansının yayınlamış olduğu bir özet
ten faydalanmak suretiyle bâzı konularda hata 
yapmamak için bir metin kullanmaya çalıştım. 

Sayın Müftüoğlu arkadaşımızla, çok esaslı 
bâzı noktalarda, görüş ayrılığı içinde olduğumu
zu arz etmek isterim. Bunlardan biri yabancı 
sermaye konusu arkadaşlar. Buna tekrar dön
mek zorundayım. 

Yabancı sermaye konusunda «ateş» misalini 
de vermek suretiyle Güven Partisinin bu konu
yu sadece akıl ve millî menfaat açısından ince
lediğini, yabancı sermayeye prensibolarak dost 
veya düşman olmak gibi bir hususun söz konu
su olamıyacağını, millî menfaate uygun şekil
de kullanmak gerektiğini ifade etmiştim. 

Sayın Müftüoğlu'nun, Anadolu Ajansı tara
fından yayınlanmış olan konuşma metninde bir 
kısım var ki, bunu okumak istiyorum. Adalet Par
tisi sözcüsü, «Yabancı sermaye, sadece bir ser
maye değil, aynı zamanda memlekette bulun-
mıyan teknolojinin, teknik bilginin istihsal, pa
zarlama ve işletme organizasyonunun da mem
lekete getirilmesi demektir. Bu bakımdan ya
bancı sermaye hareketlerini sadece bir para ge
tiren ve para götüren hareket olarak görmek 
yanlıştır. Kalkınmanın şiddetle ihtiyaç göster
diği teknik bil^i, sevk ve idare ve pazarlama 
usulleri; bizim memleketlerimiz gibi gelişme ha
lindeki ülkelere».. Dikkat buyurun «Ancak bu 
yoldan gelebilir. Kalkınmanın neticesi olarak 
istihsal ve ihracatta meydana gelecek gelişmeyi 
dünya pazarlarına aktarabilmekte bâzı yabancı 
sermaye teşebbüslerinin işbirliği ile gerçekleşe
bilir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu sabahki konuş
mamda da ifade etmiştim; yabancı sermaye hiç 
şüphesiz Türkiye'ye ne getiriyor, döviz olarak, 
ne götürüyor, bunu hesabetmek lâzımdır. Bir 
döviz bilançosuna etki konusu vardır, bir de 
- şüphe yok - teknoloji yönü vardır. 

Türkiye gibi iktisaden gelişmeye muhtaç ül
kelere teknik bilginin, çağdaş teknolojinin, pa
zarlama usullerinin, işletmecilik ve sevk ve ida
re bilgisinin ancak yabancı sermaye yolu ile ge
leceğini iddia etmek, korkunç derecede hatalı 
ve müsaade buyurursanız ilâve edeyim, korkunç 
derecede tehlikeli bir anlayıştır. 

Teknik bilgiyi elde etmenin daha ucuz yol
ları vardır değerli arkadaşlarım. Getirdiğinden 
fazla götüren bir yabancı sermaye hareketine, 
sadece teknik bilgi getirecek, diye «evet» deme
nin âlemi yok. Eleman gönderirsiniz, yetişti
rirsiniz, teknik bilgiyi bulunduğu yerde öğre
nir gelir. Memlekette eğitim kurumlarını ge
liştirirsiniz, teknik bilgiyi öğrenir. Teknolo
jik gelişmeleri taîribetmenin Türk Milleti için 
ancak yabancı sermayenin gelmesiyle mümkün 
olabileceğini ifade eden zihniyet, bu «ancak» ke
limesinin burada bulunması, bizi hakikaten en
dişeye sevk etmiştir, bir defa daha. 

Yabancı sermaye konusunda, ne getiriyor, 
ne götürüyorsa bakmaya mecburuz. Türkiye'ye 
döviz olarak ihracat yapmak suretiyle yılda 5 
milyon dolar kazandıran bir yabancı müessese
nin, 2 milyon, 3 milyon dolar kâr transfer etme
si, net döviz bilançomuzda bize iki milyon dolar 
kazanç bırakıyorsa, böyle yabancı sermayeye 
Güven Partisi olarak «hayır» diyecek bir sakîm 
zihniyet içinde değiliz biz. Biliyoruz M, Ame
rika Birleşik Devletlerinin iktisâdi kalkınmasın
dan, bugün komünist bir ülkenin, Sovyet Rus
ya'nın kalkınmasına kadar, yabancı teknoloji
den faydalanma gayretleri güdülmektedir, ital
ya'nın Fiat Kumpanyasiyle, Fransa'nın Renoult 
Kumpanyasiyle, Sovyet Rusya, geri kalmış sa
nayiini geliştirmek için, otomobil alanında iş
birliği yapmayı düşünebilir. Ama «Ne getiriyor, 
ne götürüyor hesabına bakmayın, bu bir para 
meselesi değildir biz; bilgiyi, medeniyeti adeta 
yalnız bu yoldan öğreniriz» diyen zihniyete ka
tılmıyorum. Böyle anlayış olmaz. Teknik bil
giyi öğreneceğim diye, memlekete üç getirip, 
sekiz götüren yabancı sermayeye kesin olarak 
«hayır» diyoruz. (G. P. sıralarından alkışlar.) 
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Ne getirdiğine bakarım, ne götürdüğüne ba
karım. Onun içindir ki, bu, bir matematik işi
dir, bir hesap işidir, döviz bilançosu meselesi
dir. Hele Türkiye gibi temel dâvası, dış ödeme 
dengesinde açığı olan bir ülkede; bu dış ödeme 
açığına, bir de yabancı sermayenin az getirip 
çok götürmesi suretiyle bir başka açığı, da ekli-
yemeyis. 

«İhracat yapmayı da bize ancak yabancı ser
maye öğretebilir» gibi bir zihniyet var, Sayın 
Müftüoğlu'nun konuşmasında. «Pazarlama usul
lerini, sanayimizin mamullerini satabilmek için 
bu sanayii mutlaka ortaklaşa kurmamız lâzım..» 
yok, böyle bir şey arkadaşlar. 

Maden kaynaklarımız kıttır, «Madenleri
mizi satmak için, gelsin, yabancı ile bera
ber işletelim, o pazarlasın» dediğiniz, zaman, 
Türkiye'nin kalkınması için; iki defa değil, 
bir defa kullanmaya ancak imkân bulacağımız 
bu kıt ve sınırlı kaynakları, Türkiye'nin kal
kınması için değil, başkalarının kalkınması 
için kullanmak gibi yanlış bir yola gitmiş olu
ruz. 

Yabancı sermayeden yararlanmanın usul
leri var, yeri var. Ateşi lokomotifte kulla
nıp, lokomotifi, treni yürütmek başka şeydir, 
beni sen kurtaracaksın diye çıplak ellerle 
ateşi avuçlayıp, çıplak göğsüne bastırıp vücu
dunu kavurmak, yakmak başka şeydir. Biz, 
bu ikinci zihniyetin karşısındayız; yabancı ser
mayeyi akıllıca kullanmak fikrini temsil edi
yoruz. 

Ortak Pazar konusunda sayın sözcünün 
ifade ettikleri, endişelerimizi izaleye kâfi gel
memiştir. Güven Partisi, Ortak Pazarla iliş
kilerimizin geliştirilmesine taraftardır. Hür 
dünya ile ilişkilerimizin hem iktisadi, hem s-
yasi alanda geliştirilmesine taraftardır. 

Ancak, bu konuşmada değerli arkadaşımız, 
«Bu bir fırsattır, neticeye ulaşacağımız husu
sunda mutlaka bir garanti yoktur, bu fırsatı 
kullanmak için gayret göstermek lâzımdır» 
diyor. Bu kısmı doğru, gayret göstermek 
lâzım. Katılmadığımız nokta veya bize temi
nat verecek şekilde açıklanmıyan nokta; Türk 
ekonomisi; Devlet sektörü olarak yapacağı
mız işleri Devlet, özel sektör olarak yapaca
ğımız işleri özel sektör, Ortak Pazara hazır
lık bakımından kafi derecede yaptı mı? Bu 
inançta değiliz. 

Ortak Pazarla münasebetlerin, Yunanistan 
gibi dış pazarlara bize göre dalha fazla açık, 
ihracat konusunda, dış ekonomik ilişkiler 
konusunda millet olarak daha uzun tecrübe 
geçirmiş ve dış ödeme dengesi bakımından bi
zim uğradığımız güçlüklere - geçmişte, yakın 
mazide - uğğramamış olan, görünmeyen ka
lemler; denizcilik gelirleri, işçi gelirleri ve tu
rizm geliri bize nazaran çok fazla olan bir 
ülke dahi, Ortak Pazarla ilişkilerinden, şimdi 
bâzı konularda «fazla tâviz verdiğimiz için za
rar görüyor muyuz?» diye kendi kendine 
soru sorar hale gelmiştir. 

O halde «Bu istikâmette yürümiyelim» de
miyoruz. «Dikkatli yürüyelim» diyoruz. Daha 
ihtiyatlı olalım, sağlam inceleme yapalım, 
sağlam araştırma yapalım. 

Şalhsan biliyorum ki, Devlet Plânlama Teş
kilâtımız içinde de, Devlet Teşkilâtımız içinde 
de bu görüşlerimi paylaşan son derecede de
ğerli uzmanlar vardır. Hükümet, hangi Hü
kümet olursa olsun, behemahal Türkiye'nin 
kaderine hâkim» olan siyasi kuvvet, bu önemli 
kararı, geçiş dönemine atlama kararını verir
ken dikkatli olmak zorundadır. Biz Güven 
Partisi olarak, hazırlık süresinin uzatılması 
imkânı, anlaşmayla bize tannıdığma göre, bu 
uzatmayı kullanmanın çarelerine bakalım, ha
zırlık devremizi biraz daha uzatalım, eliyoruz. 
Bunda isabet olacağı kesin kanaatindeyiz. 

Bunun aksini düşünenler, «suya atlamadan 
yüzme öğrenilmez» diyenler, «Yüzme bilme-
sek de bir defa dalalım bakalım, belki öğre
niriz» diyenler vardır. Ama bu «belki» nin 
başka ihtimalleri de olduğuna göre, geliniz, 
suda ne yapacağımız hususunda biraz daha ha
zırlık yapalım ve öyle gidelim, kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, Gü
ven Partisinin tenkidlerinde objektif, doğruya 
«doğru» diyen, gerçekleri mübalâğasız, tah-
rifsiz, olduğu gilbi dile getiren siyasi parti ol
duğunu teslim etmiş olmasından, Güven Partisi 
olarak, kıvanç duyduğumuzu da belirtir ve 
başlangıçta /erdiğim söze sadık kalarak ko
nuşmamı (burada kesip, hepinizi saygılarla se
lâmlarım. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAKAN — Verilmiş olan kifayet önerge
sini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü hakkındaki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

ismet Kapısız 
BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tümü 
üzerindeki müzakereler bu suretle bitmiş oldu. 
Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Ancak, aramızda sayın senatörler varsa, 
Heyeti Umumiye salonumuzun arka sıraların
da oturmalarını, kendilerinden rica edeceğim. 

Ayrıca, maddelere geçilmesinin oylanması 
hususunda iki ayn önerge ile Başkanlığa mü
racaat edilerek oylamanın, açık oylama usulü 
ile yapılması istenmiştir. 

Açık oylama istiyen önergelerden bir ta
nesi, «1970» Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporunun tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Sözü geçen kanun tasa
rısının maddelere geçilmesi hususunun, isim 
okunmak suretiyle açık oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz, diyor. 

15 ten fazla arkadaşımızın imzası vardır. 
(A. P. sıralarından «isimler okunsun» sesleri). 

Efendim, 15 üyenin isteği yerine getirile
cektir. 15 ten fazla üyenin imzası vardır. 

Ayrıca, Millet Meclisi Başkanlığına hita
ben yazılan ikinci önerge de «1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki müzakere
lerin sonunda maddelere geçilmesi hususunun 
açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz» di
yor. 

Keza, bu önerge de 15 imzayı ihtiva etmek
tedir. şartlarına uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım, isim okunmak su
retiyle açık oya sunulması teklif edilmiştir. 
Bu şekilde yapacağız. 

Yalnız hem sürati sağlamak, hem de karı
şıklığı önlemek için muhterem arkadaşlarım
dan - tüzükte de esasen yazılı olduğu için 
tüzüğe uygun hareket etmiş olurlar - ayağa 
kalkarak «kabul», «ret» veya «çekinser» şek
linde oylarını ifade etmelerini rica edeceğim. 

Basın mensubu arkadaşlarımdan da rica 
edeceğim, vazifelerini çabuk bitirsinler ve sa
lonun kenarında bir yerde dursunlar. 

Oylamaya hangi ilden başlıyacağımızı tes-
bit için ad çekiyorum : Tufan Doğan Avşar-
gil (Kayseri.) 

Kayseri'den başlıyoruz, efendim. 

KAYSERİ -. 
Tufan Doğan Avşargil?.. Ret. 
Şevket Doğan?. Kabul. 
Turhan Feyzioğlu?.. Ret. 
Hayretin Nakibcğlu?.. Kabul. 
Vedat Âli Özkan?.. Kabul. 
Enver Turgut?.. Kabul. 
Mehmet Türkmenoğlu?.. Ret. 
Mehmet Yüceler?.. Ret. 

KIRKLARELİ : 
Beyti Arda?.. Ret. 
Mehmet Atagün?.. Kabul. 
Feyzullah Çarıkçı?.. Kabul. 
Hasan Korkut?.. Kabul. 

KIRŞEHİR : 
Mustafa Aksoy?.. Ret. 
'Cevat Eroğlu?.. Ret. 
Mustafa Kemal Güneş?.. Kabul. 

KOCAELİ : 
Cevat Âdemoğlu?.. Kabul. 
Vehbi Engiz?.. Ret. (A. P. sıralarından «Yuh 

be» fjesleri) 
Nihat Erim?.. Ret. 
Sabri Yahşi?.. Kabul. 
KONYA : 
trfan Baran?.. Ret. 
Bahri Dağdaş?.. Ret.. (A. P. sıralarından 

«Yuh» sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde bir usul 

yok. Herkes reyini istediği gibi kullanacaktır. 
(A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmıyan mü
dahaleler) 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen yerinize otu
runuz; rey verme hakkına baskı gösterilemez, 
herkes rey hakkını dilediği gibi kullanabilir. 
(C. H. P. ve G. P. sıralarından alkışlar) (A. P. 
sıralarından karşılıklı konuşmalar, görültüler) 

Fotoğraf çeken sayın basın mensuplarına 
tekrar rica ediyorum; Heyeti Umumiye salo
nunun dışında bulunsular ve Sayın idare Âmir
leri de lütfen bu hususu yerine getirmek için 
Başkanlığa yardımcı olsunlar. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, kapılar dolu, oralar da boşaltılsın. 
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BAŞKAN — Muhterem arkdaaşlarım, bir 
milletvekili arkadaşımız, sıralar arasında millet
vekili clmıyan kimselerin oturduğunu, Başkan
lığa bir önergeyle yazmıştır. 

Sayın îdare Âmirlerine tekrar rica ediyorum, 
bütün sıraların arasını gezerek, bu sıfata lâyık 
olmadığı halde burada bulunmak için gelmiş 
olan kimselerin dışarıya çıkarılmasını, Heyeti 
Umumiye salonundan değil, Meclisten dışarıya 
çıkarılmasını temin etmelerini rica ederim, («Ka
pılar da dolu» sesleri) 

Sayın İdare Âmirlerinden rica ediyorum, 
Meclisimizin aldığı karar vardır, bu kararın ge
reğini yerine getirsinler. 

Necmettin Erbakan?.. Yok. 
Sezai Ergun?.. Ret. 
Mustafa Kubilay imer?.. Ret. 
ihsan Kabadayı?.. Ret. 
Necati Kalaycıoğlu?.. Ret. 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu?.. Ret. 
Sadi Koçaş?.. Ret. 
Baha Müderrisoğlu?.. Ret. 
Orhan Okay?.. Ret. 
özer ölçmen?.. Ret. 
Tahsin Yılmaz öztuna?.. Kabul. 
Faruk Sükan?.. Ret. 
Vefa Tanır?.. Ret. 
Mustafa Üstündağ?.. Ret. 

KÜTAHYA : 
Fuat Azmioğlu?.. Kabul. 
Ali Erbek?.. Ret. 
Mesut Erez?.. Kabul. 
ilhan Ersoy?.. Kabul. 
Mehmet Ersoy?.. Ret. 
Kemal Kaçar?.. Kabul. 

MALATYA : 
Hakkı Gökçe?.. Ret. 
ismet inönü?.. Ret. 
Mustafa Kaftan?.. Ret. 
Ahmet Karaaslan?.. Kabul. 
İsmail Hakkı Şengüler?.. Kabul. 
MANİSA : 
Ertuğrul Akça?.. Kabul. 
Veli Bakırcı?.. Ret. 
Süleyman Çağlar?.. Kabul. 
Mustafa Orhan Daut?.. Ret. 
Muammer Erten?.. Ret. 
Selçuk Gümüşpala?.. Kabul. 
Mustafa Ok?.. Ret. 
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Hilmi Okçu?.. Kabul. 
Vehbi Sınmaz?.. Ret. 
Kâmil Şahinoğlu?.. Kabul. 
önol Sakar?.. Kabul. (A. P. sıralarından 

alkışlar) 
MARAŞ : 
M. Nejat Çuhadar?.. Ret. 
Atillâ imamcğlu?.. Kabul. 
Veysi Kadıoğlu?.. Kabul. 
Mehmet Zekeriya Kürşad?.. Kabul. 
Mehmet Özdal?.. Ret. 
İbrahim öztürk?.. Yok. 
MARDİN : 
Şevki Altındağ?.. Ret. 
Esat Kemal Aybar?.. Kabul. 
Seyfi Güneştan?.. Ret. 
Abdülkâdir Kermooğlu?.. Kabul. 
Abdülkadir özmen?.. Kabul. 
Abdürrahim Türk?.. Kabul. 
MUĞLA : 
Adnan Akarca?.. Ret. 
Muallâ Akarca?.. Ret. 
Ahmet Buldanlı?.. Kabul. 
Ali Döğerli?.. Ret. 
izzet Oktay?.. Kabul. 
MUŞ : 

Nimet Ağaoğlu?.. Ret. 
Kasım Emre?. Yok. 
Nermin Neftçi?.. Ret. 
NEVŞEHİR : 
Hüsamettin Başer?.. Kabul. 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu?.. Ret. 
Esat Kıratlıoğlu?.. Kabul. 
NİĞDE : 
Muzaffer Naci Çerezci?.. Kabul. 
Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu?.. Kabul. 
Nuri Kodamanoğlu?.. Ret. 
Mevlüt Ocakçıoğlu?.. Ret. 
Haydar Özalp?.. Kabul. (A. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri) 

ORDU : 
Ata Bodur?.. Ret. 
Cengiz Ekinci?.. Kabul. 
Memduh Ekşi?.. Ret. 
Ferda Güley?.. Ret. 
Hamdi Maden?.. Kabul. 
Kemal Şensoy?.. Kabul. 
Ata Topaloğlu?.. Ret. 
Orhan Vural?.. Ret. 
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RİZE : 
Erol Yılmaz Akçay?.. Kabul. 
Hasan Basri Albayrak?.. Ret. 
Salih Zeki Köseoğlu?.. Kabul. 
Sami Kumbasar?.. Ret. 
SAKARYA : 
Nuri Bayar?.. Kabul. 
Yaşar Bir?.. Kabul. 
Barbaros Turgut Boztepe?.. Ret. 
Güngör Hun?.. Ret. 
Mustafa Vedat önsal?.. Ret. 
Hayrettin Uysal?.. Ret. 
SAMSUN : 
Yaşar Akal?.. Ret. 
Talât Asal?.. Ret. 
Mustafa Boyar?.. Ret. 
Kâmran Evliyaoğlu?.. Ret. 
Nihat Kale?.. Ret. 
tlyas Kılıç?.. Ret. 
Doğan Kitaplı?.. Kabul. 
Nafiz Yavuz Kurt?.. Kabul. 
Hüseyin Özalp?.. Kabul. 
Bahattin Uzunoğlu?.. Kabul. 
îsmet Yalçmer?.. Kabul. 
SİİRT : 
Zeki Çeliker?.. Kabul. 
Mehmet Nebil Oktay?.. Ret. 
Selâhattin Oran?.. Ret. 
Âdil Yaşa?.. Ret. 
SİNOP : 
Hilmi Biçer?.. Kabul. 
Hilmi İşgüzar?.. Ret. 
Mustafa Kaptan?.. Kabul. 
Tevfik Fikret övet?.. Ret. 
SİVAS : 
Enver Akova?.. Kabul. 
Vahit Bozatlı?.. Ret. 
Hüseyin Çınar?.. Ret. 
Ahmet Diurakoğlu?.. Ret. 
Kardi Erogan?.. Ret. 
Ekrem Kangal?.. Ret. 
Tevfik Koraltan?.. Kabul. 
Yusuf Ziya önder?.. Kabul. 
Kemal Palaoğlu?.. Ret. 
Mustafa Timisi?.. Ret. 
TEKİRDAĞ : 
Yılmaz Alpaslan?.. Ret. 
Nedim Karahalil?.. Kabul. 
Orhan öztrak?.. Ret. 
Mustafa Sözeri?.. Yok. 

11 . 2 . 1970 O : 2 

TOKAT : 
Hüseyin Abbas?.. Ret. 
İsmet Hilmi Balcı?.. Kabul. (A. P. sırala

rından alkışlar) 
İsmail Hakkı Birler?.. Ret. 
Osman Hacıbaloğlu?.. Kabul. 
Mehmet Kazova?.. Kabul. 
Reşit önder?.. Ret. 
Yusuf Ulusoy?.. Ret. 
TRABZON : 
Mehmet Aslantürk?.. Ret. 
Ahmet İhsan Birincioğlu?.. Kabul. 
Necati Çakıroğlu?.. Ret. 
Ekrem Dikmen?.. Ret. 
Selâhattin Güven?.. Kabul. 
Cevat Küçük?.. Ret. 
Mehmet Ali Oksal?.. Kabul. 
Ahmet Şener?.. Ret. 
Ali Rıza Uzuner?.. Ret. 
TUNCELİ : 
Kenan Aral?.. Kabul. 
Hüseyin Yenipınar?.. Ret. 
URFA : 
Mehmet Aksoy?.. Kabul. 
Necati Aksoy?.. Ret. 
Necmettin Cevheri?.. Kabul. 
Mehmet Ali Göklü?.. Kabul. 
Bahri Karakeçili?.. Kabul. 
Vehbi Melik?.. Ret. 
UŞAK : 
Orhan Dengiz?.. Kabul. 
Adil Turan?.. Ret. 
Fahri üğrasızoğlu?.. Kabul. 
VAN : 
Mehmet Emin Erdinç?.. Ret. 
Kinyas Kartal?.. Kabul. 
Fuat Türkoğlu?.. Kabul. 
Mehmet Salih Yıldız?.. Ret. 

YOZGAT : 
İsmail Hakkı Akdoğan?.. Kabul. 
Abdullah Baştürk?.. Ret. 
İsmet Kapısız?.. Ret. 
Turgut Nizamoğlu?. Kabul. 
Ahmet Celâl Sungur?.. Ret. 
Neşet Tanndağ?.. Kabul. 

ZONGULDAK : 
Fuak Ak?.. Kabul. 
Ahmet Nihat Akın?.. Kabul. 
Hüseyin Baytürk?.. Ret. 
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Bülent Ecevit?.. Ret. 
Fevzi Fırat?.. Kabul. 
Ahmet Güner?.. Ret. 
Cahit Karakaş?.. Kabul. 
Sadık Tekin Müftüoğlu?.. Kabul. 
Kevni Nedimoğlu?.. Kabul. 
ADANA : 
Cevdet Akçalı?.. Kabul. 
Fazlı Güleç?.. Ret. 
Ali Rıza Güllü?.. Ret. 
M. Salâhattin Kılıç?.. Kabul. 
Melih Kemal Küçüktepepınar?.. Ret. 
Ali Cavit Oral?.. Kabul. 
Emir Postacı?.. Ret. 
Kemal Satır?.. Ret. 
Ahmet Topaloğlu?.. Kabul. 
Turgut Topaloğlu?.. Ret. 
Alpaslan Türkeş?.. Yok. 
Hüsamettin Uslu?.. Kabul. 
Şevket Yılmaz?.. Kabul. 
ADIYAMAN : 
Mehmet Zeki Adıyaman?.. Kabul. 
Kâmil Kırıkoğlu?.. Ret. 
Ali Avni Turanlı?.. Kabul. 
Yusuf Ziya Yılmaz?.. Ret. 
AFYON KARAH1SAR : 
Mehmet Rıza Çerçel?.. Kabul. 
Hasan Dinçer?.. Kabul. 
Şevki Güler?.. Yok. 
Hamdi Hamamcıoğlu?.. Ret. 
Süleyman Mutlu?.. Ret. 
Ali ihsan Ulubahşi?.. Kabul. 
Kâzım Uysal?.. Kabul. 
AĞRI : 
Abdülkerim Bayazıt?.. Ret. 
Nevzat Güngför?.. Kabul. 
Kasım Küfrevi?.. Yok. 
AMASYA : 
Yavuz Acar?.. Kabul. 
Salih Aygün?.. Kabul. 
Vehbi Meşhur?.. Ret. 
Kâzım Ulusoy?.. Ret. 
ANKARA : 
Orhan Alp?.. Kabul. 
Kemal Ataman?.. Ret. 
Oğuz Aygün?.. Kabul. 
Hüseyin Balan?.. Ret. 
Orhan Birgit?.. Ret. 
Sinan Bosna?.. Kabul. 

11 . 2 . 1970 O : 2 

Osman Bölükbaşı?.. Ret. 
Musa Kâzım Coşkun?.. Kabul. 
ibrahim Cüceoğlu?.. Ret. 
Orhan Eren?.. Kabul. 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu?.. Ret. 
Ahmet Sakıp Hiçerimez?.. Ret. 
Mustafa Maden?.. Kabul. 
Şinasi özdenoğlu?.. Ret. 
Emin Paksüt?.. Ret. 
Osman Soğukpmar?.. Ret. 
H. Turgut Toker?.. Kabul. 
Suna Tural?.. Ret. 
Yusuf Ziya Yağcı?.. Ret. 
Aydın Yalçın?.. Kabul. 
Ferhat Nuri Yıldırım?.. Kabul. 
Şerafettin Yıldırım?.. Kabul. 
Mustafa Kemal Yılmaz?.. Kabul. 
Cengizhan Yorulmaz?.. Ret. 
ANTALYA : 
Hasan Akçalıoğlu?.. Yok. 
İhsan Ataöv?.. Kabul. 
Ömer Buyrukçu?.. Ret. 
Süleyman Çiloğlu?.. Ret. 
Ömer Eken?.. Ret. 
Rafet Eker?.. Kabul. 
Hasan Ali Gülcan?.. Ret. 
ARTVİN : 
Sabit Osman Avcı?.. Kabul. 
Abdullah Naci Budak?.. Ret. 
Mustafa Rona?.. Kabul. 
AYDIN : 
Mehmet Çelik?.. Ret. 
Yüksel Menderes?.. Ret. 
Nahit Menteşe?.. Kabul. 
Kemal Siya öztürk?.. Ret. 

İsmet Sezgin?.. Kabul. (A. P. arka sırala
rından, gürültüler yer yer tartışmalar) 

Biraz daha sükunetimizi muhafaza edelim 
arkadaşlar, biraz daha. Lütfen efendim, arka
daşlar lütfen sükûnetimizi muhafaza edelim, 
lütfen. 

Fikret Turhangil?.. Kabul. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
senatörler müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, lütfen sükûne
timizi muhafaza edelim, lütfen... 

Muhterem arkadaşlarım, «Senatörler müda
hale ediyor» diye bir şey duydum oradan, sena-
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törlerden çok rica ederim, bunu yapmamaları 
icabeder. 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Yalan söylü
yor, yalan. (A. P. arka sıralarından gürültü
ler, karşılıklı münakaşalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin efendim, lütfen. Biraz sükûnetinizi 
muhafaza edin. Oylamaya devam ediyoruz efen
dim. 

M. Kemal Yılmaz?.. Ret. 
BALIKESİR : 
Salih Zeki Altınbaş?.. Ret. 
ibrahim Aytaç?.. (A. P. arka sıralarından gü

rültüler ve tartışmalar) 
Muhterem arakdaşlarım, ihtilaflı olanlara; 

sözü geçen arkadaşlara da rica ediyorum, onlar 
da yardım etsinler ve sükûneti temin etsinler, 
tdare Âmirlerine yardımcı olsunlar efendim. 

İbrahim Aytaç?.. Kabul. 

Cihat Bilgehan?.. Kabul. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu?.. Kabul. 
Kemal Erdem?.. Kabul. 
Mehmet Niyazi Gürer?.. Ret. 
Ahmet ihsan Kırımlı?.. Kabul. 
Mehmet Nuretin Sandıkçıoğlu?.. Ret. 
Osman Tan?.. Kabul. 
Mevlüt Yılmaz?.. Ret. 
BİLECİK : 
Şidi Binay?.. Kabul. 
Mehmet Ergül?.. Ret. 
BİNGÖL : 
Mehmet Sıddık Aydar?.. Kabul. 
Mehmet Bilgin?.. Kabul. (A. P. sıraların

dan alkışlar) 
BİTLİS : 
Kenan Mümtaz Akışık?.. Ret. 
Zeynel Abidin inan?.. Kabul. 

BOLU : 
Nihat Bayramoğlu?. Kabul. 
Halil İbrahim Cop?.. Kabul. 
Ahmet Çakmak?.. Kabul. 
Kemal Demir?.. Ret. 
Mehmet Şükrü Kiykıoğlu?. Kabul. 
BURDUR : 
Ahmet Mukadder Çiloğlu?.. Kabul. 
Mehmet özbey?.. Kabul. 
Nadir Yavuzkan?.. Ret. 
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BURSA : 
Nail Atlı?.. Ret. 
Sadrettin Çanga?.. Ret. 
Ahmet Dallı?.. Kabul. 
Cemal Külâhlı?.. Kabul. (A. P. sıraların

dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Barlas Küntay?.. Kabul. 
Ertuğrul Mat?.. Kabul. 
ibrahim öktenı?.. Ret. 
Kasım önadım?.. Kabul. 
Mustafa Tayyar?.. Kabul. 
Mehmet Turgut?.. Ret. 
Ahmet Türkel?.. Kabul. 
ÇANAKKALE : 
Kemal Bağcıoğlu?.. Kabul 
Mustafa Çalıkoğlu?.. Ret. 
Zekiye Gülsen?.. Kabul. 
Mesut Hulki Önür?.. Kabul. 
Refet Sezgin?.. Kabul. 
ÇANKIRI : m 

Hazım Dağlı?.. Kabul. . 
Nurettin Ok?.. Kabul. 
Arif Tosyalıoğlu?.. Kabul. 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Ret. 

ÇORUM : 
Cahit Angın?.. Ret. 
Yakup Çağlayan?.. Kabul. 
Kemal Demirer?.. Kabul. 
Abdurrahman Güler?.. Kabul. 
ihsan Tombuş?.. Ret. 
Aslan Topçubaşı?.. Kabul. 
Ali Naki Ülusoy?.. Ret. 

DENİZLİ : 
ilhan Açıkahn?.. Ret. 
Sami Arslan?.. Ret. 
Fuat Avcı?.. Kabul. 
Mehmet Emin Durul?.. Kabul. 
Hasan Korkmazcan?. Ret. 
Hüdai Oral?.. Ret. 
Ali Uslu?.. Kabul. 

DİYARBAKIR : 
Yusuf Azizoğlu?.. Ret. 
Hasan Değer?.. Ret. 
Behzat Eğilli?.. Kabul. 
Abdüllâtif Ensarioğlu?.. Kabul. 
Necmettin Gönenç?.. Kabul. 
Sabahattin Savcı?.. Kabul. 
Nafiz Yıldırım?.. Ret. 
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EDİRNE : 
llhami Ertem?.. Kabul. 
Veli Gülkan?.. Kabul. 
Mustafa Harmancıoğlu?.. Kabul. 
Cevat Sayın?.. Ret. 
ELÂZIĞ : 
Mehmet Aytuğ?.. Ret. 
Samet Güldoğan?.. Ret. 
Hayrettin Hanağası?.. Ret. 
Ömer Faruk Sanaç?.. Kabul. 
Ali Rıza Septioğlu?.. Kabul. 
ERZİNCAN : 
Hüsamettin Atabeyli?.. Kabul. 
Hasan Çetinkaya?.. Ret. 
Sadık Perinçek?.. Kabul. 
Naci Yıldırım?.. Ret. 
ERZURUM : 
Sabahattin Araş?.. Kabul. 
Turhan Bilgin?.. Kabul. 
Rftsim Cinisli?.. Ret. 
Rıfkı Danışman?.. Kabul. 
Selçuk Erverdi?.. Ret. 
Naci Gacıroğlu?.. Kabul. 
Gıyasettin Karaca?.. Ret. 
Cevat önder?.. Ret. 
Pethullah Taşkesenlioğlu?.. Kabul. 

ESKİŞEHİR : 
Mehmet ismet Angı?.. Kabul. 
Şevket Asbuzoğlu?.. Ret. 
Bekir Sıtkı Karacaşehir?.. Ret. 
Orhan Oğuz?.. Kabul. 
Seyfi öztürk?.. Kabul. 
Mehmet Şemseddin Sönmez?.. Kabul. 

GAZİANTEP : 
Şinasi Çolakoğlu?.. Ret. 
Ali İhsan Göğüs?.. Ret. 
Hüseyin incioğlu?.. Ret. 
Mehmet Kılıç?.. Kabul. 
Erdem Ocak?.. Kabul. 
Muhittin Sayın?.. Ret. 
Mehmet Lûtfi Söylemez?.. Kabul. 

GİRESUN : 
Mustafa Kemal Çilesiz?.. Ret. 
Nizamettin Erkmen?.. Kabul. 
Hidayet ipek?.. Kabul. 
Abdullah izmen?.. Kabul. 
ibrahim Kayhan Naiboğlu?.. Ret. 
Mehmet Emin Turgutalp?.. Kabul. 
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GÜM'ÜŞANE : 
Necati Alp?.. Ret. 
Mustafa Karaman?.. Kabul. 
Nurettin özdemir?.. Ret. 
Ekrem Saatçi?.. Kabul. 
HAKKÂRİ ": 
Ahmet Zeydan?.. Ret. 
HATAY : 
Halil Akgöl?.. Kabul. 
Mehmet Arslan?.. Ret. 
Abdullah Çilli?.. Kabul. (A. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri alkışlar.) 
Talât Köseoğlu?.. Kabul. 
Hüsnü Özkan?.. Ret. 
Sait Reşa?.. Ret. 
Ali Yılmaz?.. Kabul. 
İSPARTA : 
Hüsamettin Akmumcu?.. Ret. 
Ali ihsan Balım?.. Kabul. 
Süleyman Demirel?.. Kabul. 
Yusuf Uysal?.. Kabul. 
İÇEL : 
Mazhar Ankan?. Kabul. 
Kadir Çetin?. Kabul. 
Celâl Kargılı?.. Ret. 
Cavit Okyayuz?.. Kabul. 
Turhan Özgüner?.. Ret. 
Hilmi Türkmen?.. Ret. 
Çetin Yılmaz?.. Ret. 

İSTANBUL : 
İbrahim Abak?.. Ret. 
ismail Arar?.. Ret. 
Mehmet Ali Aybar?.. Yok. 
Sadettin Bilgiç?.. Ret. 
ilhan Egemen Darendelioğlu?.. Ret. 
Eşref Derinçay?.. Ret. 
Hüseyin Dolun?.. Ret. 
İbrahim Elmalı?.. Ret. 
Tekin Erer?.. Kabul. 
Nuri Eroğan?.. Kabul. 
Bahir Ersoy?.. Ret. 
Orhan Eyüboğlu?.. Ret. 
Orhan Cemal Fersoy?.. Kabul. 
Hasan Güngör?.. Kabul. 
Mustafa Fevzi Güngör?.. Ret. 
Orhan Kabibay?.. Ret. 
Rıza Kuas?.. Yok. 
Abdurrahman Şeref Lâç?.. Ret. 
Sezai Orkunt?.. Ret. 
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Haydar özdemir?.. Ret. 
Osman özer?.. Ret. 
Kâzım özeke?.. Ret. 
İlhami Sancar?.. Ret. 
Akgün Silivrili?.. Kabul. (A. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar.) 
tsmail Hakkı Tekinel?.. Kabul. 
Naime tkbal Tokgöz?.. Kabul. 
Turgut Topaloğlu?.. Ret. 
Hasan Türkay?.. Kabul. 
Necdet Uğur?.. Ret. 
Reşit Ülker?.. Ret. 
Mehmet Yardımcı?.. Kabul. 
Lebit Yurdoğlu?.. Ret. 
İZMİR : 
Şevket Adalan?.. Ret. 
Mustafa Akan?.. Kabul. 
Şükrü Akkan?.. Ret. 
Muzaffer Fazlı Arınç?.. Kabul. 
Burhanettin Asutay?.. Ret. 
Şeref Bakşık?.. Ret. 
Hulusi Çakır?.. Ret. 
Münir Daldal?.. Kabul. 
Ali Naili Erdem?.. Yok. 
İhsan Crürsan?.. Ret. 
Coşkun Karagözoğlu?.. Ret. 
Nihad Kürşad?.. Kabul. 
Talât Orhon?.. Ret. 
Şinasi Osma?.. Kabul. 
Kemal önder?.. Ret. 
Akın özdemir?.. Kabul. 
Orhan Demir Sorguç?.. Kabul. 
Ali Naki üner?.. Ret. 
KARS : 
Lâtif Aküzüm?.. Kabul. 

. ismail Hakkı Alaca?.. Kabul. 
Turgut Artaç?.. Ret. 
Musa Doğan?.. Kabul. 
Kemal Güven?.. Ret. 
Kemal Kaya?.. Kabul. 
Veyis Koçulu?.. Kabul. 
Kemal Okyay?.. Ret. 
Osman Yeltekin?. Ret. 

KASTAMONU : 
Muzafer Akdoğanlı?.. Kabul. 
Orhan Deniz?.. Kabul. 
Sabri Keskin?.. Kabul. 

Mehmet Seydibeyoğlu?.. Ret. 
Mustafa Topçular?.. Kabul. 
Hasan Tosyalı?.. Ret. 
Yoklama sırasında bulunmıyan arkadaşları

mın isimini tekrar okuyorum. 
Alpaslan Türkeş?.. Ret. 
Şevki Güler?.. Yok. 
Kasım Küfrevi?.. Yok. 
Hasan Akçalıöğlu?.. Yok. 
Mehmet Ali Aybar?.. Yok. 
Rıza Kuas?.. Yok. 
Ali Naili Erdem?.. Yok. 
Necmettin Erbakan?.. Yok. 
İbrahim Öztürk?.. Yok. 
Kasım Emre?.. Yok. 
Mustafa Sabri Sözeri?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Efendim, 

I neticeyi, söyleyin dışarı çıkalım. 

BAŞKAN — Efendim, kâtipler daha bitir-
medi. Nasıl söyliyebilirim? Bitirsinler öyle.. 
Sayıyorlar. (A. P. sıralarından gürültüler) 

I Arkadaşlarım, lütfen yerinize oturunuz. He-
pinizin istemediği üzücü bir hâdiseye meydan 
vermemek için evvelâ bizler bu kaideye riayet 
edelim. Çok rica ederim efendim, arkadaşla
rım lütfen yerine otursunlar. İdare Âmiri ar
kadaşlarımız da yoruluyor, hiç değilse sükûne
tini muhafaza edebilen arkadaşlarım onlara 
yardım, etsinler efendim. 

1970 yılı Bütçe Kanununun maddelerine ge
çilmesi hakkında yapılan açık oylamanın sonuç
larını arz ediyorum : 

Oylamaya 438 arkadaşımız iştirak etmiş; 
214 kabul, 224 ret oyu kullanılmıştır. 

Böylece Bütçenin maddelere geçilmesi husu
sundaki teklif reddedilmiş, binnetice bütçe red
dedilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
kalmadığı için, bütçe müzakeresine mahsus olan 
çalışma programı da bu suretle geriye kalmış 
olduğu için 13 Şubat Cuma günü - Tüzükte gös
terilen gün olan - saat 15,00 te toplanılmak 

J üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 19,35 

147 — 



M. Meclisi B : 45 11 . 2 . 1970 O : 2 

1970 malî yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi hususunda verilen oyların sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 438 

Kabul edenler : 2M 
Reddedenler : 2'24 

Çdkinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 11 

Açık üyelikler : 1 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali CaviU Oral 
Ahuiet Topaflıoğlu 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Aeıar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Breni 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toıkea' 
Aydın Yalçın. 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal. Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafıet Eker 

[Kabul 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Isım-et Sezgin 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErÜeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil fbrahiım Cop 
Ahimet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlıı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet Öabey 

BURSA 
Ahnnet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

- EDİRNE 
İlhamji Ertem, 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Öıncr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
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ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsm,et Angı 
Orha;n Oğuz 
Seyfi Öztürfk 
M* Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah CilJi 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkau 
Kadir Celin 
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Cavit Okyayuz 
İSTANBUL 

Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Akgün Sildvrili 

- İsmail Halkkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Anne 
Münir Daldal 
Nibad Kürşad 
Şiniasd Oteıma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Safari Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Melih Kemal Küçükte. 
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Tur'gut Tfopaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırı'koğ'lu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Talhsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
KemaJl Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Eftıığrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğhı 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
Esat Kıratlıoğl» 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Zeki Çeliker 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaoı 
Yusuf Ziya önder 

[Reddedenler] 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hafm'di Hamaımciıoğlu. 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ülusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Hüseyin! Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neoni/ettiin Cev'heıri 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karalkeçdli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğhı 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
öahit Karafcaş. 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedim oğlu 

Ceuıgizhan Yorulmaz 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül e an 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
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Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
Mehmiet Niyazi Grürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğıTu 
Mevliit Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BÎTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim1 Öktem 
Mehmıet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
îhsa,n Tom[buş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arşlara. 
Hasan Korkmazcan 
Hüd&i Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlü 
Ha^an Değer 
Nafiz Yıldırım 

EDÎRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

M. Meclisi B : 45 

ERZURUM 
Rasinif Oinisli 
Selçuk Erverdji 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP" 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa. 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rcndelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
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Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Turgut Topalıoğhı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lehit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanlettim Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Talât Orhan 
Keımal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Turgut Artac 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergnn 
Mustafa Kulbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
I. Ethem Kı'lıçoğlu 

Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Göbçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan D aut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Velıbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NÎÖDE 
M. Nuıi Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Boldur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kum bas ar 
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SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Huri 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adi l Yaşa 

1 SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrafc 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Uhısıoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

UEFA 
Necati Altsoy 
Vehbi Melik 

[Oya kaUlmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Şevki G üler (t.) 

AĞRI 
Kasım Küfreyi 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ay bar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkam) 

Rıza Kuas 

[Açık ü 

Malatya 

İZMİR 
Ali Naıilii Erdeni 

KONYA 
Neemettin Eribakan 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MUŞ 
Kasım Emre (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

yetik] 

1 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

Yekûn 

»•^< 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
45 NOt BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1970 Çarşamba 

iSaat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GERE ÇİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1970 yı
lı Bütçe kanunu tasarısında. yapılan 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) (Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1970) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu 'Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/5; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1048) (Millet Meclisi S. Sayısı : 49; Cum-
ihuriyet Senatosu S. !Sayısı : 1290) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1970) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/18; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1033) (Millet Meclisi S. 
Sayını 65; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1303) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/4; Cumhuriyet Senatosu 1/1039) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 48; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1289) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1970) 

5. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/9; Cumhuriyet Senatosu 
1/1034) (Millet Meclisi S. Sayısı : 50; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1294) (Dağıtma tarihi: 
8 . 2 . 1970) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yüı Bütçe 
'kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/10; Cumhuriyet Senatosu 
1/1036) (Millet Meclisi S. Sayısı 51; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1295) (Dağıtma tarihi: 
8 . 2 . 1970) 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/14; Cumhuriyet Senatosu 1/1050) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 66; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1299) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1970)' 

8. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/12; Cumhuri
yet Senatosu 1/1038) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
64; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1297) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve I 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senatosu 
1/1035) (Millet Meclisi S. Sayısı : 54; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1298) (Dağıtma tari
hi : ,8 . 2 . 1970) 

10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/7; Cumhuriyet Senatosu 1/1046) (Millet 
Meclisi S. Sayısı 63; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1292) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko- I 
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu I 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/15; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1040) (Millet Meclisi S. Sayısı : 53; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1300) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri- ı 
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/11; Cum
huriyet Senatosu 1/1037) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 52; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1296) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu (tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/17; Cumhuriyet Senatosu 
1/1042) (Millet Meclisi S. Sayısı : 57; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1302) (Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1970) 

14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/8; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1044) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 58; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
1293) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/16; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1043) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 62; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1301) (Dağıta tarihi : -8 . 2 . 1970) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
J /6 ; Cumhuriyet Senatosu 1/1045) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 55; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1291) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1970) 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Senato
su 1/1054) (Millet Meclisi S. Sayısı : 57; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1304) (Dağıtma ta
rihi ; 8 . 2 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


