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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

Cilt: 9 
• • • 

40 ncı Birleşim 

17 . 2 .\\97S Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 2:3 

II. —Gelen kâğıtlar 3:5 

IIL — Yoklama 5 

IV. — Oylaması yapılacak işler 5,31 
1. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/250; C. Senatosu : 1/321) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 430; M. Meclisi S. Sayı
sı : 119) 5,84:87 

2. — Karay olları Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/251; C. Senatosu : 1/322) (C. Se
natosu S, Sayısı : 431; M. Meclisi S. Sayısı : 
120) 5,88:91 

Sayfa 
3. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi : 1/252; C. Senatosu : 1/323) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 432; M. Meclisi S. Sa
yısı : 121) 6,92:95 

V. — Görüşülen işler 6,31 
1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 1/210; C. Senatosu : 1/277) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 128; C. Senatosu S. Sayısı: 406) 6:3 U1:8Q 

VI. — Sorular ve cevaplar 80 
A) Yazdı sorular ve cevapları 80 
1. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 

işçi emeklilerinin Sosyal Güvenliklerine ilişkin 
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Sayfa 
sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side' 
nin yazılı cevabı (7/329) 80:81 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Bur
dur ilinde 1306 sayılı Kanuna göre uygulama ya-

Sayfa 
pılan köylere ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı ismail Hakkı Aydınoğlu'nun 
yazzıh cevabı (7/347) 81:83 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET* 

Elâzığ Milletvekili Hasan Buz, 8 Şubat 1975 günü 
Elâzığ'da meydana gelen olaylara dair gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sivas'ta dör
düncü demir - çelik tesislerinin kurulması ve, 

Çorum Milletvekili Etem Eken'in, Çorum Çimen
to Fabrikasının Çorum halkının sağlığına verdiği za
rarlar. 

Konularındaki gündem dışı konuşmalarına Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan cevap verdi. 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'ya, Baş
kanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve süre ile izin ve
rilmesi kabul edildi. 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 6/135 numa
ralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/241) (S. Sayısı : 117) 
ile; 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında (1/243) (S. Sayısı : 118). 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/244) (S. Sa
yısı :• 127.) 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da (1/245) (S. Sayısı: 125). 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında (1/246) (S. Sayısı: 126). 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/247) (S. Sayısı: 122). 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/248) (S. Sayısı: 123.) 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (1/249), (S. 
Sayısı : 124) kanun tasarıları öncelikle görüşülerek 
maddeleri kabul olundu, tümleri açık oya sunuldu; 
Birleşimin sonunda açıklanan oylama sonuçlarına gö
re kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/250) (S. Sayısı: 119.) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında (1/251) (S. Sayısı: 120) ve: 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/252) (S. Sayısı : 121) kanun tasarıları da öncelik
le görüşülerek maddeleri kabul edildi, tümleri açık oya 
sunuldu; Birleşimin sonunda açıklanan oylama so
nuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamala
rın tekrarlanacağı bildirildi. 

Danışma Kurulunun, öncelikle görüşülmesine da
ir önerisi kabul edilerek görüşülmesine geçilen 521 
sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/192) (S. Sayısı : 115) kabul 
olundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/149) (S. Sayısı : 64) da 
öncelikle görüşülerek kabul edildi. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe Devlet Başkanı 
Rauf Denktaş'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe 
Devletinin kuruluşu dolayısıyle, Miller Meclisine gü-
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ven ve bağlılığını belirten mesajı Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ile C. H. P. Grup 
Başkanvekili Selçuk Erverdi'nin; Kıbrıs Cumhuriyeti 
Türk Federe Devletine Millet Meclisinin başarı dilek 
lerinin iletilmesine dair önergeleri de Genel Kurulun 
bilgisine sunularak. Başkanlkça gereğinin yapılacağı 
bildirildi. 

Tasarı 

1. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna Girmeye İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, 
Gidiş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe ve Yatırılma
larının Devletçe Sağlanması hakkında Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı (1/258) 
(Millî Savunma ve Plan Komisyonuna.) 

Teklifler 
2. -r- Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 

5 . 3 . 1973 tarih ve 584 karar numaralı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair İçtüzük teklifi (2/355) (Anayasa Komisyonuna) 

3. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı 
Kanunla değişik 50 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/356) (Adalet, 
İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan komisyonlarına) 

Yazılı sorular 
4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 

un, İstanbul ilinin çöp problemine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/406) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/407) 

Raporlar 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senato
su : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu 
S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

17 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.17'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Memduh Ekşi Enver A kova 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhami Çetin 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; 
C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C. 
Senatosu S. Sayısı 407) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum-

. huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. Se
natosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Sena
tosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 418) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı 419) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 2 .1975 Cuma 
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7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/224; C. Senatosu 1/291) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/292) (M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 15.. 2 . 1975) (GÜN
DEME) 

9. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; 
C. Senatosu S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 
(GÜNDEME) 

10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. 
Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. Sena
tosu S. Sayısı 410) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

11. — istanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/218; 
C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 138; C. 
Senatosu S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 
(GÜNDEME) 

12. — istanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

13. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/217; 
C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 140; C. 
Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 
(GÜNDEME) 

14. — iktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
konu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

15. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/214; 
C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 142; C. 
Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 
(GÜNDEME) 

16. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/215; C. 
Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 143; C. Se
natosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi .: 15.2.1975) 
(GÜNDEME) 

17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe kanunu asansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

18. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) <Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 . 1975 (GÜNDEME) 

19. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 
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20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Metisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi: 15 . 2 . 1975) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DtVAN ÜYELERİ: Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Idris Ankan (Sürt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

m . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; sayın üyelerin beyaz düğmelere basarak yok
lamaya katılmalarını rica ederim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ad okunmak suretiyle yoklama yapılmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu, tamamen Başkanın tak
dirine kalmış bir iştir; Başkanlık, lüzum görürse ad 
okumak suretiyle yapar. 

(A. P. sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı). 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 

Başkan, 10 milletvekili ayağa kalktık, yoklamanın ad 
okunarak yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok, 
ayağa da kalksanız, tamamen Başkanın takdirine 
aittir. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Efendim, 
biz talep ediyoruz; siz ister yapın, ister yapmayın. 

BAŞKAN — Yoklamayla ilgili maddeyi lütfen 
okuyun. 

Efendim, yoklama işlemi devam etmektedir; son
radan gelen sayın üyelerin de yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
11250; C. Senatosu : 1/321) (C. Senatosu S. Sayısı: 
430; M. Meclisi S. Sayısı : 119) (1) 

(1) 119 S. Sayılı basmayan 13.2.1975 tarihli 39 
ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/251; C. Senatosu : 1/322) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 431; M. Meclisi S. Sayısı : 120) (1) 

(1) 120 S. Sayılı basmayazı 13.2.1975 tarihli 39 
ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

_ 5 — 
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S. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/252; 
C. Senatosu : 1/323) (C. Senatosu S. Sayısı : 432; 
M. Meclisi S. Sayısı : 121) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

Gündemimizde açık oylamaya tabi üç kanun ta
sarımız vardır. Görüşmelere başlamadan evvel bu 

/. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı; 406) (2) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kuru
lun 12 .2 . 1975 tarihli 38 nci Birleşiminde alınan ka
rar ve basılıp dağıtılan program gereğince, 1975 malî 
yılı Bütçe Kanun tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde gruplar 
adına yapılacak konuşmalar birer saat, kişisel konuş
malar 15'er dakika, Hükümet adına verilecek cevap, 
sunuş konuşması hariç, bir saat ile sınırlıdır. 

Hükümet ve Bütçe Komisyonu yerlerini alsın efen
dim. Bütçe Komisyonu ve Hükümet yerlerinde. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir; rapor okunmayacaktır efendim. 

Bütçeyi Genel Kurula sunmak üzere Hükümet adı
na Maliye Bakanı Sayın Bedri Gürsoy, buyurunuz 
efendim. 

Sunuş konuşmanız süre ile sınırlı değildir efen
dim. 

(1) 121 S .Sayılı basmayazı 13.2.1975 tarihli 39 
ncu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 128 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. (406 S. Sayılı Bütçe Kanun tasarısının esası C. 
Senatosunun 5.2.1975 tarihli Tutanak Dergisine ek
lidir.) 

kanun tasarılarının açık oylamaya tabi tutulmasını 
oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Daha evvelce alman karar gereğince, kupalar sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle oylar toplana
caktır. Yanında matbu oy pusulası bulunmayan ar
kadaşlarım, isim, soyadı ve seçim çevresini yazmak 
suretiyle oy pusulasını imzalayıp oy kupasına ata
caktır efendim. 

Kupaları sıralar arasında dolaştırın. 

MALİYE BAKANI BEDRİ GÜRSOY — Sayın 
Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugünlerde bütçenin Yüce Mecliste görüşülmesi, 
bütçe tasarısının size sunulup incelenmesi bir Ana
yasa gereğidir. Anayasamız bütçenin Meclislerdeki 
incelenmesi için 3 aylık bir süre öngörmüştür. Şüp
hesiz ki bu sürenin, ilgili maddede sözü edilen kanun 
ile ilişkisi vardır ve sözü edilen kanun da Genel Mu
hasebe Kanunumuzdur. Genel Muhasebe Kanunumu
zun bütçeyi Meclislerde inceleme bakımından getirdi
ği hüküm, malî yılbaşının tayinine ilişkin hükümdür. 

Bütçenin, Yüce Mecliste bugünlerde incelenebil
mesi için, zamanında Büyük Millet Meclisine takdim 
edilmesi gerekiyordu. Bütçenin Büyük Millet Mecli
sine takdim zamanını da yine Anayasamız tespit et
miştir, Kasım sonudur. 

Bütçeyi sunmakta olan Hükümet ise; 17 Kasım
da işbaşına gelmişti. Hükümet programı, güvenoyu 
meseleleri bu süreyi dolduran faaliyetler arasındadır. 
29 Ekimde Hükümetimizin güvenoyu alamayacağı 
belli olduktan sonra, ertesi günü akşamı, Hükümetin 
bütçeyi Meclise sunması gerekiyordu. Biz bu gere
ğe uyarak, Türkiye'de bütçe tasarılarının normal su
nuş kadrosunu tayin eden gerekçeyi, ekonomik ra
poru, Bütçe Kanun tasarısını ve İktisadî Devlet Teşek
küllerinin 1973 yılına ait bilançolarını ve bunlardan 
meydana gelen millî bütçeyi Meclise sunduk. 

Meclise sunuşumuzun hemen akabinde, Hüküme
tin bütçe yapıp yapamayacağı sorunu; yaparsa nasıl 
bir komisyonda incelenebileceği konusu uzun tartış
malara yol açtı. Bu tartışmalar bir sonuca ulaştı ve 
Bütçe Karma Komisyonu kurularak incelemelere baş-ı 
ladı. 

Tartışmaların sürmesi Bütçe Karma Komisyonun
daki inceleme süresini iyice kısıtlamıştı; fakat Bütçe 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Karma Komisyonumuz üstün bir çalışma aşkıyle büt
çeyi incelemiştir ve geceleri sabahlara kadar süren bir 
çalışmayla süresi içinde incelemelerini bitirip, bütçe 
tasarısını Yüce Meclislere göndermiştir. 

Senatoda bütçe tasarısı, Anayasanın öngördüğü 
süreler içinde incelenmiştir; ondan sonra komisyona 
geçmiş ve Bütçe Karma Komisyonunda yeniden ince
lenmiştir. Bugün de yine Anayasanın öngördüğü süre
ler içerisinde, bütçe, incelenmek üzere huzurunuza gel
miştir. 

Bütçenin hazırlanması devlet faaliyetleri içerisin
de önemli bir yer işgal eder. Çünkü, 9 aylık bir süre 
bu çalışmalara tahsis edilir ve devlet kadrosunun, 
devlet teşkilâtının bütün bölümleri bu çalışmalara 
katılırlar. Sonunda bütçe tasarısı, Maliye Bakanlığı, 
Planlama Dairesi ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yardımlarıyle hazırlanır ve birtakım dengeler gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle bağlanır. 

Bu dengeler iktisadî büyüklüklere ilişkin dengeler
dir, makro ekonomik dengelerdir. Bu dengelerin he
saplanmasında; planın gerekleri, plan hazırlıkları, 
Planlama Dairesinin çalışmaları, hem yıllık uygula
ma programının gerekleri, hem de Maliye Bakanlığı
nın çalışmaları ve bulguları etkin bir rol oynar. Fa
kat bütçeler bizim Anayasamıza göre millî bütçe ola
rak hazırlanması gereken dokümanlardır. 

Millî bütçeler, bütçe konusunda çağımızda erişil
miş en gelişmiş bütçe kavramıdır. Zira millî bütçede, 
önce gelecek yılın millî geliri, gayri safî millî hâsıla
sının ne olacağı gözönünde bulundurulur, ne olması 
lâzım geleceği saptanır; sonra, bu gelecek yıla ait 
millî gelir, gayri safî millî hâsıla içerisinde birta
kım dengelerin sağlanmasına dikkat edilir. Çünkü, ön
görülen ve gelecek yıllarda meydana gelmesi istenen 
gayri safî millî hâsıla, bu dengelerin önvarlığını şart 
kılar. Evvelâ gayri safî millî hâsıladan neyin tüketilip, 
neyin tasarruf edileceği belirlenir. Bir tüketim den
gesi hesabı içerisinde; kamu kesiminin ve özel kesi
min tüketimleri nazarı itibare alınır. Yine, tasarruf
lar, yatırımlar bahis konusu olduğunda da, özel ke
simin ve kamu kesiminin yatırımları gözönünde bu
lundurulur. 

Böylece, tüketim ve yatırım dengeleri belirlendik
ten sonra, birtakım başka iktisadî büyüklüklere iliş
kin dengeler de nazarı itibare alınır. Meselâ, dış ti
caret dengesi, malî denge, genel ekonomik denge, 
para - krediye ilişkin dengeler hep bütçenin yapılma
sında gözönünde - bulundurulan iktisadî büyüklükler
dendir, 

Bütün bu çabalardan sonra bütçe tasarısı, bir 
yandan genel ekonomik dengeye katkısı, diğer yan
dan malî dengenin özellikleri gözönünde bulunduru
larak meydana getirilir. 

Anayasamızın öngördüğü millî bütçe, böylece, 
kaynakların toplum içerisinde en rasyonel biçimde 
kullanılmasını sağlar. Yine millî bütçe, kaynaklardan 
en optimal hâsılanın sağlanmasına imkân verir. 

Kaynakların en rasyonel biçimde kullanılması, 
tabiatıyle bir toplumda herkesin kaderine tesir eder. 
Bundan dolayı da çağdaş toplumlarda bütçelere «Be* 
serî bütçeler» adı verilir. 

Bir memlekette izlenecek iktisadî politikada, şüp
hesiz ki, para - kredi sorunları kadar, gelir dağılı
mı, tam çalışma, büyüme hızı, istihdam politikası gi
bi sorunlar da çok önemlidir. Gelir dağılımındaki 
ahenkleştirme işlemi çok önemli sorunlardandır. Bü
tün bunlar bu yılın bütçesi içerisinde de nazarı iti-: 
bare alınmıştır. 

1975 Bütçesinin hazırlık çalışmaları, Hükümet ku
rulduğu zaman hayli ilerlemişti; ama 1975 yılına ait 
programın bağlanması, oradaki dengelerin tespiti ve 
bütçenin nihaî rakamlarının bağlanması, malî den
genin sağlanması, yine de Hükümetin ve Maliye Ba
kanlığı mensuplarının çabalarıyle sonuçlandırılabil-
miştir. 

Bütçe böylece hazırlanıp, Meclise gelip, tasdik 
edildikten sonra, memleket için çok önemli sonuç
lar doğuracak bir doküman haline gelir. Önce birta
kım hukukî sonuçlar doğurur, gelirlerin toplanması
na ve masrafların yapılmasına Meclis bir önmüsaade 
verir. Masraflar için hadler koyar, programlarda ne 
miktar paraların harcanacağını saptar. İktisadî ba
kımdan kaynakların kullanımını da bütçe etkiler. Si
yasî bakımdan tercihlerin neler olduğunu belirler. İk
tisadî bakımdan azamî sosyal fayda ilkesinin uygu
lanmasını mümkün kılar. Her kaynağın, her yerde ay
nı, eşit faydalar sağlayacak biçimde kullanılmasına 
olanak sağlar. Bütçenin bir denetim aracı olduğu 
çok bilinen bir şeydir. Bütçenin çeşitli reform çaba
larına imkân sağlayan bir doküman olduğu, üzerin
de çok durulan bir husustur. Bütçenin bir muhasebe 
ve denetim sistemi getirdiği, yine onun önemli vasıf
larından biridir. Ama bütçelerin asıl önemli özellik
leri, hiç şüphesiz, çağdaş, toplumların en belirgin vasi 
fi olan devlet tarafından konulup, yine devlet tara-ı 
fından kullanılan birtakım tekelci araçların ne bi
çimde kullanıldığına ve hangi alanlarda ne sonuçla
rın elde edilmesine yararlı biçimde düzenlendiğine 
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bir işaret sayılmasıdır. Gerçekten, devleti sosyolojik 
açıdan tanımlayan, onun yalnız kendisi tarafından ku« 
rulup, kullanılan birtakım araçlara sahip olmasıdır. 
Bu araçlar, ordu gibi, güvenlik kuvvetleri gibi, ada
letin dağıtılması gibi, devletin temsili gibi çeşitli nite
likler taşır. Ama bunun yanında en mühimi, şüphe
siz ki malî araçlardır. Malî araçlar da devletin ken
dine mahsus araçlardır ve yalnız kendisi tarafından 
kullanılır, işte bunların nerelerde, hangi maksatlar
la, neleri sağlamak için, hangi amaçlara yönelik ola
rak kullanıldığını bütçe bize gösterir. 

Bütçeler, bir başka önemli özelliği şu yönden be-
lirlenebilecek dokümanlardır : Her toplumda, özellik
le çağdaş toplumlarda, ekonomik konular üzerinde ka
rar alma sürecini etkileyen bir dokümandır bütçe. 
Karar alma süreci demek; düşüncenin, bilginin, tec
rübenin harekete intikal etmesi, aksiyona dönüştürül
mesi demektir. Bu aksiyonu, bu hareketi yaparken de 
çeşitli alternatiflerden en isabetlisinin, en iyisinin se
çilmesi bahis konusudur, işte bütçe, çeşitli alanlarda 
bu biçimde karar alma sürecinin meydana çıkmasına, 
uygulanmasına, sonuç vermesine ve planın, progra
mın belli şekillerde uygulanıp muvaffak olmasına im
kân sağlar, tşte bu nitelikleriyle bütçe, bir «devlet 
faaliyetlerinin planlanması» tekniğidir. Bu planlan
ma tekniğini, söylediğimiz çerçeve içinde gözönünde 
bulundurmak gerekir. Bu çerçeve içinde de, hükümet 
etmenin, idare etmenin en önemli dayanaklarından 
biridir. Demokratik idarelerin ayrılmaz bir parçası
dır. Demokratik idarelerin ayrılmaz bir parçasıdır 
derken, halkın da bütçenin meydana gelişine etki
lerini ifade etmek isterim. Gerçekten, gerek hizmetle
rin programlanması sırasında, gerekse Meclislerde mü
zakere edilirken halktan gelen isteklerin bütçeye yan
sıması olanakları sağlanır. Bunu da tabiî saymak ge
rekir. Çünkü, bütçeyi finanse ederken biz vatandaştan 
vergi alırız. Vergi aldığımız vatandaşa karşı da bir 
sorumluluk duygusu içerisinde olmamızdan tabiî bir 
şey olmaz. Bu açıdan da bütçe ayrı bir demokratik 
nitelik taşır ve demokratik sürecin ayrılmaz bir par
çası olur. 

Türk bütçelerinde, söylediğim bütün bu nitelik
leri görmek mümkündür ve geçmiş yıllarda olduğu 
gibi, bu yılın bütçesi de, bu nitelikleri haiz bir do
küman olarak hazırlanıp huzurunuza getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk bütçele
ri son yıllarda program bütçelere göre hazırlanmak
tadır. Program bütçelerin hazırlanması, önce amaçla
rın belirlenmesini gerektirir. Bir kere amaçlar belir

lendikten sonra bunların hangi programlarla en iyi 
biçimde gerçekleştirilebilecekleri araştırılır. Amaçla
rın hangi programlarla en iyi biçimde gerçekleştirile
bileceğine yönelik araştırmalar, alternatif kullanma
lardan hangisinin daha uygun olduğunun belirlenme
si demektir. Alternatif kullanmalardan hangisinin da
ha iyi olduğunun belirlenmesi de, bir yandan mali
yet - fayda, diğer yandan maliyet - etkenlik gibi çe
şitli tahlillerin, analizlerin yapılmasını gerektirir. 

işte bu süreçlere uyularak, son yıllarda «Program 
Bütçe» biçiminde Türk bütçeleri hazırlanmaktadır. 
Tabiî programlar hazırlarken, malî imkânları, olanak
ları da gözönünde bulundurmak elbet gerekecektir. 
Çünkü bütçeler, her şeyden evvel, ihtiyaçlarla, imkân
lar arasındaki karşılaştırmadan ibarettir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütçe sunuş konuşmasında üzerinde duracağım 

hususlardan birisi, Türk bütçesinin 1975 yılma ait 
olanının hazırlanması sırasında ne gibi iktisadî şart
ların, yurt içinde ve yurt dışında, var olduğuna işa
ret etmek olacaktır. 

Gerçekten hiçbir millet tecrit edilmiş bir âlemde, 
zamanımızda yaşamıyor. Tersine uluslararası ilişki
lerin en çok yoğunluk kazandığı bir dönemde yaşıyo
ruz. Bu yoğunluktan dolayı, pek çok uluslararası te
şekküller, kuruluşlar tesis edilmiştir; Türkiye de bun
ların çoğunun üyesidir. 

Öyle isp, uluslararası sahnede iktisadî durum, si
yasî durum nasıldır ve Türkiye'de iktisadî, sosyal, si
yasal gerçekler nelerdir? Bütçeyi bunlar ne yönde, 
ne biçimde etkilemişlerdir? Kısaca bunlar hakkında 
bilgi sunmak isterim. 

Dış âleme baktığımız zaman Sayın Başkanım 
uluslararası ekonomik durumun hiç de iç açıcı bir du
rumda olmadığı gözümüze çarpar. Bunalımlar, enf
lasyon, petrol krizi, enerji krizi, hammaddelerde gö
rülen fiyat artışları, inişleri, altın buhranı, para buh
ranı gibi çeşitli sorunlar dünya ekonomisini etkile
mektedir; dünya siyasî hayatının belirgin vasıflarıdır. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde, özellikle hür dünya mem
leketlerinde üretimde duraklamalar olmuştur. Bazı ül
kelerde gerilemeler göze çarpmaktadır. Büyüme hız
larında duraklamalar, gerilemeler olmuştur, işsizlik, 
birçok yerlerde artan bir belâ olarak toplumların kar
şısına çıkmaktadır; baskısını gün geçtikçe artırmak
tadır. Bizimle ilişkili olan bir memleketten misal ver
mek gerekirse; Almanya'da 1 milyonu aşan bir se
viyeye ulaşmıştır. Amerika'da ise 7-7,5 civarında iş
sizin olduğundan söz ediliyor. 

8 — 
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Millî gelirde, duraklamalar, gerilemeler göze çar
pıyor, tabiî her memleket de, kendi iktisadî bünyesi
ne göre tedbirler alma ve bu olumsuz hallerin^ bu 
olumsuz etkenlerin tesirlerini azaltabilmek için tedbir
ler alma yoluna gitmektedir. Tedbirler iktisadîdir, 
malîdir, parasaldır ve siyasaldır. 

1973 - .1974 yıllarında dünyanın birçok memleket
leri, özellikle kuraklığın da doğurduğu bir beslenme 
sorunundan mustarip olmuştur. Açlık birçok mem
leketlerde, geçmiş yıllarla kıyas edilemeyecek dere
cede insanlığı tehdit eden bir tehlike haline gelmiştir. 
Bundan dolayı da yiyecek maddeleri ve orflara iliş
kin fiyatlarda büyük dalgalanmalar göze çarpmıştır. 

Bütün bu etkilerin tesiriyle, dünya para sistemle
ri hâlâ bir düzene kavuşturulamamıştır. Bunun için 
yapılan çabalar mevcuttur; ama henüz istikrarlı bir 
para sisteminin gerektirdiği tedbirler tam olarak uy
gulamaya konulamamış ve sonuçlar alınamamıştır. 

Bundan dolayı bir zamanlar uluslararası para pi
yasasının sarsılmaz abideleri gibi görünen dünya pa
ralarından bazıları büyük sarsıntılara uğramıştır. Do
lar, geçtiğimiz yıllarda iki kere devalüe edilmiştir; 
bugün de dalgalanmadadır. 

Uluslararası iktisadî ilişkileri düzenlemek ve para 
istikrarını sağlamak için, şüphesiz ki, tedbirler alın
maktadır. Bu tedbirler, bir kere, konuyla ilgili ulus
lararası kuruluşlarca diyelim, para fonunca alınmak
ta, diğer yandan her memlekette kendi iktisadî geliş
melerine ve iktisadî bünyelerine uygun tedbirler ola
rak uygulanmaktadır. 

Bu tedbirleri alırken, dünyanın değişen manzara
sını gözden uzak tutmamak gerekir. Dünyanın değişen 
manzarasında, son birkaç yıldan beri, petrol fiyatla
rında görülen çok süratli artmaların doğurduğu bir 
«petrol doları» sahibi ülkeler gözümüze çarpıyor. Bu 
ülkelerin ellerinde büyük dövizler, büyük rezervler bi
rikmiştir. Bu rezervlerin, gelişmekte olan memleketle
rin projelerinin finansmanında kullanılması ya da ge
lişen memleketlerin ihtiyaçları için kullanılması dün
yayı meşgul eden sorunlardan birisidir. 

Petrol fiyatlarındaki artışlar tabiî her memleketi 
etkilemiştir; onun için para fonu, petrol fiyatlarının 
artışından etkilenmiş memleketlere, petrol alımını ko
laylaştırmak için, bir özel fon tesis etmiştir. Türkiye 
de bu fondan yararlanmaktadır. 

Keza, özellikle bu buhranlı, bunalımlı dönemden 
etkilenmiş gelişmekte olan memleketlerin korunması 
için tedbirler düşünülmüştür. Bunlara, gerçek kay
nakların transferini sağlayacak, bir yandan petrol do-

larkrıyle veya rezervleriyle beslenen, bir yandan da 
gelişmiş memleketlerin katkılarıyle beslenen fonlar te
sisi düşünülmüştür. 

Yine bu konuda, petrol alımının özel olarak ken
dilerini etkiledikleri memleketlere ucuz sermaye tesis 
etmek için birtakım tedbirlere başvurulmuş ve bu 
memleketlerin kendilerine yapılacak gerçek transfer
lerin maliyetini düşürmek için, faizini karşılayacak 
özel fonlar tesis edilmiştir. 

Altın sorunu ve onun dünya paralarıyle olan iliş
kileri günümüzün en önemli sorunlarından biridir. 
Çünkü, uluslararası ilişkilerde para istikrarını sağla
yıcı tedbirleri alan ve üye devletlere tavsiye eden bi
zim de üyesi olduğumuz para fonu, dünya paraları
nın dolara ve altına bağlanmasını öngörmüştü. Za
manla bu sistem iyi işleyemedi; iyi işleyemediği için 
de bir yandan dolarla olan ilişkiler zayıfladı, diğer yan
dan altınla olan ilişki de tam manasıyle bir kopma 
noktasına geldi. Üyeler artık Dünya Para Fonuna 
kotalarını altınla yatırmak durumunda değildirler. Al
tının resmî fiyatı serbest bırakılmıştır; alım - satımı 
serbesttir. Yeni fiyattan değerlendirme olanağı mev
cuttur. Bu olanağı, bazı memleketler kullanmıştır. Al
tınların yeni fiyattan değerlendirilmesi, tabiî Merkez 
Bankasındaki rezervleri artıracaktır. Artan rezervle
rin yeni emisyonlara imkân vermesi ihtimali, elbet 
mevcuttur. Onun için birçok memleketler, bir yandan 
bu rezervleri yeni baştan, yeni fiyatlara göre değer
lendirirken, diğer yandan da bunların kısırlaştırılma-
sı ve kısıtlanması yoluna başvurmuşlardır. Bütün bu 
sebeplerden dolayı, yeni bir para istikrarı sistemini 
araştırmak, para fonuna yeni bir statü kazandırmak, 
dünyanın uğraştığı çabalardandır, içinde bulunduğu
muz yıl içerisinde, önümüzdeki aylarda bu sorun ye-. 
ni baştan ele alınacaktır. 

Dünyadaki bunalım, siyasî alanda da kendini gös
termektedir. Bir çok bölgeler, dünyanın hâlâ çok 
hassas bölgeleridir. Buralarda silâhlı muhasamaya 
varan birtakım çatışmalar göze çarpmaktadır. Bütün 
bunlar, tabiî, milletlerin en azından savunma bütçe
lerini etkileyen etkenler olarak gözönünde bulundu
rulması gereken hususlardır. Kaldı ki, siyasî alanda 
birtakım başka değişiklikler, özellikle memleketimizi 
ilgilendiren değişikliklerin vücut bulduğunu da gö
rüyoruz. Türkiye'nin Batı savunma sistemi içindeki 
yeri, bugünlerde hepimizi yakından meşgul eden bir 
sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü, Türkiye'nin 
Batı savunma sistemindeki yerinin muhafazası, «Ame
rikan askerî yardımı» dediğimiz yardımlaşma prog-
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ramiyle yakından ilgili bir konudur. O da bildiğiniz 
gibi, Kongrenin aldığı Amerikan milletinin aldığı bir 
kararla artık bir çıkmaza girmiştir. 

Onun için günümüzün şartlarını değerlendirirken, 
bütçelerimizi yaparken, bütün bu siyasî sorunları da 
gözönünde bulundurmak gereği vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi sözü içerdeki 
duruma, yurt içindeki iktisadî ve siyasî duruma geti
riyorum. Önce iktisadî konulardan söze başlamak isti
yorum. 

Türk ekonomisi bu bunalımlı dönemde en güçlü 
dünya milletleri ekonomilerinden birinin manzarasını 
göstermektedir. Çünkü geçtiğimiz 1974 yılında, gayri 
safî millî hâsıla % 39,6 oranında carî fiyatlarla bir 
artış göstermiştir ve Türkiye'nin gayri safî millî hâ
sılası, ilk tahminlere göre 1974 71lı içerisinde 
430 600 000 000 liraya ulaşmıştır. 1 carî fiyatlarla 
yapılan ilk taminleri sabit fiyat .ez. dönüştürürsek, 
bunun 1973'e kıyasla % 7,5 oraunda bir gelişme hızı
nı saptadığını görürüz ki, bu çok önemli, yüksek dü
zeyde bir gelişme hızıdır. 

Bu gelişme, sektörler itibariyle şu nitelikleri gös
teriyor : Tarım kesiminde planın ve programın ön
gördüğü % 3,7'lik gelişme hızı aşılmıştır. % 6,9 ve
ya % 7'ye varan bir gelişme sağlanmıştır. Sanayi ke
siminde planın ve yıllık programın öngördüğü % 11,2 
lik. gelişme hızı elde edilememiştir. % 8,5 civarında 
bir gelişme sağlanabilmiştir. Binaenaleyh % 2,7'lik 
bir plan hedeflerinden sapma vardır. 

Hizmet kesimlerinden planın, yıllık programın ön
gördüğü % 7,5'lük gelişme aşılmıştır. % 8,i aşan bir 
gelişmeyle karşı karşryayız. Böylece gayri safi millî 
hâsılada görülen ortalama % 7,5'luk artış, özellikle 
geçen yıl idrak edilen bereketli bir tarım ürününün 
etkisi altında bu rakamlara ulaşabilmiştir. % 7,5 pla
nın, yıllık programının öngördüğü gelişme hizandan 
aşağıda bir gelişme hızıdır, % 0,4 civarında bir 
«ekart» imiz, bir boşluğumuz ortaya çıkmaktadır. 

Yine geçtiğimiz yılda Türkiye, dünyadaki başka 
ülkelerde varlığına işaret ettiğim fiyat hareketlerinin 
çok canlı bir şekilde cereyan ettiği bir memleket ola
rak karşımıza çıkıyor. Ondan dolayı Türkiye'de geçen 
yıl % 29*4 oranında toptan eşya fiyatlarında bir art
ma kaydedilmiştir. Bu, 1973'te % 20,5, 1972'de % 
18 idi. 

Toptan eşya fiyatlarında görülen bu artış, özellik
le gıda maddeleri ve tarım ürünlerinde büyük bir 
yoğunluk göstermektedir. Sanayi ürünleri, geçen yıl 
içinde, yılbaşında^ yapılan bir ayarlama ile bir hareket 
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göstermiştir, ama yıl içinde sabit kalmış, batta bazı 
kesimlerde duraklamalar dahi olmuştur. 

Acaba neden bu yüksek fiyat artışı seyrediyor 
Türkiye'de ve % 29,4'e ulaşan bir yüksek toptan eş
ya fiyatı artışı kaydediliyor? 

Bunun çeşitli sebepleri var Sayın Başkanım, sayın 
üyeler. Bir kere Türkiye'de nüfus hızla artıyor. Bu, 
talöbi sürekli biçimde kamçılayan bir etkendir. İkin
cisi, Türkiye'de tüketime yönelik talep artışı sürekli 
biçimde kamçılanıyor. Bu da birtakım sosyal grupla
rın, sınıfların tüketim tercihini değiştiriyor. 

işçi dövizi, talebi kamçılayan faktörlerden biridir. 
İthal edilen enflasyon, aynı biçimde bu fiyat artışını 
kamçılayan etkenlerdendir. 

Üstelik, Türkiye'de üretimde, özellikle gıda mad
delerinin dağıtımında, birtakım dar boğazlarla karşı 
karşıya gelinmiş bulunuyor. Bunlar da yer yer, sırf 
dağıtım mekanizmasının yetersizliğinden ileri gelen 
birtakım fiyat artışlarını peşinden sürüklemektedir. 

Öyle ise, 1975'e yönelik tedbirlerin başında, istik
rar sağlayıcı tedbirler almak gelmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; istikrara yöne
lik tedbirler, hem iktisadî politikamıza, hem malî po
litikamıza, hem de siyasî hayatımıza hâkim bir pren
sip olmalıdır. Siyasî sorunlara birazdan temas etmek 
üzere diyeceğim ki, iktisadî alanda para ve kredi po
litikamızı istikrar ilkelerine uygun biçimde ayarlama
mız gerekir, zira 1974 içerisinde enflasyonu kamçıla
yıcı bazı etkenler bu alanda da göze çarpıyor. 

Meselâ, para arzı % 20 artmıştır. Bu, 14 milyar
lık bir artış ifade ediyor geçen yılla kıyasladığımız 
zaman. 14 milyarlık para arzının 6 milyarı, yani % 
40'a yakını emisyondan ileri geliyor. Öyle ise, Tür
kiye'de emisyon, para arzını etkileyen en önemli et
kendir. Nitekim, emisyonları incelediğimiz zaman, 
1974 içerisinde bunun da % 32 oranında bir artış 
gösterdiğini görüyoruz. 1974 yılı sonunda emisyon 
hacmi 33 477 000 000 iken Ocak, Şubat^ başında 
31 442 000 000'a düşmüştür. Emisyonu kamçılayan 
en önemli etken de, tarım rekoltesinde biraz evvel 
işaret ettiğim bereketli mahsulün idrak edilmiş olma
sıdır. 

Gerçekten emisyonun 1974 yılı içinde, özellikle 
tarımsal ürünlerin desteklenmesi amacıyle bir hız ka
zandığına şahit oluyoruz. 

Ta'biî tarım destek fiyatları tarımsal kazançlara 
bir yeni transfer yapılmasını sağlamıştır. 1974 aynı 
zamanda Türkiye'de büyük ölçüde toplu iş sözleşme
lerinin de yapıldığı bir yıldır. Bu da emeğe doğru bir 
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transfer yaptırmıştır; ama, bu artan transferleri, ta
sarrufları besleyişi biçimde kullanabilmek olanağı el
de edilememiştir. Ondan dolayı, 1974 yılında mevdu
at artışında, geçen yıllara kıyasla yavaşlama göze 
çarpar. 1974'ün mevduat artışı % 9 civarındadır. 80 
milyardan, 87 654 000 000'a mevduatımız çıkmıştır. 

Aralık ayından bu yana, yeniden normal yüksel
meler göze çarpmaktadır. Yani yükseliş hızı, geçen 
yıllardaki normal seviyeye dönüşmüştür. 1974 yılı içe
risinde banka kredilerinde % 20 oranında bir artış 
olmuştur. Para arzı 90 192 000 000 liraya yükselmiş
tir. Mevduat artmadığı için bunda da bir yavaş ar
tış görüyoruz. Kaldı ki, Merkez Bankası kaynakla
rının da, gerekli biçimde kullanılması bu yavaşlama
yı sağlayan etkenlerdendir. 

Banka kredilerinde geçen yıl içerisindeki artış 15 
milyar civarındadır. Bu artışın 9 milyarı tarım kredi 
kooperatiflerine ilişkin olanlardır. Demek ki, aşağı 
yukarı ticarî kredilerin 2/3'sini gene tarım kesimi et
kilemiş bulunuyor. 

Merkez Bankası reeskontlarında ve avanslarında 
görülen artma. Onlar da tarıma yönelik kredilerin 
etkisi altındadır. Merkez Bankasının kredileri 1974 
yılının 12 nci ayında % 58'lik bir artma göstererek 
44 742 000 000'a ulaşmıştır. 

Ödemeler dengemiz 1974 yılında, çok ilginç bir 
gelişme göstermiştir. Türkiye 1974 yılında, tarihinin 
en büyük dış ticaret hacmine ulaşmıştır ve tarihinin 
kaydettiği en yüksek dış ticaret açığını da kaydet
miştir. Gerçekten 1974 yılında dış ticaretimiz 
5 310 000 000 dolara yükselmiştir. Bu, insan başına 
düşen dış ticaret miktarında, geçen yıllara kıyasla 
görülen en hızlı artıştır. 

ithalâtımız % 81 oranında bir artışla 1973 yılı 
içinde 2 086 000 000 dolardan; 3 778 000 000 dolara 
ulaşmıştır. 

İhracatımız 1 360 000 000 dolardan, ı% 11,2 ar
tışla, 1 532 000 000 dolara yükselmiştir. Böylece dış 
ticaret açığımız 2 245 000 000 dolardır. 

1974 yılı içersinde işçi dövizlerindeki artış, geçen 
yıla göre ı% 20,4 oranındadır ve 1 424 000 000 do
lara ulaşmıştır. 

Altın ve döviz rezervlerimiz, 1973 yılı sonunda 
2 039 000 000 dolar iken, 5 Şubat 1975'te 1 milyar 
593 milyon dolara düşmüştür. Rezervlerdeki azalma
nın anasebebi, hiç şüphesiz, döviz gelirlerimizin, dö
viz rantrelerinin, girişlerinin, girdilerinin azalması de
ğildir; ekonominin artan ithalât ihtiyacının etkisiyle 
bu durum ortaya çıkmıştır. Hammadde, petrol, ma

kine, teçhizat, gübre, kimyevî maddeler, nakil vasıta-; 
lan, birtakım müdafaa araç - gereçleri ve benzeri itha* 
lât, bu durumu etkileyen faktörler arasındadır. 

1975'e bakacak olursak, 1975 çok umutlu başla
mıştır. Elimizde henüz ilk ayın verileri mevcuttur. 
ve bu veriler çok umutludur. 1974 yılı Ocak ayında 
ihracatımız 133 milyon dolardı. 1975 yılı Ocak 
ayında ihracatta, % 10'u aşan bir gelişme görülmüş
tür. 1975 yılı Ocak ayındaki ihracatımız, geçen yıla 
kıyasla % 10'u aşan bir gelişme ile 146 milyon dola
ra ulaşmıştır ve bu hayırlı ve sağlıklı bir gelişmedir. 

İşçi dövizi rantrelerinde de aynı artışı, hatta daha 
aşkın bir artışı görüyoruz. Ocak 1974'te vaki olan 
işçi dövizleri girdileri 122 milyon dolardı; 1% 25,5 
artarak, 1975 yılı Ocak ayında 153 milyon dolara 
ulaşmıştır. 

Halen ülkemizde alım satımı yapılan dövizlerin 
hiç birisinin, Türk parasını baskı altında tutan bir 
durumu yoktur. Tersine olarak son iki haftadan be
ri, yabancı paralarla veya dövizlerle Türk lirası ara
sındaki parite, tarihimizde ulaşılmış en dengeli pari-
tedir. Türk parası, konvertibl bir para olma vasıfla
rını kazanmak üzeredir. 

Hal böyle iken nasıl bir sebeple, niçin, hangi kay
naktan verildiği belli olmayan, ne maksatla ortaya 
sürüldüğü anlaşılmayan birtakım devalüasyon sebep
leri haberleri matbuatı işgal etmektedir. Benim üyesi 
olduğum Bakanlar Kurulu, İktisadî Kurul, Yüksek 
Planlama Kurulu gibi hiçbir sorumlu kurulda, deva
lüasyonla ilgili en küçük bir görüşme olmamıştır. Pa
ra Fonunun toplantısına ben şahsen katıldım; hiçbir 
yerde, hiçbir zaman bu sorun görüşülmedi. Para Fo
nunun heyeti buraya geldi, yetkililerle temas ettiler; 
en azından benimle olan temaslarında, hiçbir zaman 
bu konuya değinilmedi. Zaten Türkiye'de bir devalü
asyonun gereksindirdiği şartların hiç . birisi yoktur. 
Bir memleketin dış ticaretinde (Biraz evvel verdim 
Ocak ayına ait rakamları) % 10'luk bir gelişme olur
sa, döviz rantrelerinde % 25,5 bir, gelişme olursa, o 
memlekette devalüasyonun yapılması için hiçbir ge
rek, hiçbir sebep yoktur. Kaldı ki, bizim de üyesi 
olduğumuz Para Fonu, eğer bir memleketin döviz 
rezervleri iki aylık ithalâtını karşılayacak çoklukta 
ise, o memleketi sağlıklı rezervlere sahip bir memle
ket sayar. 

Türkiye'nin döviz rezervleri 6 aylık ithalâtını karşı
layacak çokluktadır. Binaenaleyh, Para Fonunun orada 
ve burada bütün heyetlerinin müşahade ettikleri so
nuç, Türk ekonomisinde rezerv durumunun çok sağ-. 
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lıklı bir noktada olduğu yolundadır. Ama birtakım 
sorumsuz davranışlarla, bazı yerlerde böyle haberler 
çıkarılabiliyor. Şunu da müşahede ettim ki, bu çıka
rılan haberleri yalanlayabiliyorsunuz, ama aynı gazete 
basmayabiliyor, radyo - televizyona bu haberleri 
ulaştırabiliyorsunuz, ama gidip, bizzat konuşmak ola
nağı bazı zorluklar çıkarabiliyor. Bu sorumsuz dav
ranışların nereden, hangi kaynaklardan, ne maksat
larla, kimleri kayırmak veya kimlere menfaat sağla
mak için nasıl yapıldığını ben anlamakta zorluk çe
kiyorum. Şunu kesinlikle ifade etmek isterim ki, bu 
vesileden faydalanarak, Türk parasının devalüasyonu 
hiçbir surette bahis konusu olamaz. Devalüasyon de
mek; bir memleketin parasının, başka memleketler 
paralarına göre belli ölçüde değerinin azaltılması de
mektir. Niçin böyle bir azaltmayı yapar bir millet? 
Şunun için yapar: Eğer dış ticaret dengesizliği var
sa, ithalâtında zorluk çekiyorsa, ithalât mallarının fi
yatı artsın, kendi mallarının fiyatı ucuzlasın diye böy
le bir operasyona başvurur. Türkiye'nin böyle bir 
sorunu yok idi. Önümüzdeki 6 ayın ithalâtını, (hiç
bir kazancımız olmasa) sağlayacak kadar bol rezervi
miz var. Böyle bîr durumdayken ve devalüasyonun, 
ithal suretiyle bir memleket ekonomisine bulaşan, 
eflasyonu büsbütün artıracağı ve gerçek gelir azal
masını, refah azalmasını peşinden sürüyeceği ortada 
iken, sorumsuzca bu çeşit rivayetlerin nasıl çıkarıl
dığını, hakikaten anlamakta güçlük çekmekteyim. 

Türkiye'nin dış ticareti incelendiğinde, aldığı - sat
tığı mallar listesinde bazı değişikliklerin olduğu mey
dandadır. Bu iktisadî gelişmenin kaçınılmaz sonucu
dur. Eskiden hammadde ihraceden Türkiye, şimdi 
mamul madde, sınaî maddeler ihracetmek durumun
dadır. Kendi tüketimi de arttığı için, bazı eski ham- • 
maddeleri veya ziraî mahsulleri kendisi tüketebilecek 
duruma geçmiştir. Bu, iktisadî gelişme sürecinin ken
diliğinden getirdiği normal bir durumdur. 
Bununla dış ticaretin olumlu yolda geliş
tiğini iddia edebiliriz. Çünkü, Türkiye ilk 
defa geçen yıllarda, 1973 - 1974 yıllarında sınaî 
mahsul ve sınaî mamul miktarı, ziraî mahsûl ve ma
mullerin miktarını aşan bir dış ticaret rejimine ulaş
mıştır. Bundan daha sağlıklı bir gelişme, bir memle
ket için tasavvur edilemez. Şüphesiz ki, Türkiye'de 
geçen yıl büyük bir ithalât baskısı olmuştur. Bu, bi
raz evvel sebeplerini anlattığım, talebi kamçılayan et
kenleri etkisiz bırakmak için başvurulmuş bir tedbir
dir. Nitekim bu tedbirler bazı alanlarda birtakım 
stok birikmelerine de sebebiyet vermiştir; demirde ve 
gübrede olduğu gibi. Bunlar yıl içerisinde, 1975'te I 
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kullanıldığı zaman, kendiliğinden (geçen yılda gördü
ğümüz dış ticaret yekûnundan) dış ticaretin ithalât 
miktarında bir azalma olacaktır. 

Hulâsa hangi kaynaktan, ne maksatla, niçin, na
sıl geldiğini bir türlü sezinleyemediğim, bir İstanbul 
gazetesinde, çok büyük puntolarla neşredilen «De
valüasyon geliyor» şeklindeki haberi bu vesileden fay
dalanarak, bir kere daha kesin biçimde yalanlamak 
isterim. Zaten bu sorular biz bütçeyi kamuoyuna su
narken, sayın basın mensupları tarafından sorulmuş
tu. O zaman da kesin olarak «Böyle bir durum yok
tur diye cevap vermiştik. Bütçeyi takdim ederken tek
rar bahis konusu oldu; tekrar böyle bir şeyin olma
dığını söyledik, ama birtakım sorumsuzca ve mem
leket yararlarına büyük ölçüde ters düşen haberler, 
bazan satışı çok yüksek gazetelerde bile çıkabiliyor. 
Gördüm ki, bununla siz aynı ölçüde mücadeleye git
tiğinizde, onlar haber hürriyetinden faydalanıyorlar 
ama, siz yalanlamak için gerekli derecede kanunî des
teklerden istifade edemiyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin 
iç siyasetinde de bazı sorunlarımız vardır. İç siyase
timizde de bunalımlar bir türlü yakamızı bırakmıyor. 
Meclis çoğunluğuna dayalı bir Hükümetin hâlâ ku
rulamamış olması memleketin en önemli sorunudur. 
Ekonomik meselelerimizin çöüzmlenmesinde İsrarla 
istediğimiz istikrara yönelik bir iktisadî - malî poli
tikanın uygulanmasında böyle bir Hükümetin etkin 
bir araç olacağı aşikârdır, ortadadır. Onun için, 1974 
yılı sonunda çok elverişsiz şartlar içinde Hükümet 
kurulduğu zaman, bütçenin kısa zamanlarda hazır
lanması için olağanüstü çaba göstermeye çalıştık. Çün
kü Anayasa gereği bütçeyi zamanında Meclise sun
mak icabediyordu. Ama bu olumsuz şartlar hâlâ da 
sürüp gitmektedir. 

Tabiî 1974 yılı içerisinde, bütçenin Meclise sunul
masına 13 gün kala kurulmuş bir Hükümetin bütçe 
üzerinde yapacağı büyük değişiklikler, alacağı büyük 
siyasî tercihler, getireceği büyük farklı alternatifler 
bahis konusu olamazdı. Yapacağımız, şey, kullana
bileceğimiz imkânlar çok dardı. Yapabileceğimiz en 
önemli şey, tasarruflu bir bütçe getirmekti. Buna sizi 
inandırmak isterim ki çok; çaba sarf ettik. Eğer büt
çe kanunu tasarısını izlemek imkânını bulduysanız ta
sarruflu çabalarımızın oradaki izlerini de göreceksi
niz; 26'ya yakın katma bütçeli idarenin veya bakan
lık idaresinin cari harcamaları geçen yılkine ya eşit
tir ya onun altındadır. % 30'a yakın fiyat artışının ol
duğu bir memlekette cari harcamalarda getirilmiş olan 
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bu gemlemenin, takdir buyurursunuz ki bütçenin bü
yük bir tasarrufçu zihniyetle^ en azından cari harca
malarının hazırlandığını gösterir. 

Bütçenin hazırlanmasında birtakım dengelerden 
yararlanmak gereğine biraz evvel işaret etmiştim. Büt
çenin Meclise sunulmasına 13 gün kala konuyu ele 
aldığımızda, aylar önce yapılması gerekli birtakım 
hazırlıkların henüz bir sonuca ulaştırılmış olmadığı
nı da gördük ve bunları da, geceyi gündüze katan bir 
çaba içerisinde yapmaya, bir araya getirmeye çalış
tık. Böylece yıllık program hazırlandı, gelecek yılın 
dengeleri belli oldu. O dengeler içerisinde de bütçeyi 
ve bütçenin malî dengesini hazırlamak olanakları or
taya çıktı. 

fşte bu elverişsiz koşullar içerisinde hazırlanmış 
olmasına rağmen, bütçenin gerek boyutlarının, gerek 
kompozisyonunun ekonomik istikrar, millî güvenlik, 
sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine en uygun 
biçimde hazırlanmış olmasına büyük özen göster
dik.. 

Hükümetimizin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, konsolide 
ödenek toplamı olarak 107 355 000 000 lira ödenek 
getirmiştir. 1975 yılı ödenek teklifleri 1974 yılına gö
re cari hizmet ödeneklerinde 25,32; savunma özel ya
tırımlarında 18,96; yatırım ödeneklerinde 32,90; trans
fer ödeneklerinde 29,31 oranında bir artış göstermek
tedir. Ancak savunma ve güvenlik hizmetleri için ay
rılan ödenekler hariç tutulursa, carî hizmet ödenek
lerindeki artış % 10,5'dur. Carî ödenekleri içerisinde 
yer alan eğitim ve sağlık ayrı tutulursa, cari hizmet
lerindeki artış % 8-6 civarında karar kılar. Bu da cari 
harcamaları kısıtlamak için gösterdiğimiz çabanın be
lirgin bir örneğini ortaya koymaktadır. 

Geçen yılın, güvenliğimiz bakımından bazı sorun
ları ortaya attığını hepimiz biliyoruz. Onun için, 1974'e 
kıyasla güvenlik harcamalarında % 54'ü aşan bir art
ma bu yılki bütçeye girmiştir. Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçesinde de nitekim % 22'lik bir artma 
olmuştur. 

Bunun dışında cari harcamalar içerisinde, özellik
le, yüksek öğrenimdeki kapasite artışı ve sağlık hiz
metlerindeki gelişmeler dolayısiyle artmalar göze çarp
maktadır. 

1975 yılı Bütçesi, Üçüncü Beş Yıllık Planın ve prog
ramın, yatırımlar için öngördüğü boyutlar içerisinde 
hazırlanmıştır. 1975 yılında yatırım ödeneklerinin, top
lam bütçe ödenekleri içindeki büyüklükleri şöyledir: 

1974 yılına kıyasla, yatırımlarda % 32,9 oranında 
25 milyar liraya ulaşan bir meblâğ öngörülmüştür. Bu, 
toplam bütçeye kıyaslanırsa % 32,5 civarındadır; an
cak yatırım harcamalarının bir kısmı transfer harca
maları içerisinde yer almaktadır. Bunu da gözönün-
de bulundurursak, 38 150 000 000 liraya ulaşırız ki, 
bu da toplam harcamaların % 35,5'ine varır. Böylece, 
1975 bütçesinin, karakteristik vasfı yatırımcı bir büt
çe niteliğinde olmasıdır. 

Plana ve yıllık programa uygunluğuna bilhassa 
özen gösterilmiştir. Onun için, planın öngördüğü yatı
rım harcamaları bütçeye konulurken, fiyat artışları 
da gözönünde bulundurulup deflâte edilerek, plan ve 
programlar içerisinde yer almıştır. 

1974 yılında, plana uygunluk dışında, halka yöne
lik hizmetlerin yaygınlaşması için de çaba gösteril
miştir. Nitekim, köye dönük hizmetler için 1974 yılın
da 6 649 000 000 lira ödenek ayrılmışken, 1975 yılın
da 8 700 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1975 yılı Bütçesinin 
özellikleri şunlardır : 

Bütçe Karma Komisyonundaki müzakerelerden 
ve Komisyonun tasarı üzerinde yaptığı titiz, olumlu 
çalışmalarından, ardından Yüce Senatonun inceleme
lerinden ve konu üzerinde yaptığı çalışmalardan sonra, 
konsolide gider bütçesi cüzi bir artışla bağlanmıştır. 
Komisyonca, 1975 yılı gider bütçesi üzerinde yapılan 
değişikliklerin miktarları şunlardır : 

Yatırımlar 1 073 000 000 lira olarak artırılmıştır, 
cariler 222 milyon lira olarak, transferler 602 milyon 
lira olarak; toplam 1 897 000 000 liradır. 

Bu artırımları yapan Komisyon, bunları karşıla
mak için şu tedbirlere başvurmayı, Hükümetle muta
bık kalarak önermiştir : 

1 milyar liralık kısmın iç borçlanmalarla karşılan
ması öngörülmüştür; 808 milyon lirası da cari har
camalarda yapılacak % 1 kesintiyle karşılanacaktır. 
Pek az bir kısmı da, çeşitli gelirlere yapılan ilâveler
le karşılanacaktır. Böylece malî denge yeniden sağ
lanmıştır. 

Bütçemizin özellikleri, malî denge dışında şunlar
dır: 

Bütçemiz, personel rejimi ve Devlet personelinin 
refahının sağlanması için yeni birtakım tedbirler ge
tirmiştir. Meselâ; katsayı 8'den 9'a çıkarılmıştır. 

Doğum tazminatı yardımı 200 liradan 300 liraya çı
karılmıştır. 
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Çocuk yardımı 25 liradan 50 liraya çıkarılmıştır. I 
tik defa olarak bu yıl mahrumiyet yeri zammı ön

görülmüştür; 200 - 300 lira olarak bütçeye konulmuş
tur. 

Ek ders ücretleri ve konferans ücretleri artırılmış
tır. 

Keza, geçici ve sürekli yolluklarda da '% 10 - 15 
civarında bir artış öngörülmüştür. 

Bütçelerin uygulanmasında geçen yıldaki tecrübe
ler göstermiştir ki, birtakım tıkanıklıklar, dar boğaz
lar ortaya çıkabiliyor.Bu tıkanıklıkları, dar boğazları 
giderebilmek için birtakım özel fonların bütçeye ek
lenmesi ve bu fonların yıl içerisinde kullanılması su
retiyle tıkanıkların giderilmesi, bu yılın bütçesinin 
özelliklerinden birini teşkil eder. 

Şu fonlara yeni bütçede yer verilmiştir:. 
Yatırımları hızlandırma fonu, 
Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği giderleri kar

şılama fonu, 
Yükseköğrenimdeki kapasite artışını karşılama 

fonu, 
Personel kanunlarının getirdiği giderleri karşıla

ma fonu, 
Deprem fonu, 
Aynca, kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, is

rafı önlemek, tasarruflu bir gider uygulaması sağ
lamak için, kamu personeli sayısının sınırlanması, ge
reksiz büyümelerin önlenmesi, yan ödemelerin belli 
sınırlar içine sokulması için de bütçe kanunu tasarı
sında alınmış tedbirler göze çarpmaktadır. 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının Yüce Meclisle
re sunulmasından sonra Anayasa Mahkemesi, 1974 
yılı Bütçe Kanununa ait bazı maddeleri iptal etmiştir. 
Oysa ki, 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısı da, aynı yön
de paralel hükümleri ihtiva eden bir kanun tasarısı 
olarak hazırlanmıştır. Komisyondaki çalışmalar sı
rasında, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği madde
ler teker teker ele alınmış, bir kısmı büsbütün bütçe 
kanunu tasarısından çıkarılmıştır. Diğer kısmı da, 
bütçenin gelecek yıldaki uygulanması için gerekli 
birtakım tedbirleri ihtiva ettiği için, ayrı bir toplu 
kanun içerisine konularak Yüce Meclise takdim edil
miştir. 

Bu ayrı kanun içerisinde yer alan hükümler; eski
miş olan birtakım yasaların, bütçe kanununun uygu
lanmasını köstekleyen, engelleyen maddelerinin de
ğiştirilmesi veya ertelenmesinden ibarettir. 

Özelliklerini anlattığım bütçe kanun tasarısının 
uygulanmasında en önemli aracımız Hazinemizdir. J 
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Hazine, bütçenin uygulanmasına, günün şartlarına gö
re olanak sağlayan bir araçtır. Malî dengeyi koruma
ya, düzgün ödemeyi sağlamaya yararlı bir araçtır. 

Gerçi Hazine politikası dediğimiz zaman, geniş 
anlamiyle, bütün iktisadî politikayı kastedebiliriz. 
Para - kredi politikasını, masraf - bütçe politikasını, 
iktisadî, politikayı, her şeyi kapsayabilir; ama biz bu
rada daha çok dar anlamiyle Hazine kavramından ve 
Hazine muamelelerinden bahsetmek istiyoruz. O da 
bütçenin uygulanmasına ilişkin birtakım işlemler
dir. 

Bu işlemleri gözden geçirirken, önce Hazinenin 
durumu nedir, onu incelemek gerekecektir. Ondan 
sonra Hazinenin kullandığı borçlanma durumu ne
dir; nasıl gelişme içindedir, ona temas etmek gereke
cektir. Nihayet Hazinemiz kamu kesiminin finansma
nında sorumluluk aldığı için, kamu kesiminde de ka
mu iktisadî teşebbüsleri mühim bir yer işgal ettiği için, 
onlarla olan ilişkilerimizin belirlenmesi gerekecek
tir. Bu noktalar üzerinde kısaca duracağım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 24 Ocak 1975 tarihi 
itibariyle Hazinenin merkez hesabı 43 681 000 000 
liraya gelmiş ve bu hesaptan 46 206 000 000 lira öden
miştir. Tabiî, 83 milyarlık bir bütçeden, niye böyle 43 
milyarlık bir Hazine hesabı geliyor diye akla gelebi
lir. Derhal söyleyelim ki bunların içerisinde birtakım 
takaslar ve otomatik vergilemeler çıkmaktadır. On
dan böyle bir rakamla karşı karşıyayız. Fakat verdi
ğim rakam da gösteriyor ki, 43 681 000 OOO'luk bir 
giriş var, 46 milyar küsurluk bir çıkış var. Böylece 
2 525 000 OOO'luk bir Hazine açığı vardır. 

Bu açık, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
nın kısa vadeli avanslarıyle karşılanmıştır. 24 . 1 . 1975 
tarihi itibariyle kısa vadeli avans, 10 995 000 000 lira
ya ulaşmıştır ki, bu da kanunun verdiği limitler ve 
sınırlar içindedir. Hazine, nakit sıkıntısı içine tabiatıy-
le bu durumlarda düşer. Bunun böyle olmasının se
bebi de, geçen yılkı bütçe uygulamalarını etkileyen 
birtakım olumsuz etkenlerdir. Meselâ, 1973'ten dev
ralınan bütçe emanetleri; geçen yıl içerisinde baş gös
teren Kıbrıs harekâtı, geçen yıl içerisinde yapılan dış 
mubayaalar, yine geçen yıl bütçesini etkileyen birta
kım toplu sözleşmeler bunlar arasında zikredilebilir. 
Ama, bu olumsuz etkenlere karşı, Hazine de tedbirini 
almıştır ve tasarruf tedbirlerine baş vurmuştur. Çı
karılan bir kararnameyle Ocak başında, cari harca
malarda bir kesinti yapılmış ve büyük ölçüde tasarruf 
sağlanmıştır. Böylece de Hazine açığının, olması ge
rekenden daha kısa, daha sınırlı bir açık olması ola
nağı sağlanmıştır. 
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Hazinemiz, kredi imkânlarına da baş vurur. Bu J 
kredi imkânlarının bir tanesinden, kısa vadeli olanla
rından, Hazine durumunu anlatırken söz ettim. Bun
lar, Hazine ile Merkez Bankası arasındaki ilişkilerden I 
meydana gelir. Fakat Hazinemiz, aynı zamanda Dev
letin itibarını öne sürerek, iç ve dış borçlanmalar da 
yapar. Bu da, Hazinenin yönettiği bir servistir. 1974 
yılı sonunda Türkiye'nin, 30 Kasım 1974 tarihi itiba
riyle, iç borçları 41 984 800 000 liradır. Bu borçlar
dan, 27 072 000 000'u genel bütçeye ilişkin dairelere 
ait borçlardır. Kalan 14 912 000 000'u Devlet Yatırım 
Bankasına, "kamu iktisadî teşebbüslerine ve belediyele
re aittir. 

Dış borçlarımız, 44 271 500 000 liradır. Bunun 
3 494 000 000'u Türk lirası olarak ödenecek borçlar
dır. Bu çıkarılırsa, geriye dövizle ödenecek borçları- I 
mız, 40 777 000 000 olarak kalır. Dolarla hesap ede
cek olursak 2 887 900 000 dolardır. 

Ihracaat gelirlerimiz ile borç ödeme rakamlarımız, 
taksitlerimiz kıyaslanırsa, Türkiye'de şu göze çarpar; 
mutlak rakamlar olarak dış borç ödeme taksitlerinde 1 
artma var, ama dış ticaretimize ve ihracatımıza kıyas- I 
layacak olursak, borç ödeme taksitlerimizde azalma 
vardır. 1973 yılı içinde dış borç ödemeleri, ihracat 
gelirlerimizin % 15, 3'ü idi, 1974 de ise % 13'tür. 

Dış borçlar ödemelerinde ve dış ticaret hacminde. 
görülen gelişmeler, dış borçlarımızın taksitlerinin I 
Ekonomimiz için ağır bir yük teşkil etmediğini ortaya 
koymaktadır. Dış borçlar ödemelerini dış ticaretin 
hacmine kıyaslarsak ,bu 1973'te % 5, 1974'te % 4'tür. 
Düşme burada da kendini gösteriyor. 

Şimdi, Hazinemizin ve Maliyemizin kamu iktisadî I 
teşebbüsleriyle olan ilişkilerine geçiyorum. Kamu İk
tisadî teşebbüslerinin 1975 yılında etkin ve verimli iş
letmeler olarak işletmesine tabiî çaba gösterilecektir. 
Ama bu konunun önemli sorunlarımızdan birisi ol- I 
duğuna birazdan temas edeceğim. I 

Yüce Meclise sunulan 1975; yılı Bütçesinde, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin ihtiyaçları olan finansmanı 
karşılamak üzere, 9 milyarlık bir transfer öngörül
müştür. Bu transferin 6 milyar lirası, kuruluşların 
sermayesine mahsuben ödenecektir; 1 milyar lirası 
ilerde sermayelerine kalbedilmek üzere kendilerine ik
raz dilecektir; 1 milyar lirası görev zararı karşılığı- I 
dır; geri kalan 1 milyar lirası da yardım olarak tediye I 
edilecektir. Böylece, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
malî bünyelerinin bu yapılan transferle, yıl içinde 
daha da güçlenmesine ve öz kaynaklarının daha da 
güçlü bir niteliğe, kavuşmasına özen gösterilmiştir. | 
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Kamu iktisadî teşebbüslerinin, 1975 yılında toplam 
olarak 25 035 000 000 liralık (İller Bankasının 2 mil
yar lirayı bulan mahallî idare yatırımları hariç) yatı
rım yapmaları programlanmıştır. Kuruluşların 1975 
yılında yapacağı yatırımların 100 milyon lirası gıda, 
tarım ve sunî gübre projelerine, 3 040 000 000 lirası 
madenciliğe, 12 097 000 000 lirası imalât sanayiine, 
3 675 000 000 lirası enerjiye, 5 859 000 000 lirası 
ulaştırma ve haberleşmeye, 274 milyon lirası da bun
lar dışında kalan alanlardaki yatırımlara tahsis edile
cektir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinden işletmeci kuruluş
ların 1975 yılında elde edecekleri kaynaklar toplamı
nın 22 939 000 000 liraya ulaşacağı, kullanılmaz top
lamının ise 28 926 000 000 lirayı bulacağı tahmin 
edilmiştir. Buna göre işletmelerin 5 987 000 000 lira
lık bjr açığı bahis konusudur. Bu açık, 222 milyon li
ralık bir kaynak yaratan kurumların kaynaklan çıka
rıldıktan sonra, 5 765 000 000 liraya ulaşmaktadır. 
Kaynak ödeme açığındaki bu miktar, geçen yıllara 
nazaran bir fazlalık kaydediyor. 1974 yılında dünya 
konjonktüründe görülen gelişmelerle yurt ekonomisi
nin bilinen ekonomik etkenleri bu sonucu doğurmak
tadır. Kamu iktisadî teşebbüslerinin ürettiği malların 
fiyatlarındaki istikrar, toplu iş sözleşmeleri ve diğer 
etkenler bu sonucu doğurmuştur. 

Kuruluşların 1975 yılı içinde işletme açıkları ve 
yatırımları için. gerekli finansman (5 + 25) olmak üze
re, 30 800 000 000 lirayı bulmaktadır. Bu 30 milyarın 
da şöylece karşılanması öngörülmüştür : 9 milyarı 
bütçeden transfer, 5 milyar lirası Devlet Yatırım Ban
kasından 6,5 milyar lirası özel fonlardan, 3 300 000 000 
lirası projeye bağlanmış kredilerden, 7 milyar lirası 
da dış borçlanmadan ve döviz kredilerinden. 

Bütçe Karma Komisyonunda Halk Bankası için ya
pılan 50 milyon liralık ekleme ile birlikte finansman 
ihtiyacı 30 850 000 000 liraya ulaşmıştır. Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan değişikliklere göre, bütçe 
transfer rakamlarında gerekli ayarlamaların-yapılma
sı öngörülmüştü. 1974 yılında olduğu gibi 1975 yı
lında da özel fon adı altında 6,5 milyar liralık bir kay
nak bütçeye konulmuştu. Mevduat munzam karşılık
larının besleyeceği bir kaynaktı bu; Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği maddeler arasında yer aldığı 
için çıkarıldı, onun yerine özel fonlar konuldu. Bu 
özel fonlar, Merkez Bankası Kanununun 48 ve 51 
nci maddelerinin uygulaması sonunda elde edilecek
tir. 
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Bütçe gelirleri kısmına gelince : 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 Malî yılı 

Bütçe Kanun tasarısı ile 97 834 047 308 Türk lirası 
olarak getirilen bütçe gelirleri, Bütçe Karma Komis
yonunda yapılan çok ufak bir artma ile, 97 888 231 296 
lira olarak düzeltilmiştir. Fark olan 54 183 988 lira, 
çeşitli gelirler bölümündeki, artışlarla karşılanacaktır. 

Huzurunuza getirilmiş olan 1975 Bütçesinde, 
88 555 000 000 lira vergi gelirleri; 6 752 000 000 li
ra vergi dışı normal gelirler; 2 581 000 000 lira özel 
gelirler ve fonlar; 9 milyar lira iç istikraz; 1 521 000 000 
lira katma bütçe gelirleri olmak üzere toplam 
108 409 000 000 lira konsolide bütçe gelirleri öngö
rülmüştür. 

Bu rakam, 78 458 000 000 lira olarak gerçekleşme
si beklenen 1974 Bütçesine kıyasla % 38,4 oranında 
bir artış ifade eder. Bütçenin bağlama rakamı olan 83 
milyarı kıyaslama da esas alırsak, tabiî bunun altına, 
% 35'e doğru bir rakama düşer. 

Konsolide bütçe gelirlerinin % 83'ü vergi gelirle
rinden karşılanacaktır. Vergi gelirlerinin % 44'ü ge
lir üzerinden alınan vergilerden meydana gelmekte
dir. Bu gelir grupu içerisinde yer alan Gelir Vergisi, 
1974 gerçekleşme tahminleri dikkate alınarak 1975 
için % 36,3 fazlasıyle 30 milyar lira tahmin edilmiş
tir. Kurumlar Vergisi 1975 yılı tahmini 5 250 000 000 
liradır. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 350 mil
yon, Malî Denge Vergisi 3,5 milyar liralık bir tah
minle bütçeye girmiştir. Bu artışlar, bu vergilerin ge
lişme seyirlerindeki trentlere uygundur. 

Servet üzerinden alınan vergilerde beklenen artış 
% 41,2'dir. Bu nispette. 1975 yılı içerisinde yapılan 
tahmin 1 130 000 000 civarındadır. 

Mallardan alman vergilerden, 1975 yılı içerisinde, 
19 420 000 000 liralık bir tahsisat öngörülmüştür. Da
hilde alınan istihsal vergisinden 7,5 milyar lira; Akar
yakıt Vergisinden 1,5 milyar lira; Tekel maddelerin
den 5 825 000 000 lira; işletme Vergisinden 1 milyar 
lira; Şeker istihsal Vergisinden 860 milyon lira; Ta
şıt Alım Vergisinden 1 milyar lira; Emlâk Alım Ver
gisinden 1 725 000 000 lira gelebileceği tahmin edile
rek bütçeye konmuştur. 

Hizmetlerden alınan vergiler, bir önceki yıla gö
re % 34,9 nispetinde bir artışla, 1975 yılı içerisinde 
9 705 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu grup
ta yer alan banka sigorta muamelelerinden alınan ver
giler 4 750 000 000 lira; nakliyat üzerinden alınan 
vergi 350 milyon lira; PTT üzerinden alınan 300 
milyon lira; Damga Resmi Vergisi 3 150 000 000 
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i lira olarak tahmin edilmiştir. Çeşitli harçlardan alına
cak gelirler de 1 milyar lira olarak tahmin edilmiş 
ve bütçeye girmiştir. 

Dış ticaretten alman vergiler % 35,1 nispetinde 
bir artışla 19 200 000 000 liraya ulaşmıştır. Bu ra
kamı oluşturan unsurlar şunlardır : Gümrük vergile
ri 4,7 milyar; Akaryakıt Gümrüğü 500 milyon lira, it
halâttan alınan istihsal ve Akaryakıt Vergisi 10,2 mil
yar, ithalât Damga Vergisi 3,1 milyar, Rıhtım Resmi 
350 milyon lira. 

Vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı 
% 17 civarındadır; ama Türkiye'de vergi benzeri sos
yal güvenlik rakamları vergilere ithal edilmediği için 

I bu rakam % 17'yi gösteriyor. Eğer bunlar ithal edi
lirse % 22 - 24 civarında bir orana ulaşılır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uygulamada 
sağlanacak yeni yöntemler ve alınacak idarî tedbirler
le, yeni vergiler getirilmeden, devlet gelirlerinin ve
rimlerinin artırılması düşünülmüştür. 

Devlet gelirlerinin nevilerinin gelir elastikiyetleri
nin yüksek oluşu, beklenilen hasılatın sağlanacağı 
ümidini vermektedir. Daha etkin bir vergi idaresi sa
yesinde bu tahminlerin gerçekleştirilmesi olanağı da 
sağlanacaktır. 

1975 malî yılında uygulanacak bir seri idarî re
form öngörülmüştür. 

1 Mart 1975 tarihinden itibaren vergi dairelerinin 
tamamında uygulanacak yeni tarh, tahakkuk, tahsil 
işlemleri, bu idarî reform demetinin başında yer alan 

I tedbirlerdendir. 
Diğer taraftan, vergi idarelerinin etkinliğini ar

tırmak için, mükelleflerle idareler arasındaki ilişkile
ri düzenleme bakımından yeni bir düzenlemeye geçil
miştir. Bu alandaki çalışmalar yabancı uzmanların da 
katkısıyle son safhaya ulaşmış bulunmaktadır. 

Vergi sistemlerinde değişik ve vergi reformuna 
yönelik bazı çapalar da şarttır. Bazı eski vergilerin 
kaldırılması, yerlerine yenilerinin getirilmesi yolunda
ki çapalar, çalışmalar sürdürülmektedir. Bu arada ver
gi sistemine dahil muafiyetleri, istisnaları, indirmeleri, 
nispetleri gjzden geçirmek suretiyle bu refomları oluş
turmak ve vergilerimizi daha etkin, malî amaca daha 
yatkın ve malî politika aracı olarak daha yararlı 
ve vergi olarak daha adil bir hale dönüştürmek ça
bası içindeyiz. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve reform mahiyetinde 
gördüğümüz katma değer vergisi çalışmaları son saf
haya ulaşmıştır. Belediye Gelirleri Kanun tasarısı ise 

I Yüce Meclise sunulmuştur. 

16 — 
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Katma değer vergisi, halen uygulanmakta olan 
muamele vergilerinin yerini alacak bir vergidir, Bu 
konu üzerindeki çalışmalar birkaç yıldan beri sürdü-
rülmektedir. Son zamanlarda daha da yoğunlaştırıl
mış ve neticeye ulaşacak bir biçime dönüşmüştür. 

Üretim süresi içinde mal ve hizmet üretimine her 
safhada eklenen değeri vergilendirmeyi amaçlayan 
ve çok sâfhalı bir muamele vergisi olan katma değer 
vergisi, muamele vergileri alanında, teknik yönüyle, 
uygulamada sağladığı kolaylık bakımından mükellefe 
uygunluğu açısından, esnekliği bakanından en ileri 
safhayı ifade etmektedir. Bizim de katılmayı düşün
düğümüz Ortak Pazar üyeleri memleketlerde uygu
lanmaktadır. Bunun dışında 30'a yakın memlekette 
de katma değer vergisinin uygulandığına tanık oluyo
ruz. 

Bu vergi, mevcut istihsal vergisini ortadan kaldı
racaktır. Çünkü mevcut İstihsal Vergisi, ekonomik 
gelişmeye ayak uyduramayan bir vergidir. Mevcut İs
tihsal Vergisi, muamele vergilerindeki yeknesaklığı, 
vergileme adaletini, verimliliği, etkinliği sağlayamayan 
bir vergi biçimidir, ondan dolayı kaldırılması lâzım
dır. 

Plan hedeflerine uygun olarak sanayileşmeyi hız
landıracak bir vergi değildir mevcut muamele vergi
miz. Onun yerini bu sebepten de katma değer vergi
sinin alması gerekmektedir. 

İhracatı teşvik etmek, sektörler itibariyle sanayi
leşmeyi ahenkli bir biçimde dağıtmak, firma organi
zasyonu bakımından etkin bir denetim sağlamak, gi
bi bütün işlerde katma değer vergisi çok daha elveriş
li bir malî araçtır. Onun için, kısa zamanda mevcut 
Muamele Vergisinin ve İstihsal Vergisinin yerini al
ması gereklidir. 

Nihayet şu noktayı eklemek gerekir ki; bizim de 
katılmayı düşündüğümüz Ortak Pazar memleketleri
nin bu müşterek bir uygulamasıdır. Biz de o zümre
ye katılacak olursak, onlarla beraber bu müşterek 
uygulamayı bizim de tatbik alanına koymamız gere
kir. 

Görülüyor ki, katma değer vergisi, sadece Devle
te gelir sağlama gibi tek yönlü bir malî amaç gütme-
mektedir. Bu malî amaç yanında, verginin ekonomik 
tartlara uygunluğu, sanayileşmeye ve sanayileşme sü
recine uygunluğu, firmaların denetimi ve organizas
yonu bakımından elverişliliği vergi adaleti ve verimli
liği bakımından elverişliliği de önemlidir. 

Tabiî, Katma Değer Vergisinin birçok çeşitleri 
vardır; her memlekete göre de değişik biçimlerde uy-
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gulanmaktadır. Bizim amacımız, Türkiye'nin şartları
na ve ekonomik bünyesine en uygun olan bir katma 
değer »«temini getirmektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; vergileme alanındaki 
çabalardan bahsederken, «Belediye Gelirleri Kanun» 
tasarısı üzerinde özellikle durmak isterim. Mahallî 
idareler anayasal kuruluşlardır. Türkiye'de de, dünya
nın başka yerlerinde olduğu gibi, kamu hizmetlerinin 
görülmesi, merkezî idareyle mahallî idareler arasında 
bölüştürülmüştür. Bu bölüştürmeyi yapan Anayasaya, 
mahallî idarelere bu hizmetleri görebilmeleri için, 
malî olanağın sağlanmasını da öngörmüştür. Ama 
mahallî idarelere sağlanacak malî olanak, her top
lumda maliyecileri uğraştıran en çetin sorunlardan bi
risidir. Kaynakların, merkezî idare ile mahallî idare
ler arasında bölüştürülmesi, ahenkleştirilmesi, günü
müz maliyesinin gerçekten çetrefil sorunlarından bi
risidir. 

Bununla beraber Türkiye'de mahallî idareler, bil
hassa malî imkânlar bakımından son yıllarda büyük 
bahtsızlıklara uğramışlardır. Çünkü 1948'de çıkarıl
mış olan Belediye Gelirleri Kanunu, birtakım maktu 
resim ve harçlar getirmiştir. O maktu resim ve harç
lar günün ihtiyaçlarına göre ayarlanmamtştır. Onun 
için bugün âdeta anlamsız birtakım rakamlar olarak 
hâlâ uygulanmaktadır. 

Belediyelerimizi besleyen kaynaklardan bir önem-
liside Tabelâ Resmi idi ki, Anayasa Mahkemesinin 
1966 yılında verdiği bir iptal kararıyle ortadan kaldı
rılmıştır. Halen belediyelerimiz bu önemli gelir kay
nağının imkânlarından yoksun durumdadırlar. Keza 
Emlâk Vergisi Kanunu Yüce Meclisten geçerken bü
yük bir değişikliğe uğramıştır. Daha evvel birtakım 
başka esaslara göre hesaplanan bu vergi kıymet esas-
sına göre hesaplanır bir biçime dönüştürülmüş ve 
gayri safi irat esası terk edilmiştir. Fakat bu işlem ya
pılırken, Emlâk Vergisiyle beraber hesaplanması ge
reken ve mahallî idarelerin bütçelerini besleyecek olan 
«Temizleme ve Aydınlatma Resmî,» Emlâk Vergisi 
Kanununa konulmamıştır. Çünkü Belediye Gelirleri 
Kanununa konulması öngörülmüştü. O kanun da çık
mayınca, şimdi belediyelerimizi hizmeti yapan, karşı
lığında gelir sağlayamayan kurumlar mesabesine düş
müşlerdir. 

Bu kaynak ve gelir bakımından olumsuz etkenler 
yanında masraf artırıcı etkenler, tabiî özel idareleri 
tesiri altında bulundurmaktadır. Personel Kanunun 
çıkışı, onların da personel masraflarını artırmıştır; 
göstergelerin artışı, her yıl onları da etkilemektedir. 
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Yan ödemeler ve benzeri personel masraflarını artırı
cı uygulamalar, tabiî onları da etkilemektedir. Onun 
için bir yandan masraf artırıcı etkiler özel idare bütçe
lerini kemirirken, diğer yandan bu bütçeleri besleyen 
kaynaklar, bir türlü tertiplenip bir düzene kavuşturul
amamıştır. Yüce Meclise sunulmuş olan Belediye Ge
lirleri Kanun tasarısının kısa zamanda kanunlaştırı-
lıp, mahallî idarelerimizin bir an önce sağlam bir malî 
kaynağa kavuşturulmaları en hâlis temennilerimiz
den biridir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gelir konusunda baş
ka çalışmalarımız da vardır. Vergi kanunlarının uy
gulanmasını düzenleyen Usul Kanunu, vergi ziyanını 
önleyecek biçimde yeniden ele alınmak, sürat, emni
yet, basitlik getirecek hükümleri ihtiva etmek şartıyle 
yeniden düzenlenmektedir. Bu suretle, idare ile mü
kellef arasındaki ilişkiler artık daha az şikâyeti mu
cip olacak bir biçime dönüştürülecektir. Vergi Usul 
Kanunu ile birlikte Gelir ve Kurumlar Vergileri için
de de bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapılması ön
görülmektedir. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; buraya ka
dar yaptığım açıklamalarla 1975 yılı Bütçesinin özel
liklerini ve bu yıl izlenecek Hazine vergi politikaları
nı kısaca açıklamaya çalıştım. Açıklamalarıma son ve
rirken özetlemek istersem, diyebilirim ki, 1975 yılı 
Bütçesinin tasarruflu bir bütçe olmasına özen göster
dik. Cari harcamalarla mümkün olduğu kadar aza
mî tasarrufa riayeti kendimize rehber edindik. Trans
fer harcamalarında tasarrufu sağlayıcı her tedbire 
başvurduk. Yatırım harcamalarının planın ve progra
mın hedeflerine uygun biçimde bütçede yer almalarına 
özen gösterdik. Devlet Personelinin, kamu kesimin
de çalışan personelin durumunu ıslah için çeşitli ted
birlere başvurduk. Katsayıyı artırdık, çocuk zammı, 
ölüm, doğum tazminatı, mahrumiyet yeri zammı har
cırahları ve benzeri şeyler ile ders saatlarinda ödene
cek ücretler bu alanda zikredilebilir. 

Bu yıl bütçe politikasıyle, ülkemizde ekonomik 
istikrarın sağlanması, kalkınmanın gerektirdiği kay
nakların yeterli olarak temini gayretleriyle birlikte, 
sosyal ve ekonomik dengesizlikleri giderici tedbirlere 
de ağırlık vermeye çalıştık. 

1974 yılında iki önemli olay ekonomik hayatımı
zı etkilemiştir. Bunlardan biri, 1974 yılı başından iti
baren bütün ağırlığını hissettirmeye başlayan ve pet
rol fiyatlarındaki hızlı artışın sürüklediği fiyat artış
larıdır. İkincisi ise Kıbrıs harekâtının, Kıbrıs Barış ha
rekâtının doğurduğu sonuçlardır. Fakat, iki nedenle 

plan ve paogram hedeflerinin revizyonu gerekirken 
bu yapılmamıştır. Artan talepler, cari harcamalarda 
yapılan tasarruflarla karşılanmaya gidilmiştir. Ekono
mik yönden kullanılmasında sakınca olmayan birta
kım tedbirlere ve iç kaynak yaratılmasına gidilmiş
tir ve bu suretle de, güçlü bir ekonominin, fevkalâde 
tedbirlere başvurmadan 1974 yılı olaylarının üstesin
den gelmesi imkânları hâsıl olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 yılı içe
risinde Türkiye'nin karşılaştığı birtakım önemli so
runlar vardır. Bu önemli sorunların başında, talebi 
kamçılayan etkenlerin göz önünde bulundurulması 
gelir. Türkiye'de nüfus artışı, ithal edilen enflasyon, 
işçi dövizi, ücretler seviyesi, taban fiyatları ve ben
zeri şeyler 1970 para ayarlamasının etkileri, gerçek
ten fiyatı yükseltmeye doğru yönelten, talebi kamçıla
yan etkenler arasındadır. 

Onun için enflasyonist gidişi frenlemek en başta 
gelen tedbir olmak gerekir. Fiyat artış hızını durdur
mak en başta gelen tedbir olmak icap eder. Arz ve ta
lep dengesini sağlamaya yönelik tedbirler, bu bakım
dan çok dikkatle incelenip; iktisadî, malî, parasal her 
çeşit tedbir, bu amaca yönelik olarak gözden geçirilip 
uygulanmak icap eder. Yeni yılda, taban fiyatlarında, 
ücretlerde daha ihtiyatlı ve daha gerçekçi davranmak 
gereği ortadadır. Vergilemede de yeni kaynaklara 
doğru yönelik daha bilinçli bir çaba göstermek gere
ği vardır. 

Kanımızca bu alanda bir esaslı politika değişik
liğine de ihtiyaç vardır. Geçmiş yıllarda Türk ekono
misi daima talep kamçılanmak suretiyle geliştirilmek 
istenmiştir. Belki bu yöndeki çabalar, üretimi artıra-
rarak yeni bir denge sağlama yolundaki bir başka 
politika ile değiştirmekte yarar olabilir. 

Tasarruf açığı, gelecek yıl içerisinde karşımıza çı
kacak bir diğer önemli sorundur. Bunu, kamu kesi
minde vergi hasılatını artırarak sağlamayı düşünüyo
ruz; ama Türkiye'de kaynaklar vardır. Önemli olan, 
bu kaynakları kullanabilecek mekanizmaları ortaya 
koymaktır ve bu kaynakları seferber edecek etkin, is
tikrarlı bir idareyi sağlayabilmektedir. 

Sermaye piyasası, yeminli muhasipler bu alanda 
alınması gereken tedbirler arasında başta gelenleridir. 
Para ve kredi politikamızda ıslahat yapmak, bazı 
alanlarda bir türlü geri gelmeyen kredi uygulamaları 
olanaklarını ortadan kaldırmak, gerekli bir tedbir ola
rak önerilmelidir. 
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Sanayii, özellikle özel kesimdeki sanayii finanse 
edecek bir kredi kuruluşu da, bu bakımdan üzerinde 
durulmaya değer bir tedbirdir. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri Türkiye'nin en önemli 
sorunlarından biridir. Dünyada memleketlerin ekono
mileri; sosyalist ekonomiler veya kapitalist ya da 
hür dünya ekonomileri diye sınıflandırılır. Belki bun
lar arasında bir de devletin iktisadî hayatta rol aldı
ğı ve etkin bir görev yaptığı bizim tipteki ekonomile
ri ayrı bir kategori olarak zikretmekte yarar olabilir. 

Bu, Cumhuriyetin, daha 1920'lerde izmir Kongre
sinde ortaya atılmış fikirlerden sonra uygulamaya koy
duğu çok eski bir müessesedir. Bu yolda gösterilen 
çabalar kısa zamanda sonuçlarını da vermiştir ve ka
mu iktisadî teşebbüsleri, Türkiye'de endüstrileşme
de ve çeşitli üretim. sorunlarının dengelerinin sağlan
masında, teknolojinin yaygınlaşmasında büyük rol oy
namışlardır. 

Kamu iktisadı teşebbüsleri arasında çok çeşitli şey
ler vardır. Bir kısmı kamu hizmeti niteliğindedir, bir 
kısmı altyapı hizmetleri yapar, bir kısmı sosyal amaç
lar güder. Çok çeşitli yönlerde de faaliyet gösterir. 
Sosyal amaçlar, bilginin yayılması, kamu hizmeti, tek
noloji geliştirmek, istihdam sorunu, altyapı, insan 
yetiştirmek ve benzeri. 

Bu kuruluşlar muhasebe kayıtlarına göre 128 mil
yar liralık bir yatırıma sahiptirler. Bu, bugünkü para 
üzerinden değerlendirilirse rahatlıkla 600 milyar li
ralık bir yatırım eder. Bu büyük yekûnu verimli bir 
biçimde işletebilirsek, Türkiyenin çeşitli sorunları 

çözümlenebilir; en başta malî sorunu çözümlenebilir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin reorganizasyonu, 
verimli hale dönüştürülmesi çok işlenmiş bir konu
dur. Bilinmeyen yönü, tedbir olarak düşünülmemiş 
kısmı hemen hemen yok gibidir. Buna rağmen eğer 
sonuç alınamıyorsa, bunu belki toplumumuzun için
de bulunduğu birtakım başka süreçlere bağlamak ge
rekir. Çünkü gelişmekte olan memleketlerin veya ge
lişmemiş memleketlerin şöyle bir tanımlaması da ya
pılmıştır: Gelişmemiş memleket, muktedir olduğunu 
yapamayan memlekettir. Biz bu alanda birçok ted
birleri alıp uygulamak, sonuç almak durumundayız. 
Eğer bunu yapamıyorsak demek ki, işlerimizde bazı 
yerlerde bir aksama vardır; fakat tekrar önemle be
lirtmek isterim ki; kamu iktisadî teşebbüslerinin sorun
larının çözümlenmesi, 1975 yılı içinde de ekonomi
mizin en önemli sorunlarından biri olarak karşımız
dadır. •«. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri Türk toplumu içerisin-' 
de, biraz evvel üzerinde durduğum ve bütçenin yapıl
masında etkin bir yeri olduğunu söylediğim karar al
ma sürecinde yeri olan kuruluşlardır. Bunların, bu 
karar alma sürecindeki yerlerini yeni bir düzene ka
vuşturmak, bunların karar almadaki yerlerini ranta-
bilite, rasyonalite, kârlılık esaslarına göre karar ala
bilecek biçimlere dönüştürmek ekonomimiz için son 
derece önemli bir sorundur. 

Artan işsizlik 1975 de de ekonomimizin karşılaştı
ğı önemli sorunlardandır. Bunun için emek, yoğun 
yatırımlara doğru yönelmek gereklidir. Yıllardan beri 
uygulanmış planlarda ihmal edilmiş olan inşaatı, yeni 
baştan canlandırmak gereği vardır. 

Türkiye nedense, bu medenî dünyada herkesin uy
guladığı bir mesken politikasını bir türlü tatbik mevkii
ne koyamamış bir ülkedir. Bu alanda yapılması gerek
li tedbirler, alınması gerekli çeşitli kararlar mevcuttur 
ve âcil kararlar vardır. Bir yandan gecekonduların 
kentlerimizi işgal ettiği konusundan şikâyetleniriz, bir 
yandan da etkin bir mesken politikası bir türlü uygula
yanlayız. Halbuki, çok eski bir Fransız atasözüne gö
re, «Bir memlekette inşaat işleri tıkırında giderse, 
ekonomi de tıkırında gider» demektedir. 

işsizlik sorunu ile ilişkili bir başka önemli tedbir, 
tarım alanında yatmaktadır. Tarım reformunu bu ba
kımdan da ele almak ve değerlendirmek gerekir. Top
rak ve tarım reformu uygulamalarımızı işsizliği tarım 
kesiminde bertaraf edici tedbirler olarak da düşünmek 
gereği vardır. Şehirleşme ve dış göç, bazı vilâyetleri
mizin içini boşaltmıştır, eskiden verimli olarak kul
lanılan tarım arazileri kullanılmaz hale dönüşmüştür. 
Bundan dolayı tarım arazilerinin yeni kullanma bi
çimlerini eleştirmek, bulmak ve toprak ve tarım refor
mu içerisinde bunları uygulamaya koymak önümüz
deki yılın önemli sorunlarından biridir. 

Gene önümüzdeki yılın önemli sorunlarından bi
ri, dış ticaret konusudur. Biraz evvel dış ticaretimizi 
anlatırken, gelişmelerin olumlu yönde olduğuna işa
ret ettim. Olumlu yönde olması, üzerinde durulma-
ması gerektiği anlamına alınmamalıdır. Biraz evvelki 
izahlarım sırasında, Türkiye'nin tarihinin en büyük 
dış ticaret açığı ile 1974 yılında karşı karşıya bulun
duğuna da işaret ettim. Binaenaleyh, dış ticaretimizi 
daha aktif bir hale getirmek gereği vardır. Yıllardan 
beri dünya pazarlarına açılabilmek için dünyanın baş
ka milletleri pazar etüdleri yapmışlardır. Kuveyt'e, 
Irak'a, Suudî Arabistan'a, iran'a ya da Doğu Alman
ya'ya, Rusya'ya, tngiltefre'ye nasıl mal satılacağı en 
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küçük teferruatına kadar incelenmiştir,; bizim de böy
le bir tutum içine girmemiz şarttır. Özellikle, geliş
mekte olan Afrika memleketleri ile aktif bir ticarete 
girişebilmek için imkânlar araştırılmalıdır. Tabiî; ih
racatı kolaylaştırıcı birtakım tedbirlerin, süratlendirici 
birtakım tedbirlerin bu arada gözden geçirilmesi ge
rekir, ihracatı teşvik edici tedbirleri de dış ticaretimizi 
düzenleme tedbirleri arasında yeni baştan ele almak 
gereği vardır. 

Dış ticaretimizi Türkiye'de başlayan sanayi çağı
nın gerektirdiği bir dinamizme kavuşturmak gereği 
aşikârdır; bir an evvel bunun yapılması, bir an evvel 
bu yola gidilmesi gereğine özellikle işaret etmek is
terim. Maliyemiz de kendisine bir yeni düzen ver
mek durumundadır. Vergiler ıslah edilmelidir, kamu 
harcamalarının denetimi yeni esaslara ve etkinlik, 
oportünite, gereklilik bakımından yeni denetlemelere 
tabi olmalıdır. Vergi uygulamaları, vergi beyanları
nın denetimi, vergi usullerinin ıslahı maliye alanın
da alınacak tedbirler manzumesi arasında yer alır. 

«Maliye»! dedikten sonra, hemen Devlet Personel 
Kanununa geçmek gereğini hissediyorum. Bu kanu
nun Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediği aşi
kârdır. Kısa zamanda Devlet Personel Kanunu değiş
tirilmelidir. Memurin Kanunu ile Maaş Kanunu ayır-
dedilmelidir. Maaş Kanunu içinde çeşitli kesimler, 
sivil - asker kesimleri için, sivil kesimi içinde de tek
nik personel, Kamu İktisadî Teşebbüsleri veya genel 
ve katma bütçeli idareler için ayrı tedbirler düşünül
melidir. 

Devlet Personel rejimini düzenleyen yasa yeni baş
tan gözden geçirilmeli bir başka daha geniş konu ile 
birlikte ele alınmalıdır. Türkiye'nin çok büyük sorun
ları vardır; ama bu sorunlar arasında başta gelenle
rinden birisi etkin bir kamu yönetimidir. Çağın gerek
lerine göre işleyen etkin bir kamu yönetimi Türk top
lumunun özlediği bir şeydir. 

Kamu yönetimindeki uygulamalarımızı da gözö-
nünde bulundurarak, bunu ıslah etmeye bir an evvel 
başlamalıyız ve bu alandaki uygulamalarımızı da bir 
kerede yapılacak reform tedbirleri biçiminde değil; 
fakat her gün değişen ihtiyaçlara göre etkin biçimde 
çalışacak bir kamu idaresi modeli biçiminde ele al
malıyız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerimin sonuna ge
liyorum. Sözlerimi' bitirirken birkaç noktaya işaret 
etmek istiyorum. 

Birisi; Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal buna
lımlar artık sürdürülüp gitmemelidir. Ne Türkiye'nin 

| iç şartlan, ne Türkiye'nin dış âlemle olan ilişkileri 
buna imkân bırakmamaktadır. Bir an önce Meclis 
ekseriyetine dayalı bir yeni hükümetin kurulması ge-
reklidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türk ekonomisi güç
lü bir ekonomidir. Türk ekonomisinin bugünkü nok
talara nereden hareket ederek ulaştığını bilmek, in* 
sana -hayret verici bir gelişmenin gözlerimizin önün
de cereyan ettiğini gösterir. 1974 yılı büyük olaylar
la geçmiştir, iç ve dış olaylarla. Hiç bir olağanüstü 
tedbire başvurulmadan bunlar geçiştirilebilmiştir. 
Bunun geçiştirilebilmiş olması Türk ekonomisinin 
güçlülüğünün en belirgin delilidir. Tabiî, sıkıntıları
mız vardır, vardır ama bu sıkıntılarımız yenilenecek 
güçten, yenilenecek türden sıkıntılardır; yoksa, yenil
mesi imkânsız sıkıntılarla Türk ekonomisi karşı karşı
ya değildir. Yeter ki bunu ciddîlikle ele alıp etkinlik
le yapıp yürütecek bir müstakar kamu yönetimine ve 
idareye bir an evvel memleketimiz kavuşsun. 

I * 
Bir başka hususa daha işaret ederek, sözlerime 

I son vereceğim Sayın Başkanım, sayın üyeler. 
Bir kaç kere-tekrar ettim; bütçe yapmak demek 

I devlet faaliyetlerini planlamak demektir. Bütçe ve 
faaliyet planlarının bir tekniğidir. Biz bu bütçeyi ya
parken halen içinde bulunduğumuz birtakım şartlar 
bizim malumumuz değildi. Meselâ Türkiye bu bütçe 
yapıldığı zaman Batı savunma sistemi içerisindeki 
yerinde idi.' Batı savunma sisteminin içindeki yerinde 
Türkiye'nin bulunması onun Amerika ile olan yardım
laşma programlarını da tabiatıyle peşinden sürüklü-
yordu. Bu, bunun ayrılmaz bir gereği idi. Halen şu 
anda, bu konuşmamı yaptığım anda, bu şartlar değiş
miştir. Bu şartlar değişince belki bütçede ayrılmış 

I kaynaklan da imkânları da yeni baştan gözden geçir-
I mek gereği ortaya çıkacaktır. Çünkü bu şartların de

ğiştirilmesi hiç bir zaman şanlı ordumuzu muhtaç ol
duğu etkin bir savunma gücünden mahrumiyeti an-

I lamına gelemez. Türk hükümetleri, Cumhuriyet hü
kümetleri, her dönemde olduğu gibi bugün de, yarın 
da ordumuzu etkin bir savunma gücüne kavuştur
makta kararlıdırlar. 

Bunun için gerekli her tedbire başvuracaklardır. 
Böyle şeyler Türklerin başından da geçmiştir. Bilir
siniz, Osmanlı Donanmasının yakılması üzerine, Kap
tanı Derya Kılıç Ali Para, «Siz bu Devleti iyi incele
yiniz, bu Devletin gücüne iyi bakınız; bu Devlet ister
se yapacağı gemilerin teknesini gümüşten, direğini al
tından, yelkenini atlastan, halatlarını ibrişimden ya
par» demiştir. 

20 — 
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Bugün de Türk Milleti sahip olduğu üstün feda
kârlık gücüyle bırakılan her boşluğu daha fazlasıyle 
doldurmak ve T-ürk savunmasının gerektirdiği her ica
ba başvurmak gücündedir, durumundadır. 

Lütufkâr müsamahanız için teşekkürlerimi sunar, 
1975 yılı Bütçesinin memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ederim efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye? («Var, 

var» sesleri). 
Lütfen oylarınızı kullanınız efendim. 
Şimdi, 1975 yılı Bütçesinin tümü üzerinde grup

ları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum: 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 
Korkmazcan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Deniz Baykal, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Yılmaz Ergenekon, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Necmettin Erbakan. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın isimle
rini okuyorum : 

Sayın Enver Akova, Sayın Feyzullah Değerli, Sa
yın tlhami Çetin, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi 
Yılmaz, Sayın İlhan Aytekin, Sayın Tufan Doğan Av-
şargil, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Vecdi İl
han, Sayın Tekin ileri Dikmen, Sayın Fuat Uysal, 
Sayın Azmi Yavuzalp, Sayın Yalçın Oğuz, Sayın Fik
ret Övet, Sayın Fahri Birer, Sayın Said Erbil, Sayın 
Osman Karaosmanoğlu. Sayın Mustafa Asri Ünsür, 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Kemal Ataman, 
Sayın Yasin Hatiboğlu, Sayın Şener Battal, Sayın Al
parslan Türkeş, Sayın Fuat Eyüpoğlu. 

Şimdi söz sırası Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Hasan Korkmazcan'da, buyurun efendim. 

Sayın Korkmazcan, süreniz bir saattir. Saat 12.13' 
tür. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millet gerçeğinin kişileri ve bütün toplum kesim
lerini aşarak güçlü varlığıyle ortaya çıktığı dönemler 
vardır. Millet gerçeğinin kişilerin ve bütün toplum 
kesimlerinin kıvançlarını, tasalarını, kaygılarını ve 
umutlarını kuşattığı ve bunların üstünde millî coş
kunluğu, millî kaygıyı ve millî umutları hâkim kıldığı 
dönemler vardır. Coğrafya parçalarının, vatan olarak 
akıp giden zamanın tarih olarak anlam kazandığı bu 
seçkin oluş çağlarında acılar da, mutluluklar da eş
değerdedir. Çünkü, milletçe yaşanan acılar da, kaygı-
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lar da, millî coşkunluklar da, millî kıvançlar da hep 
aynı muhteşem oluşum, tarihleşme ve vatanlaşma 
oluşumunun hazırlayıcılarıdır. 

Bu dönemlerde millet gerçeğinin acılarında, ya da 
kıvançlarında kendi, günlük ve çevresine bağlı duy
gularını eritebilenler güçlenir, yenilenir ve yücelir. 

Tarihin oluşumuna katkıda bulunmak ve toprağın 
vatanlaştırılmasına ortaklık etme inancı, kişi oğlunu 
yücelten en önemli duygu ve düşüncedir. 

Yüksek Heyetiniz, 1975 malî yılı Bütçe tasarısı
nın görüşmelerine millet gerçeğinin hepimizi kuşattığı 
önemli bir dönemde ve ortamda başlamaktadır. 

Bugün ay yıldızlı bayrağımız ikinci bir hür Türk 
Vatanının üstünde dalgalanmaktadır. Bu 20 nci yüz
yılın son çeyreğine girerken aziz Milletimizin gerçek
leştirdiği önemli bir tarih olayıdır.. 

Kıbrıs Federe Türk Devletinin kuruluşu milletler
arası hukuka, hürriyet aşkına, insan şeref ve haysiye
tinin yüceliği inancına, adalete ve insanlığın uğruna 
mücadele verdiği yüksek ülkülere dayanmaktadır. Ta
rih boyunca bütün Türk devletlerinin kuruluşlarına 
temel olan asil mefhumlar, aynı canlılıkla Kıbrıs Fe
dere Türk Devletine vücut vermişlerdir. Kuruluş bu 
bakımdan önemlidir. Diğer taraftan Kıbrıs'taki Fe
dere Türk Devleti milletlerarası siyasî konjonktürün 
uygun şartlarıyle kendiliğinden gerçekleşmiş değildir. 
Uzun süren bir mücadelenin, sabrın, çilenin ve bize 
has direnme azminin eseridir. Üstelik, aziz milletimiz 
bu eserini her türlü siyasî istikrarsızlığın, ekonomik 
güçlüklerin ve milletlerarası problemlerin getirdiği, 
zorlukları göğüsleyerek gerçekleştirmiştir. Böylelikle, 
kuruluş, millet gerçeğinin güçlü varlığını elle tutulur, 
gözle görülür şekilde ortaya koyarak da önem kazan
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, geride kalan aylar ve günler 
içinde gerçekleşen mutlu olaylar, beraberlerinde so
rumluluk yükümüzü artıran olumsuz sonuçlar da ge
tirmişlerdir. Şüphesiz bugün Türkiye'nin dünyadaki 
ağırlığı değişmiştir ve Türkiye'nin taşıdığı sorumluluk 
değişmiştir. Dış şartlarda bir kısmı Türkiye'nin kat
kısı ile, bir kısmı da bizim arzu ve irademiz dışında 
ortaya çıkan problemlerle içeride kronikleşen ve ağır
lıklarını gittikçe artıran ekonomik ve sosyal problem
ler, yüklü bir sorumluluk yığını teşkil etmektedir. 
Problem, tek cümle ile milletimizin mutluluklarına 
gölge .düşürmemek ve geleceğimizi güven altına al
maktır. Bu yolda girişilecek çabalarda sahip olduğu
muz üstün millî birlik ve bütünlük anlayışı en büyük 
güç kaynağımızdır. Karşımızdaki sorumluluk yığını-
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nın altından yüzakı ile çıkmak bütün siyasî kuruluş
larımızın, bütün devlet organlarının ve millet haya
tında söz sahibi olan bütün kesimlerin ortak görevidir. 
Yaşadığımız dönem, böyle bir görev anlayışının zorun
luluğunu da, bu görevi başarmanın imkânlarını da 
tartışma götürmez biçimde ortaya koymaktadır. An
cak, zamanın akışı içinde geldiğimiz ve sürüklendiği
miz bu kritik dönemeçte, alışageldiğimiz ölçülerin ve 
perspektiflerin terk edilmeis gerekliliği de unutulma
malıdır. Olayları ve sorunları daha yüksek seviyede 
ve daha geniş bir açıdan değerlendirmek, hepimizin 
borcudur. 

Dünyada neler oluyor, etrafımızda neler oluyor, 
Türkiye'de neler oluyor, nereye doğru sürüklenmek 
istidatındayız, nereye doğru istikametlenmek zorun
dayız? Bu soruları açık yüreklilikle dar ve kısır he
sapların ötesinde cevaplayıp, yeni bir anlayış çizgisine 
yükselmek hepimizin borcudur, 

Sayın milletvekilleri, milletimizin özlemle bekle
diği bu anlayış değişikliğinin, yüksek gönüllü bir bakış 
açısının izlerine maalesef ne siyasî kuruluşlarımızın, 
ne devlet organlarımızın, ne de diğer kesimlerimizin 
tutumlarında rastlanamamaktadır. Bu değerlendirme 
belki fazla kötümser bulunacaktır. Gerçekte bizim 
değerlendirmelerimizde iyimserlikle kötümserliğin teş
kil ettiği parçalar atbaşı yarış halindedir. Bir taraftan 
aziz milletimizin kurucu, her zorluğa çözüm bulucu, 
yapıcı ve yaşatıcı gücüne inanıyoruz; diğer taraftan, 
millete lâyık olma yarışında yaya kalanları görüyoruz. 
İçinde yaşadığımız şartlara uygun bir anlayış, ekono
mimizin gerekleri dikkate alınırsa, tetkiklerinize sunu
lan bütçe tasarısında yoktur, geride kalan uygulamalar
da yoktur, bazı siyasî partilerimizin tutumlarında yoktur, 
Anayasanın muhafızlığı görevini, Anayasa hakkında 
gedikler açacak yolda kullanan Anayasa Mahkemesin
de yoktur. Bütün milletin sesi olmak şerefini; bir par
tinin, bir kadronun organı olmak zihniyetine değişen 
TRT'nin tutumu her halde özLenilen anlayış değildir. 
Türkiye'de komünizm tehdidini görmezlikten gelerek, 
belli tahrik çevrelerinin sloganlarıyle, millete karşı 
kıyam eden bir kısım öğretmenler millî davaların ne 
kadar uzağına düşmüşlerdir. Bilgi ve eğitim fuka
ralığına son vermekle görevli insanların, milletimizin 
fukaralığını bahane ederek halktan kopuk ve halka 
karşı eylemlere kalkışmaları ne hazin tecellidir. Bir 
tarafta; cefada, çilede, sıkıntıda pişmiş olmasına rağ
men, her türlü fedakârlık için şahlanmış bir millet; 
diğer tarafta günü birlik iptidaî, kadrocu ve içgüdü 
seviyesinde yönelişlerin girdabına sokulmak istidadın-

daki öncü ve organizatör çevreler, işte Türkiye'nin 
çelişkili tablosu. Bu tabloyu çelişkilerden kurtar
mak için herkes aklını başına toplamalıdır. Barut 
fıçısına dönmüş bir bölgede, tuzu kuru milletlerin 
fantazilerine de özenmeye yer yoktur; maceracılara 
prim verecek vurdum duymazlıklara da yer yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 1975 malî yılı bütçe tasarısı
nın içinde bulunduğumuz şartların gerektirdiği yeni 
bir anlayışı yansıtmadığını biraz önce ifade etmiştim. 
Gerçekten, 1975 malî yılı konsolide bütçesi son 5 yıl
lık uygulamaların tekrarından başka bir şey vadet-
memektedir. 1975 bütçesine de, son yıllarda alışagel
diğimiz israfçı, kaynakları yönlendirme inisiyatifin
den yoksun, ekonomik dengeyi koruma endişesi kar
şısında kayıtsız ve ekonomik istikrarı sağlama özel
liğinden uzak politikalar hâkim olmuştur. 

1975 bütçesi de, enflasyonla mücadelede soluk-
suzluğunu önceden kabullenip, enflasyonun ardına dü
şen ve enflasyonu kamçılamak kaderine mahkûm 
olan bir anlayışı sergilemektedir. Bu bakımdan 1975 
malî yılı bütçesinin uygulamaları sonucunda, ekono
mik hayatımızın problemlerinde iyiye doğru bir geliş
menin beklenemeyeceğini şimdiden söylemek müm
kündür. Esasen 1975 bütçesi, son yıllarda biriken so
runların çıkmaz noktaya sürüklendiği ortama mah
kûm olarak doğmuştur. 

Bütçe üzerindeki eleştirilerimiz, şüphesiz, bu büt
çeyi huzurunuza getirmek sorumluluğunu yüklenen 
Hükümete inhisar etmeyecektir. Ancak, güvenoyu 
almamış olmakla beraber, meşru bir Anayasa göre
vini yerine getiren Irmak Hükümeti bu şerefli göre
vin zorunlu sonuçlarına katlanmak yükümlülüğün
dedir. Demokratik Parti Grupu olarak biz, bu şartlar 
altında Meclislere bütçe tasarısı sevk etmek sorum
luluğunu yüklenen Hükümeti, niçin bu sorumluluğu 
üzerinize aldınız, şeklindeki suçlamaları yersiz bulu
yoruz. Bütçenin geçici olarak tanzim edilmesi ge
rektiği yolundaki görüşlerin hiç bir hukukî mesnedi 
olmadığı inancındayız. 

Irmak Hükümetinin bütçe ile ilgili sorumluluğu 
iki noktada ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi; sayın Hükümetin Türkiye'nin 
bugünkü ekonomik şartlarına uygun bir bütçe hazır
lamakta gerekli titizliği göstermemiş olmasıdır. 

İkincisi de; bütçeyi Komisyona sevk ettikten son
ra, tarihî sorumluluklarının gerektirdiği biçimde 
kendi dokümanlarına sahip çıkmamış olmalarıdır. Ger
çekten 1975 malî yılı bütçesi, sahipsiz bir siyasî, eko* 
nomik ve hukukî doküman durumundadır. Bugüne ka-
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darki beyanları ile, bütçeye kabul oyu verecekleri an
laşılan siyasî partiler, bütçe üzerinde her türlü tasar
ruf imkânını kullanmışlardır. 

Diğer taraftan, bütçeyi resmiyet ve hukukîlik ka
zanmamış bir doküman olarak nitelendiren C. H. P. 
de tasarı üzerinde kendi istediği doğrultuda tesirler 
icra etmiştir. 

1975 bütçesi ile ilgili eleştirilere geçmeden önce, 
bu bütçenin hazırlık şartlarını kısıtlayan ekonomik 
ortama göz atmakta yarar vardır. Son beş yıllık eko
nomik uygulamalar ve siyasî şartlar, Türkiye ekono
misini temelinden sarsmıştır. Bugün ciddî ve akılcı 
operasyonlar tatbik edilmeden ilerlemek bir yana, 
ayakta kalması dahi güçleşmiş bir ekonomik ortam
la karşı karşıyayız. Ard arda gelen bütçe açıklıkları, 
yatırımların fizikî gerçekleşmelerinde kronikleşen dü
şüklükler, enflasyon ve ekonomik yapıda plan hedef
lerinden sapmalar yoluyle ortaya çıkan sıhhatsizlik, 
iktisadî yapının süratle onarılmasını gerektirmektedir. 

Yatırım kaynaklarının çoğaltılması, üretimin artı
rılması, sanayide büyük kapasiteli ünitelere yönelin-
mesi; istihdam alanlarının genişletilmesi, istikrarlı 
döviz kaynaklarının geliştirilmesi, adaletli ve insanca 
yaşamaya yeterli gelir dağılımı sağlanması başlıca 
problemlerimizdir. 

Son' yılların uygulamaları, bilhassa 1974 yılındaki 
uygulamaya hâkim olan devletçi sol anlayış, bu prob
lemleri çözümlemek yerine, ekonomimizi enflasyon 
içinde durgunluk gibi şansız bir döneme sokmuştur. 

1974 yılında her türlü olumlu gelişmeden uzak
laştırılan ve her kesimde ağır nefes tıkanıklıklarına 
uğratılan ekonomimizin birkaç problemine yakından 
eğilmek dahi, karşı karşıya bulunduğumuz ağır 
şartları bütün çıplaklığı ile ortaya çıkaracaktır. 

Konuşmamızın ölçüsü, değişik kesimlerle ilgili 
rakamları ifade etmeye yeterli olmadığından, 1970' 
lerden arta kalan kötü mirası, fiyat istikrarsızlığı 
ve dış ticaret açığı ile ilgili gerçeklere değinerek 
belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, fiyat istikrarının korunma
sı, kalkınmanın devam edebilmesi; gelirin vatandaş 
kitleleri, bölgeler ve sektörler arasında âdil bir şe
kilde dağılımının sağlanabilmesi için, gerekli ve zorunlu
dur. Planlı döneme girdiğimiz yıllarda sağlanan 
istikrarlı ve sıhhatli kalkınma ile fiyat hareketleri 
arasında çok belirgin bir paralellik vardır. Bazı yıllar
da tarım kesiminin plan hedeflerinin gerisinde kalan 
kalkınma sonuçlarına rağmen, ekonomik yapıda 
meydana gelen tutarlı değişmeler ve istikrarlı kal-
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kınma, bu yıllarda fiyat artışlarının mâkul sınırlar 
içinde tutulması ile yakından ilglidir. Nitekim, 
1963 - 1967 devresinde toptan eşya fiyatları, yılda 
ortalama olarak % 5,2 oranında artmıştır. 1968 
yılında da fiyat artışları '% 4,6 oranında, ekonomik 
gelişmenin sıhhatini bozmayacak bir düzeyde kal
mıştır. 1969 yılından sonra ise, fiyat artışlarında 
kontrol kaybedilmiş; enflasyon ekonomik ve sosyal 
istikrarı bozacak bir erozyona dönüşmüştür. Hele 
1970 devalüasyonundan sonra fiyat artışları, baş 
döndürücü bir hal almıştır. Son dört yılın ortalama 
fiyat artışları dikkate alındığı takdirde, Türkiye'nin 
bu konuda dünya rekortmenleri arasına girdiği gö
rülecektir. 

1970 fiyatları endeksi 100 kabul edilirse, 215 
puanla Türkiye, Brezilya'dan sonra dünya ikincisi 
durumundadır. Yurdumuzdaki fiyat artışlarının izahı 
için, hükümetlerin sık sık başvurduğu bir mazeret 
vardır. Deniliyor ki: «Dünyada fiyat artışları fazla 
olduğundan durum Türkiye'yi de olumsuz yönde etki
lemektedir.» 

Dışarıda meydana gelen fiyat artışlarının Türki
ye'de bir ölçüde etkisi olduğu doğrudur. Ancak ciddî 
tedbirlerle, çok sınırlı bir ölçüde tutulması mümkün 
olan bu etkileri, beceriksiz, ehliyetsiz ve bilgisiz 
ekonomik uygulamaların müdafaa kalkanı olarak 
kullanmak, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Sıkı ti
carî ve sosyal ilişkilerimiz bulunan Batı ülkelerin
de, hammadde ve enerji yönünden ortaya çıkan olum
suz şartlara rağmen, fiyat artışları Türkiye ile kar
şılaştırılamayacak oranda azdır. Biraz önce ifade 
ettiğimiz karşılaştırma bazı, ölçü olarak kullanıldığı 
takdirde, son 4 yılda Türkiye'deki 215 puana karşı
lık, Batı Almanya 131,7; Hollanda 134, Belçika 
138,1; Ortak Pazarın diğer ülkeleri de aşağı yukarı 
ayın düzeyde fiyat artışı içindedir. Bu rakamlar 
Türkiye'deki artışların ve çekilmez hale gelen hayat 
pahalılığının, dünyanın diğer ülkelerinde görülen 
fiyat artışlarına bağlanamayacağını açıkça göster
mektedir. • • 

Fiyatların sosyal ve ekonomik dengemizi boza
cak biçimde ve hatta siyasî istikrarı sarsacak ölçüde 
hızlı bir tempo ile artışının başlangıç noktasını, 1970 
devalüasyonu teşkil etmektedir. Devalüasyon ve onu 
takip eden aylarda gerekli tedbirlerin alınmamış 
olması, ekonomimizin çıkmaza girişinde en önemli 
dönemeci ortaya koymuştur. Devalüasyondan sonra 
fiyat artışlarının normal düzeyde tutulabilmesi için 
bir dizi tedbir alınacağı ilân edilmişti. Ancak uygu-
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lamada bu tedbirlerin hiç birisi alınamamış, aksine 
fiyat artışlarını kamçılayıcı davranışlara geçilmiştir. 
Ölçüsü iyi hesaplanmamış yeni vergiler getirmek ve 
Devletçe üretilen temel maddelere zamlar yapmak 
suretiyle fiyat kontrolünün sağlanabileceği zannedil
miştir. Fakat bu tedbirler, tamamen ters sonuçlar ver
miş, fiyatların bugüne kadar süregelen koşusunu baş
latmıştır. 12 Marttan sonra iş başına'gelen hükümet
ler de, fiyat artışlarını kontrol altına alamamışlar, 
pahalılığın halkın gırtlağına doğru tırmanmasına se
yirci kalmışlardır. 

1973 seçimlerinden sonra kurulan Cumhuriyet 
Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükü
meti ise, pahalılığı durdurmak bir yana, fiyatların ar
tışını daha da hızlandıracak ekonomik pistler açmış
lardır. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Par
tisi Koalisyon Hükümeti, sol ekonomik görüşlerden 
hareket ederek, yüksek ücret, yüksek fiyat politikası 
uyguladığını ilân etmiş, piyasa üzerindeki kontrol, 
tamamen yitirilince de, fiyat artışlarına mazeretler 
aramaya başlamıştır. Bu dönemden kalma, «zamlar 
şifa getirecektir» şeklinde hükümet vecizesi, hâlâ ku
laklardadır. 

Devletin ürettiği temel ihtiyaç maddelerine, bu 
dönemde hiç bir ekonomik gereğe dayanmadan, ölçü
süz ve büyük zamlar yapılmıştır. Bu zamlar diğer 
mal ve hizmetlere sıçramış, fiyat artışları, daha ön
ceki artışları bile gölgede bırakmıştır. Nitekim 1972 
de % 18, 1973Me % 20,5 olan fiyat artışları,' 19741e 
ı% 30'u aşan bir düzeye yükselmiştir. Bu ekonomik 
hayatı çöküntüye iten çok yüksek bir orandır. Bütün 
dünyada enflâsyonla mücadele ve fiyat istikrarını 
sağlamak için ciddî tedbirlere yönelinmektedir. Dün
ya devletleri iç ve dış siyasî hayatlarını etkileyecek 
fedakârlıklara katlanarak, bu tedbirleri göze almak
tadırlar. 

1975 yılında bütün dünyada, fiyat istikrarının sağ
lanması yolunda büyük mesafeler alınabileceğini gös
teren işaretler vardır. Türkiye'de de, enflasyonla 
mücadele konusunda ciddî ve kararlı tedbirler alın
ması, ekonomik kalkınmamızın sıhhatli bir şekilde 
gerçekleşmesi ve sosyal dengenin sağlanabilmesi için 
zorunludur. 

Sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz ve 
1975 bütçesinin uygulanma alanını teşkil edecek olan 
ekonomik ortamın değerlendirilebilmesi için, dış eko
nomik ilişkilerimiz üzerinde de durulmasını zorunlu 
buluyoruz. 

Türk ekonomisinde en tehlikeli gelişmeler dış 
ekonomik ilişkilerimizde ortaya çrkmış, ödemeler 
dengemiz aleyhte olarak büyük ölçüde bozulmuştur. 
Dış ticaret açığı, 2 245 000 000 dolar gibi çok yük
sek bir rakama ulaşmıştır. 1972 yılında, 610 000 000 
dolar, 1973 yılında 769 000 000 dolar olan dış tica
ret açığı 1974 yılında % 200 civarında çok büyük bir 
artış oranı göstermiştir. 

Son yıllarda dış ticaretimizdeki açıklar, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin yurda gönderdikleri dövizler
le kapatılabiliyordu. 1974 yılında ise işçi dövizlerinde 
artış görülmesine rağmen, meydana gelen büyük açı
ğı kapatma imkânı bulunamamıştı. Bunun sonucu 
olarak, son yıllarda yükselen döviz rezervlerimiz, 1973 
yılında ulaştığı 2 039 000 OOO'lük seviyesinden 
1' 610 000 000 dolara düşmüştür. 1974 yılında dış 
ticaret açığının 1 800 000 000 dolar seviyesinde ola
cağı öngörülmüştü. Ancak gerçekleşme, bu rakamın 
çok üzerine çıkmıştır. 1975 yılında ise dış ticaret açı
ğının, 1974 yılı program seviyesini 200 milyon dolar 
geçerek, 2 milyar dolara ulaşacağı, programda belir
tilmiştir. 

Bu durumda dış ticaret açığının 1975 yılında da
ha da büyüyeceği ve dış ödemeler dengesinin daha da 
bozulacağı anlaşılmaktadır. Gerekli tedbirler alın
mazsa, bu gerçekler Türk ekonomisi için tehlike çan
larının çalmaya başlayacağını ve önümüzdeki yıllar
da tam bir çıkmaza gireceğimizi göstermektedir. 

Yatırım mallarının ithalinde doğacak zorluklar, 
ekonomik kalkınmamızı engelleyecektir. Hammadde 
ihtiyaçlarının giderilmesinde karşılaşılacak dar bo
ğazlar ise kurulu sanayiimizin tam kapasiteyle çalış
masını önleyecek, mal darlığına ve istihdam tıkanık
lıklarına yol açacaktır. 

Piyasada zaman zaman sıkıntısı çekilen bazı za
rurî ihtiyaç maddelerinin ithalinde karşılaşılacak en
geller ise fiyat istikrarını daha da bozacaktır. Türk 
ekonomisi bu tehlikeli gidişten süratle kurtarılma
lıdır. Sayın Maliye Bakanı, çeşitli konuşmalarında 
dış ticaretimizde görülen büyük açığı, dünyadaki hız
lı fiyat artışlarına bağlamıştır. Sayın Bakan ikinci 
etken olarak da pamuk ihracatında karşılaşılan güç
lükleri göstermiştir. 

Dünyadaki fiyat artışlarının ithal mallarının ma
liyetlerini artırdığı doğrudur. Dünya pamuk fiyatla
rındaki gerilemenin ihraç gelirlerimizi azalttığı da 
doğrudur. Ancak, meseleyi bu kadar kolay açıklamak 
imkânı olmadığı görüşündeyim. Gerçi, dünyadaki fi
yat artışları, ithalâta ödediğimiz döviz miktarını ar-. 
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tırmıştır. Fakat, ihraç mallarımızın dünya piyasala
rındaki değerinin de artmış olduğu bir gerçektir. 

Dış ticaret açığındaki ikinci önemli etken olarak 
gösterilen pamuk ihraç değerleri işe, Ocak - Ekim 
dönemleri gözönüne alındığında, 1974'te, 1973'e göre 
daha büyük olmuştur. 1973 Ocak - Ekim döneminde 
226,7 milyon dolarlık pamuk ihraç edilmişti. 1974 
yılının aynı döneminde 231,2 milyon dolarlık pamuk 
ihracedilmiştir. Dış ticaret açığının, ekonomik haya
tımızı tehdit edecek ölçüde büyümesinin önde gelen 
sebebi, ihracatımızda ortaya çıkan gerilemedir. 

Bu bakımdan, kalkınmak için istikrarlı döviz kay
naklarına muhtacolan Türkiye'nin karşı karşıya bu
lunduğu tehlikenin önemi zannedildiğinden de fazla
dır. 

Gerçi, 1973 yılında 1 317 000 000 dolarlık ihracat 
seviyesi aşılarak 1 533 000 000 dolarlık bir rakama 
ulaşılmıştır. Ancak, bu artış ihracatımızdaki genişle
meden değil, dünya piyasalarında bazı önemli ihraç 
maddelerinin fiyatlarında görülen yükselmelerdendir. 
Aslında 1974 yılında ihracatımız miktar olarak azal
mıştır. İşte üzerine dikkatferi çekmek istediğimiz ve 
çözümün ihracatımızı geliştirecek tedbirlere süratle 
yönelmek olduğu problemi buradan doğmaktadır. 

Şimdi, bir başka önem verdiğimiz olumsuz geliş
meye işaret etmek istiyoruz. 

İthalât için ödenen döviz miktarı, fiyat artışları 
dolayısı ile yükselirken, liberasyon listelerinden ya
pılan ithalâtın genel ithalat hacmi içindeki payı bü
yümüştür. Ocak - Eylül dönemi dikkate alınırsa, li
berasyon listelerinden yapılan ithalâtın toplam itha
lât içindeki payı; 1973 yılında % 51,6 iken, 1974 yı
lında bu payı % 64,9'a yükselmiştir. Bu oranlar it
halât hacminin büyüyerek dış ticaret açığını artır
masında libere edilen ithalât miktarının önemli bir 
faktör olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin evvelce 
ihracederek döviz sağladığı bazı maddeleri ithal et
mek zorunda kalmış olması da bu sonuçta etken 
olmuştur. Önceki yıllarda şeker ve buğday ucuz fi
yatlarla ihracedilmiştir. Bu yıl ise şeker ve buğday 
fiyatları, dünya piyasalarında büyük artışlar göster
miş, Türkiye bu zorunlu ihtiyaç maddelerini geniş 
ölçüde ve büyük meblâğlar ödeyerek ithal etmek du
rumunda kalmıştır. 

Dış ekonomik dengentizdeki olumsuz gelişmelerin 
önemli bir diğer faktörünü de, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olan ilişkilerimizde aramak lâzımdır. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki ortaklığın, geçiş dönemi şartlarını tespit eden 

Katma Protokol, 1 Ocak 1973'te yürürlüğe konul-! 
muştur; ancak Ortak Pazarın, «Dokuzlar» olarak ge
nişlemesinden sonra bu yeni duruma uyumu sağlaya-
cak tamalayıcı protokolün ticarî hükümleri 1 Ocak 
1974'te yürürlüğe girmiştir. Avrupa Ekonomik Top-. 
luluğunun genişlemesi, Türkiye'nin ortaklığa karşı 
vecibelerini önemli oranda artırmaktadır. Bu artış 
kendisini bilhassa liberasyon listelerinde göstermekte
dir. Liberesyon listelerinde yapılacak genişletmeler, 
1975 yılında dış ticaretimizde olumsuz yeni gelişme* 
lerin başgöstermesine sebebolacaktır. Öte yandan 
AET'nin üçüncü ülkelere tanıdığı tavizler, Türkiye' 
nin topluluktan elde ettiği tavizleri etkisi2 duruma ge
tirmiştir. Artık Türkiye Ortak Pazarla olan ilişkilerin
de, üçüncü ülkelerden daha avantajlı durumda değil
dir. Üstelik Türkiye'nin üçüncü ülkelerle olan ilişki-: 
lerinde hareket serbestliği de kısıtlanmış bulunmak
tadır. 

Ortak Pazar ülkelerinden yaptığımız ithalât, ihra
catımıza oranla daha büyük bir hızla gelişmektedir. 
Bu durum Türkiye ile AET arasındaki dış ticaret 
açığını büyük bir hızla artırmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz konusunda da, or
taklık ilişkilerimiz Türkiye'ye üçüncü ülkelere oran-: 
la, herhangi bir avantaj sağlayamamıştır. 

Ortak Pazar ilişkilerimiz dikkatle gözden geçirile
rek, tek taraflı olarak, aleyhimize işleyen bu anlaş
ma üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması zorun
ludur. İfade ettiğimiz bu hususlar karşısında dış ti
caret açığımızdaki tehlikeli büyümeyi, sadece dünya
daki fiyat artışlarına ve pamuk ihracatındaki olum
suz şartlara bağlamak yanlış olur. Problemin derini
ne inerek ekonomimizi yıkıntıya götürecek tehlikeli 
gelişmeleri önlemek gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan bir dakikanızı 
rica edebilir miyim?... 

Açık oylamaya iştirak etmeyen arkadaşım var mı 
efendim?... Yok, açık oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Saym 

milletvekilleri; 
1975 bütçesinin uygulanacağı ekonomik ortamı 

belirlemek için sadece fiyat artışları ve dış ticaret açı
ğının büyümesi gibi sonuçlar üzerine eğilmekle dahi, 
Türk ekonomisinin hangi tehlikeli çizgiye getirilmiş 
olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu hiç de iç 
açıcı olmayan tablo, 1970*ten sonraki hükümetferia 
ortak eseridir. Türkiye ekonomisinin bu tehlikeli gir
daba itilişinde Adalet Partisi hükümetlerinin, 1970* 
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ten sonra, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin desteklediği partiler üstü hükümetlerin, 1971' 
den sonra, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi ortaklığının 1973'ten sonra uyguladıkları sa
kat, başıboş, doktrinci ekonomik politikalar etken 
olmuştur. Karşımızdaki tablo, dar zümre çıkarlarını 
yurdumuzun ekonomik çıkarlarının üstünde tutan 
tesirsiz ve başıboş ekonomik anlayışın da, çağın ge
risinde kalmış doktrinci sol ekonomik anlayışın da 
iflâsını belgelemektedir. Bilhassa 1974 yılı uygulama
sı, sol ekonomik anlayışın, Türkiye'nin gerçeklerin
den ne kadar uzak olduğunu ortaya koyması bakı
mından önemlidir. 

Türkiye'nin ilk solcu hükümeti olarak, iddialı bir 
programla işe başlayan Cumhuriyet Halk Partisi -
Millî Selâmet Partisi Koalisyonu, neleri vaadetmiş-
se onun tersini yapmak; neleri düzeltmeye çalışmış
sa onları işlemez hale getirmek hususunda, benzeri 
az bulunur bir politika takibetmiştir. Ucuzluk vaat
leri, pahalılığın rekor düzeye ulaştığı fiyat artışları 
ile sonuçlanmıştır. Faizin ekonomik hayattaki olum
suz etkilerinin giderileceği umutlarını, faiz oranının 
maliyetleri artırmada önemli bir faktör haline gel
mesi ortadan kaldırmıştır. 

Bu dönemde, «Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ilişkilerin düzeltileceği» söylenirken, toplulukla ilişki
lerimiz, Türkiye'nin aleyhine işleyen bir mekanizma 
haline dönüştürülmüştür. Bu dönemde kooperatifçi
lik ve kooperatifleşme, ekonominin iddialı sektörü 
haline getirilmeye çalışılmış; ancak mevcut koopera
tiflerin bile yatırım yapamaz duruma düşmelerine se
bebiyet verilmiştir. 

1974'ün ilk 6 ayı içinde 1 136 kolektif, 159 ko
mandit, 211 limited, 358 anonim ortaklığa karşı; an
cak 661 kooperatif kuruluşu yapılabilmiştir. Üstelik 
kooperatif ortaklıklara konulan toplam 6 000 207 300 
liralık sermaye, kolektif ortaklıklara 300 milyon kü
sur, komandit ortaklıklara 61 milyon küsur, limited 
ortaklıklara 80 milyon küsur liralık sermayeler kar
şısında ve hele 1 203 198 000 liralık anonim ortaklık 
kuruluş sermayesi karşısında çok cüzî kalmaktadır. 
Bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi iktidarı döneminde kurulan kooperatiflerin 
bir çoğunun, ekonomik hayata katkıda bulunmak 
maksadıyle değil; siyasî maksatlarla ve devlet imkân
larından pay almak için kurulduğunu göstermekte
dir. Gerçekten yatırım yapan ve bulundukları çevre
yi kalkındırmak amacı taşıyan birçok kooperatif ise, 
yöneticilerinin siyasî eğilimleri yüzünden, bu dönem
de devlet desteğinden mahrum bırakılmışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
ortaklığı döneminde, sözü çok. edilen toprak refor
mu uygulaması için yapılan iddialı propagandalar 
da gerçekleşmemiştir. Toprak reformunu yapacak 
teşkilâttaki memurların aldığı maaş tutarında bir 
toprak dahi, topraksız köylüye verilememiştir. Bu 
kötü uygulamaların enkazı ile karşıkarşıya bulunan 
1975 malî yılı Bütçesi ise, sorunları hafifletecek bir 
anlayışın eseri olarak haazırlanmamıştır. 

Şimdi 1975 yılı Bütçe tasarısının özelliklerine de 
kısaca göz atmak istiyoruz. 

1975 malî yılı Bütçe tasarısı, genel yapısı itibariy
le dengesiz, fiyat istikrarını sağlama yönünden yeter
siz, bir başka deyimle enflasyonist, kalkınmamız için 
öngörülen plan hedeflerinin gerçekleşmesinde, içinde 
bulunduğumuz ekonomik bunalımı gidermede, iç ve 
dış politik şartların zorunluğundan doğan malî kül
fetleri karşılamada güçsüz niteliktedir. Tekrar helir-
telim ki, bütçenin bu niteliği, uygulanacağı yılın şart
larından çok, geçmiş yılların şartlarından doğmak
tadır. Bu sebeple, bütçenin hazırlanmasında emeği 
geçenlere yönelik eleştirilerimiz, aslında geçmiş uy
gulamaların sorumlularına aittir. Ancak, bu bütçeyi 
Meclislerin huzuruna getiren Sayın Hükümetin eleş
tirilecek tutumu, geleceğe dönük bir tedbirler dokü
manı yerine, geçmişe mahkûm bir ekonomik belgeye 
imza koymuş olmasıdır. 

Konsolide bütçe giderleri Hükümet tarafından 
Meclise 107 355 099 000 lira olarak sevk edilmiştir. 
Karma Komisyonda yapılan 2 milyar liraya yakın 
zamla bu miktar 110 milyar liraya yaklaşmıştır. Büt
çe gerekçesindeki dağılıma göre; bunun yaklaşık 51 
milyar lirası cari harcamalara, 25 milyar lirası yatı
rım ödeneklerine, 31 milyar lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

Bütçe tasarısının gelir tablosu ise şöyledir : 
99 355 099 000 lira konsolide bütçe gelirleri, 8 mil
yar lira iç istikraz. 1975 yılı Bütçesi, bu durumuyla, 
2 milyar lira civarında dış görünümlü açık vermek
tedir. Bunun, % 1 genel tasarrufla kapatılması öngö
rülmüştür. Ancak, bu dış görünüm bütçenin gerçek 
durumunu ifadeden uzaktır. Çünkü, gelir tahmini 
kalemleri fazla iyimserlikle tanzim edilmiş, bilhassa 
gelirin yüzde 85'ini teşkil eden vergi gelirleri tahmi
ninde bu iyimserlik aşırı ölçüye ulaşmıştır. 1974 yı
lında 2 milyar lira civarında eksik gerçekleşeceği an
laşılan bu kalemin, 1975 yılı içinde daha açık bir ek
siklikle sonuçlanacağı kanaatindeyiz. 
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Personel maaşlarında katsayı artırıp, artırımdan 
ise, Gelir Vergisi kaleminde bir yükselme doğacağı 
izlenimini veriyorsa da, içinde bulunduğumuz eko
nomik dengesizliğin olumsuz etkileriyle, bu iyimserli
ğin de ortadan kalkacağı anlaşılmaktadır. Gelir Vergisi 
kaleminde 39 100 000 000 lira olarak öngörülen mik
tarın, içinde bulunduğumuz piyasa şartlarında, bilhas
sa üretimi çok fakat tüketimi ağır işleyen bazı temel 
maddelerle ilgili kâr azalmaları yüzünden gerçekle
şeceği şüphelidir. 

Gayrimenkul kıymet artışı gelirleri 1974'deki du
ruma göre, akaryakıttan dahilde alınan İstihsal Ver
gisi de, petrol fiyatlarındaki muhtemel olumsuz ge
lişmeler yüzünden, beklenen oranda gerçekleşemeye
cektir. 

Nihayet, dış ticaret açığındaki hızlı büyümenin, 
1975 yılında gümrük gelirlerini olumsuz yönde etki
leyecek işlemleri zorunlu kılması ihtimali, eksik ta
hakkuka yol açacaktır. 8 milyar liralık iç istikraz 
son yıllarda bütçelerin gerçek açığını dış görünüşte 
gidermek için başvurulan usullerin tekrarı mahiye
tindedir. Borçlanma, gerçek gelir kaynağı değildir. 
Bu sebeple 1975 bütçesi aşırı iyimser gelir tahmin
lerine rağmen, aslında 10 milyar lira civarında bir 
açıkla hazırlanmış, Komisyonda eklenen ilâvelerle 
bu açık 12 milyar lira seviyesine yükselmiştir. Bu açık 
elbette ortadan kaldırılmaya çalışılacak, bu sebeple 
yatırımlar ve sermaye teşkili giderlerinde kısıntılar 
yapılacaktır. İşte, bizim işaret etmek istediğimiz, büt
çenin ekonomik dengeyi gözönünde bulundurmak 
özelliğinden uzak oluşu hususu buradan gelmekte
dir. 

Esasen, son yılların bütçeleri sıçramalar halinde 
miktar artışlaryile ekonomik dengeyi bozucu ni
telikte hazırlanmışlardır. Bir önceki yıla oranla, 1973'te 
bütçe rakamları yüzde 20, 1974'te yüzde 32, 1975'te 
yüzde 35 artmıştır. Aşırı fiyat artışlarında tasarrufa 
ve yatırımlara dönük olmayan bu sıçramaların payı 
olduğu gerçeğini de gözden uzak tutmamak lâzım
dır. 1975 bütçesi fiyat istikrarını sağlamak yönün
den, gerekli olan sıhhatli bir ekonomik uygulama
nın şartlarını getirmemektedir. Fiyat istikrarının 
sağlanabilmesi için her şeyden önce, üretimi artır
mak, imalât sanayiini geniş çapta harekete geçirmek, 
ihraç maddelerinin adedini, miktarını ve işlenmişliği-
ni artırmak, maliyetleri düşürücü, ihracatta fiyatları 
yükseltici tedbirler almak şartlarına bağlıdır. Ücret 
- istihdam, kazanç - tüketim dengesinin kurulması, 
fiyatların sabit tutulmasında önemli bir faktördür. 

Bütün bunların kaynağı, bütçenin cari harcamalar 
dışındaki gider" rakamlarıdır. 

1975 bütçesinde yatırım harcamaları ve transfer 
harcamaları^ bütçenin tümüne kıyasla yüzde 50'nin 
altındadır. Bir önceki yıla göre yatırım harcamaları 
c/c 12, transfer harcamaları ve sermaye teşkili miktarı 
% 25 oranında artış göstermektedir. Bütçenin tümün
de geçen yıla göre artış bu yüzdelerin epeyce üstün
de olduğuna göre, gerçekte yatırım harcamalarında 
düşüş vardır. Esasen son yıllarda personel rejiminde 
ve diğer cari harcamalarda bütçeden sonra yapılan 
değişiklikler, emrivaki halinde ödemeler getirirken, 
fiyat artışları yatırımların fizikî gerçekleşmesinde 
öngörülen seviyenin altına düşülmesi sonucunu do
ğurmaktadır. Aynı durumun, 1975 yılı Bütçe dönemin
de de tekrarlancağının işaretleri, şimdiden görülme
ye başlanmıştır. Bu bakımdan bütçenin enflasyonun 
girdabından kurtulamayacağını bugünden söylemek, 
fazla kötümserlik sayılmamalıdır. 1975 bütçesi prog
ram bütçe özelliklerinin zorunlukları içinde plan he
deflerinin öngördüğü düzeyde hazırlanmış olmakla 
beraber, bu hedeflerin gerçekleşmesinde yetersiz ka
lacaktır. Kaynak yaratıcı yatırımlarda plan hedefle
rine ulaşmadıkça, kalkınma hızının tarım gelirlerinin 
değişkenliğine bağlı suni yüksekliğine aldanarak, 
kalkınmakta olduğumuzu iddia etmenin değeri yoktur. 
Detaya girme imkânı bulamadan ifade edelim ki, bu 
bütçe kaynaklarımızı çoğaltmak yönünden gerçek
çi olarak hazzırlanmamıştır. Üstelik dış politikada 
meydana gelen olumsuz gelişmeler, cari giderleri ya
tırımlar aleyhine artıracaktır. Bunu bir gerçeğe işaret 
etmek maksadıyle ortaya koymakla beraber, malî kay
naklarımızı istenmeyen doğrultuda etkileyen dış po
litik gelişmeleri, bütçenin bir kusuru olarak göster
mek niyetinde değiliz. 

Sayın milletvekilleri, 1975 malî yılına önceki hata
lı ekonomik uygulamaların ağır faturalarıyle birlikte 
dış gejşmelerin kötü sürprizleri yüzünden olumlu 
ekonomik şartlarla giremiyoruz. Söz konusu fatura
lar, eski hükümetlerin ciddiyetten, sorumluluk duy
gusundan ve meselelerin üstüne cesaretle eğilmek ni
teliğinden uzak tutumlarıyle birikmiştir. Bütün bu 
kötümserlik aşılayıcı şartlara rağmen aziz milletimi
zin kurucu ve yapıcı gücü birçok engeli aşmaya ye
terlidir. Türk ekonomisinin potansiyeli büyüktür. 
Bütün mesele kalkınma şevkini kökleştirecek, kalkın
ma gayretlerine halkımızın gönüllü katgısını celbe-
decek şartların hazırlanabilmesindedir. 

Sanayileşmiş ülkeler ekonomik bunalıma sürük
lenirken Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen yeni 
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ekonomik şartları dikkatle izlemek zorundayız. 20 nci 
yüzyılın son çeyreğinde ekonomik hayatımızın mil
letimizin ihtiyaçlarına ve geleceğine en uygun biçim-
de düzenlenmesi gereklidir. Mevcut kaynaklarımı
zı verimli hale getirerek, yeni kaynaklar yaratarak, 
güçlü ve yeterli bir sanayileşme düzeyine çıkmanın 
tedbirlerini, elbirliği ile bulmalıyız. Bunun gerçek
leşebilmesi için kalkınmakta olan birçok ülkelertn 
ve petrol zengini birçok memleketin elinde bulunma
yan üç önemli avantajımız vardır: Yetişmiş insan gü
cümüz, zengin hammadde kaynaklarımız ve üstün ve; 

rim potansiyelin* sahip tarım sektörümüz... 
Türkiye'nin kalkınması bu avantajların seferber 

edilmesiyle süratle gerçekleştirilebilecektir. Sanayi-
leşirken tarım kesiminin ihmal edilmemesi gereklidir. 
Dünya nüfusunun hızla artmakta oluşu dikkate alın
dığı takdirde tarım kesiminin önemi bir kere daha 
ortaya çıkmaktadır. Gıda maddeleri fiyatları önümüz
deki yıllarda devamlı artışlar gösterecektir. Bu se
beple Türkiye yeniden şeker ve buğday ihraç edebi
lecek duruma getirilmelidir. Hayvancılığımız gelişti
rilmelidir. Birim araziden alınan verimi artıracak 
teknik imkânlar çiftçilerimizin hizmetine sunulma
lıdır. Türk çiftçisi gübre, ekipman, yem, sulama gibi 
girdiler fiyatlarının olumsuz etkilerinden korunma
lıdır. Çiftçi, orman işçisi, tarım işçisi ve topyekûn 
köylü yurtdaşlar sağlık sigortasından başlayarak 
sosyal güvenliğe kavuşturulmalıdır. 

Sanayi hammadesi üreten çiftçilerimiz kendi ürün
lerini işleyecek fabrikalara, başta sigara, alkoloid ekst-
raksiyon ve orman ürünleri olmak üzere diğer tarıma 
dayak endüstri kuruluşlarına ortak edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Saat 13.00'e gelmiştir. Konşmanız daha devam 
edecek. 13 dakikalık da bir zamanınız var. Sayın Kork-
mazcan'ın konuşmasının bitimine kadar sürenin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla).'— Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, 
Böylece sınai mülkiyetin yaygınlaştırılması yoluy

la istihdam, iskân ve devlet altyapı hizmetlerinin da
ha rantabl hale getirilmesi gibi sosyal faydalar ken
diliğinden sağlanacaktır. 

Bütün bunların gerçekleşebilmesi, iyi işleyen bir 
tryasî rejim kadar, iyi işleyen bir devlet yapısına ihti
yaç göstermektedir. 
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SOÖ yıllarda, personel rejimi üzerinde yapılan ça
lışmalar maalesef başarılı olmamıştır. Personel reji
minin kısa sürede düzeltilebilmesi ve devlet mekaniz
masının iyi işler hale, kısa sürede dönüştürülebilirle* 
si elbette kolay değildir; ancak bu konuda tedbir al
mak bahanesiyle yola çıkanlar, bugün meydana ge
len bozukluklar karşısında işin zorluğunu bahane 
olarak kullanamazlar. Personel Kanunuun uygulan
masına geçildiği dönemden beri, bu yolda yapılan 
müdahaleler, daima olumsuz doğrultuda olmuştur. 

En.son, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi ortaklığı döneminde ise, devlet mekanizması
na, devlet anlayışiyle bağdaşmayan bir tutumla ele 
alınmıştır. Bu dönemin partizan ve hatta ideolojik 
kadrocu uygulaması, hukuka bağlı devlet memuru 
yerine, siyasî iktidarlara, kadrolara ve kişilere bağlı 
örgütleşmenin gönüllülerini bulmak amacına yönel
miştir. "Birçok yetişmiş * devlet memuru, hukuka uy
mayan tasarruflarla tedirgin edilirken, devletin kilit 
noktalarına, sırf ideolojik yakınlıklar gözönünde tu
tularak, yandaşlar yerleştirilmiştir. Hakkı olmayan 
yerlere gelmek, getirilenler için birtakım siyasî mak* 
satların âleti durumuna düşürülmektir. Hakkı olma
yanları, millete hizmet için, milletin parasiyle işleyen 
mekanizmaların başına getirmek ise, düpedüz suiisti
maldir. Siyasî nüfuz kullanarak etrafını, eşini, dostu
nu zengin etmekle, devlet imkânlarını yakınlarına peş
keş çekmekle, devletin makamlarını yandaşlarına aç
mak arasında ahlâkî redaet bakımından hiçbir fark 
yoktur. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Demokratik Parti, devlet mekanizmasında şerefle 
hizmet görenlerin, hukukun emrinde ve siyasî görüş 
farkı gözetmeden, yalnız milletin hizmetinde olmak 
güvenliğini yaşayacakları bir hukuk düzeninin savu* 
nucusudur. 

Devletin ekonomik imkânlarını sömürtenlerin d€, 
devletin hizmet makamlarını işgal altına sokanların 
da yaptıklarından kendilerine fayda gelmediğini, ken
dilerine anlatıncaya kadar mücadelemiz devam ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki politik gelişme
ler ve bunların Türkiye'ye etkileri çok hızlı bir seyir 
almıştır. Dış ve iç politika birbirlerinden ayrı unsur* 
lar olmaktan çıkmış ve birbirleriyle bağıntılı hale gel
mişlerdir. Stratejik ve ekonomik hâkimiyet kurma 
çabası, görünüşte yumuşama politikasına rağmen, 
dünyada heran bir gerginliğin varlığını sürdürmekte
dir, 
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Enerji krizinin daha belirgin duruma getirdiği eko
nomik menfaatler, bloklararası sürtüşmeleri açık teh
dit noktasına kadar getirmiş ve hatta blokları kendi 
içlerinde menfaat bölünmelerine götürmüştür. 

Türkiye'nin doğrudan doğruya içinde bulunduğu 
Kıbrıs ve Ege petrolü sorunu, milletlerarası plâtform
da ülkemizi çeşitli menfaat gruplarıyle karşı karşıya 
getirmiştir. 

Bu olayların doğruladığı gerçeklerin ışığında, mil
lî yararlarımızı korumak ve kollamakta hissiliğin yeri 
olmadığı, ilişkilerimizi plâtonik düzeyde değil de, 
karşılıklı çıkarların dengeleneceği bir gerçekçilikte dü
zenlememiz gerektiği, bir kere daha açıklığa kavuş
muştur. 

Türkiye, hür demokratik dünya camiasının sözüne 
ve dostluğuna güvenilir, fedakâr bir üyesi olarak 
dünyadaki yerini almıştır. Türkiye, bu camianın cay
dırıcılık esasına dayalı savunma paktında da, ekono
mik teşekküllerinde de üzerine düşenden fazlasını ya-
pagelmiştir. Bunu, müttefiklerinin sempatisini topla
mak için değil, antikominist, hürriyetçi, insan şeref 
ve haysiyetine dayalı millî yapısının bir gereği olarak 
gerçekleştirmiştir. 

Bugün, bu camianın bazı üyelerinden gördüğü 
anlayışsızlık, Türkiye'nin, insan, şeref, haysiyet, hak 
ve hürriyetlerinin, manevî değerlerin koruyuculuğu 
Ülküsünü yaşatmak azminden, hiçbir şeyin eksilmesi; 
ne yol açmayacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosunun, 
Hükümetine rağmen • Türkiye'ye koyduğu savunma 
araç ve gereçleri ambargosu, hür dünyanın savunma 
sistemine darbe indirmiştir. 

Basit iç politika hesaplan uğruna, birkaç milyon 
Ermeni ve, Rum azınlığın etkisine boyun eğen Ameri
kalı parlamanterlerin dar görüşlülüğü, dostluklarda-
ki güven unsurunu takdirden uzaktır. 

Türkiye, elbette bu şartların meydana getirdiği ek
siklikleri kısa sürede telâfi edecek güce, azme ve ima
na sahiptir. Hürriyetini ve haysiyetini her şeyin üstün
de tutan aziz milletimiz, savunma gücümüzün azal
tılmasına rıza gösteremez. Maddî ve manevî bütün , 
kaynaklarımızın millî savunma gücümüzün artırılma

l ına yöneltilmesi gerektiği, bu maksatla millî sanayi
mizin şimdiden akılcı bir biçimde bu gereğe uygun 
olarak planlanmasına zorunluluk olduğu inancında
yız. 

NATO ve Ortak Pazar ile olan ilişkilerimizde son 
yıllarda izlenen politikalar, Türkiye'nin ağırlığını his
settirmekten çok uzak kalmıştır. 
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Ortak Pazar nezdinde ortak bir üye ülke gibi de
ğil de, herhangi bir az gelişmiş Afrika devleti gibi 
muamele görmüş; öte yandan NATO nezdinde Tür
kiye'nin devreden çıkarılmasına seyirci kalındığını 
tespit etmiş bulunuyoruz. Bu durum, son yıllardaki 
Türk dış politikasının aktjviteden uzak tutumuyle de 
ilgilidir. Çeşitli tarihî, coğrafî, kültürel ve ekonomik 
imkânlarımızı seferber ederek yeni bağlar kurmak 
ve ilişkilerimizi millî yararlarımıza tabi kılacak bir 
dış politika izlemek gereğine inanıyoruz. 

1950 - 1960 yılları aracında geçici de olsa Balkan 
Paktı, Bağdat Paktı, CENTO gibi kuruluşlar çerçeve
sindeki ilişkiler Türkiye'nin Batı üzerindeki ağırlı* 
ğını artıran faktörler olmuştur. Bu ağırlıkla bugün 
bayrağımızın ikinci bir hür Türk vatanında dalga* 
lanmasının mutluluğuna kapı açan Zürih ve Londra 
Anlaşmaları imzalanabilmiştir. 

Bugünün şartları içinde de Müslüman Ortadoğu ve 
Akdeniz ülkeleriyle karşılıklı kültürel ve ekonomik 
dayanışma ve kalkınmada birbirine yardım temeline 
dayak bir organizasyona ihtiyaç vardır. Tarihî bağ* 
larımız olan bu ülkelerle birbirimize katkıda buluna
bilecek değişik imkânlara sahibiz. Libya ile yapılan 
çok yönlü antlaşma bu imkânların ikili ilişkilerde d« 
bulunabileceğini göstermektedir. Ancak, bu ilişkile
rin beklenen faydayı sağlayabilmesi için köklü. SÜT 

ratli sonuçlara ulaşabilecek, muhataplarımızın çıkar
larını da gözönünde tutan organizasyonlara ihtiyaç 
vardır. 

Kamu kesimi ile, özel sektörü ile, teknokratı, plan
cısı, teknisyeni ve işçisiyle bütünleştirilmiş hazırlık* 
lar yapılmadan girişilecek teşebbüsler ise, Cumhuri
yet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi ortaklığının 
Suudi Arabistan macerasından öteye sonuçlar doğur
maz. 

Balkan ülkeleri arasında ayrı bloklara mensup 
olmalarına rağmen, belli sahalarda ortak bir iktisa
dî organizasyonun yolları ve sağlayabileceği yarar
lar araştırılmalıdır. 

Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Teşkilâtının, bir 
merasim kuruluşu olmaktan çıkarılması ve üyelere 
ortak yararlar sağlayan bir şekle sokulması lâzımdır. 

Uzun görüşlü bir dış politika uygulamasından 
yoksun oluşumuzu, en acı şekilde ortaya koyan yeni 
bir olay, Ege Denizinde sismik bir araştırma yapa* 
cak olan gemi meselesi olmuştur. Antlaşmanın sağ* 
lam yapılmayışı, başka ülke ve firmalarla temas ku* 
rulmayışı, alternatiflerin devreye sokulmayışı yü-
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zünden, araştırma konusunda hem millî prestijimiz 
hem de aylarca zaman kaybedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin her daireye ait bö
lümü müzakere edilirken, Demokratik Parti Grupu-
nun görüşleri ifade edilecektir. 

Bugün bize ayrılan zamanın müsaadesi oranında, 
dış politika konularına da değindikten sonra, konuş
mamızın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 

Çeşitli yönleriyle ortaya koymaya çalıştığımız 
ekonomik ve sosyal şartlarımızdaki olumsuzlukların 
ağırlığını, yaşadığımız siyasî ortam daha da artırmak
tadır. Günümüzün siyasî şartlan Türkiye'yi hükümet 
bunalımı ile rejim bunalımı arasında gidip gelen sar
sıntıların içine düşürmüştür. Buna dar siyasî çıkar 
hesaplarını kendilerine ufuk yapan kişilerin ve teşek
küllerin sorumluluk duygusundan uzak tutumu en 
önemli etken olmaktadır. Bir tarafta politik iddiaları
nın iflasını kışkırtıcılıkla örtmeye çalışanlar, diğer 
tarafta ahlâk ve fazilete dayalı siyasî anlayışın ye
rine entrikayı ikâme etmeye kalkışanlar, Türkiye'yi 
bölünmelerin kaosuna itmek yolundadırlar. Bunlar 
Türkiye'nin, Cumhuriyetin kuruluşundan beri sıcak 
savaşın eşiğine en yakın olduğu bir dönemde milleti
mizin hayrına plmayan organizasyonların emrinde de
ğillerse, siyasî hırsın, gözü dönmüşlüğün, siyasî gafletin 
karanlığı içindedirler. Yurdumuzun karşı karşıya bu
lunduğu tehlikelerle, son günlerde cereyan eden olay
ları ve bu olaylar üzerine öfkeli ve yan tutucu bir 
şekilde tahriklere devam eden siyasî beyanları bağ
daştırmak mümkün değildir. Halbuki, herkesin so
rumluluk duygusuyle hareket etmesi gereken günler
deyiz. Herkes, aklını başına toplamalıdır. Cumhuri
yet Halk Partisi, bugüne kadar olduğu gibi, gençliğin 
bir kesimini, öğretmenlerin bir kesimini ve halkın bir 
kesimini, sokak mücadelesi için tahrike devam et
mektedir. Şimdiye kadar gençlik içinde ve eğitim ca
miasında, bölünmelere ve kaba kuvvet heveslerine 
yol açan davranışlar, Cumhuriyet Halk Partisinin özen
le uyguladığı siyasî bir program olmuştur. Millî eği
timin en alt kademesinden üniversiteye, Devlet yöne
timinin en küçük ünitesinden Devletin yayın organ
larına kadar uyguladığı partizan politika ile kavganın 
tohumunu eken Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi bun
ları unutmuş görünmektedir. Üstelik tek yanlı suçla
malarla, politikasına daha çok sayıda gencimizi ve 
öğretmenimizi kurban edebilme teşebbüsü içindedir. 
Milletimizin elinde olmayan sebeplerle, içine düşü
rüldüğü fukaralığı bahane ederek sokağa dökülen bir 
kısım öğretmenler, siyasî tertipler uğruna öğretmen

lik mesleğinin kutsallığına gölge düşürmüşlerdir. Bir
leştirici ve yapıcı anlayışın öncülüğünü yapması ge
reken insanlar, bölücülüğe ve yıkıcılığa alet olmuşlar
dır. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
ortaklığının salıverdiği ve böylelikle yeni anarşi or
ganizasyonları kurma fırsatını bahşettiği profesyonel 
sosyalistler, önce gençlik arasında, şimdi öğretmenler 
ve halk arasında, bağlı oldukları çağ dışı ideolojilerin 
gereklerini yerine getirmektedirler. Bunların sloganla
rını ve gösteri metodlarım benimseyen grupların ara
sında, az da olsa, çocuklarımızın yetiştirilmesini ken
dilerinden beklediğimiz öğretmenlerin de bulunması, 
milletimiz için ciddî üzüntü ve infial kaynağı olmuş
tur. Bu memleketin ve bu Devletin kanunlarının 
şemsiyesi altında politika yapan hiçbir kimse ve hiç
bir kuruluş, bu olaylardaki vahameti görmezlikten 
gelerek, çatışmaların yaygınlaşmasına yol açacak te
şebbüslerde bulunmak hakkına sahip değildir. 

Adalet Partisi ise, gençliğimizin ve halkımızın bir 
başka kesimine sahip çıkar görünerek, kendi menfaat
lerini sürdürme gayretine girişmiştir. Adalet Partisi 
yöneticileri, sonucu asla bekledikleri ve arzuladıkları 
doğrultuda gerçekleşmiyecek olan siyasî hesaplarla, 
milletimizin değer verdiği ulvî mefhumları politika 
denilmeye lâyık olmayan davranışların sloganı yap
mışlardır. Bugün milliyetçilere ve milliyetçiliğe taraf
tar görünmeye çalışan Adalet Partisi, kendi yönetim 
döneminde, bir avuç anarşistin terörüyle başa çıka
madığı için aczini, mücadeleyi milliyetçilere ve mil
liyetçi gençlere karşı yürütmekle örtme gayretlerine 
düşmüştü. Komünistler önünde Devletin gücünü or
taya koyamayan Adalet Partisi yjnetimi, milliyetçi 
gençlerin derneklerine ve yurtlarına kanunsuz baskın
lar düzenlemişti. Dün milliyetçi gençliğin ve milliyet
çiliğin ocağını söndürmeye çalışan aynı Adalet Parti
si yönetiminin, bugün onlara sahip çıkmaya kalkış
ması dikkat çekicidir. Adalet Partisi yönetimi milli
yetçi gençliği de, milliyetçilik mefhumunu da siyasî 
çıkarlarına alet etme hevesindedir. Türk gençliği kö
kü dışarıda bölücülük akımlarına kapılmış bir avuç 
azınlığın dışında, milliyetçi bir bütündür. Türk öğ
retmeni başkalarının çıkarlarına hizmet eden bir avuç 
bedbaht tarafından temsil edilmemektedir. Türk mil
leti, millî birlik ve bütünlüğe imanı kadar değer ver
mektedir. Milletimiz gençliği ile, öğretmeni ile, aske
riyle, siviliyle millî ve manevî değerlere saygılı, mil
liyetçi ve Türklüğü yüceltme ülküsüne bağlıdır. Genç
liği siyasî hesaplarla böldürmeyeceğiz, öğretmenleri
mizi siyasî çekişmelerin içinde harcatmayacağız, çı-
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kar kavgasını gençlik üzerinde yürütmeye çalışanlar, 
politik maksatlarına öğretmenleri alet etmeye kalkı
şanlar, ikbal ve menfaati halkın bölünmesinde gören
ler, ergeç hüsrana uğrayacaklardır. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Demokratik Parti, sağcı, milliyetçi demokrat dü
şünceyle* millet hayrına olmayan her türlü teşebbüse 
karşı, millet önünde mücadele vermeye azimlidir. De
mokratik Parti, millet hizmetindeki görevini, millet 
iradesinden güç alarak başaracaktır. Demokratik Par
tinin sağcı politikasının temelini teşkil eden Türk -

IV. — OYLAMASI YAPILA 

BAŞKAN — Açık oylamaya, sunulan kanun tasa
rılarının oylama sonuçlarını arz ediyorum. 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının oylamasına 275 sayın üye ka
tılmış ve neticede 269 kabul, 3 ret, 3 çekinser oy çık
mış ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının yapılan oylamasına 278 sayın 

/."— 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) 

İslâm düşüncesi, toplum hayatının daima önünde ve 
ilerisinde yarınları inşaya dönük özelliği ile, milleti
mizin bütünlüğünün korunmasında en büyük manevî 
güç olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletveKilleri; 1975 yılı büt
çesinin aziz milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenab-ı Haktan dilerken, sizlere Demokratik Parti 
Grupunun saygılarını sunuyorum. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz-
can. 

üye katılmış ve neticede 274 kabul, 2 ret 2 çekinser 
oy çıkmış ve tasarı kanunlaşmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
/canun tasarısının yapılan oylamasına 275 sayın üye 
katılmış ve neticede 271 kabul, 2 ret, 2 çekinser oy 
kullanılmış ve tasan kanunlaşmıştır. 

Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan saat 
14.30'da tekrar toplanıp 1975 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmelere devam etmek 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.17 

BAŞKAN — 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısı üze
rindeki müzakerelere devam ediyoruz. Söz sırası Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Deniz Bay-
kalındır. Sayın Baykal buyurunuz efendim, (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Saat 14.32 Sayın Baykal. 

C. H. P. GRUPU ADINA DENİZ BAYKAL 
(Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

:AK İŞLER (Devam) 
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yık Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk i 
Partisi Grupunun düşüncelerini belirtmek istiyorum, 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı birçok yönden 
olağan dönemlerin alışılmış bütçe tasarılarından farklı
dır. Bir defa bu tasarı, güvenoyu alamamış ve istifa 
etmiş bir Hükümet tarafından hazırlanıp sunulmuş
tur. Sonra, bu tasarının siyasal çerçevesi, bazı özel
likler göstermektedir. Bir siyasal bunalım döneminde 
ve cepheleşme hareketinin yarattığı ortam içinde büt
çe sorunu ele alınmaktadır. Ayrıca, bu bütçe son 
kırkbeş yıün en ağır dünya ekonomik bunalımı kar
şısında, Türkiye'nin durumunu ve bakış açısını orta
ya koymaktadır. Bütün bu olaylar bütçe tartışması
nın geniş bir çerçevede ele alınmasını gerektirmekte
dir. 

1975 bütçe tasarısının güvenoyu almamış ve is
tifa etmiş bir Hükümet tarafından hazırlanıp sunul
muş olmasına ilişkin sorunlar üzerinde öncelikle dur
mak istiyorum. 

Bu tasarıyı Irmak Hükümeti çok kısa bir süre 
içinde hazırlamıştır. 17 Eylül 1974 tarihinden beri 
istifa etmiş durumda olan Ecevit Hükümeti, ülke 
ekonomisinin oniki aylık bir geleceğini tayin etmek ve 
daha sonra iş başına gelecek olanları bağlamak hak
kını kendisinde görmediği için, Irmak Hükümeti ha- I 
zır bir bütçe ile karşılaşmamıştır. Önümüzdeki bütçe
nin bu biçimde oluşmasını sağlayacak, herhangi bir 
karar Ecevit Hükümeti tarafından alınmamıştır. Bu 
bütçe ile ilgili olarak, daha önceki hükümet tarafın
dan verilmiş herhangi bir talimat, yapılmış herhangi 
bir malî politika tercihi yoktur. Bu bakımdan, bu büt
çe tamamen Irmak Hükümeti tarafından ve kendi an
layışlarına uygun olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. 
Irmak Hükümeti, bütçe konusunda kendisinden önce
ki Hükümetin bir olup bittisi ile nasıl karşılaşmamış-
sa, Üçüncü Beş Yıllık Planın 1975 yılı Programı ba
kımından da durum aynıdır. Ecevit Hükümeti, 1975 
Programı konusunda da kendisinden sonra gelecek 
olan tam bir seçme özgürlüğü içinde bırakmaya 
özen göstermiştir. 1975 programının ne makro denge
si, ne bir başka yönü Yüksek Planlama Kurulunda 
da, Bakanlar Kurulunda da hiçbir şekilde görüşül
memiştir, karara bağlanmamıştır. Bu bakımdan önü-~ 
müzdeki bütçe tasarısı ve ona yön veren 1975 yılı 
programı, tamamen Irmak Hükümetinin ve onun ar
kasından bu belgelere sahip çıkan, siyasal partilerin 
ortak sorumluluğu altındadır. 

Irmak Hükümetinin 1975 yılı programını ve büt
çesini kısa bir sürede hazırlamak için göstermiş oldu- | 

— 32 

17 . 2 . 1975 O : 2 

ğu iyi niyetli gayreti takdir etmemek mümkün değil
dir. 29 Kasım günü, akşamı yapılan oylamada güven
oyu almayan Irmak Hükümetinin, o gece sabaha ka
dar süren bir çalışma ile, bütçe tasarısı üzerindeki in
celemelerini tamamlaması, bu koşullar altında çalış
masını sağlayacak bir görev ve sorumluluk duygusu 
içinde olması, hiç kuşkusuz saygı ile karşılanmalıdır. 
Bununla beraber, Hükümetin bu iyi niyetli gayreti ve 
sorumluluk duygusu, bütçenin güvenoyu alamamış ve 
istifa etmiş bir hükümet tarafından sunulmuş olmasın
dan doğan hukuk ve anayasa sorunlarını görmemizi en
gelleyemez, engellememelidir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye tam 
beş aydan beri hükümet bunalımı içinde yaşıyor. 

Bu dönemde Meclis bunalıma yön verememiştir, 
bunalım Meclise yön vermiştir. Bunalımın mantığı 
Anayasanın yerini almaya başlamıştır. 

Önümüzdeki bütçe tasarısı bu durumu sergiliyor. 
Bu bütçe tasarısı Anayasaya aykırıdır, diyoruz; mem
leketi bütçesiz mi bırakalım? Diyorlar. Böylece, bu
nalımın yasalarını Anayasanın üzerine geçiriyorlar. 
Biz, Anayasadan hareket ederek bunalımı yenelim 
diyoruz; bunalımı olağan sayarak, Anayasayı ona 
uydurarak Anayasayı bunalıma zorlamak istiyorlar. 

önce, izin verirseniz bu bütçe tasarısı Anayasaya 
niçin aykırıdır, onu açıklayayım: 

Değerli arkadaşlarım; bütçe tasarısının Anaya
saya aykırılığını başlıca iki yönde görüyoruz: 

Bunlardan birisi; güvenoyu alamamış ve istifa 
etmiş bir hükümetin kanun teklif etme yetkisine 
sahip olmadığı konusunda Anayasanın ve İçtüzü
ğün sarih hükümleridir. Bizim Anayasamız hükü
met kurulmasını kolaylaştıran, hükümetin düşürül
mesini güçleştiren bir anlayışla tanzim edilmiştir. 
Hükümetin kurulması için 226 oya gerek yoktur; 
ama kurulmuş bir hükümetin düşürülmesi için mut
laka 226 oy gereklidir. Bizim. Anayasamızda, gü
venoyu almamış bir hükümetin yetkileri tanzim edil
memiştir, bu konuda hiçbir hüküm getirilmemiş
tir. Bizim Anayasamıza göre güvenoyu almamış 
bir hükümetin, 2,5 ay iş başında bulunmasını ge
rektirecek, bunu normal karşılamamıza yardımcı 
olacak bir hüküm, bir anlayış mevcut değildir. 
91 nci madde; Bakanlar Kurulunun kanun teklif 
etme yetkisine sahip olduğunu ifade ediyor. 91 nci 
maddeye paralel olarak tanzim edilmiş olan içtüzü
ğün 79 ncu maddesi, hükümetin çekilmesi halinde 
kanun tasarılarının nasıl muameleye tabi tutulacağını 
tanzim etmiştir. Buradan açıkça anlıyoruz ki, îçtü-
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züğümüze göre istifa etmiş bir hükümetin, kendi 
başına yeni bir kanun teklif etmek imkânı yoktur. 
Daha önceki, güvenoyu almış hükümetler tarafından 
yapılmış kanun tekliflerinin ancak bir kısmının 
müzakeresine devam olunmasını talep etmek hakkı 
vardır, bunun Ötesinde kendisinin yeni bir kanun 
teklifi yapmak imkânı mevcut değildir. 79 ncu mad
de bunu açıkça ifade etmektedir. 

Bu durumda, meselâ, istifa etmiş ve güvenoyu 
alamamış bir hükümetin 4 milyonluk bir ek ödenek 
tasarısını Meclise sunmak imkânına sahip olamayan 
bir hükümetin, 107 milyarlık, ülkenin 12 ay için 
bütün ekonomisine damgasını basacak bir temel ya
sayı, bütçe tasarısını sunabilmesine olanak tanımak 
gerekecektir ki, bu, çelişki halindedir; 4 milyonluk 
ek ödenek tasarısını sunamayan bir hükümetin, 
107 milyarlık bütçeyi sunmasını olağan karşılamak 
mümkün değildir. 

Bütçe tasarısının Anayasaya aykırlığı ile ilgili 
dayanaklarımızdan bir tanesi ve başlıcası budur. 

İkinci Anayasaya aykırılık noktası, Bütçe Kar
ma Komisyonunun kuruluşundan çıkıyor. 

Anayasamızın 94 ncü maddesi Bütçe Karma Ko
misyonunun nasıl kurulacağını açıkça ifade etmiş
tir. Bu madde, sadece Bütçe Karma Komisyonunun 
nasıl kurulacağına ilişkin değildir. Bu madde, büt
çenin nasıl müzakere edileceği hakkında doğrudan 
doğruya bütçenin müzakere usulü ile ilgili olarak tan
zim edilmiş bir maddedir. Burada açıkça; bütçenin 
hangi tarihte Meclise sunulacağı, nasıl bir ko
misyonda müzakere edileceği, Cumhuriyet Senato-
sundaki müzakere süreleri belirtilmiş, düzenlenmiş
tir. Şimdi önümüze getirilmiş olan bütçe tasarısı, 
bir yönüyle 94 ncü maddenin tanzim etmiş olduğu 
usul ve sürelere uyuyor, bir başka yönüyle komis
yonun kuruluş tarzı bakımından 94 ncü maddenin 
tamamen dışına çıkıyor. 94 ncü madde, bütçenin 
müzakeresi bakımından çok özel bir komisyon 
kurulmasını talep etmiştir. Bu komisyon; 35 mil
letvekiliyle, 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden ku
rulu bir karma komisyondur. Bu komisyonun ku
ruluşunda, iktidar grupuna veya gruplarına en az 
30 üye verilmek şartıyle, siyasî parti gruplarının ve 
bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde 
tutulur» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim Anayasamız ikili 
iktidar sistemini kabul etmiştir. Hükümetteki ikti
darın, Bütçe Komisyonunda da, bazı hallerde daha 
da kuvvetlendirilmiş olarak yansıtılması gerektiğini, 
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bu maddede ifade etmiştir. Bu, basit bir hukuk 
sorunu olmanın ötesinde bir ekonomi ve .maliye 
anlayışla da yakından ilgilidir. Onun üzerinde de 
durmamız gerekecektir. 

94 ncü maddeye göre, güvenoyu almamış ve istifa 
etmiş bir hükümet işbaşında bulunduğu takdirde bir 
komisyon kurmak imkânı yoktur. 

Diğer yandan Anayasamız, bütçe tasarısının mut
laka böyle bir komisyonda görüşülmesi gerektiğini 
açıkça ifade etmiştir. Diğer veya benzeri komisyon
dan bütçe tasarısının geçirilebileceğine dair ne Anaya
sada, ne de içtüzükte en ufak bir işaret mevcut değil
dir. Anayasa, bütçenin nasıl bir komisyonda görüşül
mesi gerektiğini tanzim etmiştir ve komisyonu ifade 
etmiştir. 

Şimdi işbaşında bulunan Hükümet, güvenoyu ala
mamış bir Hükümet. Anayasa, siyasî iktidar grupları
nın komisyonda çoğunlukta olmasını, en az 30 üye ile 
temsil edilmesini gerektiriyor. Bu Hükümetin siyasî 
iktidar grupu veya bu Hükümetin arkasındaki siyasî 
iktidar grupları kimlerdir? Güvenoyu almamış bir hü
kümetin iktidarı olamaz. Güvenoyu alamamış bir hü
kümetin siyası iktidar grupu veya grupları olamaz. 
Bu, hukuken böyledir, yaşadığımız manzara da bunu 
böyle olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Mevcut 
partilerimizin hiç birisi bu Hükümetin siyasî iktidar 
grupu durumuna gelmeyi kabul eder bir anlayış içinde 
değildir. Hatta grupunun üçte birini bu Kabineye 
bakan olarak vermiş bir parti dahi bu Hükümetin ik
tidar grupu olarak gözükmek arzusunda olmadığını 
açıkça ifade etmiştir. 

Bir hakşinaslık gereği şunu. da ifade etmek zorun
dayım ki, Sayın Irmak da bu partilerden herhangi bi
risinin veya tamamının hükümeti durumuna gelmek
ten zevk almadığını hissettirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 94 ncü maddenin sürelerle 
ilgili olarak hükümleri yerine getirilmiştir, komisyon 
kuruluşuyle ilgili olan hükümleri yerine getirilmemiş
tir. Ya ne yapılmıştır? Anayasanın 85 nci maddesin
den yardım umularak bir ^ıkış yolu bulunmak isten
miştir. Anayasanın 85 nci maddesinin başlığı ;şudur: 
«İçtüzük, siyasî parti-grupları ve kottuk işleri.» Ana
yasanın 85 nci maddesi, -komisyonun kumlusunu, ki-
misyonların kuruluşunu tanzim eden bjr madde du
rumunda değildir. Anayasanın 85 nci maddesi, İçtü
züğün hangi anlayışla tanzim edilmesi gerektiğini;ifa
de eden hükümleri sevk etmiştir, 85 nci ̂ maddede di
yor ki. «İçtüzük hükümleri, siyasî parti ^roplantmn, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
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katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.» İçtüzü
ğün nasıl düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor, 85 nci 
madde. Bu ifadeye uygun olarak hazırlanmış bir İç
tüzüğümüz vardır. Bu içtüzüğümüzün içinde bu 85 
nci maddenin gösterdiği istikamette bir bütçe komis
yonunun kurulmasına imkân verecek herhangi bir ku
ruluş, bir komisyon mevcut değildir. İçtüzüğün 20 nci 
maddesi komisyonları saymıştır. Bunların içinde Büt
çe Karma Komisyonu diye bir komisyon mevcut de
ğildir. 85 nci maddeye dayanarak bir Meclis kararı al
mak suretiyle (içtüzüğün hangi anlayışla tanzim edil
mesi gerektiğini ifade eden 85 nci maddeye dayanarak 
bir Meclis kararı almak suretiyle) bir komisyon kur
mak mümkün değildir. Anayasamıza göre kimisyon-
lar ya Anayasada ifade edilmiştir ki, Bütçe Karma Ko
misyonu böyledir. Anayasada ifade edilmiş karma ko
misyonu bir kenara itebilmek için, başka bir komis
yon yaratmanın yollarını aramak için Anayasanın 
hükmünü bırakıyoruz, İçtüzükte de bir hüküm bula
mıyoruz, bir Meclis kararı yoluyle bir komisyon ya
ratmaya çalışıyoruz. Anayasanın 85 nci maddesi bir 
Meclis kararıyle komisyon kurmaya imkân veren bir 
madde değildir. Anayasanın 85 nci maddesine göre 
İçtüzük tanzim edilir. Tanzim edilmiş bir İçtüzüğü
müz var. Bunun içinde, böyle bir Hükümetin bütçe 
tasarısını görüşmemize imkân verecek bir komisyon 
mevcut değildir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne 
varmış Hükümette? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bir Meclis ka
ran alınıyor, Meclis kararı İçtüzük yerine ikame edil
mek isteniyor. Meclis kararıyle içtüzük farklıdır, mec
lis kararı içtüzük tadili sayılamaz. Çünkü, içtüzük ta
dili için belli komisyonlardan geçmesi mecburiyeti 
vardır önerinin. Meclis kararının aynı komisyonlar
dan, Meclisin İçtüzüğünün tadili için gerekli olan 
komisyonlardan geçmiş olduğunu ifade etmek imkâ
nı mevcut değildir. O bakımdan, 85 nci maddenin adı
nı söyleyerek bir meclis kararı alıp yeni bir Bütçe 
Karma Komisyonu yaratmak mümkün değildir. 

Bu bakımdan, açıkça Anayasada, Anayasa hük
mü ile tanzim edilmiş bir komisyonu bir meslis kara
rıyle bir tarafa itmek imkânı yoktur. Bunun gerekçesi 
olarakta «Ne yapalım bütçe çıkmasın mı?» mantığı 
geçerli değildir. Hukukî iddialara hukukî gerekçelerle 
cevap verilir, hukukî iddialara siyasî gerekçelerle ce
vap verilmez. Anayasanın hükümlerini kabul etmek, 
Anayasanın buyrukları doğrultusunda hareket etmek, 
bazen bizim için uygun gözüken hal tarzlarından 

fedakârlık yapmak anlamına gelir. Her isteyen her 
istediği zaman Anayasanın buyruğunu daha uygun 
gördüğü bir hal tarzı için bir kenara itme hakkını 
kendisinde görürse, memlekette hukuk düzeni orta
dan kalkmaya başlar. Onun için, «Bu Bütçe Tasarısı 
Anayasaya aykırıdır» iddiasının cevabı, «Geçici büt
çeler memleket ekonomisine zararlıdır» iddiası değil
dir. Hukukî iddialara hukukî çerçeve içinde görüşü
lebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe tasarısının Anayasa
mızın 94 ncü maddesinin öngördüğü bir komisyon
da görüşülmesi gereği üzerinde bu kadar hassasiyetle 
duruşumuz, biçimsel hukuk kaygılarından ileri gelmi
yor. Anayasamızın 94 ncü maddesinin çok sağlam 
temelleri vardır. O madde çok geçerli bir malî politi
ka anlayışını yansıtmaktadır. 

İzin verirseniz bunu bir örnekle açıklıyayım: Ge
çen gün Sayın Başbakan, Senatodaki bütçe görüşme
lerinin sonucunda, bütçenin çıkması için gayret gös
termiş olan bütün heyetlere teşekkürünü bildirdikten 
sonra, Bütçe Karma Komisyonunun memur maaşla
rının göstergesindeki değişiklik dolayısiyle bütçeye ek
lediği yeni yükten dolayı sitemlerini ve üzüntülerini 
de dile getirdiler. Anayasanın 94 ncü maddesinin ön
lemeye çalıştığı durum, bizzat Sayın Başbakanın şi
kâyet etmek mecburiyetinde kaldığı durumdur. Me
mur maaşlarının göstergelerinde yapılan değişiklikler 
iyi midir, kötü müdür ayrı bir mesele ama, bir Başba
kan, ama bir bütçenin sorumluluğunu omuzuna alıp 
12 ay götürme mecburiyeti içinde olan bir insan, hiç 
haberi yokken, hiç hesaba katmamışken, kendi etkisi 
dışında oluşturulmuş bir Karma Komisyonun tesa
düfi bir kararıyle 1,5 milyarlık bir yük ile karşılaştırı
lamaz. Anayasanın 94 ncü maddesi bu ihtimalleri or
tadan kaldırmak için sevk edilmiştir. İktidarı temsil 
edecek, iktidar ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek en 
azından 30 milletvekilini, 30 üyeyi bağrında bulundu
ran bir komisyonun kurulması mecburiyetini bunun 
için söylemiştir. 

Bu Bütçe Karma Komisyonunda niçin son yılla
rın en yüksek yük artırımları gerçekleştirildi? Cum
huriyet Halk Partisi Grubu önerge imzalamadığı hal
de, bu istikamette kendisine yönelen çeşitli baskı 
gruplarının taleplerini geri çevirdiği halde, bu yarış
maya katılmadığı halde, sadece geride kalan siyasî 
partilerin yarışması sonucunda Bütçe Karma Komis
yonunda Anayasanın öngördüğü disiplin tesis edilme
miş olduğu için, 2 milyar civarında bir yük artırımı 
gerçekleştirildi. 
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t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Biz hariç, j 
biz hariç. Bütün partiler değil. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Anayasanın 94 
ncü maddesi, bir halk deyimi ile, davulu omuzunda 
taşıyan hükümetin, tokmağı da elinde bulundurması
nı güvence altına almak için tanzim edilmiştir. Şimdi 
biz bunu ihmal ediyoruz, bunu başka birtakım dü
şünceler için, kendimizi haklı göstererek ihlâl ediyo
ruz, ihmal ediyoruz, arkasından, bu ihlâlimizin, bu 
ihmalimizin yarattığı durumlardan şikâyet etmeye 
başlıyoruz.. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 94 ncü madde
sinin öngördüğü mekanizma içinde bir malî ve eko
nomik disiplini tesis edecek bir anlayışla Bütçe Karma 
Komisyonu kurulmadığı için sadece hukuk ilkeleri, 
sadece Anayasa ilkeleri ihlâl edilmemiştir; aynı za
manda disiplinli bir ekonomi politikası götürmenin I 
şartları da ihlâl edilmiştir, ihmal edilmiştir. Önümüz
deki dönemde çekeceğimiz sıkıntılar, bütçenin bu şe
kilde tanzim edilmiş olmasından doğan ekonomik ve 
malî sıkıntılar bir ölçüde de, 12 aylık genel bütçeyi, 
böyle bir Karma Komisyonu bir tarafa bırakarak kur
ma gayretimizin, arzumuzun sonucu olarak karşımı
za çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu durumun sonucu olarak 
bugün «Gerçekçi ve uygulanabilir bir bütçe ortaya I 
çıktı» demek epeyce güç olmuştur. Tasarruf kaynak
larımızı geliştirmek, daha çok tasarruf etmek zorun
da olduğumuzu öğretecek bir bütçeye ihtiyacımız var; I 
buna karşılık kolay harcama ahlâkını getiren gevşek 
bir bütçe ile karşı karşıyayız. Bu tutum bunalımı ola-
ğanlaştırıyor ve yaygınlaştırıyor. I 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin kendi içerliğinde 
gözümüze çarpan başlıca noktalara da dikkatinizi I 
çekmek isterim: I 

Bu bütçede ya şu anda yapılmış veya çok kısa bir I 
gelecek içinde mutlaka yapılacak olan, mutlaka ya- I 
pılacak olduğu Hükümet tarafından bilinen, ilgililer 
tarafından bilinen çeşitli masraf kalemleri yansıtılma
mıştır; temsil edilmemiştir. Meselâ bu bütçede 4,4 I 
milyar civarındaki REMO Projesinin hızlandırılma- I 
sından doğan ek yük gösterilmemiştir. Bu bütçenin I 
içinde bu para, bu harcama kalemi mevcut değildir; 
ama bu harcamayı önümüzdeki günlerde yapacağız; I 
bu bütçeye göre kurduğumuz malî denge, bu harcama 
yapılmaya başladıktan sonra kendi elimiz tarafından 
sarsılma, durumuna girecektir. 

Memur göstergelerinin değişmesinden doğan ve I 
Sayın Başbakanın şikâyet etmiş olduğu 1,5 milyarlık | 
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ek yük bu bütçede yansıtılmamıştır, onu da dikkate 
almak gerekecektir. 

Aynı şekilde, 300 milyon civarındaki yargıç ödene
ğinin yaratacağı ek yük de, dikkate alınması gereken 
bir ek yük olacaktır. 

Bütçenin içinde, personel giderlerindeki artışı 
karşılamak için konulmuş olan kalem, önümüzdeki 
günlerde kendisini gösterecek olan artışları yeter de
recede karşılayabilecek midir bilemiyorum; ama bu 
300 milyonluk yargıç ödeneğini karşılamakta her hal
de epeyce güçlükle karşı karşıya olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gelirler bakımından da dik
katimizi çeken bazı noktalar var: 

Gelirler, 1974 inisiyal bütçesine göre, başlangıç 
bütçesine göre % 29,03 daha fazla tanzim edilmiştir, 
gelir tahsilâtına göre ise, % 34,4 daha yükseklik ümit 
edilmiştir. Tek tek vergi kalemlerinde yapılan bir in
celeme, 1975 tahminlerinin en az 3 milyar civarında 
fazla olduğunu gösteriyor. Çeşitli gelirlerdeki 500 mil
yonluk fazlalık da buna eklenince, 3,5 milyarlık bir 
gelir eksikliği ile yıl sonunda karşılaşmamız mukad
der gözüküyor. 

İstikraz kalemi, üzerinde durulması gereken bir 
hüviyet taşıyor. 8 milyor olarak Hükümet tarafından 
getirilen istikraz, Bütçe Karma Komisyonunun kat
kısı ile 9 milyara çıkarılmıştır, 5 milyarın ötesinde bir 
istikrazı en iyimser tahminlerle 1975 yılı içinde ger
çekleştirmek, zannediyorum mümkün değildir. 9 mil
yarlık bir istikraz gösterilmiş olması, 4 milyarlık bir 
yükün de oradan geleceğini açıkça ortaya koymakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara ilâve olarak, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin finansman programının 
da üzerinde durulması gereken yönleri var. Bu prog
ramda iki yeni mekanizma getirilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi 6,5 milyarlık özel fon, öbürü de 7 milyarlık 
dış borçlanma fonu. 6,5 milyarlık özel fonun çok il
ginç bir hikâyesi var. 

Komisyona sunulmuş olan Hükümet tasarısında, 
mevduat munzam karşılıklarının % 80'e kadar olan 
kısmının kullanılması öngörülmüştü, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin finansmanı için; fakat bunun Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması ve bu 
tartışmaların devam edeceğinin ortaya çıkması kar
şısında, son anda birden bire yeni bir mekanizma oluş
turulmuştur. Bu mekanizmanın işlerliği ve geçerliliği 
konusunda ciddî kuşkular taşıyoruz. Bu mekanizma
nın, mevduat munzam karşılıkları mekanizmasının 
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yaratacağı sakıncalardan ari olduğunu söylemek ise, 
zannediyorum ki kolayca mümkün olamayacaktır. 
6,5 milyarlık özel mekanizmanın durumu bu. 

7 milyarlık dış borçlanma mekanazması ise, ilk de
fa bütçelerimize yansıyor; 7 milyarlık bir dış borç
lanma mecburiyeti içine Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri götürülmüş oluyor. Bunun altında yatan şudur; 
Türkiye'nin tasarruf yetersizliği, kaynak yetersizliği, 
iç para bulmaktaki güçlüğümüz bizi yurt dışından 
borçlanmaya sevk etmektedir. Bu, karşı karşıya bu
lunduğumuz güçlükleri halletmek için takınmamız ge
reken tavrın tamamen tersidir. O güçlükleri önümüze 
almak, o güçlüklerle hesaplaşmak mecburiyeti içinde 
iken, o güçlüklerden kurtulmak, kaçmak, kolay çare
lerin peşine kapılmak hevesinin bir ifadesidir. 7 mil
yarlık bir dış borçlanmayı kamu iktisadî teşebbüsleri
nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirebileceğini hiç 
zannetmiyorum. 6,5 milyarlık fondan, dış borçlanma 
fonundan kamu iktisadî teşebbüslerine gelecek olan 
yükler de dikkate alınırsa, bu yıl 1975 bütçesinin en 
azından 20 milyarlık bir finansman sıkışıklığı içinde 
olacağı şimdiden açıkça kendisini göstermektedir. Bu 
20 milyarlık finansman sıkışıklığını ifade ederken, 
önümüzdeki günlerdeki ek savunma masraflarımızın 
getireceği yükleri dikkate almadan konuşuyorum. 
Onları gördükten sonra, ayrıca bu rakamı da değiştir
mek mecburiyeti ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçeyi istifa etmiş bir 
Hükümet hazırlamıştır, bu bütçeyi bütün bir yıl uy
gulama zorunda olacağını bilen insanlar hazırlama-
fnıştır. Hazırlayan insanlar bütçeye hâkim olamamış
tır. Bu durumun yaratacağı ve doğuracağı çok çeşitli 
sıkıntılar, sakıncalar vardır; fakat en önemlilerinden 
bir tanesi (özellikle kamu iktisadî teşebbüsleri bakı
mından) şudur: 

Önümüzdeki günlerde finansman sıkışıklığı kendi
sini gösterdikçe, sınırlı kaynaklar kapanın elinde ka
lacaktır, yapılması gereken yatırımlar yapılamıyacak-
tır, önemli olmayan birtakım alanlarda başarılı, be
cerikli* insanların para bulma usullerini gerçekleştir
meleri nedeni ile para harcanacaktır; sonra günün bi
rinde bakacağız, altyapı tesisleri yeter derecede ge-
liştirilmediği için, bir havaalanında bir uçağın daha 
düştüğünü öğrenmek mecburiyeti içinde kalacağız. 
(A. P. sıralarından «İnşallah düşmez» sesleri) inşal
lah, ben de temenni etmem. 

Değerli arkadaşlarım; 1974 bütçesinin durumu ile 
ilgili olarak bu kaygılarımı, bu kuşkularımı ifade et
mek mecburiyetini hissediyorum. Şimdi izin verirse

niz, 1974 yılının genel ekonomik toblosuna ilişkin 
gözlemlerimi yansıtmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 1974'ün Türkiye'deki du
rumunu değerlendirmeye geçmeden önce, 1974'ün ge
nel dünya tablosuna bir defa daha dikkatinizi çek
mekte zannediyorum fayda vardır. Çünkü, 1974 yılı 
ile ilgili olarak içeride ve dışarıda çok değişik gözlem
ler yapılmıştır. Bu. Mecliste yapılan tartışmalarda da, 
1974 yılında Türk ekonomisinin uygulaması ile ilgili 
olarak birbirinden çok farklı iddialar, çok farklı göz
lemler dile getirilmiştir. Şimdi bütün bu iddialar he
saplaşmasını yapmak için uygun bir zemin ortaya 
çıkmıştır. Bu zeminde bu iddialarla karşılaşmak isti
yorum. 

1974 yılı, dünya ekonomileri bakımından bir enf
lasyon ve ekonomik büyümenin durması yılı olmuş
tur, enflâsyon ve ekonomik gerileme yılı olmuştur. 
1973 yılı, dünya ekonomileri bakımından hızlı sayıla
bilecek bir büyüme yılı olduğu halde, 1974 yılı çok 
düşük büyümelere dünyanın katlanmak mecburiyetin
de olduğu bir yıl şeklinde karşımıza çıkmıştır. 

Başlıca OECD ülkeleri ile ilgili rakamlar elimde 
var, onları sunmak isterim. 

Meselâ Amerika Birleşik Devletleri 1973'te % 5,9 
luk bir gayri safi millî hâsıla artışı gerçekleştirdiği hal
de, 1974'te 1,5'luk bir gayri safi millî hâsıla artışına, 
yani azalışına mecbur kalmıştır. 

Kanada % 6,8'den % 4,5'a düşmüştür; Japonya 
'% 10,2'den (ki Japonya'nın % 10'u 1960'lardan beri 
devam eden % 10'udur.) % 3,2'ye düşmüştür, Fran
sa % 6'dan % 4,7'ye, velhasıl hepsi düşmüşlerdir. 

Bu arada da dikkati çeken önemli bir nokta var. 
1973 yılında, yani bütün dünyanın çok hızlı sayıla
cak bir ekonomik kalkınma dönemi yaşadığı sırada, 
Türkiye'de kalkınma hızı etkileyici ve yüksek bir kal
kınma hızı olamamıştır. Bu elimizdeki rakam olan 
OECD'nin 7 ülkesinin ortalama 1973 büyüme hızı 
% 6,5 iken, Türkiye'nin 1973'teki büyüme hızı sa
dece % 5,5 olarak kalmıştır. 

1974 yılında, yani dünya ekonomik bunalımının 
etkisi altında bütün ülkeler büyük bir iktisadî geliş
me kaybı içine girmişlerken; bu 7 ülkenin ortalama 
büyüme hızı 0,25'e düşmüş iken, gerileme fiilen var
ken, Türkiye'de 1974 yılında gayrisafi millî hasıla 
artışı % 7,5 olmuştur. Gayrisafi yurt içi hasıla ise 

' iC/c 8,1 'lik bir hedefe ulaşmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, dünyanın bir ekonomik ge

rileme dönemi içine girmiş olduğu 1974'te Türkiye 
oldukça hızlı bir kalkınma göstermiştir. 1973'te bu 
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ülkelerin en.düşük kalkınma hızına sahiptik, 1974'te 
Avrupa'daki bu ülkelerin en yüksek kalkınma hızına 
sahibiz. 1974'te gerçekleştirilen gayrisafi millî hasıla 
artışı, Türkiye'deki gayrisafi millî hasıla artışı Av
rupa'daki ülkelerin gerçekleştirdikleri gayrisafi millî 
hasıla artışlarının hemen tamamından daha yüksektir. 
1973'te tablo tam tersi idi, 1974'te en ileri kalkınan 
ülkelerden birisi durumuna gelmek imkânını bul
duk. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 ekonomisinin çok tar
tışılan bir - iki yönü var. Bunlardan bir tanesi fiyat
lar sorunudur. Geçen yıl bu zamlar, yeni Hüküme
tin kuruluşuyle ilgili tartışmalar sırasında, (çok iyi 
hatırlıyorum) Adalet Partisinin Sayın Genel Başkam 
bu kürsüye çıkmıştı ve 1974 yılı sonunda Türk eko
nomisindeki fiyat artış hızının l% 50'yi bulacağını id
dia etmişti. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya tam bir objek
tiflikle açıklık getirmek istiyorum. Türkiye'de fiyat 
artışlariyle ilgili resmî istatistiklerin geçerliliğinin ar- , 
tık tartışma konusu yapılmadığı bir dönemdeyiz. Son 
15 yıl içinde kalem oynatmaları yoluyla, siyasî bas
kılar yoluyla fiyat artışlarını gösteren rakamların de
ğiştirildiği, tadil edildiği iddiası yapılamıyor. Dürüst, 
kendine güvenen, haysiyeti müsellem bir idare yetiş
miştir, iktidarlara rağmen fiyat artış rakamlarını açık
ça ilân edebilecek noktaya gelmiştir. Ortadaki tartış
ma, mevcut rakamların yorumlanış tarziyle ilgilidir. 
Türkiye'de iki tane müessese var; bir tanesi, Ticaret 
Bakanlığının Konjonktür Dairesi, öbürü de İstanbul 
Ticaret ve Sanayi Odası. Bu ikisi de müstakil is
tatistikler yayınlarlar. Bu iki istatistik de birbirini. 
tutar. Bu istatistikler iki endekse götürür, fiyat artı
şını ölçmek için iki metoda götürür. Bu metotlar ara
sında zaman zaman şu veya bu metot kullanılır, ter
cih edilir. Bir Hükümet gelir, işine gelen metodu ilân 
eder, onu kullanır, başka bir Hükümet gelir, öbürü
nü ilân eder. Başlıca iki metot demiştim, onlar şun
lardır: 

Yıllık fiyat artışlarının ortalamasını dile getiren 
istatistikler veyahut da yıllık fiyat artışlarının yıl so
nu itibariyle mukayesesini yapan istatistikler, tki tür
lü endeks var, ortalamalar var, yıl sonu itibariyle 
fiyat artışlarını ölçen endeks var. Bu ikisi ne bakım
dan farklıdır, ikisi neyi ölçer?. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan bir tanesi, yıl so
nu itibariyle fiyat artışı endeksi şunu ölçer: Ekonomi 
bir noktadan başka bir noktaya gelmiş, «Ekonominin 
geldiği noktadaki fiyat artış hızı nedir? Ekonominin 
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çıkış noktasındaki fiyat artış hızı nedir?» bu ikisini 
mukayese eder. 

Ortalamalar yoluyla yapılacak mukayese, yıl so
nu itibariyle ekonominin belli bir zaman noktasında 
bulunduğu yerdeki fiyat artışım değil, gerideki 12 
ayın fiyat artışının muhassalasım ifade etmeye çalı
şır. Enflasyon tartışması bakımından önemli olan şu
dur: Enfslasyonun hızı düşürüldü mü, düşürülmedi 
mi? 

1974'te 7 aylık bir Hükümet iş başına geldi, tş ba
şına geldiği zaman hangi hızla fiyatlar artıyordu, iş 
başından ayrıldığı zaman hangi hızla fiyatları artar 
duruma getirmiştir? Bu ikisi arasındaki mukayesenin 
yapılması anlamlıdır, geçerlidir; enflasyonun kontrol 
altına alınması denilen olay buradan çıkarılır. 

O bakımdan bu tartışma, enflasyon hızıyle ilgili 
tartışma açısından, zannediyorum ki üzerinde durul
ması gereken unsur, yıl sonu itibariyle fiyat artışları
nın nereden nereye geldiğidir. (A. P. sıralarından «Sa
yenizde» sesleri) 

Elimizde veriler var. 
1974 başından 1974 sonuna kadar 12 aylık dönem 

için toptan eşya fiyatlarının yıl sonu itibariyle artışı 
% 19,1 olmuştur. Geçen yıl'ki tartışmalarda bizden 
önceki hükümetin 1973 yılı için gerçekleştirdiği % 
29,2 olan fiyat artış oranı 1974'te % 19,1 olmuştur. 
1973'te Türkiye % 29,2'lik fiyat artışını yaşarken, 
dünyada fiyatlar 1974'ün yarısı kadar artıyordu. 1973 
te 7 ülkenin ortalama fiyat artışı % 7,3'tür. 1974'te 
aynı ülkelerde fiyat artış oranı % 14'e doğru yaklaş
mıştır. 

Demek oluyor ki, 1974'te dünyada fiyat artış hızı 
iki misline çıktığı halde, Türkiye'de fiyatlar 1973'teki 
% 29,2 seviyesinden % 19,1 seviyesine indirilmiştir. 
Enflasyonun hızı bakımından önemli olan budur. 
Bunu Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bir araba tasavvur ediniz, 
frenleri patlamış, büyük bir hızla yokuş aşağıya ini
yor. Şoför elini, parmağını kadrana uzatmış, göster
geyi bir parmağı ile tutuyor; gösterge 80 kilometrelik 
bir iniş hızını gösteriyor. Aslında arabanın kaydetti
ği iniş hızı 120'dir. Ama şoför 120'nin ekranda ken
disini göstermesine tahammül edemiyor, araba fiilen 
120 kilometre hızla gittiği halde, parmağı ile 80'de 
tutuyor. İşbaşına geldiğiniz zaman, Türk ekonomisi
nin, enflasyon dönemecinden aşağıya doğru inen ara
basının manzarası bu idi. Direksiyona geçtiğimiz za
man, «çek şu elini»' dedik, eli çektiler, 80 kilometreyi 
gösteren kadran birdenbire 120'ye çıktı. Niçin çıktı? 
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Çünkü bizden önceki hükümetin hazırlamış olduğu, 
teknisyenlere hazırlatmış olduğu, imzalattırmış olduğu 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zamları yapılmamış, 
bir kenarda duruyordu. Çünkü, Fiyat Kontrol Komi
tesi diye bir fiyat dondurma mekanizması getirilmiş
ti, piyasadaki fiyat artışlarının istatistiklere yansıma
sı böylece engelleniyordu; karaborsada onun çok da
ha üstünde fiyatlar kendisini gösteriyordu. Bu iki me
kanizmayı kaldırdık. Geldiğimizin ilk 10 gününde, 
15 gününde kaldırdık, birdenbire 120'ye çıktı. Gerçe
ği böylece gördük. O başladığımız noktadan şimdi 
geldiğimiz nokta, arabanın 50 kilometrelik bir hıza 
indiğidir. Demin verdiğim istatistik, yıl sonu itibariyle 
fiyat artış hızını mukayese eden istatistik, arabanın 
başlangıç hızı ile bizim bıraktığımız noktadaki hızı 
arasında mukayese yapmak imkânını bize veriyor. O 
mukayesesi yaptığımız zaman gördüğümüz şudur : 
Parmakla tutulan 80 kilometrelik hıza tekabül eden 
% 29,2'lik fiyat artışı, biz indiğimiz zaman %. 19,1'e 
gelmişti; «% 29,2» gösterilendi aslında, belki o % 
35, % 39 idi. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat artışı ile ilgili durum 
budur. Türk ekonomisi, fiyatların yükselişinin kont
rol edilebileceğini geçtiğimiz dönemdeki uygulama 
ile ortaya koymuştur. Hazirandan sonraki bütün ay
lar, birbirini takip edercesine ve tutarlı bir biçimde, 
geçen yıldan çok daha düşük fiyat artışlarıyle kapan
mıştır. Bu, tesadüfi bir durumla karşı karşıya olma
dığımızı ifade etmektedir. 

yerde o kadar çok istismarını yaptığınız gübre fiyat
larını aşağıya doğru indirecek bir tedbiri, cephe ola
rak niçin başarıya ulaştıramadınız?.. (C.H.P. sırala
rından. alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir zamanlar sayın Demir -
el'in bir sözü vardı, derdi ki; «C.H.P. iktidarda de
mek, şeker 5 lira demek.» 3 aydan beri Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarda değildir. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarda değildir ama; şeker karaborsadadır, 
9 liradır, 10 liradır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar
da değildir... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Sayenizde 
sayenizde...; 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarda değildir; margarin yağı piya
sada yoktur, margarin yağı fiyatı artırılmıştır, gene 
yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi 3 aydan beri ikti
darda değildir; peynirin fiyatı 40 liraya kadar çık
mıştır. 

Cephenin gücü genel müdür değiştirmeye yetiyor, 
cephenin gücü bütçe tasarısını çıkarmaya yetiyor, 
cephenin gücü kabinede 4 tane bakan bulundurmaya 
yetiyor da, gübre fiyatlarına, şeker fiyatlarına niye 
yetmiyor? (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yatırımlarla ilgili olarak 
çok şey söylendi. İlân edildi; «yatırımlar Türkiye'de 
düşmüştür, durmuştur, azalmıştır... Türkiye iktisadî 
kalkınma bakımından felâket sayılabilecek bir nok
taya gelmiştir.» Şimdi, elimde resmî belgelere daya
narak hazırlanmış bilgiler var, onları sunuyorum, ya
tırımlar açısından. Bu resmî belgelerin altında kabi
nenin imzası vardır, cephenin bakanlarının da imzası 
vardır. 

1975 programının kullandığı verilere dayanarak, 
1973'te ve 1974'te Türkiye'de ne kadar yatırım ya
pılmıştır, yatırım artış hızı ne olmuştur, özel kesim 
ne kadar yaptmıştır, kamu kesimi ne kadar yapmış-
mıştır.? Bunu ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 yılında toplam yatı
rımlar cari fiyatlarla 55 921 000 000. lira, 1974 yı
lında 81 220 CiCO 000, lira. Bu, hedef değildir, gerçek
leşmiş yatırımlardır. Toplam yatırımların 1973'te 
1972'ye göre artış oranı % 24,7'dir. 1974'teki 1973'e 
göre artış oranı % 45,2'dir. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Tasarı o, o tasa
rı, kâğıt üzerinde... 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi 3 
aydan beri iktidarda değildir; fakat cephe belki bir 
bakıma iktidarda sayılır. Kabinede cephenin 4 tane 
Bakanı var. Cephenin Adalet Partisinin bir milet-
vekili, Türkiye'deki en önemli iktisadî iktidar nok
talarından birisi olan Bütçe Karma Komisyonunun 
başındadır, Anayasaya aykırı olarak başındadır. 
Cephe, Anayasaya aykırı olarak bütçe tasarısını Mec- I 
lislerde görüştürme iktidarım kendisinde bulmakta
dır. Cephe, Anayasaya aykırı yolları göze alarak, I 
beğenmediği TRT Genel Müdürünü işbaşından uzak
laştırmak için hazırladığı tertipleri başarıya ulaştır- j 
mak imkânını bulabilmektedir. TRT Genel Müdü
rünü değiştiren, Anayasaya aykırı olarak bütçeyi de- I 
ğiştiren cephe, acaba niçin, 3 aydan beri Cumhuriyet I 
Halk Partisi iktidarda olmadığı halde fiyatların aşa- I 
ğıya doğru inmesini sağlayacak bir tedbir alamamış- I 
tır? (C.H.P. sıralarından alkışlar) TRT Genel Mü
dürünü değiştireceğiniz yerde, Anayasaya aykırı ola- I 
rak bir bütçe tasarısını buralarda görüştüreceğiniz j 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bunlar, sayın 
bakanların, Bakanlar Kurulunun, değerli arkadaşla
rınızın da imzasını ihtiva eden resmî, bizden sonra 
hazırlanmış resmî belgelerin ortaya koyduğu bilgi
lerdir. 

Kamu yatırımlarının 1973'e göre artış oranı % 
45,1'dir. Halbuki bu artış oranı 1973'te % 24,1'di, 
özel kesimin yatırımlarının artış oranı 1974'te % 
42,3'tür, 1973'teki artış oranı ise % 34,6 idi. Eğer 
daha fazla merak eden varsa (zaman çok sınırlı) 
ayrıca bilgi verebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz biraz da si
yasî sorunlardan söz açmak istiyorum. 

Türkiye 5 aydan beri bir hükümet bunalımı ya
şıyor, bir türlü hükümet kurulamıyor. Acaba hükü
met kurulmasını engelleyen unsur nedir? Buna isa
betle teşhis koymak gereği vardır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Demirel'in, kendi baş
bakanlığı için Millet Meclisinde 218 oyu vardır. Bu 
Millet Meclisinde, bir sağ cephe iktidarı için 25G nin 
üzerinde oy vardır. Demokratik Parti Demirel'in baş
bakanlığını engelliyor, sayın Demircide bir sağ cep
he iktidarını engelliyor. Sayın. Demirel 5 Aralık 
1974'te, «eğer hükümet kuramazsam erken seçime gi -
deriz» diyordu, 2,5 ay oldu, ortada ne hükümet var, 
ne de erken seçim. «Eğer hükümet kuramazsam, er
ken seçime giderim» diyordu, sayın Başbakan, sayın 
Demirel. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
İnşallah, inşallah. 

Aynı sayın Demirel, hükümetin kurulmaması ha
linde erken seçime gideceğini ifade eden sayın De
mirel, «erken seçimi gelin konuşalım» dediğimiz za
man: «Erken seçim Meclis işidir; liderler konuşamaz, 
partiler konuşamaz ben bunu nasıl konuşurum?» Di
yor. (A.P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

«Doğru» diyorsunuz; madem doğru, «hükümeti 
kurmak imkânım buîamazsam erken seçime giderim» 
diye niye diyorsunuz? (C.H.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Acaba, «hükümeti kuramazsam erken seçime gi
derim» diyerek, erken seçimiden korkanları yanınıza 
çekebileceğinizi düşündüğünüz için mi söylüyor
sunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bir de Türk siyasî hayatın
da çözüme bağlanması gereken bir % 67 oy cephesi 
sorunu var 

1973 seçimlerinde 5 siyasî partinin % 67 oy al
dığı iddia ediliyor. Bu % 67 oylara dayanarak şimdi 

ortak bir hükümet kurulması ve sayın Demirel'in 
başbakanlığının sağlanması gerektiği ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz 1973 seçim
lerinde bu c/c 67 oy nasıl toplanmıştır, onu ele almak 
isterim. 

1973 seçimlerinde sandık başına giden Millî 
Selâmet Partili seçmen, Demokratik Partili seçmen, 
Güven Partili seçmen, Milliyetçi Hareket Partili seç
men kime oy vermişti, ne için oy vermişti? İzin ve
riniz bunun bir muhasebesini yapalım. / 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sana mı oy ver
di? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 29 Eylül 1973 
tarihinde Sayın Erbakan, o, % 67'ye doğru gidecek 
olan oy talebi ile Bolu halkının karşısındadır. 

Sayın Erbakan diyor ki; «Adalet Partisinin sağ
cılığını, perhizli hastanın turşu yemesine benzetirim. 
Bu parti sağcı parti değil, macun partisidir» (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) Ve bunu dediği için Bolu' 
dan oy alıyor; o oylar % - 67'ye toplanıyor, ondan 
sonra Sayın Demirel'in başbakanlığı için, bir ortak 
sağ cephe koalisyonu için, bu sözlerle alınan oylar 
harekete geçirilmek isteniyor. 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — Kendi 
fikrinizi söyleyin, kopya çekmeyin. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 5 Ekim 1973 
tarihinde Sayın Bozbeyli, Erzurum'da konuşuyor: 
«Anarşinin anası A.P.'dir.» A.P. anarşinin anasıdır de
diği için Demokratik Parti oy alıyor; Demokratik Parti
nin oyları, cepheye, bu şekilde hesaba katılıyor. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Babası nerede 
kaldı? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Söyleyeyim mi?. 

5 Ekim 1973 tarihinde, Sayın Erbakan, İzmir ko
nuşmasında şunu ifade ediyor: «Komünizm tehlike
sinin en büyük müsebbibi Adalet Partisidir.» İzmir' 
de Sayın Erbakan, komünizm tehlikesinin en büyük 
müsebbibi Adalet Partisidir diyor, dediği için oy alı
yor; ondan sonra C. H. P. - M. S. P. koalisyonu 
bozulduktan sonra, komünizme karşı Sayın Demirel'le 
ortak cephe kurmaya Sayın Erbakan koşuyor. 

7 Ekim 1973 tarihinde Sayın Erbakan'ın Ankara 
konuşması: «Adalet Partililer şimdi sözde oruç tutu
yorlar» diyor, ı«Sekiz gün sonra iktidara gelirlerse 
dua edenleri içeri tıkacaklar.» 

Sayın Bozbeyli'nin 7 Ekim 1973 tarihli konuş
ması: «Adalet Partisine 1969 seçimlerinde verilen 
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oyları, bu Partinin Genel Başkanı, C. H. P.'li başba
kanlara ve bakanlara teslim etmiştir. Adalet Partisine 
verilen oylar anarşistlerin ekmeğine yağ sürer.» (D. P. 
sıralarından [«Doğru» sesleri). 

8 Ekim 1973 tarihinde, Milliyetçi Hareket Partisi 
adına Sayın Erkovan'ın radyo konuşması: «Krizin 
nedeni, liberal kapitalist sistemdir.» 

8 Ekim 1973 tarihinde Sayın Erbakan'ın, Sayın 
Çağlayangil'e verdiği cevap: «Bir koltuğunun altında 
haç, öbür koltuğunun altında köşeli siyonist yıldız giz
leyerek, ortaya çıkıp etrafta dolaşarak, Ortak Pazar 
istiyoruz diye Papa Lermit gibi dolaşmak, parti ol
mak için şart değildir» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen şahsiyete gir
meyiniz. Bunlar seçim.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Parti 
adına yapılmış konuşma Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Bunlar partilerin propaganda döneminde, söz sahiple
rinin yaptığı şahsiyata ait sözlerdir. Bunları kürsüye 
getirmeyiniz, rica ediyorum efendim. (Gürültüler). 
Partiler için görüşebilirsiniz, şahıslara inmeyiniz, şah
siyet yapmayınız. İçtüzüğümüz yasaklıyor. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — İzin verirseniz 
Sayın Başkan, anlayışımı ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (Gürültüler). 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

Türk siyasal hayatında çözüme bağlanması gereken 
bir iddia var. 5 siyasî partinin % 67 oy ile bir ortak 
cephe teşkil etmiş oldukları, seçmen planında bir cep
he teşkil etmiş oldukları.. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bunu eleştirebilirsiniz. 
Ben, «şahsiyete girmeyiniz» diyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim, şahsi
yata girmek benim anlayışım değildir. Kendimle ilgili 
en ufak bir değerlendirme yapmıyorum. Bizzat sayın 
liderlerin, bugün bir cephe halinde bir araya gelen 
sayın liderlerin, bir süre önce birbirleri hakkında söy
lemiş oldukları sözü, geçmişi deşmekte bir fayda gör
düğüm için değil, 1973 seçimleinin siyasî tablosuna 
doğru teşhis konulmasını sağlamak için anlatıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —• Efendim, bir mânada da, dışarda 
yapılan şahsiyatı bu kürsüye getirmiş oluyorsunuz; o 
bakımdan itiraz ettim efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Müsaade eder
seniz tamamlayayım efendim. Fazla bir şey kalmadı. 
(Gürültüler.) 
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i BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Nihayet, Sayın 
Erbakan'ın Afyon konuşması ile kapatıyorum. Sayın 
Erbakan diyor ki: ı«Adalet Partisinin arkasından git
meyiniz. Lût Kavmi de böyle batmıştı. Adalet Par-

I tisi yıkılıyor, yıkılması lâzımdır. Benim bildiğim bu 
konu vardır.» (Gürültüler, C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler.) 

1973 seçimlerinde 5 siyasî partinin, oyların % 67 
sini aldığını iddia edenler var. 1973 seçimlerinde, 
o, % 67'nin içinde yer alan Millî Selâmet Partililer, 
partilerine «komünizm tehlikesinin en büyük müseb
bibi Adalet Partisidir» diyen Genel Başkanlarını din
leyerek oy verdiler. Demokratik Parti, Adalet Parti-

I lileri «milletin haklarına sahip çıkamadılar» diye, 
«anarşinin anası Adalet Partisidir» diye suçladı. Erba-

I kan, «Adalet Partisinin arkasından gitmeyiniz» dedi. 
5 siyasî partinin 4'ünün oyları, Adalet Partisine karşı 
çıktıkları için o seviyede gerçekleşti. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de cepheleşme ha
reketi ile birlikte, Ülkü Ocakları Derneği saldırgan 

I bir politika içine de girmiştir. İçlerinde Grup Başkan -
vekili de bulunan Adalet Partili birçok milletvekili
nin, ülkücülerin bir toplantısına katılmasından sonra, 
Türkye'de bir yeni sağ terörizm dalgasının cüretle sah
neye konulduğunu görüyoruz. 

Şimdi, Hükümetten açıklanmasını istediğimiz bazı 
I sorularımız var. Adana'daki işçiyi öldürenler, afiş 

asan genci 3 yerinden vuranlar, Şahin Aydın'ı, Kerim 
i Yaman'ı öldürenler, TÖB - DER toplantılarını ba

sarak isyan yaratanlar kimlerdir? Bunların siyasal ni
telikleri nedir? Bütün bu olaylarda yer alanların aynı 

I; siyasal kampta yetiştirilmiş olmaları basit bir raslantı 
• mıdır? Bu olayların sorumluları kimlerdir? Tetiği çe-

I- ken parmaklar mı, yoksa o parmaklara uzaktan hük
medenler mi? Bu konuda Sayın İçişleri Bakanının gö-

\\ rüşlerini öğrenmeye şiddetle ihtiyacımız var. Sayın 
Iİ İçişleri Bakanı, özel sohbetlerde, kulislerde birtakım 
II kişilere söylediklerini, burada millet kürsüsünde, hal-
î ka açıklıkla söylemeye cesaret etmelidir. (C. H. P. 

I i sıralarından K<Bravo» sesleri, alkışlar). 

I ş Hükümetin, suçlu ile haklı karşısında tarafsız kal-
y maya çalışmasını anlamak mümkün değildir. 12 Mart 
j sol terörcülere karşı tarafsız mı kalmıştı? Irmak Hü-

h kümeti sağ terörcülerin adını dahi anmaktan niçin 
; kaçmıyor? Binlerce komando Türkiye'ye anarşiyi so-

\l kamaz; ama bir İçişleri Bakanı, bu tutumu ile bütün 
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ülkeyi anarşiye boğar. Yoksa hâlâ adam öldüren, par
ti taşlayan insanlar, hamiyetli vatan evladı sayılmaya 
devam mı ediliyor? 

Değerli arkadaşlarım, uygarlık; «Sizin gibi düşün
müyorum; ama düşündüklerinizi söyleme özgürlüğü
nüzü sonuna kadar savunacağım.» diyebilmekte, bu
nu kuru bir edebiyat gibi söylemenin ötesinde, bir dav
ranış kuralı olarak uygulayabilmektedir. 

Düşüncelerini beğenmediği insanları öldürmeye 
kalkanlar, inançlarından dolayı insanlara işkence eden
ler, ilkel, dar kafalı yaratıklardır. Cahil de olsalar, 
âlim de olsalar dar kafalıdırlar. Taş da atsalar, en 

modern yöntemleri de kullansalar ilkeldirler. Hasan 
ile Hüseyini Kerbelâ'da şehit edenler onlardır.' (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Nesimi'nin derisini yü
zenler onlardır; Hallacı, Mansur'u asanlar onlardır 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Kubilay'ın ba
şını kesen onlardır. (C. H. P. sıralarından («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Uşak'ta, İsparta'da taş atanlar on
lardır; Adanalı işçiyi, Şahin Aydın'ı, Kerim Yaman'ı, 
vuranlar, öldürenler onlardır. Sağcısıyle, solcusuyle 
gençlerimizi öldürenler onlardır; Malatya'da, Tokat' 
ta, Amasya'da, Maraş'ta kitapçılara, dükkânlara, par
tilere saldıranlar onlardır. Bunların, Batı uygarlığında 
da, Türk töresinde de, insanlık yasasında da yeri yok
tur. Bunlar, yüreğimizin ezikliği, toplumumuzun utan
cıdırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bütçeye 
ret oyu vereceğiz. Anayasaya aykırı olduğu için, har
cama hedefinin çok önemli bir kısmını sağlıklı kay
naklarla karşışılayamadığı için, bütçe harcamaları ko
nusunda gerçek, bütçe gelirleri konusunda sorumlu
luktan kaçan bir anlayışla hazırlandığı için bu büt
çeye ret oyu vereceğiz. 

Ret oyumuz, yalnız bütçeye değildir, demokratik 
. rejimi ve iç barışı tehdit eden son cinayetlerin ve 

zorbalıkların adını dahi koymaya cesaret edemeyen 
Hükümetin tutumuna da ret oyu vermiş oluyoruz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Beş aydan beri Hükümet kuramayan, hükümet 
kuramadığı halde seçim kararı almaktan kaçman 
Parlamento çoğunluğunun tutumuna da ret oyu ver
miş oluyoruz. (C. H. P. sıralarından >«Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Muhterem arkadaşlarım, sayın üyeler; Sayın De

niz BaykaPın grup adına yaptığı konuşmanın ilk bö

lümünde, bütçe tasarısı üzerindeki müzakerelerin. İç
tüzüğe aykırı olduğu yolunda bir iddia vaki olduğu 
için, bir hususu açıklamak ihtiyacını hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizin 7 . 1 . 1975 
tarih ve 22 sayılı Birleşiminde, mevcut Hükümetin ta
sarı sevk etmeye yetkisi bulunduğu, Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Ayrıca, yine bu kararın bir maddesi gereğince, bü
tün siyasî parti grupları, Bütçe Karma Komisyonuna 
üye vermek suretiyle bu komisyonun teşekkülünü ta
mamlamışlardır. 

Saniyen, muhterem arkadaşlarım, ,her ne kadar 
79 ncu maddenin açık hükme muvacehesinde bu 
münakaşanın yeri var ise de, bunu Anayasadaki bir 
boşluk olarak mütalaa etmeye mecburuz. Çünkü, millî 
koalisyonların kuruluşu Anayasaya uygun bir kuru
luş olur. Bir millî koalisyon kuruluşunda da Bütçe 
Karma Komisyonunun teşekkülü, 85 nci maddeye gö
re yapılmak mecburiyetinde kalır. (A. P. sıralarından 
:«Bravo» sesleri). 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlarım, mesele, olsa 
olsa belki bir Anayasa boşluğudur, bilgilerinize arz 
ediyorum. (Alkışlar). 

Efendim, söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi 
grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. 

Sayın Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ

LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu yıl bütçe müzakereleri bir özellik taşımakta
dır. Bu özellik, biraz önce konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün konuşma tarzı ve üslubuyla büs
bütün ayrılık kazanmıştır. Bu itibarla, bizim de grup 
adına yapacağımız konuşma bu özellikten, haydi 
C. H. P.'lilerin anlayacağı bir deyim kullanayım; 
esinlenecektir. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Görev başında bulunan Hükümet, Yüce Meclis
ten güvenoyu alamamıştır. Bundan önceki hüküme
tin başkanı ve Cumhuriyet Halk Partili kanadı, ye
ni bir hükümet kurulup nöbeti devralmasa bile, gö
revi terkedip gideceklerini, nöbet yerini boş bıraka
caklarını ilân ettikleri için; bugünkü Hükümet biraz 
da, devlet nöbetini tutmaya memur edilmiş ve çok 
çetin şartlara rağmen bu nöbet tutma görevini, feda
kârlıkla yerine getiren bir hükümet durumundadır. 
(A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bu Hükümet iktisadî ve malî alanda, iç ve dış 
politikada, kendisinden önceki hükümetten, sıra dağ-
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lar gibi uzayıp giden pek güç, pek ağır sorunlar dev- I 
ralmıştır. Hükümet kurulduğu zaman, Anayasanın 
emredici bir hükmüne göre bütçenin yasama organı
na sunulması için en geç tarih olan 30 Kasıma sade- I 
ce 13 gün kalmıştı. Bir bütçenin 13 günde hazırlana-
mayacağı aşikârdır. Bütçe hazırlıklarının ve bütçe- I 
ye esas teşkil eden yıllık program çalışmalarının ay- I 
larca önceden başlamış olması gerekli idi. I 

Nöbeti terkedip gitmekte sabırsızlık gösterenler 
ne ölçüde çalışma ve hazırlık bırakmışlarsa, Irmak 
Hükümeti bunları değerlendirmeye gayret etmiş, ge- I 
ceyi gündüze katarak bütçeyi, Anayasanın emretti
ği tarihte Yüce Meclise sunmuştur. I 

Bütçe Yüce Meclise sunulmadan önce, güven oyu f 
oylamasının sonucu belli olmuştu. «,Bu Hükümete, I 
güvenoyu almadığınız halde ne hakla bütçe tasarısı 
sundunuz? Ne hakla Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tasarı sevkediyorsunuz?» diyenlere sormak lâzımdır; I 
siz 13 gün daha, istifa etmiş bir hükümet olarak iş
başında kalsaydınız, nöbeti bırakıp kaçmaktan bah-
setmeseydiniz, bütçeyi istifa etmiş hükümet olarak, I 
yine de Anayasanın emrettiği tarihte Türkiye Büyük I 
Millet Meclisine sunmaya kendinizi mecbur hisset- I 
meyecek miydiniz? (M. G. P. sıralarından «Bravo» I 
sesleri.) I 

«Yeni. nöbetçi gelmese bile, ben nöbet yerini bı- I 
rakip giderim» diyenlerin, yeni hükümet kurulunca- I 
ya kadar nöbet tutma görevini, vazife duygusu ile ye- I 
rine getirenlere bu ölçüde insafsız ve haksız saldırılar 
yöneltmelerini yadırgamamak kabil değildir. I 

Bu Hükümet, programını daha Meclise sunarken I 
açıkça söylemiştir ki; kendi kuruluşunu normal bir I 
kuruluş saymamaktadır. Parlamentoya ve siyasî parti
lere dayalı normal bir hükümetin bir an önce kurul
masından ve görevi, bu tarzda partilere dayalı olarak I 
kurulacak ve güvenoyu alacak bir hükümete devret
mekten sevinç duyacaklarını ifade etmişlerdir. I 

Hükümet bunalımını, oy ve seçim taktikleri ile I 
bilerek ve isteyerek yaratanlar, önce millî beraberlik 
hükümeti formülünü pek haksız gerekçelerle reddet- I 
misler, daha sonra da, partiler dışından bağımsız bir I 
başbakanın görevlendirilmesini Sayın Cumhurbaşka- I 
nından bizzat istemişlerdir. I 

Bugünkü şartlarda bağımsız başbakan formülünü 1 
benimsemediklerini, böyle bir hükümete güvenoyu 
vermeyeceklerini baştan söyleyen bazı siyasî partiler I 
dahi, memlekete zarar vermemek için, bugünkü Ba- I 
kanlar Kurulunun ülkeyi hükümetsiz ve devleti büt- j 
çesiz bırakmamak için gösterdiği iyiniyetli çabayı des- J 
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teklerken, bunalımın yaratıcısı durumunda olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin, bazı grup sözcüleri ağ
zından bu Hükümete, «sen ne hakla bütçe tasarısı su
narsın» diye eleştirme yapması büyük haksızlıktır. 

C. H. P., kendisi hükümetten ayrılır ayrılmaz, 
devletin bütün çarklarını işlemez hale getirmekte, dev
letin bütün çarklarına çomak sokmakta hiçbir sa
kınca görmemektedir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) C. H. P., «Mademki ben iktidar
dan ayrıldım, varsın devlet bütçesiz kalsın, varsın 
ekonomik ve malî hayat alt üst olsun, varsın Parla
mento çalışamaz, görev yapamaz duruma düşsün» 
demekte sakınca görmemektedir; fakat devleti ve 
onun Parlamentosunu işlemez hale getirmeyi kabul 
etmeyenlere dil uzatmaktan bari vazgeçsinler. 

Bir Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Senatoda, 
«Bizim dışımızdaki partiler ve Hükümet el ele vere
rek, hukuk devleti ilkesini ve Anayasayı çiğnemekte
dirler. Adına bütçe dedikleri belge sakat, geçersiz, 
gayri meşru bir belgedir» tarzında konuşabilmiştir. 

Bu Hükümet 30 Kasımda, yani Anayasanın em
rettiği tarihte, bir bütçe tasarısını Meclise, geceyi 
gündüze katıp sunmamış olsa idi, bu defa da aynı 
karalayıcılar bu kürsüye çıkıp, «Anayasaya niye uy
muyorsunuz, niye Anayasanın emredici hükmüne 
rağmen 30 Kasımda bütçeyi Yüce Meclise sunma
dınız?» diyeceklerdi. (C. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Bütçe tasarısını zamanında kanunlaştırmak, dev
leti bütçesiz bırakmamak, demokratik rejimin kalbi 
olan Parlamentoyu felce uğratmamak için vatanse
verce çaba gösteren ve milletin çoğunluğunun tem
silcisi durumunda olan siyasî kuruluşlar, devlet fik
rini ve devletin yüce menfaatlerini parti taktiklerin
den ve kısa vadeli oy hesaplarından üstün tutmayı 
bilen kuruluşlardır. Bu partiler, aynı zamanda bu
günkü anormal durumun bir an önce sona ermesini, 
partilere dayalı ve Parlamentodan güvenoyu alacak 
bir hükümetin bir an önce kurulmasını isteyen par
tilerdir. Buna engel olan, herhalde bugünkü Hükü
met değildir. 

Bütçe Karma Komisyonunun, 94 ncü maddedeki 
özel hükme göre kurulması mümkün olmamıştır. 
Çünkü, ortada istifa etmiş bir hükümet vardır; İk
tidar grupu veya iktidar grupları yoktur. Yıllık büt
çe kanununu çıkarmak için de, sakıncaları meydan
da olan bir geçici bütçeyi yapmak için de, nihayet 
âcil bazı akçalı kanunları, devlet hayatı için, millî 
güvenliğimiz için bir gün geciktirilmesi caiz olma-
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yan bazı akçalı kanunları görüşmek için de, bir Büt
çe Karma Komisyonuna ihtiyaç vardı. Hastanedeki 
hastaya ilâç alınması, cephedeki askerin beslenme
si, silâhına mermi sürebilmesi, işçinin ve memurun 
emeğinin karşılığının ödenebilmesi için bu Komisyo
nun kurulmasına ihtiyaç vardı. 

Bilindiği gibi yeni İçtüzüğümüzde, Maliye Komis
yonunun yetkileri de Bütçe Komisyonuna bırakılmış
tır. Uygulanması imkânsız bir özel hüküm karşısın
da yapılacak iş, özel hükmün tatbik yeri ve imkânı 
olmadığına göre, Anayasadaki genel hükmü uygula
maktan ibaretti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her iki kanadı meseleyi uzun uzun görüştü, Yüce 
Meclisiniz ve Cumhuriyet Senatosu bu yolda karar 
verdi; fakat bazıları için millet iradesi, demokrasi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı gibi kavram
lar kuru sözden ibarettir. Siyasî hesaplarına, o gün
kü parti ve oy taktiklerine uygun düşmüyorsa, Par
lamentonun her iki kanadının çoğunlukla verdiği ka
rarları, biraz önce dinlediğiniz gibi, en ağır dille suç
layıp tezyif etmekten kendilerini alamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size bir belge okuya
cağım. Bu belge 18 Aralık 1974 tarihini taşıyor. 18 
Aralık 1974 tarihli Danışma Kurulunda Cumhuriyet 
Halk Partisini temsilen hazır bulunan Anayasa Hu
kuku hocası Sayın Turan Güneş'in verdiği şerhin 
Türkiye Büyük Meclisi tutanaklarına geçmiş met
ninden bir parçayı arz edeyim : 

«,Bu koşullar altında muvakkat bir yetki kanunu
nun (Muvakkat bir yetki kanunu dediği, geçici büt
çe mahiyetinde), Anayasanın 64 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası ve Anayasanın 85 nci maddesinden ha
reket edilerek, grupların oranlarına göre kurulacak 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda incelenmesi 
mümkündür. Diğer akçalı kanunların da böyle bir 
komisyonda görüşülmesinde sakınca yoktur.» imza : 
C. H. P. Grupu adına Turan Güneş. 

Şimdi efendim, «akçalı kanunları görüşmek üze
re, 85 nci maddeye göre komisyon kurabilirsiniz» 
diyor. «Bir geçici bütçe yapmak için, (Yine 85 nci 
maddeye göre; 94'e göre değil, 85'e göre.) özel hük
mü bırakıp genel hükme göre bir komisyon kurabi
lirsiniz diyor. 

Soruyorum şimdi size, bu kadar lâfzına saplana
rak, Hükümeti ve bütün partileri Anayasayı çiğne
mekle suçlayan sizlere soruyorum; Bütçe Komisyo
nunun bazı hallerde madde 85'e göre, bazı hallerde 
94'e göre kurulacağını söyleyen hükmü Anayasanın 
hangi maddesinden çıkarıyorsunuz? Var mı bir ay

rım Anayasamızda, var mı İçtüzükte böyle bir hü
küm? Biraz evvel «hangi madde, hangi satır, hangi 
fıkra» diyordunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 85 nci maddeye göre bir 
komisyon kurulup da, geçici bütçe de olsa, üç aylık 
bütçe de olsa, bir bütçe yapabiliyorsa, 85 nci mad
deye göre bir komisyon kurulup, akçalı kanunları ko
nuşabiliyorsa, demek ki, Anayasanın bir yerde yaz
dığı hükmü hukuken uygulamak imkânı olmayınca, 
tatbik yeri yok, imkânsızlık var uygulamada. Bu 
takdirde genel hükme başvurmak mümkündür. Sayın 
Turan Güneş'i bu yolda konuşmaya sevkeden de, 
devleti büsbütün felce uğratmak korkusuyla; «özel 
hüküm uygulanamıyor, genel hükmü uygulayalım» 
sözünden ibarettir. 

Şimdi genellikle; bu Komisyon, Başkanı kanunsuz, 
kuruluşu kanunsuz, seçimi kanunsuz, Meclislerin ver
diği kararlar tamamıyle yersiz» gibi toptan suçlanı
yor. Sadece ifadeler arasındaki, (üstünden daha iki 
ay geçmemiş) resmî parti adına yapılmış beyanlar 
arasındaki çelişkilere dikkati çekmek için arz ettim. 
Vesikaya dökülmemiş olan eski hatıraları kaydetmi
yorum. 

Talû Hükümeti de müstafi bir hükümetti, o hü
kümet de nöbet tutuyordu. O zaman Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidara talipti. Toplanıp konuşuyorduk; 
vakit daraldı, bir komisyon kurulması zorunluğu doğ
du. Sayın Meclis Başkanı parti liderleri seviyesinde 
bir toplantı yaptı. Parti liderleri seviyesinde yapılan 
bu toplantılarda da, geçen yıl 1973 seçimlerinden son
ra, çok iyi hatırlıyorum ki, 94 ncü maddeye göre hü
kümet kurmak imkânı yok, istifa etmiş Talû Hükü
meti ve onun dayandığı iki parti elbetteki iktidar par
tileri değildi; ötekiler de hükümet kurmamış, o hal
de 85'e göre kurmak lâzımdır, temayülü belirmiş idi. 
Bunun üzerinde anlaşmaya vardığımız bir sırada, hü
kümet kurma imkânı doğdu. Biraz evvel çok garip 
sözlerle kötülenen M. S. P., A. P. v.s. ilişkileri bir 
yana, büyük bir uyum içinde olduğunu keşfetti 
C. H. P.; siyasal amaçlarda, rejim görüşünde, eko
nomik görüşlerde, her noktada M. S. P. ile birlik ol
duğunu keşfetti, koalisyon kuruldu ve o yola gidilme
di, ama daha geçen yıldan 85 nci maddeye göre bir 
komisyon kurulması yolunda hazırlıklar o zaman 
C. H. P.'nin de katılmasıyla gerçekleşiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet bir görev yapmış
tır, geceyi gündüze katarak çalışan Bütçe Komisyo
nu bir görev yapmıştır, Cumhuriyet Senatosu bir gö
rev yapmıştır. Millet Meclisi de görevini yapacak ve 

43 — 



M. Meclisi B : 40 17 . 2 . 1975 O : 2 

1 Mart günü Türkiye'de devlet hayatının durmaması 
için bütçeyi zamanında kanunlaştıracaktır. Hemen 
belirtelim ki, bütçenin kabulü, daha önce güvensizlik 
oyu sebebiyle istifa etmiş olan Irmak Hükümetine 
güvenoyu verilmesi anlamına gelmez ve gelmeyecek
tir. Hükümetin de, konuyu başka türlü görmediğin
den ve bunun başka türlü yorumlanamayacağından 
eminiz. Bütçenin geçirilmesi, Devleti felce uğratma
mak için, Devleti bütçesiz bırakmamak için, Yüce 
Meclisin siyasî takdirini kullanması olacaktır. Bura
da söz konusu olan; devlet hayatının devamlılığıdır; 
bu sağlanacaktır. Devleti ayakta tutmaktır, bu sağ
lanacaktır. Devletin müesseselerini işler halde tutmak
tır. Devlet işler halde tutulacaktır. 

Hükümete, getirdiği bütçeye ve bu bütçenin za
manında kanunlaşması için, yapıcı ve vatansever bir 
tutum izlemeyi kararlaştırmış olanlara yöneltilen hak
sız- ve yersiz" suçlamaları böylece cevaplandırdıktan 
sonra, başka konuya geçiyorum. Yalnız bir noktayı 
daha belirteyim, «Tasarı sevkedemez istifa etmiş hü
kümet» buyurdu, biraz evvel Deniz Baykal arkada
şımız; Sayın Deniz Baykal arkadaşıma soruyorum; 
Ecevit Hükümeti ve onun Bakanı olarak kendileri, is
tifalarından sonra Yüce Meclise hiç bir tasarı sevket-
memişler mi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Ve 
soruyorum, istifasından sonra tasarı sevketmemiş hü
kümet var mı? Geriye doğru incelesinler, kayıtlara 
baksınlar; Demirel hükümetleri, tnönü hükümetleri, 
bizzat Ecevit Hükümeti tasarı sevketmiş mi, etme
miş mi? 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Onlar önceden güven
oyu almış. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — O gü
veni kendi içinde yitirmiş, toplanamaz hale gel
miş. «Hükümet harabesi olduk» diye Başbakanın 
ağzından açıklamış. 

REMZt ÖZEN (İzmir) — Senin de bütün siyasî 
hayatın böyle partilerüstü rejimlere bağlı. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müdaha
le etmeyin. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, iktisadî alanda biraz evvel bazı tah
liller dinledik. 1974 yılı, Türkiye'de fiyatların çok 
hızlı arttığı, bir yıl olmuştur. 1974'tç hayat pahalılığı, 
geçmiş yularda görülmemiş olan ölçülere varmıştır. 
Pahalılığın artış hızı geçen yıllardaki en hızlı artışları 
bile geride bırakmıştır. Denebilir ki, geçen yıl, fiyat 
artışları ves hayat pahalılığı bakımından yalnız ya
kın geçmişin rekorları kırılmakla kalmamış; 1974 yı

lı yıl ortalaması olarak; fiyatlar: geçen yıl fiyatlâriy-
le karşılaştırıldığında, belki de bütün Cumhuriyet ta
rihinde, fiyatların ortalama bir yıl öncesine göre en 
yüksek seviyeye eriştiği, en yüksek seviyede yüksek
lik arz ettiği bir yıl olmuştur. 

Bu elem verici durumun vatandaşlarımızda uyan
dırdığı ıstırabı ve hayal kırıklığım artıran iki önem
li sebep vardır. Istırabı ve hayal kırıklığını artıran 
birinci sebep şudur: Türk vatandaşları 1974 yılına 
ucuzluk vaatleriyle girmişlerdir. 1973 seçimleri ön
cesinde bazı sorumlu ve ciddî siyasî kuruluşlar, 
millî ve milletlerarası ekonominin gerçeklerine zıt 
düşen, boş ve ölçüsüz vaatlerde bulunmaktan dikkat
le kaçınırken, oy toplama uğruna en sorumsuz suç
lamaları rahatça savurabilen ve en ölçüsüz vaatleri 
rahatça yapabilen bazı kimseler, Türk Milletine 
1974 yılında ucuzluk getireceklerini açıkça ve pek-
çok konuşmalarında vaat etmişlerdir. 

Bu vaatleri en pervasız şekilde yapan C. H. P. 
yöneticileri, idareî maslâhatçı olmayan bir hüküme
tin kurulmasiyle fiyatların derhal gerileyeceğini, fiyat 
artışlarının geçerli iktisadî sebeplere dayanmadığı
nı, pahalılığın kasıtlı ve suni şekilde yaratıldığını 
ileri sürmüşlerdir. C. H. P. seçimi kazanır ve hü
kümeti kurabilirse, zamların derhal duracağı, zam
lara son verileceği, pahalılığın derhal son bulacağı, 

ucuzluğun geleceği, Eylül ve Ekim 1973 boyunca, 
Allanın günü radyolardan ve meydanlarda millete 
ilân edilmiştir. 

Ekim 1973 seçimlerinden sonra dahi bu devam 
etmiş, Aralıkta yapılan mahallî seçimlere; aynı 
vaatler radyoda, televizyonda, basında, halka açık 
toplantılarda tekrarlanarak girilmiştir. Sonunda, pa
halılığa son verme vaadiyle oy toplayanlar hükü
meti kurmuşlar, 1974 yılına damgalarını vurmuşlar, 
millete vaat ettikleri ucuzluğun tam aksini getirmiş
lerdir. 

«1974 yılı, pahalılık rekorlarının ortalama fiyatlar 
bakımından kırıldığı bir yıl olmuştur» dedim. Mil
yonlarca dar ve sabit gelirli yurttaş şimdi diyor ki; 
«Meğer C. H. P. ak günler vaadetmemiş, aç günler 
vaadetmiş...» (A; P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

«Ya da onlar aç günler demişler, biz ak günler 
duymuşuz» 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Onu senden başka di
yen var mı? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Terbiye
li konuşun, bakanlık yaptınız; 
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Sayın milletvekilleri, fiyat artışları ve hayat pa
halılığı ile resmî endekslerimizin yetersizliğini bu kür
süde birçok defa dile getirdik. Sayın Ticaret Bakanı 
Cumhuriyet Senatosunda yaptıkları konuşmada, top
tan eşya fiyatları endeksinin çok daha fazla madde
yi kapsayacak şekilde ıslah edildiğini ve yeni ağırlık
larla daha gerçekçi hale getirildiğini açıklamıştır; fa
kat bu yeni endeks uygulanıncaya kadar, elimizde 
çaresiz en sağlam ölçü olarak Ticaret Bakanlığı Kon
jonktür ve Yayın Müdürlüğünün yayınladığı toptan 
eşya fiyatları resmî endeksleri vardır. «1963 — 100» 
esasından hareket edilerek düzenlenmiş olan bu en
dekslere göre, yıllık ortalama toptan eşya fiyatları; 
1963'ten 1969'a kadar altı yılda % 36,5 artmış iken, 
yalnız 1973 ortalamasıyle 1974 ortalaması arasında
ki bir yıllık artış % 30'a yaklaşmıştır; •% 29,4. Altı 
yılda ı% 36,5, bir yılda •'% 30. 

Temel olarak kabul edilen 1963 yılından, 1970 
yılına kadar olan dönemde, yılda yaklaşık olarak 
% 6,5 civarında kalan toptan eşya fiyatları ortalama 
artış hızı (Devletin resmî istatistiklerine göre orta

lama artış hızı) 1970-1971 arasında % 16'ya, 
1971-1972 arasında % 18'e, 1972-1973 arasında 
% 20,4'e ve 1974 yılında, 1973 yılı ortalamasına 
göre '% 29,4 oranında artışa yükselmiştir. 

Görülüyor ki, Türkiye'de fiyat artışları % 6'lar-
dan evvelâ % 16 -18 - 20'lere, nihayet yıl ortalama
sından yıl ortalamasına, 1973 -1974 arasında % 30'a 
varmıştır. İşte, halkımızın dertli olmasına yol açan 
sebep budur. 

Arakdaşlar, biraz evvel Sayın Baykal'ı yukarıda
ki odamdan dinledim. Sadece yıl sonu rakamlarına 
bakmak gerektiğini âdeta savunurcasına konuştular; 
fakat Sayın Baykal'a bir şey hatırlatayım; geçen yıl 
bu kürsülerde sorumlu olarak konuştuklarında, or
talama fiyatları da kullanıyorlar idi. 

DENİZ BAYKLA (Antalya) — Yıl sonunu kul
lanıyordum yalnız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ortlama 
fiyatları kMlanmaya karşı bu kadar itiraz yükseltme
yiniz. Sizin konuşmalarınızda, ortalama fiyatları kul
landığımıza dair misaller vardır. Daha fena bir misal 
de vardır; bir seri yaparken, bir yıl ortalama fiyat, 
bir yılı da yıl sonu fiyatı olarak takdim ettiğinize de 
dikkati çekmiştik. 

Biz, baştan sona; 1963'ten 1974'e kadar ortalama 
fiyatları :ele akuk, ortalama fiyatlara göre bunu 
yaptık. Ve sayın Ticaret Bakanının Senatodaki be-
yaniyle, çeşitli yorumlar vardır; yıl sonu vardır, or

talama fiyatlar mukayesesi vardır. Bir iktisat profe-
sörü olan ve herhalde parti mülâhazasiyie de bu sözü 
söylememiş olan sayın Ticaret Bakanı diyor ki: 
«Bunlardan en geçerli olanı; vatadaşın yıl boyunca, 
bir yıl öncesine göre çektiği hayat pahalılığı ıstırabı
nın tam ölçüsü, aylık rakamlar değil ama, bir yılın 
12 aylık ortalamasının, öteki yılın 12 aylık ortalama
sıyle kıyaslanmasıdır.» 

Kaldı ki, Sayın Baykal'ın 1974 yılındaki, «Araba 
kilometresi, hız düştü, vesaire» beyanına gelince; de
ğerli arkadaşlarım, birazdan- bahsedeceğim ondan 
da; durgunluk, durgunluk... Memleketin üzerinde, va-
dettiğinizin tam aksine, pahalılığın yanında öylesine 
bir iktisadî durgunluk çökerttiniz ki, bu iktisadî dur
gunluk; gıda maddelerinde, halkın günlük ihtiyaç 
maddelerinde alabildiğine fiyatlar yükselirken, sâ
nayimizin belini büktü, sanayi müesseselerini birçok 
yerde iflâs eşiğine getirdi ve sanayi müesseseleri üze
rine çöken bu durgunlukla, işte fiyatlarda sizin bah
settiğiniz; fakat övünme vesilesi yapmaya pek de 
(yakından tahlil edilince) hakkınız olmayan «durak
lama» dediğiniz şeyi gerçekleştirdi. Ama bu nasıl 
duraklama ki, Tanrım bu nasıl duraklama ki, fi
yatlar bakımından 6 yılda aşılan mesafe, bir yılda 
aşılmış. Bu nasıl istikrar, bu nasıl duraklama? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — % 8 artış, Av
rupa'nın en yükseği. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İstikrar 
ve ucuzluk vaatleriyle gerçekler arasındaki bu uçu
rum, Konjonktür Dairemiz Müdürlüğünce iki büyük 
şehrimizle ilgili olarak yayınlanan geçinme endeks
lerinde de görülmektedir. Gerçekten, orta halli aile
lerin, işçi, memur ailelerinin durumları özellikle göz 
önünde tutularak hazırlanan geçinme endekslerine 
baktığımız zaman da, özellikle İstanbul şehrinin ge
çinme endeksinde, pahalılığın geçen yıllara göre çok 
daha hızlı yükseldiğini görmekteyiz. 

Yine, bizzat akşam kontrol ettim; Devlet İstatis
tik Enstitüsünün rakamlarıyle, kendim hesap maki
nesiyle yüzdelerini hesap ettim; Sayın Ticaret Baka
nının rakamları doğrudur, Devletin istatistiklerine 
% 100 uygundur; 1971 - 1972 arasında % 15,4, 1972 
1973 arasında % 14, 1973 - 1974 arasında % 23,9'dur. 
İşte, Bakanın verdiği ortalama fiyatlar bakımından İs
tanbul geçinme endeksi rakamları. 

Devlet İstatistik Enstitümüz, bunun dışında 11 
şehirde tüketici fiyatları endeksleri hazırlamaktadır. 
Ankara, İstanbul, İzmir,•. Adana, Antalya, Bursa, Di
yarbakır. Erzurum, Eskişehir, Ordu ve Samsun illeri-
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ne ait endekslerin hepsini bir bir incelediğinizde, Dev
let istatistik Enstitümüzün izleyebildiği bu 11 ilin 
istisnasız hepsinde, 1974 yılında ortalama tüketici 
fiyatlarının geçen yıla göre artış oranı 1973, 1972 ve 
1971'deki görülen artışların çok üstünde olmuştur. 
Bu illerde görülen artış 1970i'te görülen artışların 
kat kat üstünde olmuştur. İşte, parlak ve hesapsız 
ucuzluk vaatleriyle girilmiş olan bir yılın, Devlet İs
tatistik Entitüsünün resmî rakamîarıyle ortaya çı
kar gerçek bilançosu budur. 

1974 yılındaki büyük fiyat artışlarının yarattığı 
ıstırap ve hayal kırıklığı, yalnız bu yıla ucuzluk va
atleriyle milletin götürülmüş olmasından dolayı de
ğildir. îkinci hayal kırıklığı sebebi şudur. 

Hızlı fiyat artışı yılları, genellikle ekonomik dur
gunluğun ve işsizliğin göze çarpmadığı yıllardır. Ge
nellikle iktisadî hayatta görülen canlılık, iş bulma
daki kolaylık, hızla artan pahalılığın acılarım kısmen 
de olsa dindirir gibi görünür. 1974 yılında işe bunun 
tam tersi olmuştur. Bazı başka ülkelerde de görüldü
ğü gibi, Türkiye'de de hızlı enflasyon ve pahalılık, 
işsizlik ve durgunlukla yanyana, kolkola ilerlemiştir. 
Gerçekten 1974 yılı, sanayi sektöründe plan hedefi
nin gerisinde kaldığımız bir yıl olmuştur. 

Son tahminlere göre, sabit fiyatlarla gayri safi 
millî hasıladaki artış hızı, plan hedefinin biraz altın
da kalmakla beraber bu hedefe çok yakındır; ama 
toplam gayri safi millî hasıla rakamı bizi aldatma
man ve gerçeği objektif olarak değerlendirmemize 
engel olmamalıdır. 

1973 yılı,-hava şartları sebebiyle, tarım alanında 
çok kötü bir yıl olmuştu. Tarımsal üretimde 1972 
yılına göre 1973 yılında c/0 10,5 oranında bir gerile
me görülmüştü. Bir öncesine göre % 10,5 oranında 
gerilemiş bir tabandan hareket ederek ve o tabana 
kıyas ile tarımsal üretim 1974 yılında % 6,9 artmış. 
Artmış da ne olmuş? 1972 yılı seviyesine ulaşmış 
mı? Hayır. 1971 yılı seviyesine ulaşmış mı, Hayır 1974 
yılındaki tarımsal üretimin seviyesi, tarımsal hâsıla
nın seviyesi sadece 1973 yılındaki müthiş kuraklık 
sebebiyle % 10,5 gerilemeyi kısmen telafi etmiş; 
ama ne 1972 yılının, ne de 1971 yılının seviyesine 
ulaşmamış. Buna rağmen, bu gayri safi millî hasıla 
toplam rakamında büyük bir yükselme gösteriyor. 
Bu, hükümetlerin elinde olmayan hava şartlarına 
bağlı oynama... 

Bir de hükümetlerin politikasına bağlı olan sek
töre bakalım; sanayi hektörüne bakalım. 

Sanayi sektöründe, 1974 yılında Türkiye Plan 
hedefine ulaşmış mı?. Hayır, plan hedefinin çok geri
sinde kalmış. 

1974 yılında sanayide görülen gelişme hızı, yal
nız plan hedefinin gerisinde kalmakla kalmamış, 1973 
ve 1972 yıllarında Türkiye'nin fiilen gerçekleştirmeye 
muvaffak olduğu gelişme oranlarının da çok altında 
kalrmştır. Sanayi sektörü, hava şartlarından çok hü
kümet politikasının etkisinde kalan bir sektördür ve 
bu sektörde gelişme hızının düşmesi son derece üzün
tü vericidir. 

Bununla beraber, geçen yılın başarı ve başarısız
lık bilançosunda en üzücü olan rakamlar dış ticaret 
açığrile ilgili olalardır; bunlar değil, dış ticaret açığı 
rakamları. 

Belki de dış ticaret açığı ile ilgili rakamlar, paha
lılık konusunda gördüğümüz tablodan bile daha 
elem vericidir. Türkiye 1974 yılında 1 532 CClO 0C0 
dolarlık mal ihraç etmiş, buna karşılık3 778 000 000 
dolarlık mal ithal etmiştir. Açık, ihracatımızdan faz
ladır. Açığımızın toplamı 2 246 CÛ0 0OÛ, doları bul
muştur. 

1974 yılındaki açık miktarı; 1973 yılının dış ti
caret açığına göre % 292 oranında bir artış ifade 
etmektedir. % 2,92 değil, hayat pahalılığında oldu
ğu gibi r/v 29 değil; dış ticaret açığında bir yıl önce
sine göre artış oranı % 292 dir. ihracatımızda, dolar 
olarak % 16,3 oranında bir artış görülmekle beraber, 
bu zahirîdir. Miktar olarak, tonaj olarak bakıldığı 
zaman, bu rakamın ardında yatan gerçek, ihracatı
mızın 1973 yılına göre fiilen gerilemiş olduğu ger-
çeğidir.Bunu Hükümet de açıklıyor. 

Doların başka dövizlere göre değer kaybetmesi ve 
dünyadaki fiyat hareketlerinden dolayı, bir zahiri 
artış var ise de dolar olarak, miktar olarak ihracatımız 
gerilemiş; ithalâtımız ise, ihracatta görülenin beş 
misline varan bir tempoyla artmıştır. 

İhracatımızdaki durgunlukta (Geçmiş hükümet 
üyelerinin dikkatine arz ederim) pamuk iplik, ve do
kuma ihracatımızdaki azalmanın payı büyüktür. Bunu, 
Senato çalışmaları açığa vurmuştur. Türkiye'nin uzun 
yıllar mücadele ederek kazandığı pamuk, iplik ve do
kuma sanayii mamullerinin pazarlarını Ecevit Hükü
meti, akıl almaz dereced ters kararlarla, yanlış ve 
köstekleyici politikalarla, rakiplerimize birkaç ayda 
kaptırmıştır. Söz konusu olan, tarım ve sanyi ürünü 
olarak, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleridir. Tek
stil dalından geçinen işçilerimiz, aileleriyle birlikle 
Türkiye'de milyonları bulur. Türkiye bu alanda en 
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ileri sanayi ülekeleri ile rekabet edecek seviyeye yük
selmiştir; fakat dünyadaki gelişmeleri izleyen rakiple
rimiz; bir Pakistan, bir Yunanistan, sanayilerini ça
lıştırmak, pamuklarını ve pamuktan elde ettikleri ip
liklerini, dokumalarını ihraç etmek için tedbirler 
alırken, bu ülkelerden bazıları kendi sanayilerine ta
nıdıkları ihracat vergi iadesini iki misline çıkarırken, 
Ecevit Hükümeti, yıllardan beri uygulanan ihracata 
dönük vergi, iadesini kaldırmış, ya da ihracatta vergi 
iadelerini yer yer azaltmıştır. Bir süre sonra hatasını 
anlayıp, kendi kararını yürürlükten kaldırmış, eski 
hale dönmüştür. Fakat orada olan olmuş, ihracatımı
zın belkemiği kırılmıştır. 

Pamuk alımlarını ve pamuk ihracatını âdeta dev-
letleştiren ve yüzbinlerce ton pamuğun ihracını, bir
kaç devlet kooperatifinin maaşlı memurunun sırtına 
yükleyen bürokrat ıtutum, pamuk üreticisi köylüyü 
haftalarca kuyruklarda bekletip perişan ederken, ki
mi köylüyü balyalarını yakacak kadar üzüntüye sevk 
ederken, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
köylüyü, malını satabilmek için, rüşvetçi partizanlara 
muhtaç hale düşümken, ihracatı da, sanayii de peri
şan etmiş ve ihracat rakamlarımızı geriletmiştir. 

İthalâttaki korkunç yükseliş daha yakından ince
lenince görülen manzara şudur: 

Yatırım maddeleri ithalâtında artış oranı % 24, 
tüketim maddeleri ithalâtında artış oranı % 86'chr. 
Hammaddeleri saymıyorum, hammaddelerde daha 
yüksek bir artış oranı var, ama bu kalemdeki artış daha 
çok petrolle ilgilidir; petrol ithalâtımız, miktar ola
rak 8,8 milyon tondan 10,5 milyon tona ve bir yılda 
ödediğimiz döviz 200 milyon dolardan 707 milyon 
dolara yükselmiştir. Ama hampetrolde görülen 500 
milyon dolarlık fark, yıllık ithalâtımızın 4 milyar do
lara yaklaşmasını, izaha yetmez. 

Bir zamanlar toplam ithalâtımızın % 45i yatırım 
mallarına, % 45'i sanayimizin muhtaç olduğu ham
maddelere ve sadece % 10'u tüketim mallarına gidi
yordu. Bu sıhhatli durum gitgide yatırım malları 
aleyhine bozulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin hızlı sanayileşti-
ği için, dış ticaret açığı vermesi başka şeydir, imkân
larının üstünde yaşadığı için açık vermesi başka şey
dir.. Sanayi hâsılasmdaki artış hızının geçen yıllara 
göre düştüğü bir yılda, ithalâtımızda bu korkunç ar
tış görülmüş. Bu iki durum arasında, bankadan al
dığı krediyi tesis kurmak için kulanan kişi İle, banka
dan aldığı krediyi düğün yapıp eğlenerek har vurup 
harman savuran kişi arasındaki fark kadar mesafe 

ı vardır. Türkiye, ihracatını hızla artırmaya muhtaç 
hale gelmiştir. İhracatçıyı, sanayiciyi kösteklemek 
yerine adil, objektif, hesaplı tedbirlerle teşvik etmek; 
ihracata dönük üretimi artırmak Türkiye için hayatî 
bir dava haline gelmiştir. 

1974'de ihracatımız, ithalâtımızın yalnız c/c 40'ını 
karşılamıştır. Geri kalan % 60'ı deliktir, açıktır. Bu
nu birikmiş dövizlerden, işçi dövizlerinden karşıla
mak gerekmiştir. Bir örtü düşünün ki, örtmesi gere
ken alanın % 40'ını örtüyor. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş yıllarda ihracatımız, 
ithalâtımızın % 70'ini karşılarken, geçen yıl % 63'ünü 
karşılamış iken, bu yıl % 40'a düşmüştür karşılama 
oranı. Düşündürücü olan budur ve yıllardan beri ar
tan döviz rezervlerimiz, işte bu hazin, düşündürücü, 
hepimizi, bütün partilerimizi düşündürmesi gereken 
bu tablo yüzünden ilk defa erimeye başlamıştır. 

Vaktiyle Türkiye'nin en büyük dar boğazı döviz 
darlığı idi; transferler yapılamazdı, fabrikalar ham
madde bulamazdı, yatırımlar birkaç milyon dolar 
yüzünden bekler dururdu. Türk Devleti Hollanda'dan 
3 milyon dolar, İtalya'dan 15 milyon dolar ithalât 
kredisi almak için aylarca uğraşır dururdu. Bu du
rumlar geride kaldı, 2 milyar doların üstünde bir dö
viz rezervi devredildi. Ama 1974 yılı, ne hazindir ki, 
ihracatın ideolojik saplantılarla adeta kasıtlı olarak 
baltalanması, dünya konjonktürü, Batı Avrupa'ya 
işçi akınının azalması gibi bir kısmı Hükümetin ka
bahatine bağlı, bir kısmı elimizde olmayan ve dün
yaya şamil olan sebeplerle, bu güzel gidiş tersine dön
dü 1974 yılında, Türkiye tekrar dış yardıma muhtaç 
ülkeler arasına girme tehlikesiyle karşı karşıya geti
rildi. 

1974 yılı Türkiye'yi dışa bağımlı olma, döviz re-
zervleriyle her gün biraz daha kurtulan Türkiye'yi 
dışa bağımlı, hattâ dış yardıma muhtaç bir ülke ha
line getirme istikametindedir. 1973 yılı sonunda 2 
milyar doların üstünde olan döviz rezervimiz bugün 
1,5 milyar dolara inmiştir, yarım milyar dolar eri
miştir. . 

Değerli arkadaşlarım, bir tek yılda 2 milyarın üs
tünde dış ticaret açığı veren bir ülke için 1,5 milyar 
dolarlık rezervin, ihtiyatın ne değeri vardır, ne kadar 
sürer bu? Tehlike çanları çalmaktadır. Türkiye'nin, 
kitlelere yalan söyleyen propaganda hünerbazlarına 
değil, Devlet adamı ciddiyetiyle tedbir alabilen yöne
ticilere ihtiyacı vardır. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). İlim dışı, ger
çek dışı, akıl dışı modeller icadedip ucuzluk yerine 
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pahalılık, refah yerine darlık, gelişme yerine durgun
luk getiren, uzun yıllar boyunca fethedilen pazarları 
bir yılda rakiplere kaptıran sorumsuz oy avcıları ile 
Türkiye'nin dev sorunları çözülemez. Türkiye, so
rumsuz sol kışkırtmalarıyla halkı ayaklandırmaya ça
lışan kışkırtıcılara değil, ciddi ve ilmî tedbirlerle mil
leti kalkındıracak olan idarecilere muhtaçtır. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü konuşmamda dış 
politika ile ilgili bir bölüm ayırmıştım; fakat zaman 
darlığı ve biraz evvel konuşan Sayın C. H. P. Grup 
Sözcüsünün temas ettiği bazı konulara cevap vermek 
ihtiyacıyle bu konuyu (vaktim olursa buraya dönmek 
üzere) şimdilik bir yana bırakıyorum ve izin verirse
niz Türkiye'de kanun hâkimiyeti ve demokrasiyi ko
ruma konusunda Grupumun düşüncelerini açıklığı 
ile arz etmek istiyorum. 

Hür seçimlere ve temel hürriyetlere dayanan de
mokratik rejim, milletimizin kabul edebileceği tek 
idare şeklidir. Dikta idarelerinin hiçbir çeşidine Tür
kiye'de yer yoktur. Diktatörlüklerin dış cilâsı kısa bir 
süre parlak görünse de, içi daima çürüktür ve millet
lere sadece hüsran getirir. 

Türk Devletinin dayandığı temel ilke, Erzurum 
Kongresinden beri, «îdare-i milliyeyi hâkim kılma» 
ilkesidir. Anayasamızın temel taşı «millet hâkimi
yeti» ilkesidir. 

Demokrasi, işleyişinde görülebilecek kusurlara 
rağmen, rejimlerin en sağlıklısıdır. İnsan haysiyetine 
uygun düşen ve insanı insana kul etmeyen rejim, de
mokratik rejimdir. Tebaayı vatandaş yapan idare, 
demokratik idaredir. 

Her türlü şahıs, zümre ve sınıf diktasını bu sebep
le reddediyoruz. Milletten büyük şahıs tanımıyoruz, 
kula kul olmayı kabul etmiyoruz. Demokratik rejime 
yönelen tehlike nereden gelirse gelsin, milletin ve 
onun şerefli temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin haklarını savunmaya kararlıyız. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Demokrasinin bir denge rejimi olduğunu unutma
malıyız. Anarşi demokrasinin düşmanıdır. Zorbalık 
ve tahakküm de demokrasinin düşmanıdır. Sınırsız 
hürriyet anarşiye, sınırsız otorite zulüm ve tahakkü
me dönüşür. 

Demokrasi, hürriyetlerle devlet otoritesinin iyi bir 
dengeye kavuşturulması halinde sağlıklı şekilde işler. 
Son zamanlarda ülkemizde cereyan eden kaygı ve
rici olaylara, belli bir yabancı ideolojinin çarpık açı
sından bakmayanlar, öfkeli ve tek taraflı beyanlarla 
kavgaları kışkırtmak istemeyenler doğru teşhis koya
bilirler. 

Her şeyden önce şunu belirtelim ki, yıilardan; beri 
yüzlerce defa haykırdığımız gibi, biz Türkiye'de ka
nunun ve devlet gücünün hâkim olmasını istiyoruz. 
Kanun dışı haraket, mümayiş, kışkırtma, iç savaş 
körükleyiciliği, şiddet ve zorbalık nereden gelirse gel
sin karşısındayız. 

Çeşitli dış tehlikelerle çevrilmiş olan ülkemiz, her 
zamankinden daha çok iç huzura muhtaçtır. Türki
ye'yi içten yıkıp, bölünmez bir bütün olan Yüce Mil
letimizi, etnik esaslardan hareketle, mezhep kavga-
larıyle, sınıf kavgalarıyle parçalayıp, bu çöküntü 
üzerine kendi ideolojileri yönünde bir dikta idaresi 
kurmak isteyenlerin kıyamete kadar karşısındayız. 
(C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

Diktanın her renkte olanına karşıyız, emperyaliz
min her renkte olanına karşıyız. Millî hâkimiyetçi-
yiz, birleştirici, toplayıcı, yüceltici bir milliyetçilik 
anlayışının savunucusuyuz. Aziz vatanımızda yaşa
yan bütün yurttaşların, ırk, sınıf, mezhep farkı gö
zetmeden aynı millî ülküler etrafında birleşmesinden 
yanayız. 

Türkiye'de devleti içten yıkmak, Türkiye'yi dilim 
dilim bölmek, silâhlı iç savaş çıkartmak için örgüt
lenmiş ve eyleme geçmiş olanları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin her iki kanadının çoğunluğunun 
iradesine rağmen serbest bırakmakla, hapishanelerden 
boşaltmakla, ne kadar zehirli tohumlar ekildiğini ve 
bunların hangi zehirli meyveleri verdiğini sizlere bel
gelerle arz edeceğim. (C. G. P. ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hapishaneden salıverilenlerin yeniden örgütler 
kurup, bol paralarla sayısız bürolar teşkil edip, ya
yınladıkları broşürlerden birinde, bakınız, Ekim 1974 
te neler yazılıyordu: (Ekim 1974'ten seçiyorum, çün
kü Ecevit Hükümeti henüz işbaşında idi.) 

ı«Gençlik Devrim istiyor. (Aydınlık Yayınları) 
Gençliğin geçmişteki mücadelelerini inkâr ederek ve 
suçlayarak, silâhlı müdahalenin çıkar yol olmadığı 
görüşleriyle emperyalizme kölelik ve teslimiyeti yay
maya çalışıyorlar.» 

Böyle diyor broşür. 
«Amaçları, halkımızın tek kurtuluş yolu olan si

lâhlı mücadele yolunu karalamak -ve böylece emper
yalistlere hizmet etmektir. Kurtuluşun bir tek yolu 
vardır» diyor bu baylar, bu hapishaneden affedilenler, 
çıkarılanlar; Meclisin affetmedikleri, ama çıkarılan
lar, «Kurtuluşun bir tek yolu vardır» diyor. «İşte o 
yol halkımızın silâhlı mücadele yoludur» diyerek şöy
le devam ediyor: 
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«Zulüm ve sömürüden, faşizmin sultasından kur
tuluş ancak, silâhlı mücâdele ile mümkündür.» 

Aynı broşürde, aynı sayfanın sonunda ve bitişik 
sayfada Vietnam, Kamboçya ve Laos halkları gibi 
savaşmak lüzumundan bahsedilmekte ve şöyle den
mektedir: 

l«Geçmişten çıkarılacak ders, silâhlı mücadele yo
lundan vazgeçmek değil, ona doğru bir şekilde sarıl
maktır.» 

Aynı broşürde, «Türkiye proletaryasının büyük 
önderi Mustafa Suphi Yoldaş bize şu yolu gösteri
yor» dendikten sonra, eylemlere geçilmesi savunu
luyor. 

Daha ötede 10 Eylül 1920'de kurulmuş olan Tür
kiye Komünist Partisinin devamını bugün kendileri
nin temsil ettiğini söylüyorlar ve Mustafa Suphi Yol
daş'ın, Şefik Hüsnü Yoldaş'ın yolunda gideceklerini 
haykıran bu aşırı sol militanları, açıkça Türk Devleti
nin haritasının bölünmesini, Türk ülkesinin bölün
mesini çırılçıplak ifadelerle savunuyorlar. Bunları, 
zapta geçmesin diye, bu tutanaklara geçirmekte yarar 
görmediğim için okumuyorum, ama isteyenlere gös
terebilirim. K< Mustafa Suphi Yoldaş da bunu söylemiş
ti, Şefik Hüsnü de bunu emretmişti» diyerek; Türki
ye'nin ülke ve millet bütünlüğünü parçalamak, Tür
kiye'den ayrı devletler çıkarmak yolunda silâhlı mü
cadeleyi öneriyorlar. 

îşte, yayınlanan broşürler bunlardı zamanı iktida
rında Cumhuriyet Halk Partisinin. Hapishaneden ka
çanlar tarafından mı; çıkarılanlar, salıverilenler tara
fından mı? Evet, onlar tarafından. Çünkü, kimler ta
rafından yayınlandığı da malûm, yöneticileri ve saire-
leri yazılı burada. 

Değerli arkadaşlarım, nedamet getirmeyenler, bı
raktıkları yerlerden eylemlerine başlamışlardır, yıkıcı 
eylemlerine başlamışlardır. Anarşinin kökünü arar
ken, bu gerçeği gözden kaçırmak çok büyük haksız
lık olur. 

Sevgili arkadaşlarım, elimde bir derginin nüsha
ları var. Okumakla bitmez, söylemekle bitmez; ama 
uzaktan da göreceğiniz bir başlığı arz edeyim: (Türk 
Federe Devletini kurmuş Türk Toplumu Kıbrıs'ta) 
Federe Devlet taksim. îşgale nihayet, Kıbrıs'a hür
riyet» diye bağırıyor. 

Türk Ordusunu işgalci ordu ilân ediyor; «Ada'yı 
taksim ediyorsunuz, buna hakkınız yoktur» diyor, 
«ayrılın» diyor, «işgalci ordu, Kıbrıslılara hürriyetini 
ver, Kıbrıs'ı terket» diyor. Türk Ordusunu «işgalci 
ordu» diye tezyif ediyor. 
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Şimdi açınız bu derginin sayfalarını ve ben saya-; 
madım, vereyim sayınız; kaç tane TÖB - DER şu
besinin imzasıyle yazılar yayınlanıyor «Faşizme kar
şıyız» diye. (A. P., C. G. P., D. P., M. S. P. ve 
M. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkış-: 
lar.) 

Okuyunuz: «TÖB - DER şubesi, TÖB - DER şu-: 
besi, TÖB - DER şubesi, TÖB - DER şubesi...» (Ad 

P. sıralarından «Kahrolsunlar» sesleri) 
Arkadaşlar «Mustafa Suphi Yoldaş'ın, Şefik Hüs-

nü'nün kızıl sancağını Türkiye'ye dikeceğiz» diye bro
şür yayınlayanlar bunlar, «Türkiye'yi dilim dilim bö
leceğiz» diyenler bunlar ve bunlarla mektuplaşan, 
yazışan Türk öğretmenini, tertemiz irfan ordumuzu 
asla temsil etmek hakkına sahip olmayan, gencimizi 
ve şerefli öğretmen adım siyasî eylemlere, yıkıcı ey
lemlere alet etmeye kalkışanlar da, korunmak iste
yenler... Yapmayalım bunları. Bu şirretliği, bu ka
nun dışı, Anayasa dışı, memleket menfaatlerine 
yüzde yüz zıt olan eylemciliği savunmayalım. 

Dün bir bildiri yayınladık, «Artık yeter!..» diye 
başlayan bir bildiri. Okula ve kışlaya oy hesabiyle, 
Devleti yıkmak için, içinden parçalamak için siya
sî nümayiş ve eylem sokmak isteyenlere destek olma-: 
yalım, yardımcı olmayalım, bundan hayır gelmez. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sokak saldırılarıyle mi 
yapalım? Bunları Devlet gücü ile yapalım.. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, «İşgale son vermek lâzımdır.; Kıb
rıs'ta.» diyenleri, Türk gençliğinin temsilcisi saymı
yoruz. Bunların dergisine yazan TÖB - DER'cileri, 
bunların büroları arandığı; Sıkıyönetim makamların
ca, güvenlik mahkemelerince aleyhlerinde takibata 
girişildiği zaman, «Faşizmi protesto ediyoruz.» diye 
bunlara TÖB - DER imzasıyle, bir memur kurulu
şunun, bir memur derneğinin imzasıyle yazı gön
deren birtakım militanları; şerefli, tertemiz Türk öğ
retmeninin temsilcisi saymıyoruz. (A. P. ve C. G. P, 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Yunan komü-
nistleriyle birlikte Paris'te yürüyüş yapan ve «Türk 
emperyalizmine son, çekilsin işgalci ordu» diye Türk 
Ordusu aleyhinde bağıran komünist eylemciyi, Türk 
öğrencisinin temsilcisi saymadığımız gibi... 

Ama bu gerçekleri görelim, bunlar var, bu ger-; 
çekleri görelim. Türk Ordusu gibi, şerefli Türk öğ
retmenlerinin teşkil ettiği, Türk irfan ordusunu da 
Türk milletinin gözbebeği gibi muhafaza etmek isti
yoruz. Bunu muhafaza etmenin yolu, bunları siyasî 
eylemlere teşvik etmek değildir, siyasî nümayişlere 
teşvik etmek değildir. 
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«Bizim vazifemiz, çocuklara okuma öğretmek de
ğildir» diyen bildirileri elimde. Vazifeleri ne imiş? 
Sınıf bilincini yaymakmış. Bunu söylüyor, altında 
«TÖB - DER» diye imza var. Olmaz bu. Bu değil 
Türk öğretmeninin vazifesi. Türk öğretmenine bu 
Meclis, bu Millet, sınıf kavgası şuurunu git öğrenci
lerine aşıla, diye görev vermiş değil. 

TÖB - DER'in «Halkımıza» diye yaydığı bildiri
de; faşist baskılardan, balyoz rejimlerinden sıkıyö
netimlerden, darağaçlarından bahsedildikten sonra, 
yani bir siyasî beyanname yayınlanıp birtakım devlet 
yıkıcılarının idamı veya mahkemelerce mahkûm edil
mesi aleyhinde sözler söylendikten sonra; «Ama bü
tün bunlar olsa olsa yaraya tuz, yangına körük ola
bilir. Biz halkın öğretmenleriyiz, biz halkız; iplerle, 
işkencelerle, öldürülmelerle bitip tükenmeyiz» diyor. 
Kendisini Deniz Gezmiş'in hizasına koyan birkaç bed
bahtı, Türk öğretmeni saymıyoruz biz. (A. P., C. G. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Düşünceyi yasaklayan 141 - 142 nci maddelerin 
kaldırılmasını istiyoruz.» diyor, TÖB - DER Merkez 
Yönetim Kurulu. Siyasî bildiri yayınlıyor. «Memur 
siyasetle uğraşmaz» diye Devletin kanunu var, Me
murin Kanununun maddeleri var. Kanun hâkimiye
tinden bahsediyorsunuz; evvelâ kanun hâkimiyetini 
sağlayınız Hükümet olarak. Ben de bakan da sizden 
şikâyetçiyim, şikâyet ediliyorsa. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Kimin üstüne yürüyeceği
mizi, kökenini bilelim. 

Vekili aleyhinde tezvir yapan siyasî parti amaçlı 
demeç veren, devlet sırrını gazeteye ertesi sabah ifşa 
eden, bir parti ajam gibi çalışan ve siyasî demeçler ve
ren müsteşarın, umum müdürün yeri yok. Türkiye 
Büyük Millet Meclisini tahkir eden umum müdürün 
devlette yeri yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Arkadaşlar, son toplantılarla ilgili olarak çok önem
li duyuru, TÖB - DER merkezinden gönderilen du
yurudan cümleler arz edeyim. 

«Üye olsun veya olmasın, tüm öğrencilerimizin 
toplantıya katılmaları için geniş bir duyuru yapın. 
Tüm demokratik kuruluşları haberdar edin. Onla
rın da toplantımıza katılmasını sağlayın. Haklarımı
zın... (Dikkat buyurun ne söylüyor)... Haklarımızın 
alınması için, ileride yapılabilecek daha etkin girişim
lere öğrencilerimizi hazırlayın ve bunun eğitimini ya
pın öğrencileri ilerdeki etkin girişimlere hazırlayınız. 
diyor. «Öğrencileri sokak hareketlerine hazırlayınız» 
diyor. 

öğrencisini kendi amaçlan için eyleme, girişime 
hazırlayın, bunu eğitmek görevini veren bir Merkez 
Yönetim Kurulu hakkında da ne olur iki kelime söy
leyin. Biz, şiddetin her türlüsünü kınıyoruz, diktanın 
her türlüsünü kınıyoruz. Ne olur, bunların kınanma
sı gerektiği konusunda ittifak edelim, bunların kar
şısına çıkalım. 

Biz bunları, yıllardan beri satır satır yazdıkları
nı izlediğimiz için biliyoruz. Sırasında sureti haktan 
görünürler, sırasında kuzu postuna bürünürler, de
mokratik rejime saygılı görünürler... Alâkası yoktur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini toplumun 10 yıl, 100 
yıl gerisinde görüp, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı olan eylemcilerdir bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, burada bitmiyor. Ordudan 
daha kutsal ve şu sırada bütünlüğü ve disiplini Tür
kiye için daha önemli bir kuruluş var mı arkadaşla
rım? Ama assubaylarla ilgili bir yan ödeme karar
namesi çıkıyor. Yanlış olabilir, düzeltilir. Bunu iste
menin yollan vardır. Devletin kanunları vardır, yet
kili makamları vardır. Ordunun bir hiyararşisi, or
dunun kendine has kanunları, nizamları vardır. Bun
lar çerçevesinde hak istenir, şikâyetler kademe ka
deme iletilir. Bakanlığa duyurulur. «Hayır, böyle ya
pılmayacak.» Uçağı uçurmamak, gemiyi yürütme
mek, orduyu felce uğratmak eylemlerine ordunun as-
subayı teşvik edilir mi? Sokak yürüyüşlerine eşleri 
veya eşlerinin yanında bazı assubaylar «Geliniz, so
kakta yürüyünüz» diye teşvik edilir mi? 

Ama elimde Cumhuriyet Halk Partisinin Gençlik 
kollarının bildirisi var: «Devletin polisi, hak isteyen 
assubayların karşısına çıkarıldı, kahrolsun, faşizm ve 
uşakları; yaşasın demokratik hak isteme bilincine va
ranlar...» 

«Kahrolsun», «yaşasın» üslubunu hep biliyoruz 
zaten. Bir grup, belli bir ideoloji mensuplarının yay
dıkları şeyler. Ne işi var bunun, millî bir partimizin 
gençlik kolunun bildirisinde? Assubay konusuyle il
gili bir yürüyüşte, «Demokratik hak isteme bilinci» 
diye bunu göklere çıkarıp, Devlet bir yürüyüşü durdur
mak için tedbir aldı diye, Devletin kuvvetini tezyif 
ederek saldırmak niçin? 

Değerli arkadaşlarım, toplantı gösteri yürüyüşleri
nin düzensizliği ve saire. Arkadaşlar bir gerçeği ha
tırlayalım; Anayasa Mahkemesi Toplantı Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununu iptal etti. Bildiğim kadarıyle Hü
kümet bu konuda bir tasarı sevk etti. Toplantı göste
ri yürüyüşlerinin iptali bir boşluk yaratıyor. Acele 
bir tasarı geldi. «Bu tasarı görüşülemez» diyen kim-
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di? İçişleri Komisyonunda bu tasarının görüşülmesi- J 
ni engellemek için «Tasarı görüşülemez, istifa etmiş 
Hükümet tasarı sevk edemez» diye karşı çıkan kimdi? 
Hükümetin, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu I 
çıkarmasına «Komisyon bunu görüşemez» diye karşı 
çıktınız. Siz de istifa etmişken tasarı sevk etmişsiniz I 
vaktiyle. Bu Hükümet; boşluk doğmuş, felâketli bir I 
boşluk, bunun için kanun sevk etmiş, «görüşülemez» I 
demişsiniz. I 

SELÇUK ERVERDİ '(Erzurum) — Mecliste ka
rar alındı, Anayasa Komisyonuna sevk edildi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. I 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Görüşü

lebileceğini karara bağlayarak sevk etti. I 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Efendim rica ederim. I 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Biraz ev

vel, Sayın Başkan bunu kürsüden ifade ettiler. 
Değerli arkadaşlarım, daha sayısız belge var, fa- I 

kat vaktim dolmak üzere., gerekirse ve mecbur edilir- I 
sem bu belgeleri okumak fırsatını bulurum. I 

Şimdi, TRT Genel Müdürü ile ilgili bir konuya I 
temas ettiler. Bu Hükümetin gücü yetiyorsa marga- I 
rini buldursunmuş, şeker işini halletsinmiş, gücü ye
tiyorsa pahalılığa çare bulsunmuş, yok bilmem ne kaç I 
liraymış, buna çare bulunmuş... «Gücünüz yete yete 
TRT Genel Müdürü değiştirmeye mi yetiyor?» «Ge- I 
nel Müdürle mi uğraşıyorsunuz...» «Milliyetçi cep- I 
he Hükümeti bu...» (Milliyetçi cephe Hükümeti fa- I 
lan değil bu.) «Milliyetçi cephe bunu yapsın...» I 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — 7 ayda mı yık
tık? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Sayın 
Baykal, sizin yıktıklarınızı tamir etmek için dev kuv- I 
veti lâzım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Sizin I 
bir yılda yok ettiğiniz her şeyi üç günde nereden I 
bulacağız? Öyle bir yıktınız, öyle bir yıktınız ki, yer- I 
le bir ettiniz ekonomiyi, margarini. Yağı Ramazandan I 
beri yok ettiniz. Ramazanda millet yağ bulamadı, şe- I 
ker bulamadı... 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Ne kadar çürük 
yapmışsınız ki, bir yılda yıkıldı. I 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; gübre fiyatını arş-ı alâ'ya çıkarmışsı- I 
nız; gübre fiyatını arş-ı alâ'ya çıkaran zat şimdi çık- I 
mışj «Gübre fiyatını indirsene, neye TRT ile uğra- I 
şıyorsun.» diyor. Değerli arkadaşlarım, daha biz Hü- 1 
kümet olmadık, iktidar olacağız. | 
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İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — İktidar olamazsınız, 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Nasıl ol-: 

sa olacağız. Seçimden önce olmazsa seçimden sonra 
olacağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışa 
lar.) 

Bir noktayı belirteyim, tesadüfen ı% 33 oyla 185 
mebusunuz var. Ama, ben size bir hesap çıkarayım, 
seçimden evvel çoğunluğu bulup alacağız. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan lüt
fen açıklasınlar, demokratik yollardan. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne de< 
mek istiyorsunuz? Tabiî demokratik yollardan. Baş
ka türlüsünü sen düşünürsün, biz düşünmeyiz. De-: 
mokratik yollardan tabiî. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyiniz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Seçimden 

önce bu Mecliste millet çoğunluğunu temsil eden 
çoğunluğu bulacağız, güvenoyu alan Hükümeti kura
cağız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sizin oya ihtiya
cınız yok iktidara gelmek için. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bunu ku< 
ramadığımız takdirde, merak etmeyiniz, yalnız Ada-: 
let Partisinin ve bizim oy toplamımız sizden fazla; 
yalnız Milliyetçi Hareket Partisinin bizim ve A. P.'nin 
reyi 4 124 000'dir. Sizin reyiniz ise 3,5 milyon. Ama, 
biz 4 milyondan çok fazla reyle 165 mebus gelmişiz, 
siz 3 milyondan biraz fazla reyle 185 gelmişsiniz, iş
te bu aynayı düzelterek, milletin iradesini bu Meclise 
yansıtacak Seçim Kanunu düzelecek, millet çoğun
luğu burada azınlıkta olmaktan kurtarılacak, millet 
çoğunluğunun Mecliste çoğunluk olması sağlanacak 
ve millet çoğunluğu iktidara seçimle gelecektir. (A. 
P., C. G. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Gelemezsiniz, 10 
yıldır bağırıyorsun getirmedi millet seni. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Bunlar 
yekûn olur mu.» meselesine gelince; M. S. P.'yi sâ  
vunmak veya A. P.'yi savunmak bana düş
mez. Ama, bu Millî Selâmet Partisi si
zin yanınızdayken altındı da, sizin yanınızdan 
ayrılınca mı bakır oldu? Bu Millî Selâmet Partisinin 
sözleri o gün başka, bugün başka. Peki, ben size so
rayım, Millî Selâmet Partisine dünyanın sözünü söy
lüyor sözcüleriniz... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan lütfen 
saate bakınız. 

BAŞKAN — Saate bakıyorum efendim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Senato 
grupunda neler dinledik neler. Millî Selâmet Partisi
ne bugün o sözleri söyleyen partinin Genel Başkanı 
bu kürsüde, «ekonomik, sosyal görüşlerimiz aynı, 
rejim görüşümüz aynı, bir parti gibi uyum halinde
yiz» demiyor muydu? Hükümet programını okuyo
ruz. Sevgili arkadaşlarım, hatta, koalisyonu bozma
ya karar verdikten sonra bile basın toplantısında «si
yasî amaçlarımızda tamamiyle biriz, siyasî araçlarda 
ayrıyız» demiyor muydunuz? Siyasî amaçlarda bir 
olduğunuz siyasî parti şimdi mi kötü oldu ki dün
yanın yıldırımını yağdırıyorsunuz? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hiç böyle bir şey 
söylemedik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Siz söy- , 
lemediniz, söylediler. Sözcüleriniz söylüyor. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Ne münasebet: 
Hiç kötülemedik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Söylü
yor, söylüyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
Süreniz doldu Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Senato-
dakiler söylüyor. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
saat kaç? Vakit geçti. 

BAŞKAN — Efendim, ben saate sizden daha 
dikkatli bakıyorum. Müsterih olunuz. 

Süreniz doldu Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda son olarak bir ma
ruzatımı söyleyerek huzurunuzdan ayrılmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tamam

lıyorum Sayın Başkanım. Kaç dakikam kaldı? Ona 
göre... 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunu Dışişleri • 

Bakanlığı Bütçesinde konuşmak mümkündür. 

Sözlerimi şöyle tamamlayayım : Anarşiye hep 
beraber karşı çıkalım; demokrasiyi korumak için hep 
beraber seferber olalım. «Devleti yıkacağız, devleti 
böleceğiz. Silâhlı iç savaştan başica, Vietnam gibi Tür
kiye'de iç savaş çıkarmaktan başka çare yoktur» di
yenlere arka olmayalım. Türk Milleti birdir; etnik I 
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ayrılık gözetmeden birdir. Alevîsi, Sünnisi ile mezhep 
ayrılığı gözetmeden bu memleketin tertemiz evlâdı
dır, Türkoğlu Türk'tür, birdir; kucaklayalım, sarıla
lım. İşçisi ile, işvereni ile, memuru ile, esnafı ile sı
nıf kavgasına sürüklemeden kalkındırmaya çalışalım. 
Sınıf kavgasını, ırk kavgasını, mezhep kavgasını red
deden Anayasamızın çizgisinde toplanalım. Bizim da
vamız bu davadır. 

Millet yolunda olanlar, kanun yolunda olanlar 
iftira ile çürütülemezler. 'Mustafa Kemal yolunda 
olanlar, Mustafa Suphicileri bin defa yeneceklerdir, 
milyon defa yeneceklerdir. (A. P., C. G. P., D. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Sayın Güneş, İçtüzüğün 70 nci maddesine göre 

söz istemiş bulunuyorsunuz. Sayın Feyzioğlu'nun ko
nuşmasında size aidiyetinden bahsile okuduğu zaptı 
ve konuşması ile ilgili zaptı istettim, inceleyeceğim,, 
kararımı bildireceğim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Aynen oku
dum efendim. Aynen okudum. 

BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Yılmaz Ergenekon'undur efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Ergenekon. 

A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 
yılı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle Grupumun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Hepinizi Adalet Partisi Grupu adına saygıyle selâm
larım. 

1975 yılı bütçesi görüşmelerinde gönül arzu eder
di ki, bütçenin genel büyüklükleri, yapısı; programa, 
plana uygunluğu ve bu bütçenin uygulamasıyle Tür
kiye'nin hangi ekonomik düzeyden hangi ekonomik 
düzeye götürülebileceği; Türkiye'nin sosyal kalkın
masına ne ölçüde bu bütçe yoluyle yardımcı oluna
bileceği burada münakaşa edilebilsin. Ancak, benden 
evvel konuşan sayın hatipler, özellikle bir önceki ik
tidarın sözcüleri burada bir yeni müdafaa taktiği içi
ne girdiler. Öyle bir müdafaa taktiği ki, kendilerinin 
iktidar dönemlerinde elde etmiş oldukları neticeleri, 
sadece müspet haneleriyle burada takdim edip, ikti
dar dönemlerinde hâsıl olmuş olan zararları burada 
hiç zikretmeden bir takdim yapmaya tevessül etti
ler. 

Bu itibarla geçmiş iktidar döneminin açık rakam
lara dayalı mukayeseli bir değerlendirilmesinin önce
likle yapılmasını zarurî görüyorum. 
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Birinci planda, bu bütçenin buraya getirilip geti
rilemeyeceği münakaşaları yapıldı. Meselenin hukukî i 
vasfına girmek istemiyorum. Sayın Meclis Başkanı 
ve Sayın Profesör Feyzioğlu burada «Anayasanın 85 
nci maddesi gereğince komisyon kurulabilir mi kuru
lamaz mı, bütçe burada görüşülebilir mi görüşülemez 
mi?» hususunda hukukî mütalâaları .beyan ettiler. 

Şunu hatırlatmakla yetinmek istiyorum : Şayet 
Yüce Meclis bütün partileriyle, bütün gruplarıyle bu 
hükümete güvenoyu verseydi, bu hükümetin getirece
ği bütçe nerede görüşülecekti? Şayet birlikte bir mil
lî koalisyon kursak - bugün veya yarın - hazırlayaca
ğımız bütçe nerede görüşülebilir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa'nın 94 ncü addesinin Bütçe Komisyonu

nun kuruluşu ile, üyelerinin oranlan ile ilgili 
hükmü uygulanamamıştır, diğer hükümleri uygu
lanmıştır. Anayasa'nın 94 ncü maddesi bir özel 
hüküm getirmektedir. Özel hükmün bir fıkrası, ikti
dar grupları mevcut olmadığı için uygulanamamıştır; 
ama diğer fıkraları, diğer hükümleri uygulanmıştır. 
Özel hükmün tanzim etmediği konularda tabiatiyle 
genel hükümlere müracaat edilecektir. Anayasa'mız-
da genel hüküm olarak 85 nci madde mevcuttur. Kal
dı ki, şayet Bütçe Kanununun burada görüşülmesi 
Anayasa'ya aykırı ise, İçtüzüğümüzün 85 nci madde
si bu iddia sahiplerine bir hak vermektedir. Anaya
sa'ya aykırılık önergesi veriniz, öncelikle bu tetkik 
edilecektir, bunun hakkında karar verilecektir ve bu 
karar neticesinde hareket edilecektir; bu önergeyi 
vermiyorsunuz. I 

Eğer bütçe Anayasa'ya aykırı ise, çıktıktan sonra 
lütfen Anayasa Mahkemesine gidiniz, şekli bakımın
dan iptalini isteyiniz. Bütçe ile Anayasa irtibatında 
fevkalâde hassas gördüm geçmiş iktidarı. O kadar 
hassaslar ki; geçen sene hazırlamış oldukları bütçe, 
Anayasa'nın 9 iptal hükmüne çarpmıştır, o kadar has- I 
saslardı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış- I 
lar). Hazırlarken o kadar dikkatli davranmışlardı ki, 
Anayasa ile bütçenin irtibatını o kadar güzel kurmuş- I 
lardı ki, bizim eleyebildiğimiz 10 iddianın 9'u Anaya- I 
sa Mahkemesi tarafından haklı görülüp iptal edilmiş- I 
tir. 

Değerli arkadaşlarım; Devletin devamlılığı, parla- I 
mentonun işlerliği, bir Devletin bir hükümete sahip 
olması, bir milletin organize bir şekilde yaşamasının 
şartlarıdır, başka şeyin değil. Bu şartları ortadan kal- I 
dinci hiçbir hukukî tasarruf, hiçbir hukukî hüküm I 
Anayasalarda yer alamaz, hiçbir Anayasa «Devlet | 
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işlemesin» diye bir hüküm getiremez ve hiçbir Ana
yasa Devletin işlemesini engelleyici bir tarzda yorum
lanamaz. Bu itibarla, parlamentoyu çalışamaz, hükü
meti karar veremez, işleyemez hale getirici yorumla
ra katılmak mümkün değildir. Şayet bu Hükümet büt
çe getiremezse, hangi hükümet bütçeyi getirecektir? 
îstifa etmiş hükümetle, istifa etmemiş hükümetin, 
hükümet mekanizmasının başında oluşu bakımından 
ne fark vardır? Birisinin gitmesi gerekmektedir, diğe
rinin ne zaman gideceği belli değildir, ancak ikisi de 
hükümettir. Bugün Türkiye'de fevkalâde bir durum 
olsa sıkıyönetim ilân edemeyecek midir bu Hükü
met? Bugün Türkiye'de fevkalâde bir durum olsa 
bu Hükümet - bundan evvelki hükümetlerin almış ol
dukları yetkiye dayanarak - yurt dışına asker gönde-
remeyecek midir? Mademki hükümet makamını bu 
Hükümet bugün meşgul etmektedir, o halde hükü
metin bütün gereklerini yerine getirmek mecburiye
tindedir. Hükümetin gereklerinden biri, Devletin büt
çesini getirmektir, belli bir tarihte getirmektir. Bu 
da Anayasa emridir ve bu Hükümet bu emri yerine 
getirmiştir, mecbur olduğu bir faaliyeti yapmıştır, 
başka bir şey yapmamıştır. 

Şayet bu Hükümet bütçeyi getirmese idi ne olur
du? Türkiye bütçesiz kalırdı. 1 Mart'ta işçiye ödeme 
yapmayacaktınız, memura maaşını ödemeyecektiniz, 
savunma ihtiyaçlarını, erin iaşesini kesecektiniz. Bu 
mu hâsıl olacak netice, bu mu beğendiğiniz netice? 
Parlamento çalışmadığı takdirde, ülke bütçesiz kal
dığı takdirde acaba içinde bulunduğumuz hiç birimi
zin beğenmediği hükümet buhranından çıkış daha mı 
kolay olacaktı, daha mı zor olacaktı? Bize öyle gelir 
ki, buhranı artırıcı meseleleri lüzumsuz yere buhra
nın üzerine eklememek lâzımdır. Buhranı giderebil
mek, onu aşabilmek için, demokrasiye zarar verme
den aşabilmek için mümkün olduğu kadar meseleleri 
küçültmek, azaltmak icap eder. Şu muhakkaktır ki, 
Türkiye'nin bir bütçesinin olması, Parlamentosunun 
çalışır olması, herhalde hükümet buhranını aşmayı 
güçleştirmemiştir, bilakis kolaylaştırmıştır. 

tşte, bütçeyi görüşmek için çaba sarf eden, bunun 
için Anayasal yolları bulan, bu yolları birtakım şek
lî zorlamalarla kapatmaya çalışanların direnişine rağ
men işleten muhtelif partilerin mensupları, başta men
sup olduğum Adalet Partisi, Parlamentosu işlemez, 
hükümeti atıl, eli kolu bağlı halden ve ülkeyi felce 
uğramış halden kurtarmak gayreti içinde olmuştur. 
Bunun başarısını görmektedir, bunun başarısının ül
keye hizmet olduğu inancındadır, yoksa Meclisleri 
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bloke etmenin ülkeye hizmet olabileceği kanaatini 
paylaşmamaktadır. Türkiye'yi bütçesiz bırakmak iste
yenlerin arzularını paylaşmamaktadır. Bunu, ülkeye 
de yararlı görmemektedir. Şayet Parlamento işleye-
mezse ülkenin çeşitli meselelerini nereye götürecek
siniz, nerede çözeceksiniz? Parlamentoyu çare olmak
tan çıkarırsanız başka çareler aranmasını nasıl en
gelleyeceksiniz? Eğer demokrasiye sadıksak, eğer 
hürriyet nizamını müştereken yaşatmak istiyorsak, 
öncelikle Parlamentonun haklarına titiz olmak mec
buriyetindeyiz. Parlamentoyu çare olarak muhafaza 
etmek mecburiyetindeyiz ve mutlaka Parlamentoda 
bir çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. 

Ülkeyi «idare edilemez» kararını Parlamento ve
remez. Parlamento ülkeyi idare edilebilir hale getir
mek ve o halde tutmak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, özellikle yadırgadığımız bir 
hususu belirtmek isterim : Türkiye'de demokratik mü
cadele, Anayasal organların faaliyetlerini inkıtaa uğ
ratmak olmamalıdır, bu mücadelenin bir unsuru ol
mamalıdır. «Parlamento çalışmasın» demekle «Türki
ye'de okullar kapansın» demekle, «Fabrikalar dur
sun, ekonomi işleyemez halde bulunsun» demekle 
Türkiye'nin hangi meselesi çözülebilir? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Kim söyledi onu? 
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Okullar

da faaliyetlerin, öğretimin tatil edilmesini söyleyen 
Sayın Genel Başkanınız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Fabrikaları kim 
söyledi? Onu da siz söylediniz. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — İşçile
rin birtakım direniş hareketlerine zorlanmaları ile el
de edilebilecek neticenin başka bir şey olmayacağı 
hepimizin malumu. 

Değerli milletvekilleri; Parlamentonun çalıştırıl
ması ve haklarına sahip çıkılması gayretlerimiz için
de, kanun kuvvetinde kararnamelerin Yüce Meclisle
re getirilmesi vardır. Kanun kuvvetindeki kararname
lerin Meclislere getirilmesi birtakım arkadaşlarımızı 
tedirgin etmiştir : «Ne diye filan kararname görüşül
müştür? Ne diye filan kararname Öncelikle görüşül
müştür?» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine ait bir 
yetkiyi hükümetlere bir belli süre için kullanmak im
kânını vermiştir. Bu yetkinin isabetli kullanılıp kul
lanılmadığını tetkik etmek ve o yetkinin sonuçları 
hakkında karar vermek parlamentonun hakkıdır. Bu 
hakkından parlamento vaz geçmiyecektir, vaz geçme
diğinin ifadesidir. Hepimizin haklarının savunuculu

ğunu yapmaktayız burada; yalnız bir partinin değil, 
yalnız bir parlamento kesiminin de değil. 

Bu itibarla 11 sayılı Kararnamenin burada görü
şülmesi bütün gruplar tarafından benimsendiği hal
de, sadece Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bundan 
tedirgin olmuştur. Çünkü 11 sayılı Kararnamenin bu
rada görüşülmesi ile bir tarafsız Devlet organının ta
rafsızlığının sağlanması istenmiştir; bir tarafsız Dev
let organının, bir partinin aleti olmaktan kurtarılması 
istenmiştir. Paha açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi 
organı TRT'den, Devletin organı TRT haline geçiril
mek istenmiştir. İşte bu gayretlere karşı direniş da
hi, Cumhuriyet Halk Partisinin bu kıymetli organ
dan mahrum kalmak endişelerini ifade ediyor. 

Diğer taraftan, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin görüşülmesi Türkiye'de 800 bin kamu 
personelini ilgilendiren bir husustur. 800 bin kamu 
personeli hakkında Bakanlar Kurulunun kendisine 
devredilmiş yetkiyi kullanırken birtakım hatalar yap
mış olabileceği veya tashihe muhtaç bazı hususların 
bulunabileceği malumdur. Malumdur ki, bu kadar şi
kâyet olmuştru, bu kadar şikâyetlerin neticesinde bu 
kararnamelerin öncelikle ele alınması zarureti hâsıl 
olmuştur. Asıl sorulması icap eden bir husus vardır 
burada : Ne diye bu kararnameler çıktıktan, bu za
mana kadar komisyonlar elinizde iken, bu komisyon
larda bu kararnameleri görüştürmediniz, ne diye bu 
tarihe kadar Meclislere getirip, tasvibine sunmadınız? 
Aranacak nokta buradadır. «Neye getirdin?» diye so
rulamaz. Getirmek elbetteki komisyonların vazifesi
dir, görüşmek Meclisin vazifesidir; fakat getirmeyen
lere sormak isap eder. 

Geçmiş iktidardan bir hususu daha sormak iste
rim. «Bütçe gelemez» diyorsunuz, «Kanun hükmün
deki kararnameler görüşülemez» diyorsunuz, «Mev
cut Hükümet Kanun teklif edemez» diyorsunuz, pe
ki ne yapılacaktır? Çareyi söyleyiniz. Hangi geçerli 
çareyi getirdiniz de kabul edilmedi, münakaşa edil
medi? Çareyi söyleyiniz. Eğer çareyi söylemezseniz, 
bu takdirde siz Devletin işlemesini istemiyorsunuz, 
denilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Devletin iyi iş
lemediği, Devletin müessir olmadığı hakkındaki şikâ
yetlerde müttefikiz. Devletin iyi işlemeyişinin kanaa
timizce başta gelen sebebi, devlet organları arasında 
yetkiler ve sorumluluklar bakımından dengenin ve 
ahengin Anayasamız tarafından gereği gibi kurula
mayışı olmasından geliyor. Parlamento millî iradeyi 
temsil ettiği halde, Parlamento üyeleri ve Parlamen-
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töda mevcut siyasî gruplar millî iradeye karşı hesap 
vermek mükellefiyetinde olduğu halde, zaman zaman 
bu hesaplarının neticesi olarak siyasî sorumluluklara 
katlandıkları halde, millî iradenin bu şekildeki ifadesi 
üzerine, Türkiye'de birtakım başka karar mercileri 
millî irade yerine karar vermek özentisi içinde bulu
nuyorlar. Meclislerden kanun çıkıyor; fakat bu ka
nunun kastetmiş olduğu irade, bir başka makam ta
rafından geçersiz hale getirilebiliyor. Hükümetler 
kendi yetkileri içinde tasarrufta bulunuyorlar, hükü
metlerin bu yetkileri içinde bulunmuş oldukları tasar
rufun - haklı veya haksız - hukuka uygun veya aykırı 
olduğunu tespit etmek bir başka keyfiyet; fakat hükü
metler yerine karar vermek bir başka keyfiyettir. Ni
tekim, Büyük Millet Meclisinden çıkmış olan karar
ların da, kanunların da Anayasaya uygun olup olma
dığını tespit etmek bir başka husus; fakat «Anayasa
ya aykırıdır» tespitiyle Büyük Millet Meclisi yerine 
karar vermek bir başka husustur. 

İşte, Türkiye'de demokrasinin kalbi olan Parla
mento ve demokratik düzenin işleyişinin en mühim 
organı olan Hükümet, yetkileri bakımından birta
kım tecavüzlere maruzdur. Parlamentonun yetkileri 
zaman zaman Anayasa Mahkemesi tarafından kul
lanılabilmektedir; hükümetlerin yetkileri zaman za
man Danıştay tarafından kullanılabilmektedir. 

Bu müesseselerin müessir olabilmesi, faydalı ola
bilmesi, gerçekten Anayasayı bekleyebilrnesi, gerçek
ten vatandaşın haklarını Hükümetin tasarruflarına 
karşı koruyabilmesi için, her şeyden evvel yetki sınır
larının daha belirli bir şekilde çizilmesi icabeder. Şu
nu da kabul etmek lâzımdır ki; hiç bir anayasal yet
ki, özellikle hiç bir egemenlik yetkisi, sonuçta millî 
iradeye hesap vermeden, millî iradeye bağlanmadan 
kullanılamamalrdır. 

Açıkça şunu demek istiyorum : Parlamento ola
rak, Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı millî 
iradenin bir çıkışını bulmak mecburiyetindeyiz. Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına karşı, şayet Parla
mento 2/3 çoğunlukla o kararda ısrar ederse, bunun 
belki de Anayasayı tadil iradesi gibi kabul edilmesi 
mümkündür veya bir başka yol olarak, bir refaran-
duma gitmek de düşünülebilir. Yeter ki, millî irade 
yerine, bir başka iradenin ikame edildiği görüntüsün
den kurtarmak mecburiyetindeyiz. Anayasa Mah
kemesinin itibarını korumak için bunu yapmak mec
buriyetindeyiz, Devletin daha işler halde tutulabilmesi 
için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa, millî 

iradeyi tesirsiz, hale getiririz, tesirsiz bir millî iradeyle 
işler bir demokrasiye kavuşamayız. 

Değerli arkadaşlarım, millî iradenin bu şekilde 
tesirini izale edici davranışlar maalesef Anayasa'ya 
karşı, Devlete karşı, Türkiye'nin bütünlüğüne karşı 
birtakım hareketlere cesaret verici olmaktadır. Tür
kiye'de bölücü faaliyetler, anarşik hadiseler uzunca 
bir zamandan beri devam ediyor. Anayasayı koru? 
makla yükümlü olan müesseseler, bu faaliyetlerin 
üstesinden gelmek gücüne sahiptir; ancak bu mües
seselerin tümünün kendi hakları ve yetkileri içinde 
kalmaları şartıyle; Anayasaya saygıda, ittifak halin
de bulunmaları şartıyle. 

Siyasî partiler demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Siyasî partilerin demokratik düzen için
de Anayasaya sadık, hürriyetçi demokrasiyi tehlike
ye atacak hiç bir faaliyette bulunmalarını meşru ka
bul edemeyiz. Bu itibarla hiç bir siyasî kuruluşun 
anarşik hareketi himaye etmeğe hakkı yoktur, hiç zir 
siyasî kuruluşun Türkiye'deki bölücü cereyanlara ye
şil ışık yakmağa hakkı yoktur. Bunları fikir hürri
yeti»! namı altında, bunları «özgürlük» namı altında 
savunmanın, imkânı yoktur. Bütün devlet organları 
gibi hürriyetçi demokrasinin unsurları olan siyasî 
partiler de, her şeyden evvel Anayasa yanlısı olmak 
zorundadırlar, bütün adlî organlar da Anayasa yan
lısı olmak zorundadırlar. Bu itibarla anarşiyi, bölücü 
faaliyetleri destekleyici tutumları Anayasaya saygı ile 
bağdaştırmadığımızı, demokrasiye hürmet ve riayet 
olarak görmediğimizi ifade ediyoruz. Şimdiye kadar 
anarşinin savunulmasından, anarşiye arka çıkılma
sından' Türkiye fayda görmemiştir, Türkiye'nin geliş
mesi fayda görmemiştir. Türkiye'nin demokratik ni
zamının, Türk halkının hürriyet içinde yaşamasının 
teminine hiç bir yarar sağlamamıştır. 

Bu noktada, parlamentonun haklarının üstünde 
verilmiş olan bir karara teması zarurî buluyorum. 
Çünkü bunun birtakım neticeleri, hepimizi üzücü ne
ticeleri hâsıl olmuştur. Türkiye'yi bölücü faaliyette 
bulunanları, Türkiye'de adam öldürenleri, Türk as
kerine silâh çekenleri, Türk askerini şehit edenleri, 
Jandarma Komutanı Orgenarale silâh çekenleri, bir 
yabancı diplomatı kaçırıp öldürenleri Türk güvenlik 
kuvvetleri yakalamış, bağımsız Türk Adliyesi mah
kûm etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türki
ye'yi bölmek gayretinde olan bu kişilerin affına kar
şı çıkmıştır, af edilmemesini irade etmiştir, af edil
memesine karar vermiştir. Millî iradenin tecellisi bu
dur. Millî irade anarşiste affı tanımamıştır. Millî İra-
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de yerine kaim olan bir karar vardır Türkiye'de. 
Bu, Anayasa Mahkemesi karandır. Anayasa Mahke
mesi kararlarının hiç bir temyiz mercii olmadığı için, 
bu karar uygulanmıştır. Ama bu karar, millî iradeye 
mutabık bir karar değildir. Millî iradeye mutabık ol
mayan bir kararın, Anayasa yetkisi kullanan bir ku
ruluştan, bir egemenlik yetkisi kullanan kuruluştan 
çıkmaması icap ederdi. Bu kararı esef verici bir ka
rar olarak kabul ediyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar) Türkiye'de bugün yaşamakta olduğumuz, yarın 
yaşamaktan endişe ettiğimiz birtakım anarşik, boz
guncu, bölücü faaliyetler cesaret verici bir karar ola
rak telâkki ediyoruz. Bunun, millî iradenin, üstünlüğü
nü ispatlayarak mutlaka tashih edileceğine inanıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; anarşik hadiseler, Türkiye.' 
de neyin tehlike olduğunu, senelerce yapılan takipler
le ortaya koymuştur. Türkiye'de tehlike soldan gel
mektedir, aşırı soldan gelmektedir. Türkiye için teh
like, «Türk Halkları» diye Türkiye'yi bölme gayret
lerinden gelmektedir. Biraz evvel bununla ilgili ya
yınlar okunmuştur. Türkiye'nin bugün Başbakanlık 
mevkiini işgal eden Sayın Başbakanı, bir Türk üni
versitesinin fakültesinde «Türk Gençliği» dedeği za
man, «Hayır, Kürt Gençliği var» diye mukabele gör
müştür. 

Değerli arkadaşlarım, aşırı soldan gelen Türkiye' 
yi bölücü bu nevi faaliyetler, Türkiye'yi fırka fırka 
yapmak; mezheplere, birtakım ırk esaslarına dayalı 
ayrılıklar şeklinde bölünmüş ve Türkiye, parçalanmış 
-bir Türkiye'yi istemek, milliyetçi hiç bir Türk'ün, hiç 
ıbir vatanseverin tasvip edeceği şey değildir. 

Şimdi bu noktada sormak istiyoruz : Komünist
ten başkası, aşırı solcudan başkası Türkiye'de şimdi
ye kadar had bir tehlike halinde belirmiş midir? Sı
kıyönetim Mahkemelerinde mahkûm edilen anarşist
ler ve düzen bozucular içinde kaç tanesi aşırı solcu
dur, komünisttir; kaç tanesi sağcıdır, sizlerin tabiriy
le kaç tanesi komandodur? Bunu incelediğimiz za
man, . Türkiye'ye tehlikenin sadece komünizmden gel
diğini göreceğiz. O halde, birtakım organizasyonla
rın eğer Türkiye'deki tehlikeye karşı çıkmak için, 
Türkiye'ye sahip çıkmak için bazı faaliyette bulun
maları gerkiyorsa, evvelâ komünizmi tefin için bu 
faaliyetleri yapmaları icap eder. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün Türkiye'de komünizmi tel'in etmeyipte, ne
yi tel'in edeceksiniz? Komünizmden daha az bir teh
likeye Türkiye maruz mudur? O halde birtakım der

neklerin yasa dışı bazı faaliyetlerde bulunurken, özel
likle Türkiye'nin neyin tehdidinin altında bu
lunduğunu unutaraik, ona karşı komünizmi himaye 
edici davranışlar içinde bulunmasına, hiç bir siyasî 
kuruluşun kendi kanatları altına almaya hakkı yok
tur. Geliniz, Türkiye'nin bölünmesine karşı müşte
reken bir karar halinde, bir irade halinde olduğumu
zu ispat edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisine dü
şen vazife budur. Türk Anayasasına karşı gelenlere 
müsamaha etmeyeceğimizi ifade edelim. Türkiye'de 
komünizme müsamaha etmeyeceğimizi ifade edelim, 
gelin bunda ittifak halinde olduğumuzu söyleyelim. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Faşiz
me... 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Yağma
ya, adam öldürmeye, mal tahribine karşıyız. Huku
kun ihlâline karşıyız, ama şunu kabul ediniz ki, Tür
kiye'de hukukun ihlâli, Türkiye'de kanunun ihlâli 
solcuların getirdiği bir metotdur ve üzülerek ifade 
edeyim, 12 Marta gelirken, 12 Marttan sonra maale
sef Cumhuriyet Halk Partisi - bilerek veya bilmeye
rek - Türkiye'de aşırı solun bu faaliyetlerini bir öz
gürlük tezahürü şeklinde takdim etmeye çalışmış ve 
maalesef kendilerine cesaret vermiştir, 

Değerli arkadaşlarım, hepimizi bekleyen birinci 
vazife Türkiye'ye sahip çıkmaktır, Türkiye'nin bü
tünlüğüne sahip çıkmaktır, bölünmemiş Türkiye'ye 
sahip çıkmaktır, tek Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Bu 
konuda zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmanın bize yüklediği ilk görev, ye
minimizin ilk gereği de budur. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik durumun tahli
line geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcüsü, iktidarları devrinde ekonomiyi hangi parlak 
noktalara getirdiklerini ifade ettiler. Getirilmiş olan 
parlak noktanın rakamlarla tahlili, varılmış olan 
neticelerin Türkiye'ye neleri kazandırdığı neleri kay
bettirdiği herkesin malumudur. Çünkü herkes Tür
kiye'de yaşıyor, herkes çarşıya, pazara gidiyor, her
kes şeker almak, sigara almak için kuyruklara giri
yor ve siz iktidara gelmeden mevcut olmayan kuy
ruklara giriyor. Siz iktidara gelmeden vermesi içabe-
den paranın iki mislini, bazı mallarda üç mislini öde
mek için kuyruklara giriyor. Bu itibarla, rakamların 
belagatı yaninda, milletin kendi müşahedeleri var 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Türk ekonomi
sini hangi noktadan aldığı, hangi. noktaya götürdü-
güne, dair, nerede bıraktığına dair. Ve şu da~ var ki, 
eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar parlak bir 
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ejconomik istikbale doğru Türkiye'yi koşturabilmiş 
olsa idi, öyle zannediyorum ki, bu anda yine iktidar
da "karşımızda bulunacaktı. Varmış oldukları tablo 
kendileri tarafından da beğenilmemiştir. Bu tabloyu 
şimdi huzurlarınızda arz etmek istiyorum. 

Kendilerinin dayanmış olduğu resmî Devlet ra
kamlarına dayanarak, başka rakam kullanmayarak 
arz edeceğim. Ancak başlangıçta bir şeyi hatırlatmak 
isterim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmeden 
evvel, özellikle şikâyet mevzuu yaptığı, milletten oy 
isterken hassasiyetle üzerinde durduğu «pahalılık» 
tır. Pahalılığı A. P. nin sorumluluğunda görür Sayın 
Ecevit. 6 Ekim 1973 tarihinde Adana'da beyan eder
ler «Pahalılığı biz önleyeceğiz» diye. Seçim yapılır, 
hemen sonra Sayın Ecevit televizyona çıkarlar, «Pa
halılık alınacak köklü tedbirlerle giderilir. Bu paha
lılık sunîdir; Silifke'de domatesin kilosu 15 kuruş
tur. Ankara'da 2 liraya yenir. Domatesi 25 kuruşa 
Ankaralı yiyecektir» diye, televizyonda söylenmiştir 
bunlar. 

Seçim meydanlarında 25 kuruşluk domatesin ya
nında, 25 liraya ayakkabı vadedilmiştir Türk vatan
daşına. 100 liraya elbise vadedilmiştir Türk vatanda
şına seçim meydanlarında. Bunları tarihleri ile gös
termek mümkün. 

Hükümet kurulduktan iki, viiç gün sonra Sayın 
Başbakan, «Hükümet kuruldu, fiyatlar alçaldı» diye
bilmiştir, bundan evvelki beyanlarını doğrulamak 
için, o beyanların tesiri ile. «Hükümet kuruldu, fiyat
lar alçaldı», o zamanın Başbakanı Sayın Ecevit'in 
ifadeleridir, 

Aynı Sayın Başbakan 13 Şubat tarihinde, «fiyat 
ayarlamaları yapılması gerekmiştir» şeklinde ifade 
edecektir. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde, pahalılık 
kendi ümitlerinin fevkine çıktığı, bunu dizginlemek 
için tedbir alamadıkları veya bulamadıkları için, pa
halılığın günahını yurt dışına yükleme gayretinde ol
muşlardır. 

Yine zamanın Sayın Başbakanı, «gelişmiş ülkeler
deki enflasyonun Türkiye'ye yansıması tabiîdir» di
ye 5 Mayıs tarihinde ifade etmiş, «Pahalılıkta bizim 
suçumuz yok; bu pahalılık bütün dünyada var, dün
yadaki bize yansıyor» demiştir. Ne kadar yansıyor 
Almanya'daki ı% 7 fiyat artışı Türkiye'ye? % 30 ola
rak. Birleşik Amerika'daki % 10 fiyat artışı Türki
ye'ye ne kadar yansıyor? ı% 30 olarak. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye henüz dış ticaret 
hacmi bakımından büyük bir değer ifade edememek
tedir miltt geürnı yanında. Millî gelirde 1% 10'nunu 

teşkil etmektedir Türkiye'nin ithalâtı. Milli gelirini
zin % 10 nispetinde bir ithalât yapacaksınız; dışarda 
fiyatlar azamî l% 10 veya Fransa'da olduğu gibi 
% 13 civarında artacak, bu fiyatlar size >% 30 olarak 
yansıyacak. Bunu tabiatiyle bu şekilde kabul etmek 
mümkün değildir; ifade etmesi de her halde bir hay
li güçtür. 

Yine Eylül 1974'te, bu dış bahanenin de pahalılığı 
ifade etmeye yetmediği anlaşılınca, Sayın Başbakanın 
şöyle bir ifadesine rastlıyoruz: «Fiyat artışlarında iki 
önemli faktör rol oynamaktadır. Birincisi dış ülkeler
deki artış, (biraz evvelki gerekçe), ikincisi, bizzat Hü
kümetin felsefesi.» Yüksek fiyat felsefesi. Evet, bu 
da bir tutumdur. Yüksek konjonktür felsefesi; bü da 
bir tutumdur. Ama yüksek konjonktürün halktan ya
na olduğunu iddia eden bir hükümetin başkanı tara
fından; halka zarar vermeyeceği, zammın şifa olaca
ğı iddia edildiği zaman, fukaranın ezilmediği iddia 
edildiği zaman, çarşıdakini, pazardakini buna inan
dırmak mümkün değildir. 

Türkiye'de fakir fukara ezilmiştir C. H. P.'nin 
çok kısa iktidarı döneminde. Nasıl ezildiğini şimdi ra
kamları vererek bir defa daha ifade edeceğim, net 
rakamları vererek ifade edeceğim. 

Gelişmiş ülkelerde fiyat artışları - biraz evvel be
lirttiğim gibi - Batı Almanya'da 7,1 dir 1974 yılında; 
Amerika Birleşik Devletlerinde 10,2 civarında. Tür
kiye 1965 - 1971 arasında % 6'ya, yaklaşan bir fiyat 
artışı görmüş, 1968'de 3,2 dir, 1969'da 7,2 ve 1970'de 
6,7 şeklinde. Ondan sonra istikrarsız dediğimiz dö
nem, partiler dışı veya partilerüstü dediğimiz dönem
de hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisinin vasıl ol
muş olduğu rekora ulaşamamış fiyatlar. 1971; de 
15,9, 1972; de 18, 1973; de 20,5, 1974; te 29,4. Ulaşıla
bilen nihai rekor bu. Ortalama fiyatlar olarak gıda 
maddelerinde en yüksek artışı Türkiye tarihinde 1973 
yılında görüyoruz, % 21,1. Ama bu rekor mutlaka 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kırılacaktır. Nite
kim 1974 yılında kırılmış (A. P. sıralarından «Bravo* 
sesleri, alkışlar), gıda maddelerinde % 35,1 olarak. 
Kaldı ki bu istatistik verileri, İstatistik Enstitüsünün 
kendi endekslerine almış olduğu birtakım maddelerin 
ortalamasını yansıtmakta. Yanlışlar aynı şekilde de
vam ettiği için, doğru kabul edilebilir. Ancak şunu ifa
de edelim ki, özellikle harcıâlem tüketim malların* 
da fiyat yükselişleri % 50 seviyelerinde; fiyatlar % 30 
civarında kaldı. 

«Siz bize % 40 olacak,'% 50 olacak dediniz, gör* 
dünüz mü olmadı» şeklinde bir savunma dinledik, bi
raz evvel. 
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'Değerli arkadaşlarım, evet fiyatlar ortalama 
% 29,4 civarında kaldı.. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yıl sonu itibariy
le % 19,1 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Kümü-
latif artış o, Sayın Baykal, ben ortalamadan bahsedi
yorum. 

BAŞKAN — Münazara gibi oluyor Sayın Baykal, 
lütfediniz. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — % 29,4 
kaldı, % 40 olmadı. Neyin pahasına olmadı? Biraz 
sonra bunu ifade edeceğim. Ne diye fiyatlar % 40 ve
ya % 50 olmadı? Çünkü eksik yatırım yaptınız da on
dan. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ya
tırım yapmadınız. Ne kadar yatırım yapmış olduğu
nuzu kesin rakamlarla biraz sonra ifade edeceğim. Ya
tırım yapmadınız. Şayet yatırım yapsaydınız, şayet 
üretimi kısıtlamasaydınız, şayet işsizlik oranını rekor 
seviyelere vardırmasaydiniz, her halde fiyatlar biraz 
daha yukarıya çıkacaktı. Her halde bütçeyi icra ede-
bilseydiniz (Bütçeyi nasıl icra etmediğinizi de ifade 
edeceğim) o bütçenin açığı konsolide bütçe olarak 
25 milyarı bulacakt. Kamu finansman dengesi 30 mil
yarı aşacaktı, açık bakımından. Biraz sonra rakamları 
ile belirteceğim bunları. Bu takdirde fiyatları % 40'ta 
tutmanız da mümkün olamayacaktı. Çünkü bu kadar 
yüksek açık finansmanla fiyatları elbetteki o seviye
de tutamayacaksınız. Kaldı ki, ı% 30 fiyat artışı övü
nülecek bir şey değildir. <% 30 fiyat artışı bir memle
ket için felâkettir. Bu felâket Türkiye'nin başına çök
müştür. 

Değerli milletvekilleri; bakınız harcıâlem mallar
da Cumhuriyet Halk Partisi hangi fiyatı aldı, hangi 
fiyatı bıraktı? O da bulabilirseniz. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara geldiğinde Türkiye'de unu 338 kuru
şa almak mümkündü, kendilerinin iktidarı bıraktık
ları tarihte 592 kuruşa çıktı, % 75 artış. Şekeri 395 
kuruşa almak mümkündür. Kendileri iktidara geldik
lerinde yaptıkları artırma ile 580 kuruşa alınır oldu 
şeker,'% 25 artış. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Şimdi kaç? 
, YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Evet, şim

di şeker bulunmuyor, Şekeri siz bitirdiniz de bulun
muyor. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) Keşke şe
keri yiyerek bitirseydiniz. Türkiye'nin 950 bin ton 
şekere ihtiyacı olduğunu biliyordunuz. Basiretli bir 
Hükümet olarak ne diye pancar sahasını artırmadı-
nız, ne diye zamanında şeker ithal etmediniz? Bunun 
cevabını veriniz. Türkiye'de şekeri karaborsaya düşü

ren sizsiniz. Şeker fabrikası mı yaptınız? Türkiye'de 
şeker fabrikaları Cumhuriyet Halk Partisi devrinde 
yapılmadı. Türkiye'de 4 tane şeker fabrikası Cumhu
riyet Halk Partisi devrinde yapılmış görünür, ama 
İktisat Vekili Sayın Bayar'ın zamanında yapılmıştır. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) Ondan sonra yapılmış 
olan şeker fabrikaları Demokrat Parti zamanında ve 
bilâhara Adalet Partisi zamanında yapılmıştır. (A. P̂  
sıralarından alkışlar.) 

Margarini 875 kuruşa devraldınız iktidara geldi- " 
ğiniz zaman, 15 liraya bıraktınız. Halen 18 lira, o da 
bulunabilirse. Gazyağını 130 kuruşa aldınız... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Üreticiye öde
nenden bahsetmiyorsun. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Şimdi 
ayçiçeği fecaatinden bahsedeceğim, şimdi pamuk faci
asından bahsedeceğim; sabırlı olunuz. 

Gazyağını 130 kuruştan devraldınız, % 80 fazla-
sıyle 255 kuruşa sattınız. Kaput bezi 680 kuruş idi 
siz iktidara geldiğiniz zaman, 10 liraya çıkardınız 
gelir gelmez, % 47 zam. Ondan sonra da yine arttı. 
Çimentoyu iktidara geldiğiniz zaman 240 liraya bul
dunuz tonunu, % 52 artırdınız, 370 liraya çıkardınız. 
İktidara geldiğiniz zaman demirin tonunu 2300 lira
ya buldunuz, 5600 liraya çıkardınız. Demiri niye kul
lanamadığınızı da ifade edeceğim; keşke demiri kul-
lanabilseydiniz, keşke 700 bin ton demir devretmesey-
diniz stok olarak. 

65 kuruşa gübreyi buldunuz, 185 kuruşa çıkardı
nız, bir kısmını 445 kuruşa çıkardınız, % 300 zam ya
parak. 

Buyurun, bu tablo zamanınızda yapıldı. Bunun 
faili bizler değiliz. Siz tespit ettiniz bu fiyatları. Hat
ta millet o hale geldi ki, «Fiyatı ne olursa olsun, ye-
terki mal bulayım.» dedi. Çünkü, bir de yokluk ge
tirdiniz, kuyruk getirdiniz. Hasta ilâç bulamaz oldu, 
küçük çocuğuna aile babası süt bulamaz oldu, rama
zanda vatandaş yağ bulamaz oldu; un, şeker bula
maz oldu. «Türkiye'de bol tütün var.» diye öğünü-
rüz, sigara bulamaz oldu vatandaş. 

Basiretli iktidar, becerikli iktidar... 7,5 ay içerisin
de Türkiye'yi bir yoklar ülkesi, Türkiye'yi kuyruklar 
ülkesi, Türkiye'yi karneler ülkesi haline getirmekle 
öğünmek mümkünse, buyurun bununla öğününüz.; 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
esasen istikrarı öngöremiyordu. Kendi programı içe
risinde istikrar yoktu, Hükümet programı içerisinde 
istikrar yoktu. Bulabildiği yegâne çare, finansman ça-
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resi. İktisadî Devlet Teşekküllerinde olsun, Devlet 
bütçesinde olsun, hulabildiği yegâne çare zam. Kim
den alıyorsunuz zam yaptığınız zaman? Zam, en gay
rı âdil vergidir. En gayrı âdil vergi, fakirden en faz
la alınan vergidir. Halka dönük iktidar, fakirden en 
fazla vergi alarak iktidarını sürdürmüştür. İşte Cum
huriyet Halk Partisinin halka dönüklüğünün gerçek 
yüzü budur. O kadar halka dönük ki, köylüye üç li
ralık buğdayı yedirir, fakat şehirde ekmeğe sübvansi
yon verir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade edeyim ki, bu 
fiyat kısmını bitirirken, 1973 yılında bu fiyatlar yok
tu, mal yokluğu yoktu, kuyruk ta yoktu. O halde, bu 
kadar «yok» un bir sorumlusu, bir faili var; eğer 
bu marifetse bir şerefi var. Fiyatları bu seviyeye yük
seltmenin, malı bu derece dar hale getirmenin, mille
ti kuyruklara sokmanın şerefi, mutlaka, o zamanın 
idaresine aittir; sorumluluğu varsa, o da o zamanki 
idareye aittir. Millet tabiatıyle bunun failini, bu iyi
liğin kimler tarafından kendisine yapıldığını pekâlâ 
biliyor. 

Bu itibarla, sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sünün, bu Hükümeti birtakım yoklukların sorumlusu 
gibi göstermesini doğrusu yadırgadım. Kendi devir
lerinden gelme sıkıntıları bu Hükümet olduğu gibi 
devralmıştır. Evet, tedbir bulması, çare araması lâ
zım, fakat kolay değildir; bozulanı düzeltmek kolay 
değildir.- Biz de iktidara gelsek, bir süre için büyük 
gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz, Cumhuriyet 
Halk Partisinin yokluk, karne, darlık tesirlerini izale 
edebilmek, milletin hafızasından bu menfi izlenimle
ri silebilmek için, 

Değerli arkadaşlarım, şimdi yatırımları geçiyorum, 
yatırımlarda alınan enteresan neticeler ve büyük ba
şarı burada görülüyor. Devletin resmî rakamları, ge
nel bütçe yatırımlarının % 83 civarında gerçekleşti
rildiğini gösteriyor, değer olarak. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımlarının gerçek
leşme oranı yine değer olarak % 65 - 70 arasında. İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin ve konsolide bütçeden 
yapılmış yatırımları topladığınız zaman, genel ortala
mada, tamının değer olarak yatırım ortalaması % 
65 - 70 civarında bulunmaktadır. Bu değerdeki yatı
rım, % 29,4 artan fiyatlarla, pahalı olarak yapılmış 
yatırımdır. Bütçe yapıldığı zaman düşünülen fiyatlar
la yapılmış değil, sonradan artan fiyatlarla yapılmış 
yatırımdır bu. 

Bu itibarla varılmış olan değer olarak bu netice
yi % 29,4 deflatörü ile düzeltmek icabeder. Bunu t 

düzelttiğiniz zaman önünüze çıkan tablo şudur: Tür*. 
kiye'de değer olarak kamunun yatırımlarının gerçek
leşmesi .% 65 - 70 arası. Fizikî gerçekleşme, - yani 
yaratılan kapasite, yaratılan iş yeri, yaratılan üretim 
hacmi fizikî kapasite % 48 ile 50'dir. Geçen sene bi
zim de söylediğimiz bu idi, «Siz yatırımları % 50'den 
fazal gerçekleştiremezsiniz» diye. Şayet yatırımları 
% 50'den fazla gerçekleştirebilmiş olsa idiniz biraz 
evvel bahsetmiş olduğumuz gibi ki, 12 milyar kamu
da eksik yatırım vardır; 12 milyar eksik yatırım, fi-, 
yat artışları sebebi ile ve eksik nispetlerde yapılan 
yatırımdan gelmektedir. 1974'te programlamış oldu
ğunuz yatırımın, % 100 fizikî gerçekleşmesini sağlaya
bilmeniz için 12 milyar daha fazla harcamanız gere
kirdi kamu yatırımlarında. Bunu yapmadığınız için 
bu netice hâsıl olmuştur. 

Yatırımların yapılmaması neticesinde Türkiye'de 
yeniden 150 bin işsiz ortaya çıkmıştır. Hükümet prog
rama göre 305 bin iş yeri, iş sahası yaratmak mecbu-
riyetindeydi ve buna göre bütçesini icra etmek mec
buriyetinde idi; fakat bu sene ancak 150 bin kişiye iş 
verilebilmiştir, 150 bin yeniden işsiz kalmıştır. 

Kamu yatırımlarında şimdiye kadar bu şekilde bir 
gerçekleşme görülmüyor. Nitekim 1968'de kamu ya
tırımlarının gerçekleşmesi % 104,4, 1969'da % 104,7, 
1970'de % 111,6'dır. 1973 gerçekleşmesi de % 90 kü
sur civarındadır. Bu bahsetmiş olduğumuz yıllarda fi* 
zikî gerçekleşmenin de % 95 - 100 arasında olduğu
nu görüyoruz. Çünkü, o yıllarda fiyat artışları hiçbir 
zaman % 7'yi aşmıyor. 

Özel yatırımlar, maalesef resmî rakamların ifade 
ettiği gibi gelişmiş değil. Çünkü özel sektör kuru
luşlarının, kendi yatırımlarını kendilerinin takip etti
ğini görüyoruz ve kendilerinin çıkarmış olduğu ra
kamlar özel yatırımların program hedeflerinin bir 
hayli altında olduğunu gösteriyor. 

Büyük projelerde ehemmiyetli gerilemeler var. 
Büyük projelerdeki bu ehemmiyetli gerilemeler Tür
kiye'yi önümüzdeki yıllarda altyapı bakımından bü
yük darlıklara götürebilir. Türkiye'nin altyapısının bu 
şekilde aksamasından, Türkiye'nin sanayileşmesi ve 
Türkiye'nin gelişmesi zarar görür. 

Bunlar yine Devletin rakamları, temel mal üreti
minde % 3 ile % 12 arasında, birtakım mühim mad-, 
delerde gerileme görüyoruz. Halbuki bundan önceki-
yıllarda asgarî % 10 artış oluyordu. Camda, çimen
toda, kâğıtta, gübrede, üretimde gerileme var; 1973 
seviyesine göre gerileme var. Halbuki bu üretim sevi-
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yeleri, 1973 seviyesinin asgarî % 10 üzerinde seyret
mesi icabederdi. 

Stoklar: Sene sonunda 900 bin ton çimento, 700 
bin ton demir stoku görüyoruz; 1 milyon ton da güb
re stoku görüyoruz, tnşaat yatırımları (10 aylık sonuç
lara göre) 1973'ün 1 872 000 metrekaresine karşı, 1974 
de 1 483 000 metrekare. inşatta i% 21 eksilme var; 
halbuki 1972'den 1973'e geçişte % 27 artış vardı. 

Çimento stokta, demir stokta, işsiz evinde veya 
kahvede. Millet evsiz açıkta. Un, şeker, yağ var, fa
kat helva yapan yok. İşte C. H. P. Hükümeti bunu 
yapamadı. Bu mallar stokta, işsiz evinde, evsiz kişi 
de açıkta bekledi. Halbuki bu yatırıma dönüşebilir
di. Yatırıma dönüşünce iş çıkardı, yatırıma dönüşün
ce yeni üretim imkânları, yeni satınalma imkânları 
çıkardı; netice itibariyle asgarî 50 bin vatandaş yeni 
yatırıma kavuşurdu. 

% 7,5luk gelişme hızından bahsediliyor. Bu % 7,5* 
luk gelişme nasıl sağlanmıştır? 1973 senesinin % 5,5' 
una rağmen % 7,5'luk gelişme hızı sağladık. Siz mi 
sağladınız bunu? Bu netice 7 aylık iktidarınız döne
minde mi hâsıl oldu, yoksa tabiatın bir lütfü ile mi 
oldu? Sizden evvelki dönemlerin hızlı çarkının 
yavaşlatmanıza rağmen; dönüşünü gene devam ettir
mesinden mi geldi? 1973 senesinde filvaki % 5,5'luk 
bir kalkınma hızı var, ama tarımda % 3'ün altında bir 
gerileme var. Plan, ortalama olarak % 3,7 tarımda ge
lişmeyi öngörmüş; 1973 yılında yüzde sıfır da değil, 
sıfırın altında 3 küsur geri tarım üretimi. 1974'te ta
rım, Plan hedeflerini aşmış ve % 6,9 olmuş. Tarımda
ki bu gelişme, kalkınma hızınızın yükselmesine yar
dım etmiş. Çünkü sanayide geçen sene 12,8'lik geliş
meye mukabil, bu sene elde edebildiğiniz geçici ra
kamlar (Her halde sonradan düzeltilecektir) % 8,5. 
En mühim sanayi branşı olan imalât sanayiinde bu 
miktar % 7,5; büsbütün düşük. Sanayide bu* gerileme 
neye? Mademki Türkiye'yi bir gelişme, kalkınma sü
recine sokmuştunuz; şayet hava şartları iyi olmasay
dı, şayet tarımda % 6,9'luk bir gelişme olmasaydı, 
sanayide temin etmiş olduğunuz bu % 8,5'luk gelişme 
hızıyle acaba kalkınma hızı ne olacaktır; hiç bunu 
hesapladınız mı? 

Tabiatıyle bizim garip bulduğumuz - Türkiye'nin 
gerçekleri belli iken, sıkıntıları belli iken - birtakım 
yeni modeller, yapı değişikliği, halk sektörü, üç at 
- iki araba peşpeşe koşulmuş kim çekiyor, kim götü
rüyor belli değil; birtakım faatazilerle Türk ekono
misine yol verilebileceğinin sanılmasıdır. işte Türkiye 
bu fantazilerin, evvelâ faillerinin kendi kendini ikna 

etmesi, sonra da milleti bunlara ikna etmesi çabala-
rıyle çok kıymetli bir yılını kaybetmiştir, önümüz
deki yıllarda, bu kayıplar yüzünden mal darlığı, yok
luk, işsizlik, pahalılık devam edecektir. Bunların gi
derilmesi için, iktidarların fevkalâde büyük gayretler 
sarf etmesi icap edecektir. 

Türkiye'de 2 milyona yakın açık işsiz vardır ve 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında, işsizlik oranı en 
yüksek olan ülkedir. Yalnız şu rakamı ifade etmek is
terim: Türkiye'de, 1 yıl öncesine nazaran, işsiz sayısı 
% 73 miktarında artmıştır. Başarılı ekonominin ne
ticesi bu... 

Dış ticaret konusunda benden evvel konuşan sa
yın hatipler büyük rakamlar verdiler, isabetli tahliller 
yaptılar; yalnız şunu ifade edeyim, ihracatımızda 
ı% 17,1'lik bir değer yükselişi görülüyor; fakat bu 
dış fiyatların yükselişinden geliyor. Gerçek ihracatın 
miktar bakımından % 22 düştüğünü görüyoruz bu se
ne. Yani ihracat bakımından tonajda % 22 gerileme 
var. 

ithalâtla ihracatın birbirini karşılama oranlarından 
biraz evvel bahsedildi. Ben Türkiye'nin iki mühim dö
viz girdisiyle ithalâtının nasıl karşılandığından bah
setmek isterim. 

Türkiye'nin dış ekonomik dengesinin şimdiye ka
dar gidişindeki sıhhatıyle bundan sonra hangi istika
mete - bilhassa 1974 yşılmda - yöneltildiğini ifade et
mek isterim. 

«ihracat + işçi dövizleri», 1971 yılında ithalâtı
mızın % 98'ini karşılamakta idi. 1972 yılında, «ihra
cat 4- işçi dövizleri,» ithalâtımızdan fazla idi ve 
% 104'ünü temsil etmekte idi. 1973 yılında, «ihracat # 

+ işçi dövizleri,» gene aynı müspet seyri takip ede
rek, ithalâtın % 120'si miktarında fazla idi. 1974 yı
lında «ihracat + işçi dövizleri,» ithalâtın ancak 
% 78'ini teşkil edebilmektedir. 1 sene içinde % 42'-
lik bir düşüş, Türkiye'de döviz rezervlerinin çok ça
buk eriyeceğinin ifadesidir. Petrolden gelme azamî 
500 milyon dolardır. Halbuki dış ticaret açığınız 2,5 
milyar dolardır. 1973 yılında «ihracat + işçi dövizle
ri;» ithalâttan 411 milyon dolar fazlaydı. 1974 yılın
da «ihracat + işçi dövizleri» ithalâttan 820 milyon 
dolar eksik. Bir sene içinde, 1 milyar 231 milyon li
ralık bir menfî fark hasıl olmuştur dış ticaret denge
sini etkileyen. Açıklar, 1971'de 495 milyon dolar, 1972' 
de 672 milyon dolar, 1973'te 782 milyon dolar iken 
1974'te 2 246 000 000 dolara % 300 fazlasıyle ulaş
mıştır. Döviz rezervlerinde % 25 bir eksilişi, yine bu 
senenin rekorları arasında saymak mümkündür, 
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Geçmiş Hükümet, enflasyonu teşvik edici karar
ları almayı âdeta kendine şiar edinmiştir, emisyonu 
artırarak, zam yaparak, açık bütçe uygulayarak. Enf
lasyonu artırmak için ne yapmak lazımsa, bir hükü
met düşünüp de ne yapabilir ise geçmiş Hükümet bu
nu yapmıştır; emisyon hacmine kendi iktidarları sü
resinde, 10 ay içinde yüzde 40 civarında artırmışlar
dır. Ekim 1974 sonunda emisyon hacmi 34 863 000 000 
liradır. Kendileri iktidardaa ayrıldıktan sonra bu 
31,5 milyara kadar düşmüştür, yıl sonu itibariyle. 

Merkez Bankası kredilerini, kamunun finansma
nına tahsis etmeyi şiar edinmişlerdir. Bunun için, 
1973'e nazaran % 50 nispetinde Merkez Bankası kre
dileri kamuya yöneltilmiştir ve artmıştır. 1974 yılında, 
«Biz yüksek taban fiyatı uyguluyoruz,» «Biz toplu 
sözleşmelerle ücretlere fazla bir gelir sağlıyoruz. Bu 
itibarla mevduat artacaktır, bunlar yatırıma dönüşe
cektir» iddialarını bu kürsüden duyduk. Mevduat 
% 9 artmıştır. Sayın Maliye Bakanının sabahleyin 
belirttiği gibi, taban fiyatlarıyle veya toplu sözleşme
lerle ele geçen fazla gelir, maalesef tasarrufa gideme
miştir; tasarrufa gitmek imkânı bırakılmamıştır da 
onun için. Artan fiyatlar, hayat pahalılığı bu fazla 
geliri kat kat götürmüştür ki, sıkıntıdan şikâyet büs
bütün artmıştır. Burada bir noktayı eski Sayın Baş
bakana hatırlatmak isterim. 500 milyonluk kredi va
atleri bu kürsüden yapılmıştır, «Bir iki ay içinde ve
rilecektir» diye yapılmıştır. Hangi çiftçi bir milyon 
kredi almıştır, karşılıksız kredi almıştır? Ucuz trak
tör vaatleri çabucak unutulmuştur. 50 - 60 bin liraya 
traktör alan var mıdır? Güneydoğu Anadolu'nun su
lanacağı, seçim meydanlarında kesinlikle vaadedil-
miştir. Ne yapılmıştır? Girdi maliyetleri % 100 artı
rılmıştır. 

Şimdi bir nebze birkaç enteresan noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Pamuk 1973 senesinde 10 liradan satmalınmıştır, 
1974 yılında tespit edilen fiyat 8 liradır. Fiilen 5 ilâ 
5,5 lira arasında satılmıştır pamuk. Zamanın Hükü
metinin sayın yetkilileri pamuk tarlaları içinde bü
yük bir neşe ile köylülerle beraber fotoğraf çektir
mişlerdir, ama pamuk kuyrukları kilometrelerce uza-
yınca, pamuk üreticisi aracıya mahkûm edilince, 
5 - 6 liraya satmaya mecbur edilince, hiçbir sorum
lu köylünün yanında görülmemiştir. Pamuğun mali
yeti 7,5 ilâ 8,5 liradır. 8 lira fiyat ile pamuk üreticisi 
nasıl himaye edilmiştir? Bunu izah mümkün değil
dir. Kaldı ki, pamukta uygulanmış olan ihracat po
litikası da, hem Türkiye'nin ödemeler dengesine 

menfi etki yapmış, hem de Türkiye'yi büyük bir dar 
boğaza itecek hale getirmiştir. Tütünde C. H. P. nin 
büyük bir gururu vardır. 1974 yılında kampanya açı
lırken, baş fiyat ilân etmişler ve 20 lira ortalama fi
yata ulaşmayı C. H. P. nin büyük zaferi olarak ilân 
etmişlerdir. 

Tütün fiyatlarının dışarıda olağanüstü yükselişi, 
bir gram stokun devredilmeyişi faktörleri tamamen 
unutulmuş, 20 lira ortalama fiyat C. H. P. nin ola
ğanüstü zaferi diye ilân edilmiştir. C. H. P. iktidar
dan gitmiştir, bu sene tütün ortalama fiyatı 33 lira
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

C. H. P. üzümün 17 liraya satılmasını engellemiş
tir. Vatandaşa, «Üzümünüzü satmayınız, 25 liraya 
satacaksınız» demiştir; kendisi iktidara gelmiştir, 8 
liradan üzüm almıştır. 

Biraz evvel şeker meselesinden bahsettik. Tür
kiye'yi şekersiz bırakmıştır. C. H. P.. Zamanında it
hal edebilirdi, pancar sahasını genişletebilirdi. Şeker
siz bırakmakla da yetinmemiş, pancar üreticisini de 
güç durumda bırakmıştır. Artan girdi fiyatları kar
şısında tespit etmiş olduğu taban fiyat, pancar üre
ticisini tatmin etmekten ve masraflarını karşılamak
tan çok uzaktır. 

Ayçiçeğini 875 kuruştan bulup 18 liradan bırakır
ken üreticiye ne vermiştir C. H. P.? Eğer yanılmıyor
sam, ayçiçeğinin fiyatı kilo başında 50 kuruş civa
rındadır C. H. P. nin ayçiçeğine yapmış olduğu ilâ
ve, tüketiciye 10 lira zam, üreticiye 50 kuruş... îşte 
C. H. P. nin halka dönük yanının uygulaması bu. 
İfadesi bir başka türlü, fakat uygulaması bu. 

Çay bir ayrı dramdır. «Çay sahası tahdidi» diye 
bir yenilik çıkarılmıştır. Çay üreticisi birtakım gayri-
meşru yollarla, birtakım aracılara komisyon ödeye
rek çayını elinden çıkarmıştır. Ondan sonra çay tah
didi kaldırılmıştır. Çay üreticisinin de bütün parası 
ödenememiştir, kendisinden sonra gelen Hükümete 
borç bırakılmıştır. 

Gübrede Türk çiftçisinden ayrıca 7,5 milyar lira 
talep edilmiştir. Bu sene çiftçi ya nadasa gitmek du
rumundadır, ya eksik gübre kullanmak durumunda
dır veya gübresiz ekime zorlanmak durumundadır. 
7,5 milyar liralık fazla gübre finansmanını çiftçi kar
şılayamaz. Ziraî kredilerinizde bu kadar artma yok
tur. Taban fiyatlarınız bunu karşılayacak seviyelere 
hiçbir zaman çıkarılamaz. Hani çiftçiye refah? Hani 
âdil gelir dağılımı? 

Hayvancılıkta taban fiyatı ilân etmiştir, uygula-
yamamıştır. Et ve Balık Kurumu Şark'ta hayvanı 
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alamamıştır, hayvana yem ulaştırılamamıştır. Hay
vanlar çok ucuz fiyatla elden çıkarılmak mecburiye
tinde kalınmıştır. Hayvancılıkla geçinen Doğu Ana
dolu köylüsü mustarip ve sefil duruma düşürülmüş
tür. Bu mu aldığınız isabetli tedbir? 

Muhtaç olunan tohumluğun ancak beşte biri sağ
lanabilmiştir iktidarınız tarafından. İlâç fiyatları iki 
misline çıkarılmıştır ve ancak % 50'si temin edilebil
miştir. Köylü feryat etmiştir zamanında, «Pamuğu
mu tarlada korumak için^ ilâç bulunuz, buğdayımı 
korumak için ilâç bulunuz» diye Bu feryatlar maa
lesef neticesiz kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu sonuçlar tabia-
tıyle yanlış ekonomik kararların, bazı doktriner inat
ların sonucudur ve Türkiye gerçeklerine kâfi miktar
da vakıf olamamanın sonucudur. Ancak böyle bir 
tablo meydana geldiği zaman bir siyasî iktidarın iki 
akıbeti vardır: Bu akıbetin birini kendi tayin eder, 
diğerini millet tayin eder. C. H. P. siyasî iktidarı bu 
akıbetini kendisi tayin etmiştir. İktidardan çekilip 
gitmiştir. Çünkü kendisi çekilip gitmeseydi, elbette 
çekilip gitmesinin gerektiğine millet karar verecek
ti pek kısa ibr süre içinde. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Ergenekon, 
lütfen tamamlayınız. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, burada kamu maliyesinin sıkıntılarını 
ve demin bahsetmiş olduğum açığın detaylarını maa
lesef süre dolması sebebiyle tam olarak veremiyorum. 
Yalnız Sayın Baykal'ın konuşmalarının sonunda bah
şetmiş olduğu bir noktaya temas. edeceğim: •«% 67 
oyun nasıl bir kompozisyonla elde edildiğini» sordu
lar, 

Şunu ifade edelim ki; Türkiye'de milletin <% 67'si 
«Sola hayır» demiştir, C. H. P.'ye «Hayır» demiştir. 
Evet, % 67'sinin tamamı «A. P.'ye evet» dememiş
tir, «M. S. P.'ye evet» dememiştir; fakat % 67'si 
müştereken «Sola hayır» demiştir. İşte bu itibarladır 
ki, «% 67 sola karşı bir grup vardır» diyoruz. 
«% 67 çok büyük bir ekseriyettir» ve «Sola karşı 
çok büyük bir güçtür» diyoruz. % 67'nin kompozis
yonunu merak edenlere cevabım budur. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. 
Sayın Baykal konuşmalarının sonunda, muhtelif 

parti sözcülerinin seçim öncesi birbirlerine ve parti
lerine söylemiş oldukları sözleri burada tekrar etti
ler. Şunu ifade edeyim: Bu tekrarlar içinde gönül ar
zu ederdi ki, siyasî samimiyet icabı kendilerinin de 

I muhtelif partiler hakkında söylemiş olduklarını bu
rada ifade etsinler. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Ergene
kon. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisinde birtakım yanılmalar vardır. 
Özellikle son yanılgıları büyük tarihî yanılgıdır. O 
yanılgıdan pişman olmanın yanılgısı bir ayrı yanıl
gıdır. Fakat Adalet Partisi tarihî içinde bir yanılgı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; evet, karşımızda güvenoyu 
almamış bir Hükümet vardır; fakat devam edecek 
olan bir Devlet vardır. Devleti bütçesiz bırakmamak, 
Devleti işler halde tutmak, Devlet görevi almış olan 
her kişinin, özellikle her Parlamenterin vazifesidir. 
Biz, yarın gelecek iktidarların bu bütçe üzerinde ken
di damgalarını vuracağına, kendi tasarruflarını yapa
cağına inanıyoruz. Fakat Parlamentonun işlemesi, 
Devletin ayakta kalabilmesi için bu bütçenin, Dev
let hayatının bir unsuru olarak çıkarılması gerekti
ğine de inanıyoruz. Bütçenin çıkarılmasiyle, Hükü
metin güvenoyu alması arasında bir ilişki bulunma
sı da hiçbir şekilde mümkün değildir. 

Bu itibarla, Adalet Partisi Grupu adına hepinizi 
saygiyle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar...) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Sayın Güneş, bir hususu öğrenmek istiyorum efen

dim. 70 nci maddeye göre söz talebiniz var idi. 
Sayın Feyzioğlu'nun konuşması esnasında zabıttan 
okuduğu hususu inceledim. Aynen, zabıtta mevcut 
önerinizi Sayın Feyzioğlu okumuş bulunuyrolar. Bu 
önerinizle diyorsunuz ki, «İstifa etmiş hükümetler, 
güvenoyu almamış, müstafi hükümetler bütçe getire
mezler. Getirmeyeceklerine göre bütçeler Karma Ko
misyona gidemez, Karma Komisyon da bu esasa gö
re sevk edilmiş bir bütçe bulunmadığına göre teşek
kül edemez» buyuruyorsunuz. Altından ilâvp ediyor
sunuz» bir yetki kanunu ile mesele halledilebilir» di
yorsunuz. Bu yetki kanunundan kastınız da geçici 
bütçedir; başka izahını bilemiyorum. «O takdirde, 
Karma Komisyonun teşkili mümkündür buyuruyor
sunuz. Yani, geçici bütçe için Hükümetin tasarı sevk 
etme yetkisini ve bu ahvalde bir Karma Komisyon 
kurulmasını kabul ediyorsunuz. Efendim, başka tür
lü bir mana çıkarmak mümkün olmadığı için sor
mak lüzumunu hisettim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Hayır Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz arz edeyim: 
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Efendim, Sayın Feyzioğlu buradan kendine göre 
bir mana çıkardı ve benim Bütçe Komisyonunun 
Anayasanın 85 nci maddesine göre kurulmasına rı
za gösterdiğimi... 

BAŞKAN — Hayır, o manada değil efendim. Za
bıtlarda da görüldüğü üzere Sayın Feyzioğlu; «Ge
çici bütçe için bu komisyonun kurulmasına taraftar
sınız, bütçe için değilsiniz» diyor, «Bu ayrım nere
den geliyor?» diyor. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
kendileri, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz 
Baykal'ın söyledikleriyle benimkiler arasında bir çe
lişki bulduğunu ileri sürdüler ve benim Danışma Ku
ruluna vermiş olduğum mütalaanın bir kısmını oku
dular. Zannediyorum, Sayın Deniz Baykal'ın konuş-
masiyle benim mütalaam arasında bir çelişki olma
dığını belirtmek ve bunun hukukî sebeplerini izah et
mek benim hakkımdır. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum da Sayın Gü
neş; konuşmanızdaki paragrafı aynen okumuş Sayın 
Feyzioğlu. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan; ben, 
benim söylediğimden farklı bir şeyin bana izafe edil
diği kanâatindeyim. Siz ise, «Senin söylediğini oku
du; yani sizin söylediğinizden farklı bir mana atfet
medi» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bunu oylamanız 

icabedecektir. 
BAŞKAN — Direniyorsanız oylayacağım tabiî. 
Efendim, Sayın Güneş'in direnme halini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim... 

Söz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Er-
bakan'ın. Buyurunuz Sayın Erbakan. (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar...) 

M. S. P. GRUPU ADINA NECMETTİN ERBA
KAN (Konya) — Muhterem Başkan, Yüce Mecli
sin muhterem üyeleri, Yüce Mecliste 1975 senesi büt
çesi müzakere ediyoruz. Sözlerime başlarken hepini
ze Millî Selâmet Partimiz Grupunun selâm ve say
gılarını sunuyorum. 

Konuşmama başlarken, yine, her şeyden önce, bu 
bütçeyi çok kısa bir zamanda hazırlayarak, vaktin
de Yüce Meclise getirip takdim etmek üzere büyük 
gayret sarfetmiş olan Hükümete, geceli gündüzlü ça
lışarak bütçeye kıymetli katkılarda bulunmuş olan 
Yüce Meclisin Bütçe Karma Komisyonu üyelerine ve 
yine bütçe üzerinde kıymetli çalışmalar yapan Yü

ce Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyelerine te
şekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Bütçe, bilindiği gibi, memleketin ekonomik ve 
sosyal hayatına yön veren, manevî ve maddî kalkın
masına hız ve istikamet veren çok önemli bir kanun
dur. Bunun üzerinde büyük bir titizlikle durmak mec
buriyeti vardır. Diğer yandan, bütçe kanununun Mec-
lislerdeki müzakeresi hükümetlerin icraatının gözden 
geçirilmesi, onların eleştirilmesi ve tanzim edilmesi 
bakımından da büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Ekonomik ve sosyal hayatı tanzim eden, yurdu
muzun manevî ve maddî kalkınmasına istikamet ver
mek bakımından önümüze getirilmiş olan bütçenin 
acaba mahiyeti nedir? 

Bir bütçe her şeyden önce, milletin ihtiyaçlarını 
karşılayacak mahiyette olmalıdır. Bütçe hazırlanırken, 
şu şu şu devlet daireleri var; bunların şu masraf ihti
yaçları mevcuttur; şu kadar da yatırım yapmak isti
yorlar; biz de bunları şu imkânlarla karşılıyoruz zih
niyeti ile hareket edilmemeli, bilâkis, milletin şu dert
leri, şu meseleleri, şu ihtiyaçları var; bu ihtiyaçları 
karşılamak için şu yoldan hareket ediyoruz, bu iler
lemeyi getiriyoruz, şu ferahlığı getiriyoruz zihniyeti 
ile hareket edilmelidir. 

Bugün her şeyden önce milletimiz pahalılıktan 
yokluktan, işsizlikten, fakirlikten, refah seviyesinin dü
şüklüğünden, yurdumuzdaki coğrafî ve zümreyi den
gesizlikten şikâyetçidir. Bundan başka, yol, su, elek
trik, mektep, hastane, sağlık yurdu, doktor, ebe, ziraî 
sulama, tohum ve hayvancılığın gelişmesini istemek
tedir. Yine milletimiz, asayiş, iş barış, devlet - mil
let kaynaşması, manevî kalkınma ve maddî kalkın
ma istemektedir; Devletimizin bütün dünyada şahsi
yetli, itibarlı bir devlet olmasını istemektedir. 

Bütçe, bu meselelere bir hal çaresi getirecek bir 
zihniyet ile hazırlanmış olmalıdır. Milletimiz önce pa
halılıktan şikâyetçidir, bunda da haklıdır. Çünkü pa
halılık Son yıllarda görülmemiş derecede artmıştır. 
1971 - 1972 yılları Temmuz ayı. devreleri arasında 
yurdumuzda tüketici malların fiyatlarındaki artış 
% 15, 1972 - 1973 devresinde % 18,9 ve 1973 - 1974 
devresinde ise bu % 29 oranına çıkmıştır. Buna mu
kabil, meselâ Almanya'da bu rakamlar yukarıdaki 
yıllar itibariyle % 5,7, % 7,2 ve % 7,5 civarında bu
lunmaktadır. 

Gerçi, bilhassa 2 yıl önce dünyada meydana ge
len petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyle bütün ül
kelerde bir fiyat yükselişi meydana gelmiştir. Fakat 
bizim yurdumuzdaki fiyat yükselişi, ekonomimiz te-: 
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melinden tanzim edilmediği ve gereken köklü ıslahat I 
yapılmadığı için diğer ülkelerden kat kat fazla ol
muştur. Bizim milletimiz pahalılığın yükü altında, 
öbür milletlerden daha çok kalmıştır. 

Hiç şüphesiz, pahalılıkla mücadele yalnız bütçe 
ile olmaz. Bir ülkedeki para - kredi politikası, üreti- I 
mi artırma, iktisadî hayata hız ve kolaylık getirme, 
taban fiyatı ve ücretler politikasının da fiyatlar üze
rinde, pahalılık üzerinde önemli tesirleri vardır. An
cak bütçenin de rolü büyüktür. Pahalılıkla mücade- j 
le için bütçe denk olmalıdır. Bütçede israf olmama
lıdır. Carî masraflar değil, yatırımlar artırılmalıdır. 

Acaba önümüze getirilen bütçede bu hususiyetler 
mevcut mudur?.. Bütçenin hakiki açığı nedir? Önü
müze getirilmiş olan 1975 yılı konsolide bütçesi 
127 350 000 000 TL. ile bağlanmıştır. Bu giderlere 
mukabil, gelir 99 355 000 000 TL. olup, 8 milyar 
liralık bir açık vardır ve bunun dahilî istikrazla karşı
lanacağı ileri sürülmektedir. Daha henüz, Kıbrıs için 
çıkartılmış olan barış tahvilleri satılamamıştır. Bu 
itibarla bu 8 milyar liralık iç istikrazın, mevcut şart
lar altında kolaylıkla karşılanması mümkün değildir. 
Dolayısıyle bu 8 milyar liraya - pratik olarak - bir 
açık gözüyle bakmak gerekir. 

Diğer yandan önümüze getirilmiş olan bütçede, I 
asıl iktisadî Devlet Teşekküllerinin fiyat politikası ve I 
kooperatiflerin alımları dolayısıyle, bu yıl içerisinde 
meydana gelecek olan zararların karşılanmasına ait 
fonlar mevcut değil. Geçtiğimiz yılda, bu miktarlar 
buğday sübvansiyonu takriben 3 milyar lirayı, güb
re sübvansiyonu takriben 4 milyar lirayı, pamuk süb
vansiyonu takriben 4 milyar lirayı, şeker sübvansi
yonu takriben 1 milyar lirayı, yağ takriben 1 mil
yar lirayı bulmuştu. Bu yılda bu miktarlar, geçen yıl
dan daha az olacak değildir. Bu itibarla bütçede gör
mediğimiz takriben 13 milyar liraya yakın para, bu 
yıl tekrar piyasaya sürülecektir, bütçede karşılığı ol
madan piyasaya sürülecektir. Nitekim geçen sene bu 
zorlama olmuştur, Merkez Bankasının emisyonları 
büyük mikyasta artmıştır. Geçen sene başında 
2 039 000 000 dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 
bir yandan 1 669 000 000 dolara, yani 400 milyon 
dolar rezervler düşerken, emisyon miktarı % 32 ar
tarak, takriben 10 milyar liralık bir artış göstererek, 
33 477 000 000 Türk lirasına çıkmıştır. Kaldı ki, Hü
kümetin getirmiş olduğu bütçe, Meclis Komisyo
nunda görüşülürken ayrıca üzerine 1 milyar liralık 
ilâve yapılmıştır. Memur katsayılarında yapılan de
ğişiklik Yüce Meclis tarafından kabul edildiği tak- j 
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dirde, takriben 3 milyar liralık bir ilâve daha olmak
tadır. Bütün bunlar dikkate alındığı takdirde, 125 
milyar liralık bir bütçede, takriben 25 milyar lira ve
ya yüzde olarak ifade etmek lâzım gelirse, 100 mil
yar liralık bir bütçede en aşağı 20 milyar liralık bir 
açık, söz konusudur. Bunun manası, bugün vatan
daşın cebinde bulunan bir 100 lira, bu yıl içerisinde 
kıymetini 80 liraya düşürecek demektir. 

Esasen diğer yandan, başka rakamlar da bu va
kıayı teyit etmektedir. Bilindiği gibi, paramızın kıy
meti yıldan yıla düşmektedir. Eski devalüasyonları 
bir tarafa bırakıp, sadece son 4 - 5 yıldaki hareketi 
gözönüne alacak olursak, şimdi dolara bağlılık vesi
lesiyle, sık sık paranın kıymeti düşürülmektedir. 1970 
yılının 10 Ağustosunda yapılmış olan, % 66,3'lük bü
yük devalüasyondan sonra, bugüne kadar 10 kere 
daha devalüasyon yapılmıştır. En son, 30 Ocak 1975* 
te yapılmış olan devalüasyon ile, 1970 yılında 4,09 
Türk lirası değerinde olan 1 markın kıymeti, bu sefer 
5,95 liraya yükselmiştir. Yani, şu geçirdiğimiz 4 - 5 
sene esnasında, sürekli olarak yapılan 10 devalüas
yon neticesinde, paranın kıymeti cem'an % 45 ora
nında düşürülmüş bulunmaktadır. Bu, sıhhatli bir 
ekonominin gidişi değildir. Para sabit tutulmaya ça
lışılmalıdır, ideal netice budur. Bunun için paramı
zın dolara bağlı olarak değerinin devamlı' düşürül
mesinden derhal vazgeçilmelidir, paramıza şahsiyetli 
bir mahiyet verilmek lâzım gelir. 

Bütçede, her şeyden önce ttüyük bir israf bulun
maktadır. İsraflar bütçede çeşitli şekilde yer almak
tadır. israf yalnız bütçede kamu harcamalarında de
ğil,. maalesef milletimize gereken alıştırma yapılmadı
ğı için birçok sahalarda önümüze çıkmaktadır. Daha 
geçende bir vatandaşımızın, istanbul'da bir otelde 
5 milyon lira harcayarak, bir büyük israf içerisinde 
bir büyük düğün yaptığına şahit olduk. Bu israflar, 
hiç şüphesiz memlekete büyük zarar vermektedir. Bu 
israfların aslında Devlet tarafından önlenmesi lâzım 
gelir. Fakat yapılan tespite göre, maalesef 1966 sene
sinde, Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasa Mahke
mesine yapmış olduğu bir müracaat üzerine «Men-i 
tsrafat Kanunu» iptal edildiği için bugün hükümet
ler bu çeşit israfları önlemek imkânına sahip bulun
mamaktadırlar. 

Bizi, bütçe münasebetiyle asıl kamu harcamaların
daki israf ilgilendirmektedir. Bu israf iki şekilde ol
maktadır : Bir tanesi bütçe içinde yer alan israf, di
ğeri ise tatbikattaki israftır. Bütçe içinde yer alan is
rafı da üç ayrı grupta toplamak mümkündür : Bir 
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kısmı açık israftır, diğer bir kısmı gizli israftır, bir 
kısmı da muzır israftır. 

Bakınız burada açık israflar herkesin takdirine 
göre kolaylıkla tespit edilebilir. Gizli israftan maksa
dımız şudur : Bugün memlekette en iyi çalışan dev
let dairelerimizden bir tanesi Karayollarıdır. Önümü
ze getirilmiş olan bütçeyi incelediğimiz zaman, gördü
ğümüz şudur : Karayollarının bütçesi 5,6 milyar ola
rak gelmiştir. Halbuki bu yıl Karayolları birçok ma
kineleri kullanacaktır, bunların amortismanları ve es
kimeleri de hesaba katıldığı takdirde 6,1 milyar lira
lık bir harcama yapılacaktır bu yıl. Bu harcamaya 
mukabil Karayollarının faydalı olarak yapacağı ya
tırım 2,8 milyar liradır. 

Böylece, Karayollarının 6,1 milyar liralık umumî 
harcamasının % 55'i umumî masrafa, % 45'i de sa
dece faydalı yatırıma gitmektedir. Bu nispet % 15 
olmak lâzım gelir. Karayolları teşkilâtının faydalı ya
tırımlara göre kendi masrafı, diğer ülkelerde % 15 
mertebesindedir. Bu nispetin bizde % 55 gibi çok bü
yük oluşu, bir gizli israftır. Takriben 3 milyar lira
lık bir israfa tekabül etmektedir. Burada, ya Kara
yolları teşkilâtı yapacağı işe göre tanzim edilmelidir 
veyahut da, daha doğrusu, mevcut teşkilâtı rantabl 
kılacak hacimde Karayolları iş yapmak mecburiyeti 
vardır, eğer diğer ülkelerdeki ölçüler içinde bir. tat
bikat yapmak istiyorsak. 

Yine gizli israftan diğer bir numuneyi şöylece zik
retmekte fayda görüyorum : Meselâ petro - kimya 
tesisleri, îpraş'ın yanında kurulmuş olan bu tesis
lerin kapasiteleri kuruluşta daha dünya standartları
na nazaran düşük tutulmuştur. Böylece bu tesislerin 
mamulleri, bugün dünya fiyatlarından çok yüksek ol
maktadır. Bu itibarla rakamlara bakıldığı zaman açık
tan görülmüyor, fakat bu çeşit hareketler dolayısıyle 
gizli israf yapılmış olunmaktadır. Önümüze getirilmiş 
olan bütçenin içinde bunun çeşitli misallerini görmek 
mümkündür. 

Sizlere muzır israftan da bahsetmek isterim; büt
çede birtakım umumî kelimeler altında içkili ziyafet
ler için̂  birçok paralar konmuştur, bu muzır israf di
yebileceğimiz bir kalemdir. Yine meselâ, İstanbul'da 
Haseki Külliyesinin içine şeffaf mermerden banyolar 
yerleştirilerek turistlere bir otel haline getirilmesi zih
niyetinin tatbikatı bir muzır israftan başka bir şey 
değildir; fakat çok şükür geçen sefer, bunun bu mak
sat için kullanılmasını Önledik. Ancak bizden önce. 
yapılmış olan bir israfı ortadan kaldırmak mümkün 
olmamıştır. Yine şuradaki Ürgüp'te musluğundan şa

rap akan Paris Oteli, muzır israfın açık örneklerinden 
birisini teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki, 
bütçe harcamaları kalemlerinde bir çok israflar mev
cuttur. 

Diğer yandan, asıl büyük israf tatbikatta olmak
tadır. Çok defa ihtiyaçtan daha az arsalar alınarak, 
bazen de ihtiyaçtan fazla arsa alınarak israflar ya
pılmaktadır. Bundan başka işleri tanzim etmemek 
yüzünden her sene milyarlar heba olmaktadır. Mü
teahhitlerin işlerini vaktinde tamamlamamaları, per
sonelin iş ile doyurulmaması, malzemenin zamanın
da verilmemesi, ihalelerin vaktinde açılıp intaç edil
memesi yüzünden yatırımlar çok büyük zarar gör
mektedir ve bunların yanında da bilhassa Maliye
nin tutumu itibariyle yatırımcı müesseselere ihtiyacı 
olan para damla damla verildiği için, bizzat yatırım
ların gereken hızla yürümesi Maliyenin tutumu yü
zünden de büyük mikyasta babalanmaktadır. 

İsrafları ortadan kaldırmak, kalkınmanın mem
lekete refah getirmesinin temel şartıdır. Asıl bu nok
talar Türkiye'nin kalkınmasının can damarını teşkil 
etmektedir. Bakınız, tatbikattaki bu israflardan do
layı, meselâ Keban'ın birinci ünitesinin beş yılda bi
teceği hesaplandığı halde dokuz yılda bitmiştir. Pro
je bedeli 320 milyon dolar olduğu halde 500 mil
yon dolara tamamlanmıştır. Kaldı ki, 320 milyon do
larken, doların kıymeti dokuz lira idi; tamamlandığı 
zaman bedel 500 milyon dolara ve doların kıymeti 
ondört liraya çıkmıştır. Böylece, dolar kıymeti, tat
bikattaki aksaklıklardan dolayı % 66 artmış, Türk li
rası olarak değer artışı ise % 100'ü aşmış bulunmak
tadır. 

Yine, Seydişehir'deki Alüminyum tesislerinin pro
jesi dört yılda tamamlanmak üzere hazırlandığı hal
de, altı yıla çıkmıştır, iki buçuk milyar liraya tamam
lanacağı halde, beş milyar lirayı bulmuştur. 

Bu itibarla, tatbikattaki israflar, tatbikattaki asıl 
büyük kayıplar, bütçenin içinde gördüklerimizi kat 
kat aşmaktadır. Aslında, tatbikata bakacak olursak 
sayısız misal görmek mümkündür; hatta aksine ras-
lamak çok nadir olarak mümkün olmaktadır. 

tsrafın önlenmesi bir zihniyet ve eğitim meselesi
dir. Bunu toplumumuza maletmek, mekteplerimizde 
bilfiil önemli bir mesele olarak ele almak mecburi
yetindeyiz. israfın kökünden halledilmesi ancak, top
lumumuzun, çocuklarının tabağına yiyebileceği ka
dar yemek koyması, konulan yemeğin tamamını ve 
sofraya düşen ekmek kırıklarını dahi alıp yemeye 
alıştırması gibi bir millî davranışla mümkün olabilir. 

— 65 — 
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Bütçede, israflardan başka, benden önce konuşan 
arkadaşlarımın da rakamlarla ifade ettiği gibi, aslın
da, sabit fiyatlarla yıldan yıla artması gereken yatı
rımların da artmadığı görülmektedir. Cari masraflar 
artıyor; fakat yatırımlar sabit fiyatlarla yıldan yıla 
azalıyor. Bakınız, bütçede kullanılan deflatörler yan
lıştır : Önümüze getirilmiş olan bütçede, 1974 sene-
nesinden 1975 senesine geçerken, % 7'lik bir fiyat 
artışı kabul edilmiştir. Halbuki, bu; mümkün değildir. 
Ondan dolayı, hakiki fiyat artışı üzerinden hesaplar
sak, bu, bu sene yapılması icabeden yatırımlar, bizim 
önümüze getirilen rakamlardan çok düşük olacak de
mektir. 

Diğer yandan, Kamu İktisadî Teşekküllerinin ya
tırımları için bütçede getirilmiş olan kaynaklar ye
terli ve kuvvetli kaynaklar değildir. Kamu İktisadı 
Teşekkülleri geçen sene % 80 bir gerçekleşme kay
detmiş, 19 milyar liralık bir yatırımın ancak % 80'i-
ni yapabilmiştir. Geçen sene 15 milyar liralık bir ya
tırım yapılmışken, bu sene 30 milyar liralık bir yatı
rım yapılacağını kabul etmek mümkün değildir. Kal
dı ki, bunun için gösterilmiş olan kaynaklar emni
yet verici değildir. Dış krediler, dahilî istikrazlar, bü
tün bunlar hesaba katıldığı halde, ayrıca 7 milyar li
ralık bir döviz kredisinden söz edilmektedir. Bunlar 
orta yere emniyetli, sağlam kaynaklar olarak görül
mesi mümkün olmayan bir tablo koymaktadır. Bu 
sebepten dolayı, hakiki veçhesiyle bu yılki yatırımlar 
mutlak değer itibariyle, artacağına azalmakta; fakat 
cari masraflar maalesef yükselmektedir. 

Diğer yandan, bütçede gösterilmiş olan yatırımları 
da hakiki yatırım olarak telâkki etmek mümkün de
ğildir. Çünkü, birçok daire, çeşitli personeli, vasıtayı, 
malzemeyi yatırım faslından almakta; fakat kendi 
cari, umumî işlerinde kullanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, size kısaca arz ettiğim 
şu birkaç nokta dahi, önümüze getirilmiş olan bütçe
de, her şeyden önce, «bütçenin denk olması» husu
siyetinin bulunmadığını, çeşitli israflar içerisinde bu
lunduğunu ve yatırımların fiilen artırılmış olması lâ
zım gelirken, bu vasfın da bulunmadığını göstermek 
için kâfidir kanaatindeyim. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Millî Selâmet Par
tisi olarak, denk yatırımları artırıcı olması ve israflar 
bulunmaması temel şartına uymadığı için, önümüze ge
tirilmiş olan bu bütçeyi zihniyetimize uygun görme
miz, normal şartlar altında bunu tasvip etmemiz müm
kün değildir. 

Diğer yandan, pahalılığı önlemek için, her zaman 
jfade ettiğimiz gibi, bu bütçenin içerisine şu temel de-
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ğişikliklerin inikaslarını görmek mecburiyetindeydik: 
Millî görüşün ileri sürdüğü köklü değişiklikler yapıl
madıkça, pahalılıkla ciddî bir mücadele yapmak müm
kün değildir. Biz, getirilen bütçede bunun izlerini gör
mek isterdik. 

Şu üç nokta son derece hayatî ehemmiyeti haiz
dir : 

Pahalılıkla mücadele için sömürücü faizin kaldı
rılması; yerine, birçok Batı ülkelerinde gittikçe yay
gınlaşan «kâr ortaklığı» sisteminin getirilmesi şarttır. 
Halen carî olan koyu sömürücü faiz, pahalılığın ve 
para kıymeti düşmesinin başlıca sebebidir. Fakiri ve 
dar gelirliyi ezmektedir. Haksızlıktır ve bir zulüm ma
hiyetindedir. 

İkinci önemli bir nokta olarak, bugünkü vergi sis
temleri de pahalılığa sebep olmaktadır. Bugünkü 
vergi, fakire ödettirilmektedir; iş hayatını engelle
mektedir; yatırımı frenlemekte ve küçültmektedir, 
pahalılığa sebep olmaktadır. Karmakarışık bir sistem 
halindedir; kökünden ıslahı şarttır. Yerine, basit öde
me imkânı olandan vergiyi alacak adil bir sistemin 
getirilmesi şarttır. 

Katma değer sistemine geçmek bir adımdır; fakat 
asıl çare değildir. 

1975 yılı gelir bütçesini incelediğimiz zaman, bu 
bütçenin % 20'sinin, malî imkânı olanlara ödettiri
len kaynaklara dayandığını; % 80'inin ise fakir halka 
ödettirildiğini görüyoruz. Bu yanlış bir sistemdir, 
haksızlıktır; vergi sisteminde bu köklü değişikliğin 
mutlaka en kısa zamanda yapılması mecburiyeti var
dır. Bunun için ilk adım olarak, en az geçim indirimi 
haddi artırılmalıdır; böylece, ufak ücretlerden hiç 
vergi alınmamalıdır; halkın nafakasından vergi alın
maya son verilmelidir. 

Üçüncü mühim bir konu, kredilerin kullanılma
sıdır. 

Bankalarda birikmiş olan paraların ve Devletçe 
verilmiş olan kredilerin tevcihinde yaygın kalkınma, 
sosyal ve ekonomik verimliliğin artırılması esas alın
malıdır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan 
sistemden mutlaka vazgeçilmelidir. İsrafın, lüksün des
teklenmesine son verilmelidir. Bilâkis, işçiye iş bulu
cu, çalışan işçinin parasının emniyete alınması, istih
salin artırılması, birikmiş paraların tevcihinde . esas 
alınmalıdır. Bunun için de proje kredisi sistemine ge
çilmelidir. İşçi bordrolarının ödenmesine ağırlık ve
rilmelidir; yaygın kalkınmayı gerçekleştirecek banka
lar bir an evvel faaliyete geçirilmelidir. Devlet Sa-
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nayi ve îşçi Yatırım Bankası ve Kooperatifler Ban
kası bir an evvel bu hizmetleri yapmak için yola çık
malıdır. 

Pahalılıkla mücadele hiç şüphesiz, geniş bir tedbir
ler manzumesinin yürürlüğe konmasıyle mümkündür. 

«Mitil Selâmet Partisi olarak siz geçen sene ikti
darda idiniz; bu fikirlerinizi niçin tatbik etmediniz?» 
sorusunun cevaplandırılmasında yarar görüyorum. 

Temel fikirlerin tatbikine imkân bulunmamış ol
ması, onların doğruluğunu, isabetliliğini ve haklılığı
nı, tatbik edilmesi zaruretini ortadan kaldırmaz. So
ruya cevabımız açıktır: Birinci Koalisyon Hüküme
tindeki iktidarımız 7,5 ay gibi kısa bir süreye mün
hasır olmuştur ve her şeyden önce, Millî Selâmet 
Partisi yalnız başına iktidar olmamıştır, ortaklı bir 
iktidar olmuştur. 

Biz bu faydalı temel fikirlerin yolunda bulunduk, 
tatbikine gayret ettik. Deliller ortadadır: Biz sömü
rücü faizi kaldırmak isterken, Cumhuriyet Halk Par
tili ortaklarımız, bilâkis, tatbikatta esasen % 25'i bu
lan büyük faiz nispetini daha da artırmakta ısrar et
tiler; fakirin daha fazla ezilmesine yol açtılar. 29 
Ağustos tarihli kararname, böylece Cumhuriyet Halk 
Partisinin, faizi artıran; Millî Selâmet Partisinin ise 
kâr ortaklığı sistemini getirmesinin tarihî bir vesikası 
olmuştur. 

Koalisyon Protokoluna bilhassa koyduğumuz, 
«Vergilerin köklü ıslâhı» nı, Maliye Bakanlığı kendi
sinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisinden devamlı 
olarak istedik. 

Kredi dağtımının adil, verimli ve yaygın kalkın
maya uygun hale getirilmesi için müessir iki kurulu
şun bir an evvel harekete geçmesini istedik. Devlet 
•Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasiyle, Kooperatifler 
Bankasının biran evvel faaliyete geçmesi için büyük 
gayret harcadık. Geçen sefer, Meclis, bunların yetki 
kanunu çıkmadan tatile girince, bu bankaları karar
name ile kurmak istedik; fakat maalesef, Halk Par
tili ortaklarımızdan bu hususta gereken yardım ve 
anlayışı göremedik. 

Vatandaşın şikâyetçi olduğu diğer önemli bir 
konu da, temel maddelerin yokluğudur. Memleketi
mizde şu anda dahi şeker ve yağ sıkıntısı çekilmekte
dir. Normal şartlar. altında her sene çimento demir 
çelik sıkıntısı çekilmektedir. Aslında, çimento 
istihsalimiz ihtiyaçtan fazladır. Bunun için 
gerekli olan husus; bütün yıla dağıtılan ve 
bütün memleket sathına dağıtımı yapacak bir 
dağıtım teşkilâtının bir an evel kurulmasıdır. Bü hu-

j susta kaybedilecek vakit yoktur. Bu konu şimdiden 
ele alındığı takdirde, önümüzdeki mevsime, ancak 
bundan önceki karaborsaları ortadan kaldırabilecek 
bir dağıtım sistemi geliştirebilir. 

Demir - çelikte ihtiyacın yalnız yarısını yurdumuz
da istihsal edebiliyoruz. Bakiye yarısının, takriben üç 
milyon ton demir - çelikten 1,5 tonun ithal edilmesi 
gerekmektedir. Bu ithalât, ithalât mevsiminin ortasın
da yapılmamalı, şimdiden ilgili kuruluşlara yetki ve
rilmeli ve bir an evvel bağlantılar yapılmalıdır. 

Yağ konusuna gelince: 
Geçen sene memleketimiz bu hususta hakikaten 

büyük bir sıkıntı çekmiştir. Ticaret Bakanlığımız bunu 
önlemek için Hükümet Protokolüne konulmuş olan 
esaslar üzerinde ısrar etti. Piyasada sıkıntısı çekile
cek olan mallara karşı stok yapmak için, protokolle, 
Ticaret Bakanlığı emrine fon verdik. Ticaret Bakan
lığı bu fonu tatbik etmek için, memleketimizde müd
deti bitmiş olan, yabancı sermayeli Osmanlı Banka
sını almak istedi. Bu hususta Maliye Bakanlığına mü
racaat etti; fakat Maliye Bakanlığı buna müspet ce
vap vermedi. Müddeti bitmiş olan bir Osmanlı Ban
kasının, yabancı sermayeli olduğu halde yurdumuz
da müddeti bittikten sonra devamı Cumhuriyet Halk 
Partisinin desteği ile yürüdü; tıpkı ATAŞ Rafineri
sinde kâr hadlerinin, Hükümetin haberi olmadan 
Enerji Bakanlığı tarafından artırılmasında' olduğu gi
bi. Burada da, yabancı sermaye, ortaklarımız tara
fından korundu ve Ticaret Bakanlığı, kurulmuş bir 
Bankaya kolaylıkla sahip olmak imkânından mahrum 
kaldı. 

Yağları getirmek için vaktinde harekete geçildi; 
özel sektör için çeşitli teklifler toplantı; fakat Köy 
tşleri Bakanlığına bağlı olan kooperatifler, yağları 
getirme vazifesini üzerine aldı; fakat yağlar, bilin
diği gibi, vaktinde gelmedi; pahalı olarak geldi ve 
memleketimiz bu yüzden yağ sıkıntısı çekti. Bu yıl 
bu durumlara düşülmemesi İçin Hükümetin şimdi-

I den tedbirler almasında zaruret vardır. 

Şeker : 
Bugünkü dünya fiyatları muvacehesinde, gerek su

laması, gerek yeni fabrikaların kurulması son derece 
I rantabl hale gelmiştir, önümüze getirilmiş olan 

bütçede ve son temel teşkil eden programda iki tane 
I şeker fabrikası görmekteyiz. Memleketin ihtiyacı bü

yüktür. Bu, altı taneye çıkartılmalıdır. Bu şeker fab-
I rikaları, ihtiyaç bölgelerinde bir an evvel kurulma

lıdır. Yola çıkılacak olursa, bir yıl sonra bunlardan 
I birkaç tanesini açmak, iki yılda da altı tanesini aç-
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mak ve bugünkü ithalat yerine ihracat yapmak müm
kündür. Şu anda Suriye'de kesmeşeker 18 liraya sa
tılmaktadır. Bu fiyatlar karşısında kaybedilecek za
man yoktur; yeni fabrikalar süratle kurulmalıdır. 

Diğer yandan, memleketimizin bir temel mese
lesi de, hatta en önemli temel meselelerinden biri de 
işsizliğin azaltılmasıdır. 40 milyon nüfusumuzdan 1 
milyonu, maalesef, dış ülkelerde işçi olarak çalış
maktadır. Bunun 150 binini hanım işçilerimiz teşkil 
etmektedir. Almanya'daki işçilerimiz zor şartlar al
tındadır. Hakları tam verilmiyor, en kötü muamele 
bizim işçilerimize yapılıyor. Geri gönderilmeleri iste
niyor. Dönmeleri için bir plan ve program hazırlan
mamıştır. îşçi tasarrufları iyi şekilde değerlendirilmi
yor, alâkadar olunmuyor. Sosyal ihtiyaçlarıyla - din 
görevlisi, okul ihtiyacı, vesaireyle - yeteri derecede 
alâkadar olunmamaktadır. 

îşçi Yatırım Bankası bir an evvel faaliyete geçi
rilmelidir. Dış ülkelerdeki işçilerimiz, tasarruflarını 
kıymetlendirmek için, buradaki teyzesinin oğluna 
mektup yazıp «Nereye yatırım yapayım?» diye sor-
mamalıdır. Sanayi Bakanlığı teşkilatlandırılmalı ve 
yurdun her tarafında kurulacak olan fabrikaları etüt 
etmeli, bunları projelendirmelidir. Bunlar İşçi Yatı
rım Bankası finansmanına hasrolunmalı ve işçileri
miz, çeşitli projeler içerisinden arzu ettiklerini seçe
rek katılabilmek imkânına sahip olmalıdırlar. 

Dışarıya en fazla işçi gönderen bir ülke olduğu
muz halde, yurt içinde de maalesef, en fazla işsize 
sahip bir ülke durumundayız. Son üç dört yıl esna
sında Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik nispe
ti takriben % 5 civarında olmuş, Batı Almanya'da 
% 1 yalnız geçen yılın Eylül ayında % 2,4 oranına 
yükselmiş İngiltere'de % 3 civarında bulunurken, 
bu rakamlar bizde asgerî c/c 11 mertebesinde bulun
maktadır. 

Diğer yandan, bu çalışkan milletin insanları kı
şın on ay kahvede oturmaktadır. Bunlar istatistikler
de, «çiftçidir» diye iş sahibi olarak telâkki edilmek
tedir. Eğer bu çeşit gizli işsizliği de dikkate alacak 
olursak, işgücünü en fazla israf eden ülkelerden biri 
olduğumuz kolaylıkla anlaşılır. 

İşsizliği ortadan kaldırmak için, «Sanayii Teşvik 
Kanunu'nu süratle çıkartmak mecburiyeti vardır. Bu
nun için, yatırımlar teşvik edilmelidir. Memleketimi
zin her tarafında yatırımların kolaylıkla yapılması 
için, mümbit bir iklim biran evvel doğurülmalıdır. 
Sanayi Bakanlığı teşkilatlandırılmalıdır. Yurdumu
zun her bölgesinde «bölge sanayi müdürlükleri» ku

rulmalıdır. Buralarda kurulması rantabl olan, kârlı 
olan fabrikaları, yatırımları, Sanayi Bakanlığı uz
manları incelemelidir; bunları projelendirmelidir; Sa
nayi Bankası yardımı ile bunların gerçekleştirilmesi 
temin edilmelidir. 

Geçen yıl iktidarımız devresinde bu hususta çok 
çırpındık. Koalisyon Protokolüne, Sanayi Bakanlı
ğının bu teşkilâtının kurulmasını sarahaten yazdığı
mız halde, bu hususta istediğimiz kadroları Maliye 
Bakanlığından almak imkânı hasıl olmadı. Bundan 
dolayı, geçen yıl hizmetlere maalesef - bütün gayreti
mize rağmen - başlamak imkânını bulamadık; ama, 
bu hususta memleketimizin kaybedecek vakti yok
tur. Sanayi Bakanlığı teşkilâtı yurdun her tarafına sü
ratle yayılmalıdır. Yatırımları artırmak ve hızlan
dırmak lâzımdır. Bunun için de, bütçeyi, mümkünse, 
hatta yılbaşından önce çıkartmakta fayda vardır. 

Şimdi bir Bütçeyi çıkarttığımız zaman iki üç, 
ay, bunun tatbikat hazırlıklarıyla geçiyor. İlgili kuru
luşlar, Hazirandan, Temmuzdan önce harekete ge
çemiyorlar; bir kaç ay sonra da kış mevsimi başlı
yor; yatırımları, programlar mucibince yürütemiyo
ruz. Bütçeyi yılbaşından önce çıkartabilecek olursak, 
kuruluşlar tam bahar mevsiminde harekete geçebi
lirler ve programların tatbikatı daha kolaylaşır. 

İhaleleri süratle yapmak lâzımdır. 2490 Sayılı Ka
nunu biran evvel değiştirmek lazım gelir. 

İsraf kaldırılmalı ve proje tabikatında gecikme
leri önleyecek ciddî organizasyon kurulmalıdır. İşçi, 
köylü, esnaf yatırımlara ortak olmalıdır. Millî Selâ
met Partisinin temel görüşü olan «fabrikaların, yur
du her tarafına yayılması ve bunun sahiplerinin, o 
bölgede oturan vatandaşların ve içinde çalışan işçi
lerin olması» prensibi, işsizliği ortadan kaldırmak ve 
refahı bütün yurda yaymak bakımından mutlaka tat
bik edilmelidir. 

Küçük tasarrufların büyük yatırımlara yöneltil
mesine özel bir ehemmiyet vermek mecburiyeti var
dır. 

Muhterem milletvekilleri, bütçede, pahalılık, yok
luk, işsizlikle mücadeleden başka, ayrıca; millî güç
lü, süratli, yaygın kalkınmayı gerçekleştirecek bir ma
hiyet bulunması lâzımdır. Coğrafî ve zümrevî den
gesizliği giderecek mahiyette olmalıdır. Bunun için, 
geri kalmış bölgelerin yatırımlarının plan ve prog-
ramlırını nazarî olarak göstermek yetmez; bunları 
mutlaka fiilen yapmak gerekir. Meselâ, Mardin'deki, 
Silopi - Nerdüz sulaması 1965'ten beri, 10 yıldır icra 
programlarında mevcuttur; fakat 10 seneden beri, bu 
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yolda tek bjr adım atılmış'değildir. Biz geçen sene bu 
durumları ortadan kaldırmak için büyük gayret sar-
fettik ve bu adını ettiğim sulama projesini ihaleye çı
kartacak noktaya kadar getirdik. Fakat, buradan ile
risi de takip ister; plan ve programlarda olmak yet
miyor; bunların mutlaka fiilen gerçekleştirilmelerine 
çalışmak lâzım. Memleketimizdeki coğrafî dengesiz
liği ortadan kaldırmak için, Sanayi Bakanlığının teş
kilâtı süratle bu bölgelere kadar yayılmalıdır. Sanayi 
Bakanlığında, «İktisadî araştırma projesi» geliştirilme
lidir ve Devlet, bu bölgelerdeki yatırımlar için öncülük 
yapmalıdır. Plan ve programdaki otuza yakın milyar
lık büyük tesis, vakit geçirilmeden, Anadolunun her 
bir yerinde bir tanesinin temeli atılmak üzere hare
kete geçilmelidir. Motor fabrikaları, uçak fabrikası 
iş makinesi fabrikaları, bakım tezgâhları, dokuma ma
kineleri, elektronik sanayii ve atom santralleri gibi 
Planda bulunan tesisler, vakit geçirilmeden mutlaka 
harekete geçilmeli, temelleri atılmalıdır ve bunların 
her birisi yurdun ayrı bir köşesinde yapılmak su
retiyle, coğrafî dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır. 

Yine, coğrafî dengesizliğin ortadan kaldırılması 
için ziraat ve hayvancılığın kalkındırılması şarttır. Bu
gün memleketimizde, sulanması lâzım gelen arazinin 
hâlâ ancak takriben % 15'ini sulayabiliyoruz. Yeni 
fiyatlarla sulama rantabldır. Göletlere ehemmiyet 
vermek mecburiyetindeyiz. Göletler için özel bir ma
kine parkı hazırlamalıyız ve bunlar sürekli olarak 
sadece bu iş için çalışmalıdır. Derinkuyu sulamalarına 
önem verilmek mecburiyeti vardır. Bu çeşit sulama
lar için elektrik ucuz fiyatla verilmelidir. 

Gübrede kendi fabrikalarımız çalıştırılmalıdır. 
Maalesef, geçen yıl bütün gayretimize rağmen yerli 
fabrikalarımızın hammadde ihtiyacını karşılamak im
kânı olamadı, iktisadî Devlet Teşekkülleri yerli fab
rikaların mamullerini aldı; fakat bunların bedellerini 
ödemedi. Hammadde gelemediği için kendi- fabrika
larımız % 30 kapasite ile çalıştı. Bizim fabrikaları
mızı çalıştırdığımız zaman, gübreyi, ithal ettiğimizin 
yarı fiyatına malediyoruz. Bundan dolayı, geçen yılki 
Maliye Bakanlığı tutumu bu yıl değiştirilmelidir. Bu 
fabrikaların hammaddeleri her şeyden önce verilme
lidir. Böylece gübre fiyatlarında bugünküne nazaran 
bir miktar - aynı sübvansiyon altında - ucuzluk te
min etmek mümkün olur. 

Traktörde yerli imalâta geçmek şarttır. Vergiler, 
bunların ithalâtında kullanılan çeşitli vergiler kal
dırılmalıdır ki, tarım girdileri ucuz olsun. 

Hayvancılığın geliştirilmesi çok mühim. Geçen yıl 
Millî Selâmet Partisi olarak buna büyük gayret har
cadık. Et - Balık Kurumuna, bunu geliştirmek için 
1 milyar liralık bir ek ödenek verilmesini bir kararna
me halinde çıkarttık; fakat maalesef, Maliye Ba
kanlığına, bu parayı fiilen ödettirmek mümkün ol
madı. Maliye Bakanlığı bunu ödeyeceğine ve Ortağı
mız, hayvancılığı geliştirmek için bize paralel bir gay
ret göstereceğine, sadece TRT'den, bazı milletvekille
rinin bu hususta Başbakanla görüşmeler yaptıklarını 
neşretmeyi tercih etti; fiilî olarak hayvancılığı geliştir
meye paralel, gereken alâkayı göstermedi; çıkan ka
rarnameler yürütülmedi. 

Bütçe bütün zümrelere refah getirmelidir. Köy
lüye, çiftçiye refah için, yüksek taban^iyatı politi
kası faydalıdır. Ancak, fiyatlarda bir pahalılık mey
dana getirmemek veya taban fiyat politikasının getir
miş olduğu fayda, fiyatlardaki artışın önünde gitmek 
şartıyle... 

Köylerimizin Ziraat,Bankasına olan borçları kon
solide edilmelidir, uzun vâdede ödettirilmelidir. Ucuz 
tarım kredileri temin edilmelidir. Tohumluk, kuraklık 
kararnamesi, geçen seneki gibi, Maliye Bakanlığında 
iki ay bekletilmemelidir. Hayvancılık geliştirilmeli, 
kooperatifler geliştirilmelidir. 

İşçilerimize refah getirmek için Kıdem Tazminatı 
Kanunu biran evvel çıkartılmalıdır. Kıdem tazminatı, • 
her sene başına 30 güne çıkartılmalı ve fakat bu 30 
günlük bedel ödenirken, işçiyi, işvereni ve işhayatını 
koruyan bir sistem geliştirilerek işçilerimez bu hizmet 
yapılmalıdır. 

İşçi emeklilerinin ücreti artırılmalıdır. Dış ülkeler
de çalışmadan mütevellit haklar, işçilerimize burada 
da tanınmalıdır. Çocuk zammı artırılmalıdır. Tahsil
deki çocuklar için ayrıca tahsil yardımı yapılmalıdır. 

Esnaf için asgarî geçim indirimi artırılmalıdır. 
Nafakadan vergi kesilmesine son verilmelidir. Küçük 
esnaf defter tutma mecburiyetinden kurtarılmalıdır. 
Krediler artırılmalı, ihtiyacı olan esnafın para bulma
sına imkân hazırlanmalıdır. Tüccar ve sanayiciye re
fah getirmek için Sanayii Teşvik Kanununun çıkarıl
masına, kredilerin artırılmasına ve sanayicinin, maki
nesini teminat olarak göstermesine imkân hazırlanma
lıdır. 

Devlet Sanayi ve Içşi Yatırım Bankası biran ev
vel harekete geçirilmeli, sömürücü faiz yerine, kâr 
ortaklığı sistemi konmalı, vergi ıslahatı yapılmalı, kre
di ıslahatı yapılmalıdır. 
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Memurlarımız için Hükümetimiz, katsayıyı büyük 
güçlükle 9'a çıkarttığını ifade etmektedir. Bugünkü 
şartlar altında 9 katsayının dahi memurlarımıza bir 
ferahlık getirdiğini kabul etmek mümkün değildir. 

Bu şartlar altında, biran evvel asgarî geçim indi
rimi artırılmalı, düşük ücretli memurlardan hiç vergi 
alınmamalıdır. Çocuk zammı artırılmalıdır. Tahsilde
ki çocukları için memurlarımıza ayrıca ödeme veril
melidir ve asıl, işsizlerle meşgul olunmalıdır, işsizler 
için yatırımlar artırılmalıdır. İşsizlere iş bulacak cid
di ve planlı bir çalışma yapılmalıdır. 

Muhtaçlara aşocakları ve yurtlar açılmalı, mües
seselerin belirli oranda sakat çalıştırmaları fiilen tatbik 
edilmelidir. 

Muhtererrı milletvekilleri, buraya kadar, memleke
timizde pahalılık, işsizliğin ve yokluğun ortadan kal
dırılması, bütçenin bütün zümrelere refah getirmesi, 
memleketimizde coğrafî dengesizliğin kaldırılması 
için yapılması lâzım gelen işlere mümkün olduğu ka
dar anahatları ile temas ettim. Bunları bütçede göre
miyoruz. Demin de söylediğim gibi, bu bütçeyi, bizim 
zihniyetimize uygun bir bütçe olarak kabul ve normal 
şartlarda tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, bütün bu söy
lediğimiz işlerin yapılabilmesi her şeyden önce siyasî 
istikrara bağlıdır. Memleketimizde siyasî istikrar biran 
evvel temin edilmelidir. 14 Ekim seçimleri hiç bir 
partiye tek başına iktidar olmak imkânını vermemiş
tir; koalisyonlar kurulması mecburiyeti hâsıl olmuş
tur; partilerin beraberce çalışması mecburiyeti olan 
bir devreye girilmiştir. Birinci Koalisyon Hükümetini 
kurmak için 3 ay 10 gün uğraşılmıştır. Bu Hükümet dev
resinde Millî Selâmet Partisi iyi niyetle, geceli gün
düzlü çalışmıştır; memleketimize maddî ve manevî sa
hada birçok hizmetlerin yapılmasına vesile olmuştur. 
Büyük Kıbrıs Zaferi de bu devrede kazanılmıştır. 

Kıbrıs Zaferinin arkasından Sayın Ecevit, yürüyen 
başırılı bir Hükümeti tek taraflı olarak - bizim ka
naatimize göre - partizan ve hissî sebeplerle bozmuş
tur. 18 Eylül tarihinde verdiği istifasından bugüne ka
dar beş aya yakın bir zaman geçmiştir. Böylece, mem
leketimiz bir buhranın içerisine itilmiştir. İstifadan 
sonra, bilindiği gibi, «Seçimden başka yapılacak iş 
yoktur» denmesi, «Bu Parlamento milletten 10 sene 
geridir» denmesi, bunun yanında, «yeni hükümet ku
ruluncaya kadar fakültelerde derslerin kesilmesi» gibi 
teklifler, memleketimizde buhran ve bunaltıyı artırıcı 
rol oynamıştır. Bu çeşit beyanların neticesi olaraktır 
ki, içine girdiğimiz hava bugün memleketmizin çe

şitli yerlerinde birçok olaylara, iç barışı bozacak 
hadiselere mahal vermektedir. 

Şunu herşeyden önce ifade etmek isteriz ki, Millî 
Selâmet Partisi olarak, 40 milyon memleket evlâdının 
birbirine kardeş olması temel prensibimizdir. Mem
leketimizde içbarış şarttır. Bunu temin etmek için he
pimiz şuurla elbirliği yapmak mecburiyetindeyiz. Kim
senin kimseye, fikirlerini zorla kabul ettirmesini tas
vip etmemiz mümkün değildir. «Fikir hürriyeti» temel 
esastır, «kardeşlik» temel esastır. 

Biz, talebe olaylarının kökünde herşeyden önce, 
ona iştirak eden talebelerimizden daha ziyade, maa
lesef Maarifimizi kusurlu buluyoruz. Zira, bugünkü 
Maarif hâlâ, gereken değişiklik yapılmadığı için, mad
deci temele istinat etmektedir. 15 sene okuttuğumuz 
çocuklar kalbi boş yetişiyor, millî ve manevî değer
lerimiz kendilerine yeterince tanıtılmıyor, kalpleri 
maneviyatla doldurulmuyor. Bu çeşit anarşik olaylar, 
talebe olayları köylerimizde meydana gelmiyor; 15 
sene okuttuğumuz talebeler bunlara tevessül ediyor. 
Bundan da çıkan netice, mutlaka, bugünkü maddeci 
Maarifimizi, temeli ahlâkla maneviyat olan millî 
maarife en kısa zamanda döndürmek mecburiyetinde 
oluşumuzdur; talebe olaylarının kökünden halledilme 
sinde temel şart budur. 

Muhterem milletvekilleri, 18 Eylülden bugüne ka
dar beş ay geçmiştir. Partilere dayalı bir hükümet 
bu arada henüz kurulabilmiş değildir. Arayerde Ir
mak Hükümeti teşebbüsüne geçilmiştir. Irmak Hükü
meti, başta Sayın Irmak olmak üzere, muhterem üye
lerden teşekkül etmektedir. Ancak, bu Hükümetin ku
ruluşu Anayasamıza uymamaktadır. Anayasamızda, 
«Hâkimiyet Milletindir» deniyor. Bundan dolayı da, 
hükümetlerin partilere dayalı olması şarttır. Anayasa
nın öngörmüş olduğu temel model budur. Ondan do-. 
layı bu Hükümetin kuruluş şekli Anayasaya uyma
maktadır. Bunun için de, Cumhuriyet tarihinde gö
rülmemiş bir hadise olmuştur: 29 Kasım tarihinde, 
Irmak Hükümeti, bu kuruluş sebeplerinden dolayı, 
Yüce Meclisin büyük bir ekseriyetle reddine muhatap 
olmuştur. 

Bugünkü halimiz ise iki katlı olarak Anayasaya 
uymamaktadır. Zira, bir yandan ortada, Anayasaya 
uymayan bir Hükümet mevcuttur; diğer yandan da, 
bu Hükümet takriben seksen günden beri - 80 gün 
önce - güvenoyu almadığı halde bugüne kadar yeni 
bir görevlendirme yapılmamıştır. Seksen günden be
ri yeni bir görevlendirmenin yapılmaması da Anaya
saya uymaz. Anayasamızda «Hâkimiyet Milletindir»1 
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prensibi caridir. Partilere dayanmayan bir hükümet 
kurulup, Millet Meclisinin tasvibine mazhar olmadık
tan sonra, aylarca bu hükümetle memleketimizin ida
re edilmesi mümkün değildir. Bu tarz idareyi Anaya
samız tasvip etmemektedir. Bundan dolayı, mutlaka, 
süratle yeni görevlendirme yapılmalıdır. Yeni görev
lendirmenin, hatta bu hafta içerisinde yapılmasında 
fayda vardır. Zira, «Millet Meclisinden bütçe çıksın; 
ondan sonra bu görevlendirmeyi yapalım» dendiği 
ta'kdirde, bir hükümetin kurulması en aşağı iki üç 
haftalık çalışma gerektirir. Mart ayının başlangıcın
daki bu kıymetli haftaların bir hükümet kurulması 
çalışması için kaybedileceğine, şimdi, bütçeye para
lel olarak bu. çalışmaların yapılmasında fayda var
dır. Hükümet kuruluşu ile bütçe çalışmaları birbirine 
seri olarak değil, paralel olarak bağlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi, «Seçimden başka yapılacak iş yoktur» deyip du
rumunu tespit etmiştir. Bu durum karşısında memle
ket meseleleri ile meşgul olmak, Cumhuriyet Halk 
Partisi dışındaki partilere düşmektedir. İşte böylece 
«Millî Cephe» teşekkül etmiştir. 

Millî Cephe liderleri ilk defa 9 Aralık günü top
landılar. Bugüne kadar, iki aydan beri işbirliği yapıl
maktadır. Bu beraberlikten önemli faydalar doğmuş
tur. Meclisin çalıştırılması, Devletin işler halde tutul
ması, vekil imamlar, Devlet Sanayi Bankası, TRT 
Kanunu gibi önemli kanunların Millet Meclisinden 
geçirilmesi ve Bütçe Komisyonunun kurulması ve 
bütçenin müzakere edilmesi Millî Cephe beraberliği
nin gayreti ile tahakkuk etmiş mühim memleket hiz
metleridir. 

Bizim kanaatimize göre, bugünkü şartlar altında 
yeni hükümeti kurmak için tek çözüm Millî Cephe 
çözümüdür. Ancak, her husus denemeye açıktır. Biz 
memleketimize zaman kaybettirilmemesi için bir an 
evvel bu tek çözümün tatbike konmasında milletimiz 
için yarar görüyoruz ve bunları bu münasebetle bu 
şerefli kürsüden ifade etmeyi bir memleket meselesi, 
bir vecibe sayıyoruz. 

Siyasî istikrarı temin için şu adımların atılma
masında Millî Selâmet Partisi olarak fayda görüyo
ruz : 

Millî Cephe Hükümeti bir an evvel kurulmalı; Se
çim Kanunundaki haksızlıklar süratle giderilmeli; 
faydalı hizmetlere bir an evvel başlanmalıdır. Bu
günkü hükümet buhranlarını kökünden ortadan kal
dırmak için, bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçimi 
tek dereceli olarak, doğrudan doğruya millet tarafın-

| dan yapılmalıdır. Başkanlık sistemine geçilmelidir. 
I Hükümet, Başkan tarafından kurulacağı için, Baş-
I kanlık sisteminde, bugünkü hükümet buhranları te-
I indinden ortadan kalkmış olacaktır. Türkiye'nin bu-
I günkü şartlarında Başkan, Fransa'da olduğu gibi iki 
I kademede seçilmelidir. Birinci seçimde Başkan aday-
I lan seçilmeli, ikinci seçimde ise Başkanın kendisi se-
I çilmelidir ve bu arayerde veya bundan önce partile-
I rin aralarında anlaşma yapmalarına imkân hazırlan-
I malıdır. 
I Bundan başka, önemli meselelerde millete refe-
I randum hakkı verilmelidir. Bu değişiklikler yapıldığı 
I zaman bir yandan istikrar gelecektir, bir yandan dev

let - millet kaynaşması sağlanacaktır. 
I Daha bir hafta önce burada TRT Kanunu görü-
I şülürken bu kürsüde bir Halk Partili arkadaşımız ta-
I rafından «Efendim, Millet daha fazla oyu Cumhuri-
I yet Halk Partisine verdi. Binaenaleyh, bugünkü TRT 
I den biz memnun olduğumuza göre, bu TRT'nin neş-
I riyatını ve bu şeklini Millet tasvip etmektedir» şek-
I ünde bir mütalaa yürütüldü. 

I Muhterem kardeşlerim, bu kabil mütalaalara yer 
I olmaması için, bu referandumlarda büyük fayda var-
L dır. Referandum hakkını millete tanıdığımız zaman, 
I millete gider sorarız, «Bugünkü neşriyatı mı tasvip 
I ediyorsunuz; yoksa, bizim anahatlarıyle belirteceği-
I miz bir neşriyatı mı tasvip ediyorsunuz?» Sorarız. 
I Bizim inancımız odur ki, bu Milletin % 80'i, bizim 
I söyleyeceğimiz programları tasvip edecektir; haberi-
j niz olsun! (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

I Eğer, her meselede bunu böylece görmek istiyor -
I sak, işte, Yüce Parlamentonun huzurunda bütün par-
I tileri davet ediyorum; geliniz, bir an evvel Aziz Mil-
I letimize referandum hakkını tanıyalım; bir çok me

selelerde, aramızdaki münakaşayı orta yerden kaldı-
I rahm; milleti hakem yapalım. Milletin hakemliğine 
I bir an evvel müracaat etmek isteyenleri bu hususa 
I davet ediyoruz. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış

lar) Millî Selâmet Partisi olarak bu husustaki bir 
I Anayasa değiişkliğini yakında imzaya açacağız; bü

tün arkadaşlarıma haber veriyorum ve hepinizi Aziz 
Miletimize bu hakkı tanımaya davet ediyorum. 

I (C. H. P. sıralarından «Seçimle beraber»' sesleri) 
I Muhterem milletvekilleri, şimdi yüksek müsaade-
I nizle, bütçe münasebetiyle bir kaç kelime ile de dış 
I politika konularına temas etmek istiyorum. 
| Dış politikada, belirli paktlar içerisinde kendimizi 
I bunlara inhisar ettirmek yerine, çok unsurlu dengele-
I re gitmek ve bu meyanda gittikçe güçlenen Müslü-
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hıan ülkelerle iyi münasebetler kurmak, hedefimiz ol- ı 
malıdır. Libya ile dostluğumuz memnuniyet verici 
şekilde gelişiyor. Buna paralel olarak; Irak, Suudî I 
Arabistan, Suriye, Kuveyt gibi komşu ülkelerle, Iran, 
Pakistan, Asya ve Afrika ülkeleriyle benzeri müna
sebetler kurmalıyız. Hariciye Bakanlığımız bu müna
sebetlerin gelişmesine özel bir ilgi göstermelidir. Bu 
ülkelerden gelen birtakım taleplere gereken alâkanın j 
gösterilmediği yolunda orta yerde şikâyetler mevcut
tur; bu münasebetle ilgililerin dikkatlerini çekiyo
rum. Meselâ, bir Suudî Arabistan, bir Ürdün ve di
ğer ülkeler memleketimizden misafir profesör istiyor, 
misafir öğrenci istiyor, «Bizim ülkemizi gezdirelim, 
bütün masraflarını biz verelim» diyor. Hariciyemiz 
bunlara altı ayda bir isim takdim etmiyor. Yine, me
selâ Ürdün, «Biz bütün otomobillerimizi ve buzdo-
labımızı Türkiye'den almak istiyoruz» diye müracaat I 
etmiş bulunuyor. Bizler verilen bilgiye göre, bu mü- I 
racaata Hariciyemizden, altı aydan beri herhangi bir 
cevap verilmemiştir. I 

Diğer yandan, meselâ, Ürdün Kralı Hüseyin'in I 
oğlu Prens Hasan Türkiye'yi ziyaret etmek istediği I 
zaman, kendisine gereken alâka gösterilmemiştir. Çe
şitli ziyaretlere karşı aynı şekilde alâka gösterilme- I 
mektedir. Hariciyemizin dikkatini çekiyorum, yeni I 
dünya şartları altında çok unsurlu dengeye önem ver- I 
memiz ve bu hususta tutumlarımızda eğer bir hata I 
varsa bunları tashih etmemiz gerekir. I 

Muhterem milletvekilleri, malum olduğu üzere, I 
Amerikan yardımı kesilmiş bulunmaktadır. Amerikan I 
yardımının kesilmesi, hepimizin bildiği gibi, Amerika' I 
daki bazı etkin grupların tesiriyle, Amerikan Kong- I 
resinin aldığı bir kararla meydana gelmiştir. (C. H. P. I 
sıralarından «Masonlar yapmış» sesleri) Büyük bir I 
hatadır. Tek taraflı olduğu için de, haksızlıktır. Biz, I 
kısa bir zaman sonra bu hatadan vazgeçileceğini ümit I 
ediyoruz. Konu her şeyden önce bir NATO mesele- I 
sidir. NATO Savunma Konseyini bir an evvel topla
yıp, karşılıklı vecibelerimizi yeniden tanzim etmemiz- I 
de fayda vardır, şahsiyetli bir politika takip etmek j 
mecburiyetindeyiz. I 

Amerikan yardımının kesilmesinden iki fayda bek- I 
liyoruz. Bunlardan bir tanesi, Türk Milletinin hiç bir 
baskıya boyun eğmeyecek bir Millet olduğunun bü- I 
tün dünyaca tanınmış olmasını temenni ediyoruz, is- I 
tiyoruz, bekliyoruz. Diğeri de, bu vesile ile, artık, ni
hayet, harp silâh ve vasıtalarımızı memlekette imal 
etmeye ciddî olarak başlamamız faydasını bekliyo
ruz. I 
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Millî Selâmet Partisi olarak, bilindiği gibi, uzun 
zamandan beri Harp Sanayii Planlama Dairesinin 
kurulması üzerinde ısrar etmişizdir. Geçirilecek vakit 
yoktur. Bu Daire, harp silâh ve vasıtalarının mem
leketimizde bir plan ve program dahilinde yapılma
sını gerçekleştirmelidir. Nüfusu bir milyara varan, 
takriben elliye yakın dünya ülkesi, biz bu silâhları 
yaptığımız zaman memnuniyetle bizden almaya ha
zırdırlar; hem kendi ihtiyacımızı, hem de bir çok 
komşularımızın ihtiyacını hazırlamak ve böylece bü
yük bir kalkınma adımını atmak mümkündür. Bu 
yolda gereken adımlar, atılmalı, vakit kaybedilmeme
lidir. 

Muhterem milletvekilleri, son olarak Kıbrıs mev
zuuna temas etmek istiyorum. 

Kıbrıs'ta bir çok merhalelerden geçildikten son
ra, Millî Selâmet Partisi olarak, tezimizin gerçekleş
mesinden büyük bir memnuniyet duymaktayız. Millî 
Kıbrıs davamızı bugüne kadar (hiç şüphesiz bütün 
partiler) birlik ve beraberlik içinde yürüttük. Ancak 
şunu belirtmek mecburiyetindeyim ki, maalesef bun
dan önceki hükümetimizin son zamanlarında Kıbrıs 
politikasının yürütülmesi bir hükümet yürütüşü olma
mıştır. Sayın Ecevit bunu şahsî bir işi gibi tamamen 
tek taraflı olarak yürütme yoluna girmiştir. Kıbrıs 
politikasının, Sayın EceVit'in bu tutumundan kurta
rılmış olmasından memleket adına büyük bir mem
nuniyet duyuyoruz. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
Bunun neticelerini görmekten de bahtiyarız. Bakı
nız, bundan sonraki devrededir ki, İngiliz üslerindeki 
Türk'ler kurtulmuştur. Kıbrıs Türk Devletinin kurulu
şu bütün dünyaya ilân edilmiştir. Bunlar çok önemli, 
çok büyük adımlardır. 

Burada, Kıbrıs -münasebetiyle iki hususu açıkla
mak isterim : Bunlardan bir tanesi, bakınız, Kıbrıs'ta, 
Kıbrıs Türk Devletini ilân ettik. Bundan önce, maa
lesef, bunun ilânına imkân hasıl olamıyordu. Birta
kım dış membaları, birtakım dış tesirleri memnun 
etmek yüzünden bu adım atılamamaktaydı. Fakat 
bugün, çok şükür bu adım atılmıştır. Bunun üzerin
de ısrarla, ehemmiyetle yürümek lâzımdır. 

Bununla beraber, ikinci olarak belirtmek istedi
ğim bir önemli husus da şudur : 1 Kasım 1974 tari
hinde, yani bizim Hükümetimiz istifa ettikten sonra, 
Birleşmiş Milletlerde bir karar alınmıştır. Birleşmiş 
Milletlerde alınmış olan bu karar, geçen gün burada 
da mevzuu bahis oldu, «Efendim, yeni Hükümet, es
ki Hükümetin almış olduğu kararlardan, onun ver
diği tavizlerden bir adım ileri gitmemiştir, bir milim 



M. Meclisi B : 40 17 . 2 . 1975 Ö : 2 

ileri gitmemiştir» diye bir söz söylendi. Eski Hükü
met bu hususta herhangi bir taviz kararı almamıştır. 
Şunu da burada ifade etmeyi bir vazife sayıyorum ki, 
1 Kasım 1974 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı Hü
kümette görüşülüp, «Bu kararı bizde tasvip edelim, 
beyaz oy verelim»1 diye bir temele dayanmamaktadır. 
Hükümette bu karar görüşülmemiştir. Görüşülse idi, 
bizim, Millî Selâmet Partisi olarak, Kıbrıs'ta nihaî 
durum teessüs etmeden, göçmenleri bizim bölgemize 
yerleştirmeye ait bir maddeyi, oradan Ordumuzu ge
ri çekmeye ait bir maddeyi kabul etmemiz, tasvip et
memiz mümkün değildi. Bu itibarla, huzurlarınızda 
bir kere daha bu hususu tespit etmeyi bir vazife sa
yıyorum : Millî Selâmet Partisi olarak Kasım 1974 
tarihli Birleşmiş Milletler Kararından hiç bir mesu
liyet kabul etmiyoruz. Bunu o günlerde de Aziz Mil
letimize ilân etmiştik, bugün de bu vesile ile Yüce 
Meclis huzurunda bir kere daha belirtmeyi bir vazi
fe sayıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs'ta şimdi, Federe 
Türk Devletini süratle kurup, güçlendirmeliyiz. Bu
rada, Rumlara bir mühlet vermeliyiz. «Federal Dev
letin kuruluşu hususunda şu kadar zamana kadar 
bizdmle gelip anlaşırsanız anlaşınız» Aksi takdirde, 
süratle, Kıbrıs Türk Devletinin dış temsilciliklerini 
tayin etmeliyiz ve burada, hatta, gerekirse müstakil 
bir Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilân etmeliyiz. 

Bir federal devlet kurulduğu takdirde, bu federal 
devlette bir meclis olabilir; ancak, bakanlar olamaz. 
Çünkü, federal devletin yapacağı icraat yoktur. Mec-, 
liste komisyonlar olabilir. Federal devletin Cumhur
başkanı her sene sıra ile değişmeli, dış temsilcilikler 
de değişmelidir. Türk Devletinin güvenliği ve savun
ması mutlaka muhtar ve müstakil olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıda izah ettiğimiz 
sebeplerden dolayı, Millî Selâmet Partisi olarak, nor
mal şartlar altında, önümüze getirilmiş olan bu büt
çeyi tasvip etmemiz mümkün değildir; ancak, bugün 
içinde bulunduğumuz şartlar muvacehesinde eğer bu 
bütçe Yüce Meclisin tasvibine mazhar olmayacak 
olursa, ne olur? Yeni bütçenin hazırlanması için tek
rar birkaç ay zaman kaybedilir; ondan sonra bir büt
çe kabul edilse dahi, devlet hizmetleri ve yatırımlar bü
yük mikyasta aksar. Geçen yıl bunun büyük acısını çek
tik. Bütçenin tatbikatını yapan illere yapmış olduğu
muz ziyaretlerde o bölgelerde, bütçe tatbikatının ne 
kadar geciktiğini gittiğimiz yerlerde acı acı gördük. 
Bunları mahallinde tespit etmiş kimseler olarak, bu 
yıl da memleketimizin aynı şekilde yatırımlarını ak

satmak ve devlet hizmetlerini geciktirmekte millî 
menfaat görmüyoruz. Kendimizi, bunun daha büyük 
zarara müncer olacağını hesaba katmak mecburiyeti 
içinde hissediyoruz. 

Bundan dolayı, işte bu sebepten dolayı, Millî Se
lâmet Partisi olarak, bütçenin tümü için beyaz oy kul
lanacağız; fakat bizim bu beyaz oy kullanmamız, ne 
mevcut Hükümete güvenoyu vermemiz ve onun du
rumunu tasvip etmemiz mânasına gelir, ne de, bu büt
çeyi, zihniyet itibariyle kabul etmemiz, tasvip etme
miz manasına gelir. 

Bu bütçeyi zihniyet itibariyle tasvip etmiyoruz. 
Mevcut Hükümete güvenoyu vermek de söz konu
su değildir. Ancak, Devlet hizmetlerinin aksamaması, 
milletimizin daha büyük zarar görmemesi için, büt
çenin, vaktinde çıkmasında fayda görüyoruz. Bu tas-
rihatla, Millî Selâmet Partisi olarak bütçeye, bütçe
nin tümüne beyaz oy vereceğimizi huzurlarınızda arz 
ediyorum. 

Sözlerimi kapatırken, Yüce Meclisin bütün üyele
rine Millî Selâmet Partisi Grupumuzun selâm ve hür
metlerini tekrar sunuyorum. 

Bütçeyi vaktinde getirmiş olan Hükümete, Komis
yona ve Senato üyelerine tekrar teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Cenabı Haktan, bu bütçenin Milletimize 
hayırlı olmasını diler, saadetler ve selâmetler niyaz 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. (M. S. P. ve A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHlT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, Komisyon adına söz 

istiyorsunuz; buyurunuz efendim. * 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygı değer üyeleri; 

Komisyonun tarzı teşekkülü, Komisyona normal 
bütçenin getirilemeyeceği ile ilgili bazı beyanlar ve 
ayrıca, Komisyonda yaptığımız gider ilâvesi husu
sunda bazı değerlendirmeler oldu. Bunlar olmasa idi 
söz almak ihtiyacını duymayacaktım. 

Bunlara, Komisyon olarak görüşümüzü düşünce
lerimizi ifade ve arz etmediğim takdirde, vazifesini 
tam yapmamış bir kimse olmanın rahatsızlığını du
yacağım için huzurunuza çıkmak ihtiyacım duydum. 

Değerli arkadaşlarım, bir sayın eski Maliye Baka
nı arkadaşım burada, Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanının haiz bulunduğu siyasî sıfattan, bütçenin şu 
veya bu partiye ve onun ilerideki tatbikatının şu ve-
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ya bu partiye ait olacağı sonucunu istihraç ettiler. 
Bu mukayese fevkalâde hatalıdır. Bendeniz bu mu
kayeseye katılmıyorum; çünkü halen çok iyi hatırla
maları gerekir Millet Meclisinin, Bütçe Plan Karma 
Komisyonu dışında, 11 normal komisyonu vardır. 
Bu 11 komisyondan 8'inin başkanlığı halen, sayın ha
tibin mensubu bulunduğu parti üyeleri tarafından 
yapılmaktadır. Eğer işi bir rakama indirip, ona göre 
değerlendirme yapmak gerekirse, sorumluluğun, bü
yük ölçüde kendilerine aidolması gerekir. Ben ise bu
na, bu görüşe itibar etmiyorum. Çünkü biz, bu Yüce 
Parlâmentonun, Anayasanın emrettiği sorumluluğu 
yüklenmiş üyeleri olarak, Yüce Meclisin verdiği gö
revi kabul etmiş ve o görevin gereğini - hangi parti
den olursak olalım - yapmış durumdayız. 

Şimdi değerli arkadaşlarımızın, Komisyonda, Hü
kümetin güvenoyu almamış olması, istifa etmiş bir 
Hükümet olması noktasında cidden azınlıkta kalmış 
olmakla beraber ileri sürdükleri fikirler oldu. An
cak, Komisyonumuz bu noktada şu neticeye varmış
tır : 

Bir defa, bahsettikleri, Anayasanın 94 ncü mad
desinde, «İstifa etmiş Hükümet, güvenoyu almış Hü
kümet, güvenoyu almamış Hükümet» diye bir ayrım 
yok. 

İkincisi, tçtüzüğün 79 ncu maddesinin tatbikatın
da da hata yapıldığı kanaatini taşıyoruz. 79 ncu mad
deyi tatbik ederken, «Geçici bütçe getirirseniz irade
niz muteber, akçalı iş getirirseniz iradeniz muteber, 
normal bütçe getirirseniz iradeniz muteber değil»... 

İradeyi bu şekilde bölmeye, bir yerde muteber, bir 
yerde geçersiz saymaya, evvelâ, mantık ilkeleri mü
sait değildir. O itibarla, bir irade geçerli ise, hangi 
şekli ile olursa olsun, yasalarda aksine bir hüküm 
olmadığına göre, her haliyle muteber sayılması ikti
za eder. 

Komisyonumuz bu sonuca varmıştır. Esasen, Mec
liste halledilmiş bu ihtilâfın Komisyonda tekrar mü
zakeresi noktasında da ileri sürülen bu itirazlara iti
bar edilmemiştir. 

Kaldı ki, bize sorarsanız eğer, şu bütçenin görüşül
mesi sebebiyle, bir Anayasa ihlâlinden veya Anayasa
nın maddelerini, özellikle Anayasanın kesin 94 ncü 
maddesini askıya almak, ona riayet etmemek, onu 
ihlâl etmekten bahsediliyorsa, - illâ araştırma gerekir
se - bunun yerini, izin verirseniz ben işaret edeyim. 
Ve bunun tevil edilmesi, «Burada Anayasa ihlâli ne 
gezer?» denilmesi de mümkün değildir. En insafı az 
arkadaşımın dahi bu noktada benimle beraber ola-

I cağı kanaatini taşıyorum. O da şudur : 8 hafta süre 
ile bu bütçeyi incelemek için Komisyonun teşkili, o 
Komisyonun, belirtilen süre ile o bütçe üzerinde ça
lışma yapması Anayasanın kesin bir emriyken, bu 
emir ihlâl edilmiş, bu emir yerine getirilmemiştir. Bu-
bu ihlâl eden arkadaşım veya yetkili arkadaşlarımın 
kim olduğu noktasını da, zannediyorum her sayın 
üye rahatlıkla fark edecek, tefrik edecek kudrette
dir. 

Bütçe ile ilgili çalışma için emredilen 8 haftanın 
6 haftasından daha fazla kısmı geçiyor. Meclis Baş
kanlığı, biraz evvel konuşan sayın eski Maliye Ba-
kanmın siyasî kanaatini, kendi grupunun içinden se
çilmiş, sorumluluğu az da olsa kendisinin daha çok 
yüklenmesi gereken bir tutumuyla; benini 8 hafta, ça
lışmam icabeden, benim, her sayın Komisyon üye-

1 sinin her noktasına nüfuz edip, mesuliyetinin gereği
ni yapması icabeden hakkımı, 6 haftadan fazla zama
nı elimden almak hususunda gösterdikleri hiç ol
mazsa asgarî bir ihmalin içinde kim ne suretle bu
lundu? Sayın Meclis Başkanının yeri ne idi?. Zama
nında bir tartışma konusu yapılmayarak, bütçenin 
ele alınmasını bir ihtilâf konusu şeklinde getiren 
siyasî görüş sahibi arkadaşlarımın hareketi kanaa
timce hiç şüphe etmeksizin söyleyebilirim Anaya
sanın 94 ncü maddesini ihlâldir. İllâ bir ihlâl aramak 
gerekirse, kanımca, ihlâl burada olmuştur. 

I . Şimdi, Anayasanın öngördüğü bu süre verilmedi
ği halde, 8 haftada çıkacak bir bütçeyi, geceli gün
düzlü 12 gün çalışmanın yorgunluğunu ihtiyar ederek 
çıkaran arkadaşlarımızın yaptıkları hizmeti, ne olur
sa olsun bu defa tamamiyle akıl ve izanla izahı müm
kün olmayan birtakım sebeplerle Anayasa dışında 

I göstermenin ne yararı var? izah etmek mümkün de
ğil, aklın bunu alması mümkün değil. 

Ben bu noktada hiçbir şüphe sahibi değilim, tam 
bir rahatlık içindeyim. Anayasanın emri gereği 8 haf
ta da bitirilmesi gereken vazifeyi 12 gün içinde yap-

I mış olmanın, Anayasanın emrini yerine getirmiş ol-
I manın huzuru içinde olarak sizlere hitap ediyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, Komisyon üyesi arkadaşla
rımızın, gider bütçesine 1 800 000 000 lira civarında 
yaptıkları bir ilâvenin, burada bir davul ve tokmak 

I misali şeklinde bir teşbihle izahını da içime sindire
medim ve hoş göremedim. Eğer bu böyleyse, eğer 
telâkkileri bu ise, o takdirde ben, 1974 yılı bütçesin
den kendilerine örnek vermek isteyeceğim : O tarih
te de, 9 aylık bütçeye 1 400 000 000 liralık bir ilâve 

I yapılmıştır. O tarihte de o bütçenin davulu Sayın 
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Deniz Baykal'ın omuzundaydı. Acaba o tokmakların 
vurulmasına niçin müsaade ettiler? 

Ben o kanaatte değilim, kendilerinin kanaatinde 
değilim. Benim kanatim şu : Davul da, tokmak da 
Türk Milleti'nin ve onun yüce temsilcilerinin boy-
nundadır; takdir onlara aittir. Bu Komisyon bir tas
dik mercii değildir, bir takdir merciidir. Dikkatinize 
sunmak isterim, bilhassa, yapılan ilâvelerin kısa bir 
dökümünü dikkatinize sunmak isterim ve bu nokta
da arkadaşlarımızın, hangi partiden, hangi siyasî gö
rüşü taşıyan arkadaşım olursa olsun, tam bir titizlik 
gösterdikleri inancı içerisindeyim, 

Yapılan ilâvelerin yalnız 222 000 000 lirası - ki, bu, 
geçen yılki miktardan fazla değil, azdır - cari harca
malar için yapılmıştır, 1 800 000 000 liranın dökümü
dür bu. 1 073 000 000 lirası yatırımdır. Yatırım ola
rak, Köy işleri Bakanlığı bütçesine 350 milyon lira 
civarında ilâve yapılmış, yine Karayolları bütçesine 
350 milyon lira civarında ilâve yapılmıştır. Eğer bu 
ilâve yapılması hususunda bizimle beraber değiller
se, bunu açıkça, lütfedip ortaya koymaları gerekir. 
Ben kendilerinin de bu noktada bizim isabetli hareket 
ettiğimizi ifade etmelerini arzu ederdim. Geri kalan 
600 milyon lira ise transfer ve sermaye teşkiline müte
dairdir. 

Görülüyor ki, yapılan ilâvelerin hemen büyük bir 
kısmı, % 80'i tamamen sermaye teşkili veya ileride, 
istihdam yaratıcı, iş imkânı yaratıcı sahaya hasredil
miştir ve isabetli bir tutum takınılmıştır. . 

Özellikle, 600 milyon lira için de bir örnek ver
mek isterim : Halk Bankasının küçük esnafa daha 
fazla imkân tanıması için 50 milyon liralık talebini 
ben nasıl is'af etmeyebilirdim veya o Komisyon üye
si arkadaşlarım bunu is'af etmeden nasıl imtina ede
bilirlerdi? Bundaki isabeti teşekkürle yad etmelerini 
beklemek hakkımdı. 

Değerli arkadaşlarım bir başka konuya, yine bi
zim faaliyetimiz meyanında olan bir başka konuya 
değindiler. Hâkimler mevzuunda 300 milyon liralık 
yeni bir yükün geleceği hususuna işaret buyurdular. 
Ben, bu yüke işaret buyurmalarındaki maksadı tah
lilde güçlük çektim. Ama şunu ifade etmeye mecbu
rum : Elimizde bir Anayasa var. Sık sık, zaman za
man onun ihlâl edildiğinden bahsederiz, yahut ona 
saygılı olduğumuzdan dem vururuz, ama, zaman za
man da onu hiç hesaba katmayız. Anayasanın 134 
ncü maddesinin açıklığı karşısında, ben, hâkim öde
neği mevzuunu halletmemek gibi bir tutumun içine 
nasıl girebilirim? Anayasanın, şimdiye kadar az ve

ya çok, kısa veya uzun, bu maddesinin gereği ya
pılmamışsa, şimdiye kadar bu iş geciktirilmişse, bu 
beni mesuliyetten kurtarmaz. Anayasanın açıkça, 
münhasıran hâkimlere öngördüğü bu hükmün yerine 
getirilmiş olması da yine, kanaatımca, sayın eleştiri
cinin sadece tasvibini görmesi icap eden bir tutum 
olduğu görüşündeyim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Söz sırası, kişisel görüşlerini belirtmek üzere Sa

yın Enver Akova'da. Buyurunuz Sayın Akova. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1975 yılı bütçesi üzerinde değerli söz
cülerin görüşlerini dinlemiş bulunmaktayız. Yüksök 
huzurlarınızda, bütçe ile İlgili olarak ben de fikirleri
mi beyana çalışacağım. 

Yüz milyarı aşan bütçe üzerinde, kırk milyon va
tandaşımızın hakkı ve yükü bizlerin omuzları üzerin
de bulunmaktadır. Bunun ağırlığı bizleri elbette dü
şündürecek ve sarf elini titizlikle kullanmaya sevk 
edecektir. 

1975 yılı bütçesi, kanaatimce; 
1. — Eğitim ve askerî alanda, 
2. — Tarım alanında, 
3. — Teknoloji alanında, 
4. — İktisat alanında bir politikayı tezahür ettir

melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, üretime dönük olmayan, 
lüks nitelikteki harcamaların kısılması ve bilhassa 
vergi kaçakçılığını önleyecek tedbirler cihetine gidil
mesi en samimi temennimizdir. Binlerce ve milyon
larca lira Devlet Hazinesine gireceği yerde, hileli 
yollarla, şahısların ve grupların kasasına doğru ak
maktadır. Bütçenin görüşüldüğü şu günlerde memle
ketin içinde bulunduğu siyasî, sosyal ve ekonomik 
durum hepimizi derin derin düşündürmektedir. Kuru
şun dahi zayi edilmemesi için hepimiz titremekteyiz. 
Yüce Meclisimizden çıkıp bakanlıklara, genel mü
dürlüklere, ilgili kurumlara ayrı ayrı, tutarları ile tev
di edildinde, Devletin parasının «yağma hasanın 
böreği» gibi çarçur edilmemesi için azamî tedbir ve 
denetim yollarına başvurmak gerekmektedir. 

Yüz milyarın ağırlığı*ve sorumluluğu, Türk Mil
leti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine racidir. 
Bu yeni bütçe karşısında geçim endeksi ne olacaktır? 
Bu endişe gelecek içindir. Hayat pahalılığı günbegün 
artmakta, memleketimizde devamlı olarak artış kay
deden işsizler çoğalmaktadır. Sanayi bölgelerinin 
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malum yerlere devamlı olarak kaydırılması, en bü
yük adaletsizliktir. 

Türkiye'ye coğrafî bölgeleri yönünden baktığı
mızda, ticaretin, sanayiin ve ilim yuvalarının üç böl
gede belirli şehirlerde toplandığını görmekteyiz. îç 
Anadolunun, Doğu Anadolunun ve diğer bölgelerde 
endüstrinin, üniversite ve yüksek okulların bulunma
yışı yürekler acısıdır; olanlarda da öğretim yapılama
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, günün konusu haline ge
len ve vatandaşların belini günbegün kıran, nefes 
alamayacak duruma sokan hayat pahalılığı sabredi
lmeyecek hale gelmiştir. * Pahalılık hergün ayrı bir 
tablo çizmekte, istikrarsızlığını bu durumu ile Yüce 
Meclise, Hükümet beyanlarında ve basında göster
mektedir. Sayın Hükümet tarafından, «fiyat artışları
na çare aramaktayız, hazırlık içindeyiz» diye ifade 
edilmekle beraber, şu ana kadar ilgililer tarafından 
maalesef gerekli tedbirler alınamamıştır. Yetkililer, 
çareler hakkında değişik ve çeşitli fikirler ileri sür
mektedirler. Bugün fiyatlarda devamlı olarak. artma 
eğilimi bulunması pahalılığın sebebi olarak gösterilir
ken, alışverişe giden vatandaşlar, hayat pahalılığının 
en az, geçen seneye oranla, % 40 - 50 oranında arttı
ğını söylemektedirler. Yaşayışın zorlaştığı bu günler
de köylü ve şehirli vatandaşların hayat pahalılığı kar
şısında kalbimizi yaralayan inim inim feryatları biz
leri büyük bir hüzne garketmektedir. 

Büyük bir iktisadî tehlike kapımızı çalmış bulun
maktadır. Enflasyon; hayat pahalılığı. Yani, enflasyo
nu önleme söz konusu olduğu zaman, bu kadar zıt 
tedbirlerin ne gibi bir netice doğuracağını şimdiden 
kestirmek güç olmamakla beraber, fazla bir ümit gör
mek daha güçtür. Türkiye'nin bugün içinde bulundu
ğu ekonomik sıkışıklık, senelerce tamir edilse, gide
rilemez. Tedavisi de, öyle görülüyor ki, mümkün ola
mayacaktır. 

Personel Kanunu ile ve yanödemelerle dar gelirli 
memurlara verileni, pahalılık silip götürmüştür. Me
murlar ve öğretmenler, personel kanunu ile yapılan 
intibakları, murakıpların yapmış olduğu araştırmalar 
neticesinde bir veya iki dereceleri alınmak suretiyle 
bugün geçim sıkıntısı içinde bulunmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, değil memurlar, orta dereceli 
tüccar ve esnaf da geçim kaygusunun çukurunda kıv
ranır hale gelmiştir. 3u duruma göre : 

1. — Memleketimizde yatırımlar tamamen durmuş, 
sanayi yolunda hiç bir kıpırdama görülmemektedir. 

2. — İşsizlik almış yürümüştür, ilkokul mezunları 
değil, lise ve üniversite mezunları dahi bugün için 
iş bulamamaktadırlar. 

3. — Fiyatlar insafsızca yükselmektedir. 

4. — Türkiye, dış dünya devletleri karşısında, yan
lış politika yüzünden, birkaç devlet hariç, yalnız kal
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım, köylerde yaşayan vatandaşla
rımızın yaşama gücü kaybolmuş durumda. Gerek 
maddî, gerekse manevî varlıklardan uzak bırakılan 
köylerimiz büyük bir sıkıntı içindedirler. Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından yol götürülmek
te, su götürülmekte, elektrik götürülmektedir. Fakat 
bu kadarla iş bitmemektedir. Hastasını şehire getirir, 
hastanelerde «yer yoktur» gerekçesi ile geri çevrilir. 
Şeker, yağ ve diğer maddeler piyasada olmadığı gibi, 
insanın zekâsını durduran hayat pahalılığı yüzünden 
bu vatandaşlarımız nefes alamaz hale gelmişlerdir. 

1. — Tohumluk buğday verilmez, verilse de vaktin
de eline geçmez. 

2. — Tarlasını, gübre fiyatlarının son derece art
ması nedeni ile besleyemeyen köylülerimizin, ziraat 
yönünden de eli ve ayakları maalesef bağlanmıştır. 

3. — Kasabalarda ve nahiyelerde, binlerce lira 
sarf edilmek suretiyle vücut bulan sağlık ocakların
da doktor değil, sağlık memurları dahi yoktur; ba
zı vilâyetlerin devlet hastanelerinde doktor olmadığı 
gibi. işte, bu yürekler acısı körlük, vatandaşlarımızı 
sarmış durumdadır. 

Aziz arkadaşlarım, herkes, vicdan ve din hürriye
tine sahiptir. Din hürriyeti, sadece mabede girip çık
ma serbestliği değildir, isteyen müzeye, parasını ve
ren de sinemaya girip çıkıyor. Bugün dünya milletleri 
arasında diyanetin - rivayete göre - en çok tazyike 
maruz kaldığı Moskovada bile kiliseler ziyaretçilere 
daima açık kalmıştır. Din hürriyeti, dindar vatandaş
ların din bahsinde haiz oldukları haklardan her bi
rini serbestçe, korkusuz ve endişesizce kullanmalarını, 
her birinden serbestçe faydalanmalarını gerektirir. 
Din müessesesinin dayandığı hakların bugün ehem
miyet itibariyle başta geleni, hiç şüphe edilmez ki, 
talim ve tedris, neşir ve telkin hakkıdır. Merhum Ali 
Fuat Başgil'in ifade ettiği gibi, bir memlekette cami
ler açıksa, ibadetler edilebiliyor ve bunun yanında p 
dinle ilgili her türlü öğretim, öğrenme faaliyetinde 
bulunulabiliyor ve gazetelerle ve neşir yoluyle bu hu
susta beyanat veriliyorsa, hakiki manada din hürriye
ti o memlekette var demektir. 
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Diyanet bütçesine konan imam hatip kadroları
nı, yeni inşa edilmekte olan camiler için ayrılan öde
neği şükranla karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, son günlerde üniversite
lerde, yüksek okullarda ve yurtlarda öğrenciler ve 
gençler arasında görülen karşılıklı çatışmayı eadişe 
verici olarak görmekteyim. 

Gençliği kamplara bölmek, millî şuur ve milliyet
çilik esaslarından uzaklaştırmak, en azından hainlik
tir. Milletimizi ve memleketimizi: 

1. — Siyasî hastalıklarla, 
2. — İhtilâllerle, 

3. — Millî felâketlerle çökertmek için, sol cereyan
lar tarafından harp açılmıştır. Buna ilâve olarak da, 
geleceğin teminatı olan genç arkadaşlarımıza tarihini 
unutturmak, dinini bozmak, ahlâkını soysuzlaştırmak, 
dininden soğutmak için sol çevreler insafsızca bir 
gayretin içindedirler. Millet, TRT Kurumundan Türk 
musikisi, millî ve manevî değerlerine uygun yayınlar 
dinlemek ister; Devletin bir organı olan TRT, bunun 
tamamen aksini yapar. Millet, ecdadının dili olan Türk
çe'yi konuşur; TRT ise, özdilimizi unutturmak için 
uydurma dil konuşur. 

Milletin gerçek temsilcileri, onun iradesine uya
rak imam - hatip okulları açar; millî iradeye aykırı 
düşen hükümetler ise imam - hatip okullarını kapa
tır. 

Millet, örf ve âdetlerine bağlılık, millî ve manevî 
değerlerine saygı ister; kendilerini ilerici sayan solcu 
ve sosyalistler ise, sövüp saymayı marifet sayar ve 
bunun öncülüğünü de maalesef TRT yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu şartlar altında, 
daha birkaç gün önce vuku bulan ve 52 vilâyette ilan 
edilen TÖB - DER'in toplantıları iç'in, bu öğretmen 
arkadaşlarımız izni nereden almışlardır; kasaba ve 
şehirlere nasıl girmişlerdir? Öğretmenlerin toplantı
ları ve yürüyüşleri kanuna aykırı değil midir? Bun
lara kimler müsaade vermişlerdir? Sayın Hükümet 
bunlar hakkında ne düşünüyor? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yasalara uygun, 
yasalara. 

ENVER AKOVA (Devamla) — tşte, gençlerimizi 
müptelâ kılmak istedikleri kasıtlı hastalığın içyüzü 
budur muhterem arkadaşlarım. 

Aziz milletvekilleri, konuşmamı bitiriyorum. 1975 
yıü bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz eder, Yüce He
yetinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Söz sırası Sayın Değerli'nin. Buyurun Sayın Değer

li. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Muhterem 

Başkan, değerli milletvekilleri; 1975 malî yılı Bütçesi 
üzerindeki görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakereleri, Hükü
metin tutum ve icraatının her yönüyle bir bütün ha
linde ele alındığı müzakerelerdir. Bu müzakereler, 
yalnız bütçe rakamlarının tartışıldığı bir müzakere 
değil; Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasî, ekonomik 
ve sosyal bütün meselelerinin gözden geçirildiği ve 
tartışıldığı bir müzakeredir. 

Bu sebeple bütçe, bir memleketin en mühim işi
dir. Çünkü bir memleketin bütün gelir ve giderleri 
orada toplanır; ne yapacaksınız, ne ile yapacaksınız; 
hepsi gelir, bütçe dediğimiz mefhumun içinde cem 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hemen arz edeyim 
ki, bu bütçe,, memleketimizin sıkıntılar içinde oldu
ğunu gösteren ve 1975 yılında da memleketin sıkıntı 
ve ıstırabının daha da artacağının işaretlerini taşıyan 
bir bütçedir. Çünkü, 8 milyarlık açıkla müzakereye 
sunulmuştur ve bu rakam, bugünkü şartlar içinde te
lâfisi güç olan bir rakamdır» Şimdilik bunun telâfisi 
için iki yol akla gelmektedir. Bunlardan biri halktan 
borç almak, diğeri ise vergileri artırmak veya yeni 
vergiler getirmektir. Bu iki yolun da ne şekilde isti
mal edileceği vuzuha kavuşturulmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, mübarek yurdumuz, ve şe
refli milletimiz bugün, Misakı millî hudutları dahi
linde şeref ve şanıyle, istiklâl ve cumhuriyetiyle, al
nının teri, verdiği şehitlerinin kanı, hak ettiği hürri
yetiyle yurdun her köşesinde okunan ezan, hemen her 
Müslüman Türk'ün evinde okunan Kur'an, Cenabı 
Allah'ın yardımıyle 40 milyona erişmiş bir millet
tir. Ulu Allah'tan Yüce Meclislerimizde daha nice 
bütçeleri görüşmemizi" müyesser kılmasını niyaz ede
rim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri, şuna katiyetle inanıyo
rum ki, dünyada hiçbir millet, Müslüman Türk Mil
leti kadar, büyümeye, iktisaden güçlenmeye, sosyal 
dengeyi sağlayıp kardeşçe yaşamaya müsait değildir. 
Niçin müsait değildir, şimdi onu izah edeceğim: 

1. Müslüman Türk Milleti keskin bir zekâya sa
hiptir. Zeki oluşunun misallerini gerek harp, gerek 
sulh ve gerekse ilmin her dalında, tarih boyunca ver
miştir. 
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2. Müslüman Türk Milletinin sahibolduğu tarih, 
dünyanın hiçbir milletinde yoktur. Bu yüce milletin 
öyle bir tarihi var ki, hakkiyle okunup öğretildiği za
man, korkağı cesur; tembeli çalışkan; hastayı sağ
lam; zayıfı kavi; ihtiyarı dinç yapar. Bu tarih öyle 
bir tarihtir ki, birisi karnında, diğer sırtında çocuğu 
ile, top mermisi omuzunda, başörtüsü boynunda ana
ların harp meydanlarında aslanlar gibi dolaştığını 
yansıtan bir tarihtir. «Ben ezelden beridir hür ya
şadım, hür yaşarım; hangi çılgın bana zincir vura
cakmış şaşarım.» destanlarını yazdıran bir tarihtir. 

3. Bu yüce milletin sahibolduğu din, bütün mil
letlerin sahibolduğu dinden üstün bir dindir. Çalış
kanlığı, kardeşliği, cesareti, vekarı emreden bir din
dir. Daha dün denecek kadar yakın bir tarihte yedi 
düvel üzerimize yürürken, kimi kiliseden, kimi hav
radan ilhamını alıyor, kimi koynunda İncil, kimi Tev
rat taşıyordu. Biz ise bunların karşısına toplayıcı 
ezanla, kuvvet bahşeden imanla, ilhamı camiden, ce
sareti Kur'andan, yardımı Allah'tan alarak çıktık. Ne
tice, onlar kaçtı, biz kovaladık; onlar mağlup, biz ga
lip çıktık. Bu galibiyet haddizatında, tevhidin teslise, 
hakkın batıla, hilâlin salibe olan galibiyeti idi. 

4. Ektiğimizi bitiren, diktiğimizi yeşerten, dört 
mevsimi birden yaşatan cennet gibi yurdumuz, «ke
sin önümü birikeyim, açın kapakları, çatlayan çatlak
lara su olarak, karanlık köylere elektrik olarak aka
yım» diye bağıran nehirlerimiz; «vur kazmayı, fış-
kırayım» diye feryat eden madenlerimiz; «okut, ye
tiştir, öğret beni, beni bana tanıt, kafamı, kalbimi, 
zihnimi, dinimle, tarihimle, milletimin ve vatanımın 
aşkıyle doldur, dünyaya hükmedeyim» diye bağıran, 
haykıran genç dimağalarımız, körpe zekâlarımız var
dır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunları izahtan son
ra şu noktaya gelmek istiyorum. Görülüyor ki, bir 
milletin kalkınmasını gerektiren şartlardan hiçbirisi 
bizde eksik değil; aksine, kalkınmak ve iktisaden güç
lenmek için, birçok millette olmayan imkânlar ve şart
lar bizde mevcuttur. Tarih dersen şanlı, din dersen 
ulu, millet dersen zeki, hammadde dersen gani. O hal
de, un var, şeker, var, neden helva olmuyor? Neden, 
Türkiye, vaktiyle emri altında olan milletlerin geri
sinde veya ilerisinde değil de, seviyesindedir? 

Değerli milletvekilleri, Allah'a şüküder olsun ki, 
Türkiye'yi yıkmak, yakmak isteyenlere, «köprüye ha
yır» diyenlere, fabrika bacalarına dinamit koyanlara, 
gelişen, büyüyen Türkiye'nin karşısında sancılanan-
lara karşı Türkiye'nin bütçesi 107 milyara baliğ ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi 1965'te 
Türkiye Cumhuriyeti bütçesini 12 milyar olarak tes
lim almıştır. 1975'te bütçe 107 milyardır. Akla şu ge
liyor, neden 150 milyar değildir? 

Muhterem milletvekilleri, ben bunları 1950'den 
beri memleketin daha çok gelişmesine, ekonominin 
daha da büyümesine engel olan hadiselerle izah ede
ceğim. 

Muhterem milletvekilleri, eğer Türkiye'de 1950' 
de patlayan, fertte ve millette teşebbüs gücü, kalkın
ma azmi, okuma zevki, zaman zaman sekteye uğratıl-
masaydı; Türkiye'nin kısa zamanda kalkınıp, güçle
nip, dünyada eskisi gibi söz sahibi olacağından gıcık 
alan dış düşmanlarımızın baskısı olmasaydı; içerideki, 
gafletten gözü kapanmış, dinden, Türklükten uzak 
kalmış, beyinleri yıkanmış, kafaları satılmış kişiler ol
masaydı; zengini fakire, fakiri zengine düşman yap
ma gayretine düşüp, memleket evlâtlarını ilerici - ge
rici diye kamplara ayırıp, meydanları kana bulayan
lar olmasaydı; birtakım zevatın, ilim adamı ismi al
tında Anadolu'dan kopup, «Okuyacağım, vatanıma 
milletime hayırlı insan olacağım» diye koşup üniversi
te çatısı altına girince ilim yerine isyanı, dostluk ye
rine düşmanlığı öğreten, kendi tarihini, kendi milleti 
ni, kendi bayrağını sevme, sevdirme yerine, Türk 
Gençliğine Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu, kızıl bayrağı sev
diren bedbaht kişiler olmasaydı; üniversite kür
sülerinde, ilim irfan ocaklarında, bu vatanda yaşadı
ğı, namı nimetini yediği halde, vicdanına emanet edi
len gençleri vatan sevgisinden, millet duygusundan 
uzak, Türklük ve Türk milliyetçiliğinden, Müslüman 
Türk idealinden mahrum yetiştiren bir kısım hoca, 
profesör kılığına girmiş hain duygulu kişiler olma
saydı; bugün birtakım gençlere Türk Milleti yerine, 
«Türk halkları» diye bağırtan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti'nin Başbakanını, «Aziz Türk gençliği» de
diği için yuhalatan; kalıbı bizde, külfeti bizde, fakat 
kalbi ve hizmeti.. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Moskova'da.. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — ... Mos

kova'da olan hıyanet duygulu kişiler olmasaydı ve 
nihayet, süratle, demokratik şartlar içinde gelişen, 
Türkiye'de köylere yol, evlere ışık, memleketin çeşit
li bölgelerine fabrika götüren; işsize iş, cahile okul, 
müslümana cami ve topyekûn millete refah ve saadet 
götüren Demokrat Parti kapanıp, bugün hâlâ Türki
ye'nin her köşesinde eseri, izi bulunan, memleketin 
nadide yetiştirdiği evlatları merhum Menderes, Po-
latkan ve Zorlu bir oldu bittiye getirilip asılmasalardı, 
bugün büyük Türkiye'nin bütçesi 150 milyardı. 
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Ve yine beş senede derlenip, toparlanıp, 1965'te 
Adalet Partisi çatısı altında yola çıkan, bir taraftan 
yaraları sararak bir taraftan Demokrat Partinin bırak
tığı yerden hizmete daha hızlı bir şekilde başlayarak 
memleket ekonomisini altı senede altı defa katlayan 
ve altı sene içerisinde bütçeyi 12 milyardan 107 mil
yara ulaştıran Adalet Partisi hizmet kervanı, anarşist, 
komünist, Türklüğü, Müslümanlığı kabul etmeyen, 
Orduya kurşun, köprüye dinamit ve gemiye bomba 
atan, zihniyeti belli kişilerin memleketi karıştırması 
neticesinde fevkalade yanlış hesap ve kararla Adalet 
Partisi hizmet kervanının yolu kesilmeseydi, Türkiye-
nin bütçesi bugün 200 milyardı. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin kal
kınması için tek şeye ihtiyaç vardır, o da istikrardır. 
Bütün siyasî partiler, bütün devlet kuruluşları elele 
verir, asagarî müştereklerde birleşir, demokratik cum
huriyet nizamı içinde devlet çarkı onbeş ilâ yirmi se
ne arızasız dönerse, Türkiye, düşmanları çatlatacak, 
dostları sevindirecek hale gelir. Bunun için de şart 
olan, istikrar, istikrar ve yine istikrardır.. 

Heba olan bir yıl.. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit 1974 bütçesi

ni takdim ederken, «... tarihimizin köye en çok dö
nük, kamu kaynakları bakımından en yüksek oranda 
ve en verimli, en üretken biçimde (Bu dil biraz dik 
geliyor da onun için şaşırıyorum, benim lisanım de
ğil) köylünün kısa zamanda kalkınmasına yönelten 
bir bütçedir» dernişti. Allah için!.. Sayın Ecevit Hü
kümeti, bütçesiyle, icraatıyle ve tatbikatıyle tam köye 
ve köylüye dönüktü. Evet, dönüktü; dönüktü; ama 
yüzü değil, sırtı dönüktü. 

Sayın Ecevit Hükümetinin Tekel Bakanı ve yine 
Tokat milletvekili kıymetli hemşehrimiz Devlet Ba
kanı Tokat'a geldiklerinde Tokatlılara şu müjdeyi ve
riyorlardı: 

«Hazırlanın! yakında öteden beri beklediğiniz To
kat Sigara Fabrikasının temelini atmaya geleceğiz.» 

İçimden şöyle geçiyordu: «Birçok zihniyetlerin, 
fabrika temeli atma yerine, fabrika temellerine dina
mit attıklarını gördük. înşallah siz fabrikanın temeli
ni atarsınız.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir ata sözü vardır: Traş 
olan birisi, 

«Berber, saçım ak mı, kara mı?» diye sorunca, ber
ber cevaben; «Şimdi önüne dökülürse görürsün.» de
miş. O hesap, sayın Ecevit'in «Ak» dediğinin kara 
çıktığını, vatandaş, gözüyle kısa zamanda gördü. Ar-
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kadaşlar, Halep orada ise arşın burada. İşte köy, işte 
köylü.. Hepimiz çeşitli sebeplerle köylere gidiyoruz; 
köylülerle konuşuyoruz. Ecevit Hükümetinin köye ve 
köylüye hizmet vaadeden bütçesi de, icraatı da, köye 
ve köylüye hayal ve boş vaatten başka hiçbir şey gö
türmüş değildir. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — On senedir siz-
ne götürdünüz? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Dağlar taş
lar «Ecevit» diyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — C. H. P. 
Koalisyonu hangi fabrikanın temelini atmış, nereye 
bir yatırım yapmıştır? Hangi çeşmenin alnına, «1974» 
tarihini yazdırmış; hangi köyün yoluna çakıl, hangi 
köyün bozulan su yolunu tamir, hangi köyün çatla
yan toprağına sulama için bir gölet,'hangi nehrin önü
ne bir baraj kurmuştur? Kaç işsize iş sahası açmış, kaç 
yoksulun yüzünü güldürmüştür? Kaç köyü elektriğe 
kavuşturmuş, kaç köye okul yaptırmış? Köye ve köy
lüye kalkınma vaat eden Sayın Ecevit Hükümeti ak
sine, köyü ve köylüyü yerinden kalkamaz hale getir
miştir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Değerli. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Köylü, 

şekeri taze ekmeğin içine doldurup dürmeç yapıp yi
yordu, saye-i Ecevit'de çayı şekersiz içiyor. 

Vatandaş, margarin yağını, günde 24 saat reklam
la, beğenmeyerek yiyordu; Sayın Ecevit devrinde çor
bayı yağsız içiyor. 

Köylü, gazı lâmbada değil, gaz sobasında yakma
ya çalışıyordu, şimdi devr-i Ecevit'de lâmbaya gaz 
bulamıyor. 

Köylü, 1950 den itibaren, çarığı ayaktan çıkarıp, 
ayakkabıya kavuştuğu gibi, 1965 - 1971 tarihleri ara
sında sabanı, öküzü bırakıp, traktöre kavuşmuştu. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, süreniz doldu; ayrı
ca bütçe üzerinde söz aldınız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — C. H. P. 
devrinde traktörü bulmasını, alabilmesini bırakın, 
tekrar karasabana, karasaban için öküz almaya zor
lanıyor. 

C. H. P. için söylenecek çok şeyler vardır. Sizin 
yaptığınız yalanları ve yalan vaatleri memleket anla
mıştır; bizim buradan söylememize lüzum yoktur. 

Bununla beraber, vaktim dolduğu için daha söyle
mek istediklerimin birçoğunu söylemeye fırsat bula
madım. 

Muhterem arkadaşlarım ,Sayın Başkanın müsaa
desine sığınarak.. 
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BAŞKAN — Hayır, müsaadem yok efendim, biti
riniz artık. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Aynı günde ayrı ayrı yerlerde, Türkiye'yi baştan 
başa karıştırmak isteyen; birincisi Tokat'ta olmak su
retiyle memleketi kardeş kavgasına boğmak isteyen 
birtakım insanlar harekete geçmiçlerdir. Bu sebeple 
Tokat'ta birçok insan, suçlu suçsuz karakollara götü
rülmüşlerdir. Bu hadiseden dolayı birçok vatandaş 
mağdur edilmiştir. Sayın Hükümet Başkanı veya İç
işleri Bakanından bu hususa çok eğilmelerini isterken, 
bugünkü şartların sıkıntısı içinde, büyük bir gayret ve 
sabırla, güvenoyu almamasına rağmen 1975 bütçesini 
hazırlayıp Meclislere sunan Sayın Irmak ve mesai ar
kadaşlarına teşekkürlerimi arz eder, 1.975 malî yılı 
bütçesinin mukaddes vatanımıza, şerefli milletimize 

hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar..) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle bütçenin tü

mü üzerindeki grup sözcülerinin ve iki milletvekilinin 
konuşmaları tamamlanmış bulunuyor. 

Program gereğince Hükümetin 1 saatle sınırlı ce
vap hakkı, yarınki Birleşimde saat 10.00 başlayacaktır 
ve takiben de bütçenin tümü oylanacaktır. 

Program malumunuz olduğu için, diğer bakanlık 
bütçeleriyle ilgili müzakerelerin isimlerini belirtmek 
lüzumunu hissetmiyorum. 

Bu nedenle, 18 Şubat 1975 tarihinde saat 10.00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19,30 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, isçi 
emeklilerinin Sosyal Güvenliklerine ilişkin sorusu ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin yazılı ceva
bı (7/329) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İşçi emeklilerinin sorunları konusunda, aşağıda 

sıraladığım sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu arz ve rica ederim. 

9 . 1 . 1975 
Eskişehir Milletvekili 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Soru : İşçi emeklilerinin sosyal güvenliği konu
sunda ciddi endişelerim vardır. 

Bugün çalışan her insanın yarın emekli olduğu 
zamanki durumu onun çalışma düzenine, şevkine ve 
heyecanına tesir eden, onun verimliliğini etkileyen 
aslî bir unsurdur. 

Dünün çalışan insanı, Gayri safi millî hâsılaya 
katkıda bulunan kimsesi, bugün elinde olmayan ve 
tamamen kendi dışındaki, hayat pahalılığı, paranın 
satınalma gücünü kaybetmesi gibi sebeplerle geçine-
mez hale gelirse ve hatta bu sıkıntılar hayatlarını 
ve ailelerini tehdit eder düzeye, ulaşırsa, hem toplu

mun bir kesimi perişan olur ve hem de bütün çalı
şanları acı acı düşünceye sevk eder, ve onu her yönde 
etkiler. Bu nedenle : 

— Bugün işçi emeklileri hakkında köklü bazı ya
sal tedbirlerin ve müstakil bir işçi emekliliği statüsünün 
öngörülüp görülmediğinin bildirilmesini rica ederim. 

— Şayet bu konuda Bakanlığınızda bazı çalışma
lar varsa: 

1. — Eski yeni işçi emeklisi arasındaki farkın 
giderilmesi, 

2. — Emeklilik rejimi bakımından işçi ile memur 
kesimindeki farkın giderilerek paralel bir hale geti
rilmesi, 

3. — Kamu kesiminde ve özel kesimde çalışan iş
çilerin emekliliklerinin daha âdil hale getirilmesi, 

4. — İşçi ailelerinin de emeklilikten sonra hasta
nelerden yararlandırılmalarının, 

5. — îşçi emeklilerinin bugünkü âcil durumları
nı ve sıkıntılarını gidermek amacıyle yapılacak zam
mın eski emeklilerle yeniler arasında dengeyi ve ada
leti tesis edecek biçimde olmasının, düşünülüp düşü
nülmediğinin, çalışmaların hangi düzeye ulaştığının 
bildirilmesini arz ve rica ederim. 
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T. C. 
Sosyal Oüvenük Bakanlığı 11 . 2 . 1975 

Sayı : 223 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliğiniz Kanunlar Müdürlüğünün 

1 3 . 1 . 1975 tarihli 7/329 - 1731/15496 sayılı yazıla
rına cevaptır. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen 9 Ocak 1975 tarihli 
«îşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenliğine» ilişkin öner
gesinde yer alan sorular, önergedeki sırasına göre 
aşağıda cevaplanmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Sadık Side 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Cevaplar : 
Sosyal Güvenlik kuruluşu olan ve Bakanlığımıza 

bağlı bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu ile, işçi 
emeklilerinin sosyal güvenliklerinin gereği gibi sağ
lanması ve gelecekteki yaşantılarının teminat altına 
alınması konusunda etkili ve köklü tedbirlerin geti
rilmesi amacıyle gerekli çalışmalara girişilmiş bulu
nulmaktadır, 

Bu cümleden olarak; 
1. —: Eski işçi emekli malul, dul ve yetimlerinin 

aylık ve gelirlerinin yeni emekliler seviyesine çıkar
tılması ve aynı düzeye ulaştırılması için bir kanun 
tasarısı hazırlanmış, Hükümetimizce Millet Meclisi
ne ivedilikle görüşülmek üzere sunulmuş, Meclis 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesine 
başlanılmıştır. 

2. — Emeklilik rejimi bakımından, işçi ile me
mur kesimindeki farklılıkların giderilmesini teminen 
yeni kurulan Bakanlığımızda gerekli çalışmalara baş
lanılmıştır. 

3. — Kamu ve özel kesimde çalışan işçilerin ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylık-
larıyle, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından 
bağlanan gelirlerin, asgari ücret, geçim indeksleri ve si
gortalıların genel ücret seviyelerinde meydana gelen de
ğişikliklerle kurumun malı durumu gözönüne alınarak, 
Bakanlar Kurulu karan ile artınlabilmesini öngören 
ve yeni bir kanun tedvinine mahal bırakmayan yeni 
bir sistem yukarıda birinci maddede yer alan kanun 
tasarısına ilâve edilmiştir. 

4. — tşçi. emekli ve malullerinin eş ve çocuklan 
ile gelir ve aylık almakta olan dul ve yetimlerin te
davilerinin sağlanması ve hastanelerden yararlanma

ları hususunda keza birinci maddede zikri geçen ka
nun tasarısında derpiş edilmiştir. 

5. — Birinci maddede adı geçen kanun tasarısın
da . yer alan zam nispetleri, eski ve yeni emekliler 
arasında dengeyi ve adaleti tesis eden 1186 ve 1698 
numaralı kanunlar hükümleri muvacehesinde sağla-

, nan aylık ve gelirler üzerine yapılmakta olduğundan 
farklılığı ortadan kaldırma amacına yöneltilmiş bu
lunmaktadır. 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur 
ilinde 1306 saydı Kanuna göre uygulama yapılan 
köylere ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/347) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy tşleri ve Kooperatife 

ler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz eder, saygılar sunarım. 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Sorular : 
1. T - Burdur ili 1306 sayılı Kanuna göre uygula-: 

ma yapılan köyler programının gerçekleştirme oranı 
nedir? Gerçekleşme oranı düşükse sebepleri neler
dir? 

2. — 1975 yılı için öngörülen programda kaç köy 
ilâve edilecek ve 1974 yılında gerçekleştirilmeyen hu
suslar öngörülmüş müdür? Toplam ödenek tutarı ne^ 
dir? Köy, safhası, kredi, konut durumları ile birlik
te bildirilmesi? 

3. — Hasanpaşa köyü programı askıda kalmış 
olup, 1975 yılı içinde gerçekleştirmek için ne gibi 
tedbirler alınması düşünülmektedir? 

4. — Yeşilova Kayı Köyü sakinlerinin nakil ve 
kredi talebi, Âfet tşleri Genel Müdürlüğünce yapı^ 
lan bir protokol ile size devredildiğinden, karşılana-s 
cak ve programa alınacak mıdır? 

5. — Söğüt gölü arazilerinin mütegallibe tarafın^ 
dan zorla ve âdil olmayan bir biçimde kullanılması 
köy sakinleri arasında kanlı olaylara yol açacak bi
çimde devam etmektedir. Dengere köylülerinin müte
addit başvurmaları sonuçsuz kalmıştır. Toprak ko
misyonlarınca biran önce Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının dağıtım yönetmeliğinin uygulan
masına geçilecek midir? 1975 yılı için öngörülmüş 
müdür? 

6. — Aşağı Müslümler Köyü projesinin uygu
lamasına neden geçilememektedir? 
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T. C. 
Köy îşleri ve Kooperatifler 1 4 . 2 . 1975 

Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla 

ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı :H. 11 -347 

Sayı : H. 11 - 347/01364 
Konu : Burdur Milletve
kili Sayın Ali Sanlı'nın 
yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi : 24 . 1 . 1975 gün ve 7/347 - 1798/15957 sa

yılı yazılarınız. 
Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın «Burdur 

ilinde 1306 sayılı Kanuna göre uygulama yapılan 
köylere ilişkin» yazılı olarak cevaplandırılması iste
miyle Bakanlığıma yönelttikleri soru önergelerinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
H. Aydınoğlu 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın «Burdur 
ilinde 1306 sayılı Kanuna göre uygulama yapılan 
köylere ilişkin «Köy işleri ve Kooperatifler Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yönelt
miş oldukları soru önergesinin cevabıdır. 

Burdur ilinde 1306 sayılı Kanun uygulaması ya
pılan köyler; 

A) 1974 yılında yatırım öncesi (Etüt, Tescil -
Topoğrafik harita, imar planı, Aplikasyon, ifrazen 
tescil) çalışmalarının bitirilmesi amacıyle programa 
alman köylerden. 

1. — Yeşilova - Kaya Köyü : 
11 haneden oluşan bu köyün yeni bir yerleşim 

yerine nakli; 5 hanenin bir köye, 6 hanenin ise başka 
köye nakillerini istediklerinden ve kimlerin hangi 
köylere bağlanmak istedikleri bilinemediğinden 
olumsuz bulunarak programdan çıkarılmıştır. 

2. — Bucak - Çamlık Köyü : 
320 haneden oluşan bu köyde 108 hane yeni bir 

yerleşim yerine gitmek istedikleri, köy çoğunluğu te
min edilemediğinden olumsuz bulunarak programdan 
çıkarılmıştır, 

3. — Bucak - Kaya Köyü : 
Antalya 81 No. lu Toprak Komisyonu Başkanlı

ğının 18 . 9 . 1974 gün ve 81 - 28/237 sayılı yazıların
da Bucak ilçesine bağlı böyle bir köyün bulunma
dığı bildirildiğinden programdan çıkarılmıştır. 
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i 4. — Bucak - Karaaliler Köyü : 
Köy çoğunluğu yeni yerleşim yerine gitmek iste

mediklerinden olumsuz bulunarak programdan çıka
rılmıştır. 

5. — Bucak - Güvenli Köyü : 
Şahıs arazisi olan yeni yerleşim yeri olumsuz bu

lunduğundan programdan çıkarılmıştır. 
6. — Bucak Hasanpaşa Köyü : 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden 

olan yeni yerleşim yerinin ön etüt sonucu olumluğu 
saptanarak topoğrafik harita tanzim için gerekli öl
çü yapılmıştır, 

Pafta tersimat işi devam etmekte olup bitiminde 
Hazine adına tescil için teknik dokümanlar Bucak 
Tapu Sicil Muhafızlığına sevk edilecektir. 

I B) 1974 yılında aplikasyon ve ifrazen tescilin 
I yapılarak teknik yardım yapılması yönünden prog

rama alınan. 
7. — Bucak - Uğurlu Köyü : 
Köy tüzelkişiliği adına kayıtlı bu köyde aplikas

yon işlemi bitirilmiş ifrazen tescil için teknik dokü
manlar 7 . 11 . 1974 tarihinde Bucak Tapu Sicil Mu
hafızlığına teslim edilmiştir. 

I C) 1974 yılında imar planı, aplikasyon ve ifra
zen tescil işlemi bitirilerek, kendi evini yapana yar-

I dım metoduna göre 5 kişiye kredi verilmesi yönünden 
programa alınan köylerden : 

1. — Gölhisar - Bayır Köyü : 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden 

I olan bu köy iskân gelişme sahasının imar planı ve 
I imar planının zeminine aplikasyon işlemi bitirilmiş 

olup, ifrazen tescil için teknik evraklar hazırlanmak
tadır. 

2. — Tefenni - Başpınar Köyü : 
imar Planı çalışması devam ettiğinden bu köy 

iskân gelişme sahasındaki diğer aşamalara geçileme-
I mistir. 

D) Bir kısmı afet nedeniyle imar - iskân Bakan
lığınca nakledilmiş olup, geriye kalan ailelerin Ba
kanlığımca nakledilmesi yönünden 1974 yılında kredi 
verilerek uygulama yapılması yönünden programa 

I alınan köylerden : 
1. — Merkez - Aşağımüslümler Köyü : 

I Eski köylerinde kalan 40 ailenin yeni yerleşim ye-
I rine yerleştirilmesi amacıyle kamulaştırma yapılarak 

temin edilen yere, arazisi kamulaştırılanlar, kamulaş
tırma bedeline itiraz ettiklerinden ve halen konu 
mahkemeye intikal ettirildiğinden mahkeme netice
sine kadar bu köyde herhangi bir işlem yapılama-

J maktadır, 
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2. — Yeşilova - Yukarımüslümler Köyü : 

Afete uğrayan ailelerin yerleştirildikleri yerin bi
tişiğinde seçilen ve eski köylerinde kalan 32 ailenin 
yerleştirilmeleri için seçilen saha Yeşilova ilçesine 
• bağlı Yarışlı Köyü hudutları dahilinde bulunduğu, 
malik sıfatıyle zilyed bulunan şahıslara ait bu yerin 
Tapu Sicilinde kaydı bulunmadığı, haricen dönümü
nü 4 000 TL. den satınaldıkları halde vergi beyanın
da 300 TL. gösterdikleri, şahıslar kamulaştırma ya
pılmasını istemedikleri gibi, kanunen de tapuda kay
dı bulunmayan gayrimenkulun kamulaştırılmasına 

imkân bulunmadığı, köylüler ve Burdur Valiliğince 
müteselsil kefalet esasına göre borçlanmak suretiyle 
kredi verilmesini ve herkes zilyedinde bulunduğu ye
re evini yapmaları istenmekte ise de buna da 2510 
sayılı Kanuna ek 1306 sayılı Kanun ve bu kanunun 
bazı maddelerine uygulama şeklini gösterir yönetme
lik hükümleri müsaade etmediğinden Yukarımüslüm
ler Köyünde herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 

E) Burdur ilinde 1975 yılında 1306 sayılı Yasa 
uygulama yapılabilmesi amacıyle programa alman 
köyler : 

1975 yılı çalışma programına Burdur ilinden yeni 
köy alınmamış olup, 1974 yılı programı gereği, aşa
maları bitirilemeyen köylerden Hasanpaşa Köyü ya
tırım öncesi çalışmaları bitirilmek üzere, Uğurlu Kö
yü teknik yardım yapılması, Başpınar ve Bayır köyle
ri kendi evini yapana yardım metoduna göre her 
köyden 5'er kişiye kredi verilmesi yönüyle, Aşağı-
müslümler ve Yukarımüslümler köylerinin ise, huku
kî sorunları çözülebildiği takdirde kredi açılarak ya
tırım uygulamalarına geçilebilmesi yönünden progra
ma alınacaklardır. 
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F)- Toplam ödenek tutarı : 
Mahalline 

Ödeneği gönderilen 
Köyü TL. TL. 

Aşağımüslümler 1000 000 150 000 
Yukarımüslümler 800 000 120 000 
Başpınar 100 000 
Bayır 100 000 

Başpınar ve Bayır köylerine yatırım öncesi çalış
malar bitirilemediğinden mahalline para gönderilme
miş olup, Aşağımüslümler Köyü için mahalline gön
derilen 150 000 TL. harcama yapamadıklarından geri 
gönderilmiştir. 

G) Burdur ilindeki 1306 sayılı Yasa uygulama
larında programın gerçekleşme oranı düşük olup bu 
oranın düşmesinin nedenleri : 

1. — Hukukî sakıncaların giderilememesi, 
2. — Tapu sicil muhafızlıklarınca yapılan ilk tes

cil ve ifrazen tescil işlemlerinin zaman alıcı olması ve 
bu işlemlerin çok ağır yürümesi, 

3. — Kanunî bazı formalite ve yazışmalar, 
(Örneğin : 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 

Kanunu gereğince tarım arazilerinin tarım dışı amaç
larda kullanılması için gerekli işlemler). 

4. — Afetler Kanunu gereğince yalnız afete uğra
yanların yeni bir yerleşim yerine nakilleri yapılmak
ta, aynı köyde oturan diğer ailelerin durumları düşü
nülmemesi. Bu tip köylerde İmar ve İskân Bakanlığı 
ile Bakanlığımızın müştereken işe başlaması, planla
ma tüm aileler için yapılarak, afete uğrayanların 
Afetler Genel Müdürlüğünün, afete uğramayan (ve
ya az hasar gören) ailelerin ise Toprak ve îskân İşle
ri Genel Müdürlüğünce nakillerinin yapılması, ileri
de doğacak sorunları baştan halletmiş olacaktır. 
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İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Haneıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mîr Bahatbm Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akımıumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürte 
Kemıal Ataman 
Osman Cecran 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagiill 
Mustafa îmdırzalıoğlu 

Üye sayısı : 4J30 
Oy verenler : 275 

Kabul edenler : 269 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 172 

Açık üyelikler : 3 
[Kabul edenler] 

M. Rauf Kaudemir 
î. Hakkı Ketenoğlu 
t. Hakkı IÇöylüoğılu 
tbrtahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Fertiha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
İlyas Şevkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu, 
Abdıurraüıim Erdem 
Fahri özçelik 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şadli Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Naıhit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayteten 
Cihat BiÜigehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özikük 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel. 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Ilatdboğlu 
Kasım Parlar 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensardoğikı 
Hailit Kahraman 
Mahmut Kepölu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülikan 
İlhan Işık 

ELÂZlQ 
Atillâ Atillâ 
ömler Naimi Baram 
Rashn Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çejtinkaya 

ERZURUM 
Rasim OinMi 
Rıfkı Danışjman 
Selçuk Ervıerdii 
Gııyasettin Karaca 
Korkut özal 
Zelkâi Yaylalı 
İsmail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Nîyazi Onal 
Seyfı öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özlkaya 

GİRESUN 
Nizamettiıı Erldmen 
ibrahim E tem Kılıçoğlu 
Hasan Varaı'k Teklin 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 
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KARS 
Doğan Anash 
Yasin Boztkurt 
Abdüîkerdm Doğru 
Cemil ünail 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskini 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tu£an Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçulk İmamoğilu 
Hayrettin Nakâlboğlu 
Kâmil özsarııyıfldi'z 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Afcaâuı 

. KIRŞEHİR 
Metodun Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
IbraMm Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
ıServet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Klara-
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çâkmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Er genekâh 
A. Kemâl önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcari 
Mahmut Tüîikmeftoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet î e t f i k î»aksı* 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Biahrii Dağdaş 
Necmettin Er balkan 
M. Necati Kaİayeıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Mefebudak 
Forrâfe Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Hâşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustâfa Ok 
Hilmi Okçu 

Süleyman Tumcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Ahmet Türk / 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Bilâl TaraiLoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafâ Dağıstanlı 
Ilyas Kiliç 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uy^al 
İrfan Yânkutan 

SîlRT, 
Abdülbakâ Oartı 
Mehmett Nsebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SlNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duıra'koğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Haılıil Başol 
Nîhan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT, 
Öevat Atılgan 
Feyzulılah Değerli 
Ali Şevki Er^k 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
'Adil.Aid Oineü-
ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfü Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
ihsan Arsian 
Ilhami Çetin 
Nedliım Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zarajrsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay" 
Orhan Gön'eüoğhı 
Mehmet Zekâ Okur 
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[Reddedenler] 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoil 

.URFA 
Abdülkadâr öncel 

[Çekinserler] 

KONYA 
Kemâfettiin Gökakın 

DİYARBAKIR 
Kalsan Değer 

[Oya Katılmayanlar] 

ADAYA 
Mehmet Can-
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Hnlûsi özkul 
Emin Bilen Tümer 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
M. Kemal Erkovan 
Cahiit Kayna 
Kâmil Kırıfcoğlıu 
Hasan özçeük 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baylkal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Alitunkaya 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Kemali Ziya özrtifck 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçöel 
Necati Cebe 
İbrahim Behraını Eker 
Sadullah Usumi (1.) 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı (1.) 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
(t) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif To'syalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 
Hassan* Korlkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recaü I^kenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Muıstafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Încioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Muıstafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (I. Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikâil İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet iSait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaız 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan özfoay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
İlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekine! 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğ-lu 

KARS 
Davut Aksu 
Kemıal Güven (Başkan) 
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Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 

KOCAELİ 
Sedat Akiay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Alksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Mustafa Kubilây îmer 
özer ölçmen 
Mustafa' Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar (1. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SIİRT3 
Idrıis Arikan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfiik Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Aradan 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timisd 

TOKAT, 
Hüseyin Abbas 
ismail Haikkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Amlantürk 

TUNCELİ 
Süleymıan Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kulaç 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılma2 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
K/kıyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğılu 

ZONGULDAK 
Bülenlt Eoevdt 
Fevzi Fırat 
Cahit Karak&ş 
Sadılk Telkin. Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

» • • « 
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KarayoUan Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde delişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlıı 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mîr Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmomcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltüı% 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
Mulstafa Imirzalıoğılu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 278 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 169 

Açık üyelikler : 3 

[KabıM edenler] 

M. Rauf Katıdemir 
I. Hakkı Ketenoğılu 
I. Hakkı Köylüoğilu 
ibrahim Saffet Omay 
CevaJt önder 
Fertiha Fatma öztürfc 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
îlyas Seçlkin 
Saibaüıattin Selek 
H. Turgut Toıker 

ANTALYA 
Ihsıan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdiurrahîlm Erdem 
Fahııi özçelik 
Remzi Yıümaz 

ARTVİN 
Sabit Osmata Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Natat Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan AytelkÜn 
Cihat Billgehan 
ibrahim Belıram Eker 
Ahmet İhsıan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâl ettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmıak 
Abdi özjkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım önıadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avicı 
Hüseyin ErçelJik 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtdf Ensaırioğıkı 
Halit Kahraman 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gilkan 
ilhan Işık 

ELÂZIĞ 
AtîlLâ Atiilâ 
Ömer Naimâ Barın 
Raslim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 

ERZURUM 
Rasim Cinisiâ 
Rıfikı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gı^asettân Karaca 
Korkut özal 
Zakâi Yaylalı 
İsmail Halbkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe ALîye Koksal 
Orhan Oğuz 
Nıîyazi Onal 
Seyfli öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özlkaya 

GİRESUN 
Ndzîamettin Erktmen 
ibrahim Etem Kılıçoglu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlü 
Turgut Yücel 
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HATAY 

iSaibâhattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumahoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin özdemir 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Stter 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeneko» 
A. Kemal Önder 
Remzi özett 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Ar&slı 
Yasin Bozfcunt 
Abdülkerim Doğru 
Gemdi Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Ketsldiü 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufian Doğan Avşargil 
Cemal Oebecü 
Turhâm Feyzioğlu 
Selçuik tmamoğhı 
Hayrettin Naldboğlu 
Kâmü özsangaldıiz 
Meömset Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaftin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Aîkdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

K0NY4 
Mehmet Oğttz Atalay 
Şene* Battal 
Sabra Dağdaş 
Necmettin Erbafean 
Kemâileıttıin Gökâkın 
M. Nebata Kalaycıoğlu 
Hüseyün Keçeli 
Ali KöJkbttdak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmıett Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslaü 

MANİSA 
Ahmet Balkan 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Süleyman Tuacel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerîi 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz •Karaosman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
HayaM Saragç* 
Hilmi Tüfkîfiea 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT! 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozath 
Ahmet Duırakoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
HaMl Raşol 
Nühan tlgüfl 
Ömer Kahnamâü 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
FeyzuHafo Değerli 
Ali Şerîöi Br«ik 
AK Ktıpt 
Haydat Uliısoy 

TRABZON 
Âdil AJli Cdneii 
Ömer ÇaJkuroğlu 
Ekrem DJknen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfli Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sââtılk 

VWA 
Mehmet Aksöy 
Necata Aksoy 
Mehmet Celâl B'û afls 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
İlhamı Çetin 
Ned&n Korkmaa 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıib«t Atkıa 
Ze'kâî Altmay 
Önhan Gön>cüoğlu 
Mehmet Zekâ Okur 
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[Reddedenler] 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoö. 

[Çekimserler] 

UEFA | DİYARBAKIR 
1 Haisan Değer Abdülkadir öncel 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
llter Çubukçu 
Yılmaz Ho^caoğlıı 
Mehmet Hulusi özkııl 
Emin Bilen Tümer 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzb&şıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan AHp 
Oğuz Aygüu 
M. Kemal Erkovan 
Oahit Kayra 
Kâimdi Kırılkoğlıu 
Hasan özçeilik 
Yusuf Ziya Yağcı; 

ANTALYA 
Deniz Bayfeal 
Ea&z Sarîar 

ARTVİN 
Turgut Alitunkaya 

AYDIN 
İsa Aynan 
M. Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztütfk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi (î.) 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
(İ.) 
Muhyettra Mutlu . 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 
(D 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yaıkup Çağlayan 
Etem Eken 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğkı 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoad î^kenıderoğlu 
Bahattin Karafcoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNB 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
A. Onhan Sememoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Etem Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahlkn Hortoğlu 
îmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmelt özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Muistafa Kemal Çiilesaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
(t Ü.) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabrı İnce 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştür'k 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Abdurrahman Koksal-. 
oğlu 
İlhan Özlbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhamı Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Alev Cojşkun 
Âdil Demir 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet öz'dal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfükâroğlu. 

KARS 
Davut Akstı 
Kemal Güven (Başkan) 
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Kemal Ottcyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdli Kesiktin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 
Meîhmet Dedeoğlıı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akfeoy 

KOCAELt 
Sedat Afeay 
Sabrî Yahşfi 

KONY^İ 
Reşat Aiksoy 
İsmet Büyü'kyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Mustafa Kubilay Imer 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Neemi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekim İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar (t. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idnis Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timiıs'i 

TOKAT 
Hüseyin Abhas 
îsmadfl Haıkkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Artslantürk 

TUNCELİ 
Süıleyman Yıldıırıım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Knlıç 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görenıtaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Bülenjt Eeıeviit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadılk Telkıin Müftüoğl 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bura a 
Niğde 

Yekûn 3 
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Orman Genel MüdUrlüğü 1974 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğdu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdıırrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım. 

AFYON KARAH1SAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoglu 
Süleyman Mutki 
Mete Tan 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mür Baduatıtin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçlkar 
V&hbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagü 
Mustafa Imirzalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 275 

Kabul edenler : 271 
Reddedenler1 : 2 

ÇelMnserler : 2 
Açık üyelikler : 172 

Oya katılmayanlar : 3 

[Kabul edenler] 

M. Rauf Kaadenıir 
1. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köyiüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Feraha Fatma öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Salbahattin Selek 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelolk 
Remizi Yıılımaz 

ARTVİN 
Sabit Osma*,ı Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIH 
Mutlu Menderes 
Nalhlit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behlîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan AyteSkin 
Cihat Billgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. C.elâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Faik Kırbaşh 
Ali Sanlı 

BURSA 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyfo. Erselik 
Hüdai Oıral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensadiıoğilu 
Hailit Kahraman 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
tltoami Ertem 
Veld Gülikan 
İlhan Işık 

ELİZIÖ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naomi Barım 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltlinkaya 

ERZURUM 
2tasim CinMi 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Korkut özal 
ZeikM Yaylalı 
İsmail Hafekı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Köfksaü 
Orihan Oğuz 
Nliyazi Onal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
ibrahim Hortoğilu 
Mehmet özikaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamılk Tekin 
M. Emin Turgutaüp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Akşay 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Okmon 
Ali Nejat Ölçen-
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

IZMIR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder-
Renizi özen 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Nece ar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 

KA3S 
Doğan Anaslı 
Yasin Bozikurfc 
Abdülker&m Doğru 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
•Cemali Cebeci 
Turban Feyzioğlu 
Selçuik Ima-moğilu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsaruyılldız 
Mdhmiet Yüceler 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
s Ahmet Balkan 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Süleyman Tutncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Ay soy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Denıir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkc 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altnısoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Menıduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaospıan 
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Na'dir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitajplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı, 
Mehmet Nebil Oktay 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatli 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
I Haildi Başol 

Nihan Ilgün 
Ömer Ka&raman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
Feyzullajh DeğerE 
Ali Şevki Ereik 
AM Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Aid Oinefl 
Ömer Çatkiiroğlu 
Ekrem Dfisnıen 
H. Kadri Eyüboğlu 
LûtBi Köktaş 
Mehmet ö?gür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmett Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ceiâl Bucak 
Celi! Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
thsan Aralan 
Ilhami Çetdn 
Nedlim Korkma 
Mustafa Asri Ünşür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi AUmay 
Orihan Göıncüoğlu 
Mehmet Zetei Okur 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELÎ 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahrd Dağdaş 
Necmettin Erbaîkan 
Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalayeıoğilu 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Kötkbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanir 

1 
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[Reddedenler] 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoil 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

URFA 
Abdülkadir öncel 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Âygün 
M. Keımal Erkovan 
Cahiit Kayra 
Kâmil Kırakoğlıu 
Hasan özçe/lik 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Fajiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Isa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Kemal Ziiya öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neoatd Cebe 
Sadullah Usumi (1.) 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı (1.) 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut (1.) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korlkmazean 

•DİYARBAKIR 
Reoaii İsfoıenıderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
A. Orhan Semeımoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıy-asettiin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Efem Güngör 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
imam Hüseyin îneioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Çilesia 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (î. Ü) 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ülçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basriı Ajkkiray 
Abdullah Baştür'k 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ulanan 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Süleyman Genç 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Mehmet Pamuik 
Oğuz Söğütlü 
ADi ZülfUkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Oikyay 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Mehdli Keaikia 
Hilmi öztürk 
Sa-bri Tığlı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELÎ 
Sedat Akıay 
IbraMm Akdoğan 
Sabrî Yahşli 

KONYA 
Reşat Alkisoy 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Mustafa Kubilây îmer 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Toldner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kuımb&sar (t. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoglu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN' 
Hüseyin Özalp 

SllRT 
Idnis Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevflık Fikret öve t 

SİVAS 
N. Nazif Arsllan 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Anslantürk 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldürım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(B.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Bülemt Ecevit 
Feyzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoglu 

[Açık üydiMer] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

» © - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1975 Pazartesi 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; 
C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C. 
Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yıh 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 1.34; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/292) (M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 9. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. 
Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. Sena
tosu S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1975) 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 , 1975) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 



1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe. 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 
140; Ç. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 14. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 1 5 . 2 . 1975) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15-. 2 .1975) 

X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı 416) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si : 1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tari
hi : 15 . 2 . 1975) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı 424) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/250; C. Senatosu : 1/321) (C. Senatosu S. Sayısı : 
430; M. Meclisi S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 2 . 1975) 

X 2. —• Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/251; C. Senatosu : 1/322) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 431; M. Meclisi S. Sayısı : 120) (Dağıtma tari
hi : 11 . 2 . 1975) 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/252; C. 
Senatosu : 1/323) (C. Senatosu S. Sayısı : 432; M. 
Meclisi S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1975) 

5 . 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem : 4 I O O 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | ğJO 
1975 yılî Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/277) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 406) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14.2.1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2621 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının, tümü, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 2.1975 tarihli 
35 nci Birleşimde değiştirilerek ve açık oy ile kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ (i 21) 

Kabul 92 
Ret 27 
Çekinser 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 15.2. 1975 

Esas No.: 1/210, C. S. 1/277 
Karar No. : 74 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14. 2. 1975 tarihli 35 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen 
1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının değişiklik yapılan kısımları, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır 
^bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü; 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin, Kanunlar Müdürlüğü kadro cetvelinde bulunan iki adet Hukuk Müşa

virliği kadrosunun kaldırılması ve 5 nci ve 6 ncı derece memur kadrolarına ilâvesi suretiyle değiştirişini aynen, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin (lll-021-001-110)harcama kalemindeki ödenekten 5 milyon liralık öde

neğin düşülerek, (900-04-3-002-950) harcama kalemine ilâvesi şeklindeki değiştirişini aynen, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin (113-02-2-001-710) harcama kaleminde mevcut ödenekten 
6 milyon liranın, düşülerek, aynı bakanlığın (113-02-2-001-620) harcama kalemine eklenmesi suretiyle değiş
tirişini aynen, 
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Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin satınalınacak taşıtlar cetveline (3 adet otobüs, K. T. K. Rektörlük hiz

metlerinde -1 adet otobüs, K.T.Ü. Orman Fakültesi hizmetlerinde) eklenmesi suretiyle değiştirişini aynen, 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin (Program 101, altprogram 02, ödenek türü 1, ödeneği 9 263 170 liranın 

16 581 050 lira olarak, yine aynı program ve altprogramdaki ödenek türü 2 nin 7 767 880 lira ödeneğin 
450 000 lira olarak düzeltilmesi, ve bu ödenek türüne ait 450 000 lira tahsisatın 001 Bina onarımı projesi 
adı ile 700 ve "10 harcama kalemlerindeki ödenekleriyle birlikte bu altprogramın 007 faaliyetinden sonraya 
alınması) şeklindeki tertip hatasının düzeltilmesini aynen benimsemiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinin (111-04-3-001-940) harcama kaleminde mevcut ödenek
ten 10 milyon liranın düşülerek, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin (900-03-002-940) harcama 
kalemine aktarılması şeklindeki değiştirişini benimsememiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 17 nci sayfanın l Not: kısmındaki (20 950 000 lira' 
nın, 24 700 000 lira olarak) düzeltilmesini de aynen benimsemiştir. 

32 ve 34 ncü maddelerin tasarı metninden çıkarılması şeklindeki değiştirişini benimsememiştir. Bu nedenle 
sonra gelen madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

(R) işaretli cetvelin 340 ncı maddesinde yer alan (Tarifeye bağlı ödemeler) tertibinin (f) fıkrasında ko
vuşturma giderlerinin ödeme yer ve şekilleri gösterilirken sadece yol giderlerinin kabul edilip, tazminatın 
dercedilmediği nedeniyle, eklenen (Yol tazminatı) sözcüğünün ilâvesi ve anılan cetvelin 350 gayrimenkul 
kiraları kısmının sonuna (Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreterlik konutu kirası bu kalemden, konutun diğer 
masrafları bütçenin ilgili kalemlerinden karşılanır.) şeklindeki değiştirilerinin aynen, 

61 nci maddesine (eşlerden birinin toplu iş sözleşmesi gereğince aile yardımı alması halinde, beher çocuk 
için aradaki fark ödenir.) şeklindeki fıkranın eklenmesi suretiyle değiştirişini aynen benimsemiştir. 

66 ncı maddesinin (Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullarla kurumların atelye ve bölümlerin
de döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak mesai saatleri dışında çalıştırılanlara, (Öğretmen,. 
teknisyen, test hazırlayıcı (Ölçmeci), usta öğretici, atelye şefi, prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kame
raman, bilgi işlemeci ve programcısı, test baskısında çalışan hizmetli ve idarecilere) normal mesaiaylarında 
en çok (48) saati, tatillerde de günde (8) saati geçmemek kaydiyle okul ve kurum döner sermaye hâsılatından' 
beher saat 10-20 lira arasında fazla çalışma ücreti ödenir.) şeklindeki değiştirişini benimsememiştir. 

(69 - A) Maddesi (b) fıkrasına (Endüstriyel sanatlar yüksek öğretmen okulunda) şeklindeki ibarenin eklen
mesi suretiyle değiştirişini aynen, 

(69 - A) Maddesi (d - 1) fıkrasını (öğretmen ve öğretmen niteliğine haiz bulunanlar ile Kurum Personeli
ne) şeklindeki değiştirişini aynen, 

(69 s B) Maddesinin üçüncü fıkrasını (Aynı üniversiteye veya Akademiye dahil diğer fakülte ve diğer 
Yüksek okullarda haftada 3 saati geçmemek üzere ücretli ek ders verilebilir.) şeklindeki değiştirişini aynen, 

(69 - B) Maddesinin dördüncü fıkrasını (Bu fıkra hükmü (c) bendinde belirtilen ders ücretleri hakkında^ 
da uygulanır.) şeklindeki değiştirişini aynen benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
Sivas Aydın Adıyaman 

V. Bozatlı 1. C. Ege Söz hakkım mahfuzdur.. 
A. Unsal 

Ağrı Aydın Çanakkale 
Muhalefet şerhim eklidir. Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet şerhim eklidir.. 

C. Erhan 1. Sezgin O. O. Çaneri 

Denizli Diyarbakır Edirne 
Muhalefet şerhim eklidir. A. Erdoğan . N. ErgeneK 

H. Ora! 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Elâzığ 
H. Buz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

îzmir 
' Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. Er gene kon 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Nakiboğlu 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Gökçe 

Rize 
Muhalefet şerhim eklidir^ 

T. Doğan 

Tokat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Abbas 

Yozgat 
S. E. Ergir 

Erzurum Eskişehir 
R. Danışman S. Öztürk 

İstanbul İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir 

A. N. Ölçen C. Karagözoğlu 

Kars , Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir. C. Cebeci 

K. Okyay 

Konya Kütahya 
Muhalefet şerhim eklidir. Söz hakkım mahfuzdur. 

F. Özlen A. M. A blum 

Manisa Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur. B. Taranoğlu 

H. Okçu 

Sivas Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Durakoğlu K. Kangal 

Urfa Uşak 
/. H. Balkıs Söz hakkım mahfuzdur. 

M. F. A tayurt 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. A. Arsan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Ortak Muhalefet Şerhi 

Aşağıdaki nedenlerle 1975 malî yılı Bütçe tasarılarına muhalifiz. 
1. — 1975 malî yılı Genel ve Katma Bütçe tasarıları, çekilmiş bir Bakanlar Kurulu tarafından T.B.M.M.; 

ne sevkedilmiştir. 
Ayrıca çekilme nedeni, Bakanlar Kurulunun programının güvenoyu alamamış olmasıdır. 
Anayasanın 91 ve 94 ncü maddeleri arz ettiğimiz durumda bir Bakanlar Kurulunu yetkili kılmamıştır. 
Aslında Anayasamız güvenoyu alamamış hükümetleri yetki ile teçhiz etmeyi, birçok Devlet Anayasaları 

gibi düşünmemiştir. 
2. — Yukarıda arz ettiğimiz güvenoyu alamamış bir Bakanlar Kurulunun Bütçe sevkedemiyeceği görü

şümüzün son derece haklılığı Bütçe Karma Komisyonunun kuruluş biçimi ile de saptanmıştır. Nitekim hü
kümetin kuruluş biçimi ile bağlantılı olarak Anayasanın 94 ncü maddesine uygun olarak kurulmamıştır. 

Ayrıca sakıncaları çok tehlikeli olacağına inandığımız bir yol izlenerek Anayasanın 94 ncü maddesi ye
rine 85 nci maddesi ikame edilerek kurulmuştur. 

Bu suretle Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak kurulan Bütçe Karma Komisyonunda bütçe gö
rüşülmesine başlanmıştır. 

3. — Üstelik Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesine göre güvenoyu almamış veya çekilmiş Bakanlar 
Kurulunun kanun teklif etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu konuda Millet Meclisi, adı geçen İçtüzük maddesine açıklık kazandırmak için bir karar alarak duru
mu Anayasa Komisyonuna sevketmiştir. 

Bu kararın sonucu dahi beklenmeden Genel Bütçe görüşülmesine geçilmiştir. 
4. — İstifa etmiş bir hükümetin, on iki aylık bir süre için gelecek hükümet adına bir tasarrufta bulun

ması, ekonomik ve sosyal açıdan olduğu gibi rejim açısından da büyük sakıncalar taşır. 
Bu nedenlerle muhalifiz. 

Ağrı İzmir Sivas İstanbul 
Cerrill Erhan Coşkun Karagözoğlu Ahmet Durakoğlu Ali Nejat Ölçen 

Kars Denizli Malatya Çanakkale 
Kemal Okyay Hüdai Oral Hakkı Gökçe Orhan Çaneri 

Rize Sivas Konya 
Dr. Talât Doğan Kâzım Kangal Fakîh Özlen 

MiUet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 33. — Bakanlar Kurulu, dengeli bir bütçe politikası uygulamasını 
sağlamak için bütçe dengesini bozacak nitelikteki ek ödenek taleplerini önlemek 
amacıyle, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli 
kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler üe Kamu İktisadî Teşebbüslerinin cari 
mali yıl içinde yapacakları toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak standaıiarın 
ve genel esasları, milli gelirdeki artışlar, toptan eşya fiyat endeksleri ile ilgili 
iş kollarındaki kârlılık ve verimlilik faktörlerini gözönünde bulundurmak sure
tiyle tespite yetkilidir. 

MADDE 36. — Başbakan, malî yıl içinde bütçe politikası ile ekonomi 
politikası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi 
için alınması gerekli tedbirleri saptamak amacı ile (Ulusal Ekonomik Danışma 
Komitesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının Başkanlığında, DPT Ekonomik Planlama, 
Koordinasyon ve Sosyal Planlama Dairesi Başkanları, Merkez Bankası, Baş
kam, İçişleri, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlıkları Müsteşarları, Hazine Genel Müdürü ve MİT Genel Sekreteri, 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Borsalar- Birliği Genel Sekreteri, İşçi ve İşveren Sendikalarinca 
seçilecek üçer temsilci, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilecek üç öğretim 
üyesinden kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve * ekonomik politika esasları, para ve 
kredi politikası, vergi politikası, gelir dağdımı politikası, ücret ve istihdam poli
tikası, destekleme politikası ve Devletin ekonomik ve idari ünitelerinin ve hiz
metlerinin gelişme esasları üzerinde görüş bildirmektir. 

Komitenin toplanma, çalışma ve karar alma esasları Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir. 

Sosyal yardım, fazla çalışma ve yan ödemeler : 

MADDE 62. —- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı, 1975 malî yılında yalnız çocuklar için 
verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (25) liradır. 

MADDE 67. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu karanyle yürürlüğe konulan fazla çalışma programlarına daya
narak saat başına yâpdacak ödeme 2 liradan az 12 liradan çok olamaz. 

Özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeli
ne yapürdacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas alınır. 

_^5 — 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

MADDE 32. — Tasarının 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35. — Başbakan, malî yd içinde bütçe politikası ile ekonomi politi
kası arasında uyumu sağlamak ve genel ekonomik dengenin düzenlenmesi için 
alınması gerekli tedbirleri saptamak amacı ile (Ulusal Ekonomik Danışma Komi
tesi) kurmaya yetkilidir. 

Komite DPT Müsteşarının Başkanlığında DPT Ekonomik Planlama, Koordi
nasyon ve Sosyal Planlama Dairesi Başkanları Merkez Bankası Başkam, İçişleri, 
Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıktan 
Müsteşarları, Hazine Genel Müdürü ve MİT Genel Sekreteri, Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliği Genel Sekreteri, İşçi ve İşveren Sendikalarinca seçilecek üçer 
temsilci, Üniversitelerarası Kurul tarafmdan seçilecek üç öğretim üyesinden 
kurulur. 

Komitenin görevleri, genel malî ve ekonomik politika esasları para ve kredi 
politikası, vergi politikası, gelir dağılımı politikası, ücret ve istihdam politikası, 
destekleme politikası ve Devletin ekonomik ve idarî ünitelerinin ve hizmetlerinin 
gelişme esasları üzerinde görüş bildirmektir. 

Komitenin toplanma, çahşma ve karar alma esasları Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

Sosyal yardım, fazla çalışma ve yan ödemeler : 

MADDE 61. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci ve 
926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı maddeleri 
gereğince ödenecek olan aile yardımı, 1975 malî yılında yalnız çocuklar için 
verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için (50) liradır. 

MADDE 66. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun değişik 178 nci 
maddesine ve Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu karanyle yürürlüğe konulan fazla çahşma programlarına daya
narak saat basma yâpdacak ödeme 2 liradan az 15 liradan çok olamaz. 

özel yönetmeliklerine göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi persone
line yapürdacak fazla çalışma için ödenecek ücretlerde de bu miktarlar esas 
alınır. 

Millet Meclisi 



Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

okullar ve akade-
bkan ve müdürlere 
flte yönetim kural
lı yardımcı hizmet-
00 lira aylık fazla 

Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksek okullar ve aka
demilerde gece öğretiminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve mü
dürlere 600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sekterelerine 500, fakülte yöne
tim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlardan yar
dımcı hizmetler sınıfmda bulunanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanlara 400 
lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet Teşkilât Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
fazla çalışma ücretleri ile ilgili olan ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değiştirilen 178 nci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; 

A) Emniyet hizmetleri sınıfında iller ve bölge kuruluşlarında görevli Dev
let memurlarından; 

a) İçişleri Bakanlığınca haftada bir gün dinlenme izni uygulanan yerlerde 
görevli personele ayda 1 040 lira, 

b) Haftada iki gün dinlenme izni uygulanan yerlerde görevli personele ayda 
560 lira, 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşunda ve bu kuruluşa bağlı 
öğretim, eğitim ve sağlık kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet hiz
metleri sınıfı personeli ile, eğitim, teknik ve sağlık sınıfı personeline ayda 400 
lira, fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet hizmetleri sınıfmda yukardaki fıkraya göre ödenen fazla çalışma 
ücretleri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma ne
deniyle görevin yapılmaması hallerinde kesilmez. 

Millet Meclisi 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Gece öğrenimi yapan üniversite, bağımsız fakülte, yüksek okullar ve 
milerde gece öğretiminin devam ettiği sürece, gece çalışacak dekan ve 
lere 600, müdür yardımcılarına 450, fakülte sektererlerine 500, fakült 
tim kurullarınca ve okul müdürlüklerince görevlendirilecek memurlard 
dımcı hizmeüer sınıfmda bulunanlara 300 ve diğer sınıflarda bulunanl 
lira aylık fazla çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet Teşkilât Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kan 
fazla çalışma ücretleri ile ilgili olan ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kar 
ile değiştirilen 178 nci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar; 

A) Emniyet hizmetleri sınıfmda iller ve bölge kuruluşlarında görev 
let memurlarından; 

a) İçişleri Bakanlığınca haftada bir gün dinlenme izni uygulanan y 
görevli personele ayda 1 040 lira, 

b) Haftada iki gün dinlenme izni uygulanan yerlerde görevli persone 
560 lira, 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşunda ve bü kuruluşa b 
retim, eğitim ve sağlık kurumlarında veya birimlerinde görevli emniyet 
leri sınıfı personeli ile, eğitim, teknik ve sağlık sınıfı personeline ayda 4 
fazla çalışma ücreti verilir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında yukardaki fıkraya göre ödenen fazla çalış 
retleri, görev esnasında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlan 
deniyle görevin yapılmaması hallerinde kesilmez. 

PTT Genel Müdürlüğü servislerinde işletmenin özelliği icabı, günün 
tinde; hafta tatili ve diğer kanuni tatil günlerinde çalıştırılmasında zorun 
lunan personele yaptırılacak fazla çalışmaların aylık ortalaması haftada 2 
geçemez. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullarla kurumların at 
bölümlerinde döner sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği olarak mes 
leri dışında çalıştırılanlara, (öğretmen, teknisyen, test hazırlayıcı «ölçme 
ta öğretici, atelye şefi, prodüktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kamerama 
işlemci ve programcısı, test baskısında çalışan hizmetli ve idarecilere) 
mesai aylarında en çok (48) saati, tatillerde de günde (8) saati geçmem 
dıyle okul ve kurum döner sermaye hâsılatından beher saati 10-20 lira a 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

(S. Sayısı : 128) 
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Hükümetin teklifi 

Ek Ders ve Konferans Ücretleri : 

MADDE 70. — A) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 176 
ncı maddesi (Söz konusu Kanunun 89 ncu maddesindeki esaslann ilgili kurumlar 
itibanyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyle) uyannca eğitim ve 
öğretim kurumlan ile okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim 
üyeleri veya diğer personele saat başına verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki azamî 
miktarlar üzerinden ödenir : 

a) Genel ve meslekî yüksek okullarda : 
Ders Görevi Ücreti 

(TL.) 
Gündüz Gece 

öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı asistan 
Doçent 
Profesör 

b) Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulunda : 
1. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersleri : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
2. — Bu okullarda yukanda belirtilen dersler dışın

da ders okutanlara (a) bendindeki ücretler 
ödenir. 

c) Orta dereceli okul ve kurslarda, halk eğitimi oku
ma, yazma kurslarında ve gezici köy kurslannda 
görev verilenler. (Millî Güvenlik dersleri ve Ta
rım Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar dahil.) 

d) Kurumlann elemanlannm yetiştirilmesi ile ilgili mes
lekî okul, kurs ve hizmet içi eğitimlerde, meslekî ve 
teknik halk eğitimi hizmetlerinde : 
1. — Öğretmen ve öğretmen niteliğini haiz bulunan

lar, kurum ve personeli ve Millî Güvenlik 
derslerine giren subaylara 

2. — Kurum dışından sağlanan uzman ve teknik 
personele 

40 
60 
80 

60 
80 

100 

60 
80 

100 

80 
100 
120 

15 20 

25 

35 

35 

45 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

Ek Ders ve Konferans Ücretleri : 

MADDE 69. — A) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 176 
ncı maddesi (Söz konusu Kanunun 89 ncu maddesindeki esaslann ilgili kurum
lar itibanyle Bakanlar Kurulunca saptanmış olması şartıyle) uyannca eğitim ve 
öğretim kurumlan ile okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üye
leri veya diğer personele saat basma verilecek ek ders ücreti, aşağıdaki azamî 
miktarlar üzerinden ödenir. 

a) Genel ve meslekî yüksek okullarda : 
Öğretim görevlisi, öğretmen ve doktoralı 
Asistan 
Doçent 
Profesör 

b) Erkek Teknik ve Deneme Yüksek öğretmen Okul-
lan ve Denizcilik Yüksek Okulunda 
1. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik dersleri : 
Öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 
2. — Bu okullarda yukanda belirtilen dersler dı
şında ders okutanlara (a) bendindeki ücretler ödenir. 

c) 1. Orta dereceli okul ve kurslarda, halk eğitimi 
okuma, yazma kurslannda ve geçici köy kursla
nnda görev verilenler. (Tanm Bakanlığına bağlı orta 
dereceli okullar dahil) 
2. Endüstriyel eğitim yapan orta dereceli eğitim ku-
rumlannda Atelye ve Endüstriyel ders görevi veri
lenler. 

d) Kurumlann elemanlannm yetiştirilmesi ile ilgili 
meslekî okul, kurs ve hizmet içi eğitimlerde, mes
lekî ve teknik halk eğitim hizmetlerinde : 

Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

Gündüz 

40 
60 
80 

Gece 

60 
80 

100 

60 
80 
[00 

80 
100 
120 

15 

25 

20 

30 

Millet Meclisi 
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20 
30 
40 

30 
40 
50 

addesi gereğince 
kademüere bağ-
ve ve yardımcı-
tarlar üzerinden 

Görevi Ücreti 
(TL.) 

125 
100 

75 
60 
50" " 

e) 

f) 
g) 

aa) 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

1. — Öğretmen ve öğretmen niteliğini haiz bulu
nanlar, kurum ve personeli ve Millî Güvenlik ders
lerine giren subaylara 25 35 
2. — Kurum dışında sağlanan uzman ve teknik per
sonele 35 45 
3. — (a) bendindeki personele (a) bendinde belir
tilen miktar. 
Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğrenimi 
yapan yüksekokullarda ders okutan öğretmenlere (a) 
bendinde belirtilen ücretler ödenir. 

Mektupla öğretim merkezinde görev alanlara: 
Her derecedeki okullarda, Millî Güvenlik Bilgisi dersi 
okutan veya konferanslarını veren subaylara 25 35 

Ders mektuplarının ve soruların hasırlamıaasj, değer
lendirilmesi ve sınavlarda; 
1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğ
retmen ve doktoralı asistan 20 
Doçent 30 
Profesör 40 
2. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik ders
ler öğretim görevlisi, öğretmen 30 
Doçent 40 
Profesör 50 

bb) Laboratuvar ve deneysel çalışmalarda; 
1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğ
retmen ve doktoralı asistan 60 
Doçent 80 
Profesör 100 
2. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik ders
ler öğretim görevlisi, öğretmen 80 
Doçent 100 
Profesör 120 

B) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 14 ncü maddesi gereğin
ce üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere 
bağlanmış olan yüksek okullarda fiilen ek ders okutan öğretim üye ve'yardım
cılarına saat başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar üzerinden 
ödenir. 

Profesör 
Doçent 
Öğretim Görevlisi 
Okutman ve Asistan 
Araştırma görevlisi, çevirici, uzman 

e) 

f) 

aa) 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

1. — Öğretmen ve öğretmen niteliğini haiz bulu
nanlar ile kurum ve personeline 25 
2. — Kurum dışında sağlanan uzman ve teknik per
sonele 35 
3. — (a) bendindeki personele (a) bendinde beîür-
tiîen miktar. 
Kadrosu lise ve dengi okullarda olup gece öğrenimi 
yapan yüksekokullarda ders okutan öğretmenlere (a) 
bendinde belirtilen ücretler ödenir. 

Mektupla öğretim merkezinde görev alanlara : 

Ders mektuplarının ve somların hasırlanması, değer
lendirilmesi ve sınavlarda; 
1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğ
retmen ve doktoralı asistan 20 
Doçent 30 
Profesör 40 
2. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik ders
ler öğretim görevlisi, öğretmen 30 
Doçent 40 
Profesör 50 

bb) 

Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

125 
100 
75 
60 
50 

Millet Meclisi (S. 

Profesör 
Doçent 
Öğretim Görevlisi 
Okutman ve asistan 
Araştırma görevlisi, 

Sayısı : 128) 

Laboratuvar ve deneysel çalışmalarda; 
1. — Genel ve meslekî dersler öğretim görevlisi, öğ
retmen ve doktoralı asistan 60 
Doçent 80 
Profesör 100 
2. — Endüstriyel atelye ve endüstriyel teorik ders
ler öğretim görevlisi, öğretmen 80 
Doçent 190 
Profesör 120 
Her derecedeki okullarda, Millî Güvenlik Bilgisi dersi 
okutan veya konferanslarım veren subaylara 25 

B) 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 14 ncü maddesi g 
ce üniversiteler, akademiler ve 1472 sayılı Kanunla üniversite ve akad 
bağlanmış olan yüksek okullarda fiilen ek ders okutan öğretim üye ve y 
cılarına saat başına verilecek ek ders ücreti aşağıdaki azamî miktarlar üze 
ödenir. 

Ders Görevi 
(TL.) 

g) 

125 
100 
75 
60 
50 



Hükümetin teklifi 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde 
(1472 sayılı Kanımla üniversite ve akademilere bağlanmış olan yüksek okullar 
hariç) öğretim üyelerine haftada 8 saate, öğretim üye yardımcılarına 12 saate 
kadar ücretli ders verilebilir. 

Aynı üniversiteye dahil diğer fakülte ve yüksek okullarda haftada üç saati 
geçmemek üzere ücretli ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya 
daimî görev yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak kaydiyle, 300 Km. ve 
daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50, 301 Km. ve daha 
fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Öğretim üye ve- yardımcılarına sınav dönemlerinde her sınav dönemi için 
sınavı döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapdan ayda okuta
bilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 31.7.1970 
tarihli ve 1323 sayıh Kanunla Uâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince ders 
görevi verilenlere ders saati başına verilecek ek ders görevi ücreti aşağıdaki 
azamî miktarlar üzerinden ödenir : 

Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

a) Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademi
sinde; 

— öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üni
versite senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişi
ler, öğretmen 75 

— Doçent 100 
— Profesör 125 

b) Subay Sınıf Okulları, Harp Okullarında: 
— öğretim görevlisi» öğretim görevliliği niteliği üniver

site senatosunca kabul edüen asker ve sivil kişi
ler, öğretmen 40 

— Doçent 60 
— Profesör 80 

c) Askerî liseler, Assubay hazırlama okullarında 15 
d) Subay meslek programları ile assubay meslek içi eği

tim programlarına göre açılan kurslar ile assubay 
sınıf okullarında: 

— öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üni
versite senatosunca kabul edüen asker ve sivil kişiler 40 

— Doçent 60 
— Profesör 80 
— Asker ve sivil kişiler 30 
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Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

Aynı il merkezi dahilinde bulunan fakülte, yüksek okul ve akademilerde 
(1472 saydı Kanunla üniversite ve akdemilere bağlanmış olan yüksek okullar 
hariç) öğretim üyelerine haftada 8 saate, öğretim üye yardımcılarına 12 saate 
kadar ücretli ders verilebilir. 

Aym üniversiteye dahil diğer fakülte ve yüksek okullarda haftada üç saati 
geçmemek üzere ücretli ek ders verilebilir. 

Bu ders ücretleri, öğretim kurumunun bulunduğu yere ikametgâhları veya 
daimî görev yerlerinden herhangi biri, il dışında olmak kaydiyle, 300 Km. ve 
daha aşağı uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına % 50. 301 Km. ve daha 
fazla uzaklıkta olan öğretim üye ve yardımcılarına ise % 100 zamlı ödenir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına sınav dönemlerinde her sınav dönemi için 
sınav döneminde imtihanı yapılan dersin bir önceki tam ders yapılan ayda 
okutabilecekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 

C) 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 ve 31.7.1970 
tarihli ve 1323 saydı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü maddeleri gereğince fiilen 
ek ders görevi verilenlere ders saati başına verilecek ek ders görevi ücreti aşa
ğıdaki azamî miktarlar üzerinden ödenir. 

Ders Görevi Ücreti 
(TL.) 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, 
sınıf okulları, özel ihtisas okulları (N.B. C. Okulu, 
İstihbarat Okulu, gibi) ve Harp Okullarında: 

— Öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üniver
site senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler, 
öğretmen 75 

— Doçent 100 
— Profesör 125 
— öğretim üye ve yardımcdarına sınav dönemlerinde her 

sınav dönemi için, sınav döneminde imtihanı yapdan 
dersin bir önceki tam ders yapdan ayda okutabile
cekleri ders sayısı kadar ücret ödenir. 
Orta dereceli Askerî okullarda (Askerî liseler, Assu
bay Hazırlama Okulları, gibi) ders görevi 
verilenlere 15 
Subay meslek programlan ve assubay meslek içi eği
tim programlarına göre açılan kurslar ile assubay 
sınjf okullarında: 

— öğretim görevlisi, öğretim görevliliği niteliği üniver
site senatosunca kabul edilen asker ve sivil kişiler 40 

— Doçent 60 
— Profesör 80 
— Asker ve sivil diğer kişiler 30 

b) 

c) 

Millet Meclisi 
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CUMHURİYET SENATOSU KANUNLAR MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARI 
Bütçe Karma Komisyonunca 

Derece Unvanı Adedi 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

Derece Unvanı Adedi 

1 
4 
5 
6 
7 
8 
4 

Kanunlar Müdürü 
Kanunlar Müdürlüğü Şefi 
Memur 

» 
» 
» 

Hukuk Müşaviri 

1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

1 
4 
5 
6 
7 
8 

Kanunlar Müdürü 
Kanunlar Müdürlüğü Şefi 
Memur 

» 
> 
» 

1 
2 
3 
3 
3 
2 

Derece Unvam 

Aynen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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DİYANET İSLERİ B 
Ö D E N E K C 

Daire : 
Kurum : 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

K O D L A R 

S 

2 2 
es 

:3 t? S S « • <û :? 2 «s b S -2 
CQw {a^v_. O - M I ^ V _ P H K ^ A Ç I K L A M A 

111, Toplumun dinî konularda aydınlatılması ve 
ibadet yerlerinin yönetimi 

02 İbadet yerlerinin yönetimi 
1 

001 İbadet yerlerinin yönetimi 
100 PERSONEL GİDERLERİ 
110 Aylıklar 

900 PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 

04 Sosyal transferler 
3 

002 Burslar 
900 TRANSFERLER 
950 Sosyal transferler 

111 Toplumun dinî konularda aydınlatılması 
900 PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN 

TRANSFERLER 

Komisyonca kabul edilen 

Harcama 
kalemi 

733 709 200 
649 214 000 

3 867 000 
3 867 000 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

736 488 700 

3 867 000 

Ödenek 
türü 

736 488 700 

4 115 400 

Kesim 
(Alt program) 

736 488 700 

4 115 400 

Bölüm 
(Program) 

863 694 720 

6 615 400 

863 694 720 

6 615 400 

Millet Meclisi ( 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
Ö D E N E K C E T V E L İ 

LIĞI 

M A 

ULARI 

pAME YAT. 
ks iT ALIMLARI 
püyük onarımları 
fARIM GİDERLERİ 
erleri 

Harcama 
kalemi 

30 730 ,000 
28 450 (m 
22 000 000 
22 000 OOP 

Komisyonca kabul edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

57 730 000 

Ödenek Kesim 
lürü (Alt program) 

1 
İ 617 4X8 000 

206 526 000 

Bölüm 
(Program) 

619 803 000 

Harcama 
kalemi 

36 730 00Ö 
34 450 000 
16 000 000 
16 000 000 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

57 730 000 

Ödenek Kesim 
türü (Alt program) 

] 

1 617 438 000 
206 526 000 

Bölüm 
(Program 

l 619 803 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 



Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

10 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 4 
3 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 
2 Otobüs (En az 36 kişilik) 4 X 2 
7 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişiük) 4 X 4 
2 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 2 
5 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik.Pick - Up 

üzerine yapılma) 4 X 4 
2 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - Up 

üzerine yapılma) 4 X 4 

5 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 4 

1 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 2 
1 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 4 X 2 
1 Station Vagon tenezzüh şasi (Küçük tip) 4 X 2 
1 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 
1 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağır. 3 501 kg. 4 X 2 

Yatılı Bölge Okulları 
Orta öğretim Genel Müdürlüğüne 
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Mü
dürlüğü 
Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Mü
dürlüğü 
İşletme Donatım Genel Müdürlüğü 
Üniversitelerarası Kurul 
Yüksek Öğretim Kurulu 
O, D. T. Ü. (Gaziantep için) 
O. D, T. Ü. (Gaziantep için) 

— İŞ 

MİLLÎ EĞİTİM 
237 sayılı Kanuna göre 

Cumhuriyet Sen 

10 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişiük) 4 X 4 
3 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 
2 Otobüs (En az 36 kişilik) 4 X 2 
7 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 4 
2 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 
5 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - U 

üzerine yapılma) 4 X 4 
2 Pick - Up arazi hizmetleri için (6 kişilik Pick - U 

üzerine yapılma) 4 X 4 

5 Pick - Up arazi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 4 

1 Pick - Up şehir içi hizmetleri için (3 kişilik) 4 X 
1 Binek tenezzüh şasi (Küçük tip) 4 X 2 
1 Station Vagon tenezzüh şasi (Küçük tip) ' 4 X 2 
91 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 
1 Kamyon şasi kabin tam yüklü ağır. 3 501 kg. 4X 
3 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 

1 Otobüs (En az 40 kişilik) 4 X 2 

Millet Meclisi ( 
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TİCARET BAKANLIĞI 
Ö D E N E K C E T V E L İ 

M A 

tleri 

Harcama 
kalemi 

Komisyonca kabul edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 
Ödenek Kesim 

türü (Alt program) 

17 031 050 
9 263 170 
7 767 880 

Bölüm 
(Program) 

30 008 810 

Harcama 
kalemi 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirici 

Madde 
(Faaliyet - Ödenek Kesim 

Proje) türü (Alt program) 

17 031 050 
16 581 050 

Bölüm 
(Progra 

30 008 

450 000 
450 000 
450 000 

450 000 
450 000 

450 000 
450 000 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYN 
Ö D E N E K C E T 

Daire : 
Kurum : 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

K O D L A R Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

bC .§^ 
• :0 fi, 9 «* 

C «3 -3 
• W L U W < C ^ •*-* fe-4 C b ^ ı ^ CÖ 

P3w tfO o 3 gC-pu, W M 
A Ç I K L A M A 

Madde 
Harcama (Faaliyet 

kalemi Proje) 
Ödenek Kesim Bölüm 

türü (Alt program) (Program) 

900 

03 

900 

002 

HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
Malî Transferler 

Bağımsız Bütçeli İdarelere ödemeler (Türkiye Elek
trik kurumu) 

900 TRANSFERLER 
940 Mali transferler 

HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

T O P L A M 

300 005 000 
300 005 000 

300 137 390 

300 000 000 
300 000 000 
300 000 000 

300 137 390 
1 016 713 737 

Millet Meclisi 
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KÖY İSLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 

SANLIĞI Ö D E N E K C E T V E L İ 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

M A 

rının temini ve 

KURULMASI 

rı kurulması 

Harcama 
kalemi 

10 000 000 
10 000 000 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

10 000 000 

Ödenek 
türü 

10 000 000 

Kesim Bölüm 
(Alt program) (Program) 

3 302 280 000 
10 000 000 

Harcama 
kalemi 

— 
— 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 
Ödenek 

türü 

— 

Kesim Bölüm 
(Alt program) (Progra 

T O P L A M 
3 302 280 000 
5 049 860 821 

3 292 280 

3 292 280 
5 039 860 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 128) 



Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin 

Sayfa :17 

Not : Bu proje köysel alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi ve afete ma
ruz köylerin toplulaştırılması ile ilgili olup, 710 harcama kalemi kodunda gös
terilen 20 950 000 liralık kısmı 1306 sayılı Yasanın ek 9 ncu maddesi gereğince 
T. C. Ziraat Bankasında kurulan (Özel İskân Fonu) na devredilir. 

* 

— 1 

TOPRAK İSKÂN GEN 
Cumhuriyet Senatosunun 

Sayfa : 17 

Not : Bu proje köysel alanda fiziksel 
ruz köylerin toplulaştırılması ile ilgili olu 
terilen (24 700 000) liralık kısmı 1306 sayı 
T. C. Ziraat Bankasında kurulan (Özel İs 

Millet Meclisi 
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R — CETVELİ 

Karma Komisyonunun kabul ettiği 

ILI ÖDEMELER : 
rlü ilân ve reklam giderleri, 
[eri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine 
nen sigorta giderleri dışında Devlet emvalinin sigorta 

lyıcı maddeler, gemi, uçak ve ilâç depolama mahalli-
ri. 

ieki temsilcilik binalarından bulunduğu ülke kanunla-
itün binaların sigorta ettirilmesi hükmü varsa, kira ile 
yapılan kontratta sigorta mecburiyeti varsa, Türk 

akla beraber, organizatör şirket tarafından sigorta 
Imuşsa, dış ülkelerdeki söz konusu temsilcilik binala-
rleri, 

ırda ilgili olarak taşıt sigortası (Tam kasok), 
nitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve 

çları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza dolayısiyle 
e ödemeler ile bu kazalar dolayısıyle ödenecek harç 
aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturma-

ı davalardan ilân ve diğer tarafa ödeme külfeti yük-
iderler; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 

nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkeme-
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e ücretleri; ilk iyileştirme ve otopsi masrafları; suçun 
ve ihzarı samkları bir yerden diğer yere yollama gi-
ilân bedelleri; ecnebiler istinabe giderleri, adlî müza-

ledenî Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar ta-
dâvalar giderleri; Medenî Kanunla ve başka kanun

imin ve ticaret sicilli memurunun kendiliğinden gör-
ı ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri; nezaret al-
nlarla belirli yerde ikame ve iaşe edilenler; sinir dişi
ce yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yaban
ıydı Kanun gereğince mahkeme karariyle başka ma
ilelerin sevk ve iaşe giderleri; 647 sayılı Kanun gere-
r kararlarının infaz ve para cezalarının tahsili ile ilgili 

bağlı ödemeler; her türlü ve her yerde kullanılan 
abone ücretleri, 

idanır. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 

340 — TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER : 
a) İlân : Her türlü ilân ve reklam giderleri, 
b) Sigorta giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine 
ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet emvalinin sigorta 
edilmemesi şarttır. 
Ancak, 
aa) Yamçı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak ve ilâç depolama mahalli
nin sigorta giderleri. 
bb) Dış ülkelerdeki temsilcilik binalarından bulunduğu ülke kanunla
rında istisnasız bütün binaların sigorta ettirilmesi hükmü varsa, kira ile 
tutulan bina için yapılan kontratta sigorta mecburiyeti varsa, Türk 
mülkiyetinde olmakla beraber, organizatör şirket tarafından sigorta 
mecburiyeti konulmuşsa, dış ülkelerdeki söz. konusu temsilcilik binala
rının sigorta giderleri, 

cc) Dış kuruluşlarda ilgili olarak taşıt sigortası (Tam kasok), 
dd) Evrakı müsbitelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve 
navlun giderleri, 
c) Komisyon, 
d) Beyiye aidatı, 
e) Mahkeme harçları ve giderleri : Adlî, idarî ve malî kaza ,dolayısiyle 
yapılacak gider ve ödemeler ile bu kazalar dolayısıyle ödenecek harç 
ve vergi; idareler aleyhine açılan dava, karşıt dava, icra kovuşturma-
larıyle sonuçlanan davalardan ilân ve diğer tarafa ödeme külfeti yük
lenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 
nci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer hükümler gereğince mahkeme
lerce tetkik ve tahkikine lüzum görülen hususların gerektirdiği gider
ler. 
f) Kovuşturma giderleri : Suçüstülere gidecek adalet memurları ile 
doktorların yol giderleri, yol tazminatı ve bilirkişi ve tanıkların ücret 
ve yol giderleri; ekspertiz gider ve ücretleri, ilk iyileştirme ve otopsi 
masrafları; suçun açığa çıkarılması ve ihzarı sanıkları bir yerden diğer 
yere yollama giderleri; mahkeme ilân bedelleri; ecnebiler istinabe gi
derleri, adlî müzaheret giderleri; Medenî Kanunla Nüfus Kanunu gere
ğince savcılar tarafından açılacak davalar giderleri; Medenî Kanunla 
ve başka kanunlar gereğince hâkimin ve ticaret sicilli memurunun ken
diliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dava ve işler gider
leri; nezaret altında bulundurulanlarla belirli yerde ikâme ve iaşe edi
lenler, sımr dışına çıkarılacaklar ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur 
edilecek yabancıların ve 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kara
riyle başka mahallere nakledileceklerin sevk ve iaşe giderleri; 647 sayılı 
Kanun gereğince alınan tedbir kararlarının infaz ve para cezalarının 
tahsili ile ilgili giderler. 
g) Diğer tarifeye bağlı ödemeler; her türlü ve her yerde kullanılan 
radyo, televizyon, abone ücretleri, 
Bu kalemden karşılanır. 

Bütçe Karma 

Aynen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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Bütçe Karma Komisyonun kaimi ettiği 

350 — KİRALAR : 

a) Gayrimenkul kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 237 sayılı Taşıt Kanunu 
ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin garaj kira
ları; büyükelçilik, elçiük, daimî delegelik, askerî temsilcilik, ataşelik, 
yardımcı delegelik ve başkonsolosluk ikametgâh karşılığı ve otel kira
ları; büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları Devlet 
hükümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde muvakkaten tutu
lacak bilumum otel, garaj ve eşya kiraları; ev sahibi tarafından yap
tırılıp da bina bedeline ilâve edilen tamirat bedelleri, tutulacak binalar 
için verilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, resimleri; dış ku
ruluşlar için kiralanacak binalarda mahallî teamüllere göre devir, taz
minat ve garanti bedeli gibi ödemeler; Amerikan Askerî Heyeti Baş
kanı ile kara, hava, deniz grup başkanının ikametleri için Millî Sa
vunma Bakanlığınca mobilyalı veya mobilyasız olarak kiralanacak 
binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri, 
Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanan elçi, müsteşarlara, 1 nci sınıf 
orta elçi unvanını haiz daimî temsilci yardımcılarına ve kendilerine 1 nci 
sınıf orta elçi payesi verilen uzman müşavirlere 5 . 5 . 1969 tarihli 1173 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendi uyarınca aynı kanuna "ek 
(1) ve (4) sayılı cetvellerde Maliye ve Ticaret bakanlıklarına verilen 
kadrolardan atanan ve kendilerine birinci sınıf orta elçi payesi verilen 
en az 2 nci dereceye haiz daimî temsilci yardımcılarına, hizmetin icap
ları gerektiriyorsa Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile 
tahsis edilen ikametgâh kiraları, 

Özel şartlar sebebiyle; Lagos, Jakarta, Cezair ve Tokyo şehirlerinde görevli 
merkezden tayin olunmuş memurlar için, derece ve görevleriyle mütenasip 
olarak, Misyon Şefi tarafından kiralanacak konutların kiraları, «Dev
letin yurt dışındaki müşterek mülkiyetine ait binalara ilişkin temizlik, 
aydınlatma, ısıtma, kapıcı, bahçıvan gibi müşterek masraflar da, ayrılama 
ması halinde,» 
Bu kalemden karşılanır. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan ve kendilerine Devletçe ikametgâh 
temin edilen 657 saydı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelin aylıklarının ele ge
çen miktarının misyon şefleri için 1/12 si, bunlar dışında kalanlar için 
1/10'u her ay kira karşılığı olarak kesilir. Ancak, bu şekilde yapılacak 
kesinti (Söz konusu binalar kiralanmak suretiyle sağlanmış ise) binanın ta
mamının ikametgâh olarak kullanılması halinde aylık gerçek kira bedelin
den, binanın kısmen ikametgâh, kısmen resmî daire olarak kullanılması 
halinde aylık gerçek kira bedelinin yarısından fazla olamaz. 

Cumhuriyet Senat 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği konutu kirası bu kalemden, konutun 
diğer masrafları bütçenin ilgili kalemlerinden karşılamr. 

b) Makine, alet ve taşıt kiralan : 
Makine, alet ve taşıt kiraları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer gi
derler ve anten direği kirası, 
c) Nükleer yakıt kirası, 
Bu kalemden karşılanır. 

»€»-CI 
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Bütçe Karma 

Aynen benknsenmiştk*. 


