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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda : 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

35 noi Birleşimde görüşülmesi tamamlanan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Bütçesi açık oya su
nuldu ve kaibul edildi. 

Dışişleri Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 

Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü bütçelerinin görü

şülmesi tamamlandı ve açık oya sunuldu. 
4 Şubat 1971 Perşembe günü saat 9,30 da 

toplanmak üzere Birleşime saat 3,40 ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet tfnaldı Orhan Kürümoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — 22 . 3 . 1962 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni XMillet Meclisi 
1/227; Cumhuriyet Senatosu 1/1171) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) 
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BİRİNOİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — «Güven Partisi» adının «Millî:. Güven 
Partisi» olarak değiştirildiğine dair mezkûr par
ti grup başkanvekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN -— Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 1 . 1971 tarihli olağanüstü birinci bü
yük kongresinde alınan karar gereğince parti
mizin adı «Millî Güven Partisi» olarak değişti
rilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Sami Turan 
Millî Güven Partisi 
C. Senatosu Grupu 

Başkanvekili 
(Kayseri) 

Bilgilerinize sunulur. 

1. -— 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sayı
sı : 1481) 

BAŞKAN 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Y) KÖY İŞLERİ 
Sİ : 

a) 
Bütçesi 

BAKANLIĞI BÜTÇE -

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

— 502 — 
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BAŞKAN — 37 nci birleşimde Köy îşleri 
Bakanlığı Bütçesi ile gider bütçelerinin müza
keresine devam ediyoruz, efendim. 

Söz alan sayın üyeleri arzediyorum: CHP. 
Grupu adına sayın Salim Hazerdağlı, Millî Gü
ven Partisi Grupu adına sayın Abdülkerim Sa
raçoğlu, Milli Birlik Grupu adına sayın Kadri 
Kaplan, AP. Grupu adına sayın Ziya Ayrım'dır. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, sayın Mukadder Özte-
Mn, sayın Hüseyin Öztürk, sayın Fatma Hik
met îşmen, sayın Osman Salihoğlu, sayın Hilmi 
Soydan, sayın Hamdi özer, sayın Ömer Ucuzal, 
sayın Hüsnü Dikeçliğil, sayın Mehmet Ali Pes-
tilci, sayın îsmail Yeşilyurt'dur. 

Söz, O. H. P. Grupu adına Sayın Salim Hazer
dağlı'nındır, buyurunuz beyefendi. 

C, H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler Köy îşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
CHP. Grupu adına eleştirilerimizi arzedeceğiz. 

Önce, Toprak îskân Genel Müdürlüğü, Top
rak Su Genel Müdürlüğü, Yol Su Elektrik Ge
nel Müdürlüğü, Teşkilâtlanma ve Krediler Ge
nel Müdürlüğü hizmetleri ve bunlara ayrılan 
ödenekler üzerinde sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlar
ken sayın Köy îşleri Bakanı ile bütçe görüşme
lerimiz tartışmalı geçmektedir. Geçen yıl bura
larda kendileri buyurdular, ne zaman bu kavga 
bitecek, dediler .Ben, bir münakaşa ,bir tartış
ma açmak istemiyorum .Ancak kendilerine o 
vakit de, «siz buna sebeboluyorsunuz,» dedim. 
Bu yıl, Köy îşleri Bakanlığı Bütçesi Komisyon
da görüşülürken yine târizkâr ve satasmalı 
görüşmeler olmasın diye çok temenni etmiştim, 
Ama, sayın Bakan yine «27 yıllık iktidarınız 
zamanında köylüye 7 milyon harcadınız, adam 
babına 1,5 lira düşer,» gibi satasmalı sözler söy
lediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlara çok kısa 
olarak ve sayın Bakanımızı incitmeden cevap
larını arzettikten sonra esas bütçe konuşmama 
geçeceğim, onun için beni bağışlayınız. Sayın 
Bakan bu şekildeki târizkâr satasmalı konuş
malardan vazgeçmedikçe bunlara cevar> vermek 
mecburivetini duyuyorum. Ben de, sayın baka
nın 27 yıllık iktidarımız zamanına ait bütçeleri 
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hatırlamalarını ve, o günün imkânları o kadar
dı, o kadar hizmet yapıldı; bugünün imkânları 
bu kadar bugün daha çok hizmet yapılıyor, de
melerini beklerdim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hatırayı taze
lemek için şu bütçeleri betirdim, 1928 yılı büt
çesini lütfen birlikte okuyalım ve bu işlerde 
kendimizi tashih etmiş olalım. 

1928 Muvazenei Umumiye Kanunu, Dev
letin muvazenei umumiyesine dâhil devairin 
1928 maliyesi mesarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği veçhile 207 169 388 lira 
tahsisat ita kılınmıştır. 

2 nci madde, Devletin muvazenei umumiye
sine dahil devairin 1928 sene'i maliyesi mesari-
fine karşılık olan iradad merbut işaretli cetvel
de muharrer olduğu üzere 207 173 199 lira tah
min edilmiştir.» 

Bu, 1928 senesinin olup, eski harflerle yazıl
mış olan bu bütçeleri sizlere okuyabilirim, 

1926 yılı bütçesi, 190 103 544 lira. 
1927 yılı bütçesi, 1 94 454 619 lira. 
Muhterem arkadaşlarım, bunları tazelemek, 

köyün bu kadar sorunları dururken bunlarla 
vakit geçirmek istemiyorum. Ama, gün geçmez-
ki bu kürsülerden, siz yapmadınız, biz yaptık, 
bize çok iş bıraktınız, gibi birtakım övünmeler 
olmasın. 

Simdi ben de bunu arz ediyorum, diyorum ki, 
muhterem beyefendiler, lütfen şu küçük ra-
kkamlarla yarulan hizmetleri; 27 yıllık geçmiş-
de şu küçük rakkamlarla baslıyan hizmetleri 
lütfen selâmlayınız. 27 yıldır bu memlekete ne 
yaktınız, diyen arkadaşlarıma yeniden Türki
ye'yi kuran ve vurdun ücra köselerine hizmet
ler o-ötüren CHP. hükümetlerinin bu hizmet
lerini kabul buvumnuz. Daha Cumhıırivetin 
emeklediği yıllarda, 1930 larda, Cumhuriyet 
7 yasında iken Don-u - Anadolu'nun kuş uçmaz, 
kervan geçmez yollarına, bugünkü yollar de-
pil demirden yollar yapıldı. Bumin Cumhuri
yet 50 yasma yaklaşıyor. Siz burada «senin 
memleketine 6 kilometre yol yapılmamış» gibi 
satasmalı sözler sövledi siniz zaman biz de size, 
o erim benim memleketime bu bütçeler ile demir
den voPar yn.-nıldı, bunları inkâr edecek nankör
lük içinde değilim, derim. 

503 — 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tartışma
ları bıraktıktan sonra Köy İşleri Bakanlığının 
Bütçesine girmiş olacağım. 

Geçen yıla nazaran Köy İşleri Bakanlığının 
tüm bütçesindeki 500 milyon civarında bir artı
şı görüyorum .Geçen yıllara oranla Personel 
Kanunun getirdiği, devalüasyonun getirdiği 
pahalılık, akaryakıttaki zamlar, inşaat malze
mesine yapılan zamlar 1970 bütçesinden daha 
çok iş yapma imkânını Köy İşleri Bakanlığına 
getirmemiştir. Programlar vardır, çalışmalar 
vardır, ama bu bütçe ile geçen yıla nazaran da
ha fazla hizmet yapılacağını zannetmiyorum. 
Diyoruz ki, 40. 000. 000 000 liraya yaklaşan büt
çede 1. 500. 000. 000 lira azdır. Nüfusun % 70 i, 
son sayımlarda ise % 68 e düşen, kısmı köy-
keşiminde bulunuyor. Bu kesime bütçeden daha 
fazla para ayırmak lâzımgelirdi. Çünkü geri 
kalmış bir kesimdir. Buğdayımızı kazanamıyo
ruz, diyoruz başka devletlere avuç açıyoruz, 
diyoruz, köyler kalkınmazsa dengeli kalkınma 
olmaz, diyoruz... Şimdi siz, «bize, çok iş bırak
tınız, biz hepsini yapamayız» demekle is bitmi
yor. Bugünün imkânlarını konuşmak istiyo
rum. Yoksa, bir kötüleme niyeti ile bunları ko
nuşmuyorum. Ve bu konuşmalarımızın bir fay
dası olduğunu da antre parantez arz etmek iste
rim. 
Çünkü, bu işleri zorladıkça, bu işleri konuşduk-
ça bütçede artırmalar olmuştur. Hükümet ta
sarısında gelen bütçe ,bize niyabeten iş gören 
Senato Komisyonunda 150 000 000 lira civarın
da artırılmıştır. Komisyonda çalışan arkadaşlar 
bunu yapmışlardır. Demek ki, bunun büyük bir 
faydası olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesine şu şekilde girmek istiyo
rum. Her şeyden evvel şunu söylemek lâzım. 
Geçen yıl bu kürsülerden birkaç defa işaret et
tim, korkumç bir kuraklık oMıı. Ben kürsüden 
birkaç defa işaret ettim. bu yıl da kuraklık 
başgösteraıiştir. Bu, en çok köy kesinimde ya-
şryan insanları etkiliyecektir. Köy İşleri Ba
kanlığının görevleri bu balamdan çok ağırdır. 
Felâket başgöstermiştir, önümüzdeki aylar 
ç~k fazla yağışlar olmazsa geçen yıldan daha 
büyülk bir kuraklık olacaktır. Sayın Köy İşleri 
Bakanımızın Hükümete alarm vermesi lâzım
dır. Yani, kuraklık bakımından Türkiye'de Hü-
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kümet bir alarma geçmek mecburiyetindedir. Bu 
hal böyle devam edemez. Bunu müşterek fikirler 
olarak kabul ederler, zannederim. Bu, yanlız 
Köy İşleri Bakanlığının konusu değil, bütün 
Türkiye'nin, hepimizin ve Hükümetin en büyük 
bir konusudur. 

Köy İşleri Bakanlığının Topraksu Genel Mü
dürlüğü, Teşkilâtlaınıma ve Krediler, Toprak İs
kân Genel Müdürlüğü, gibi teşkdlâtlarmm büt
çedeki Ödeneklerle sorunlarını eleştirmek isti
yorum. 

Bu genel müdürlüklerin raporlarında yer 
alan teklif ve temennileri tekrar etmiyeceğim, 
bumu bütün arkadaşlarım okumuşlardır, biliyor-
lardır. Vakit kaybetmek istemiyorum. Yanılmı
yorsam, 1 686 443 065 lira toplam bütçe, köy 
elektrifikasyonu buna dâhil mi, değil mi, mü
tereddidim. Şimdi bu bütçeyi ele almak istiyo
rum. 

Bir de, Köy İşleri Bakanlığının görevlerini 
yaparken karşılaştığı güçlükleri eleştirmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlı
ğı bakanlıklar içerisinde en zor görev yapan bir 
bakanlıktır. Görevleri çok zor olan ve hattâ en 
zor olacı bir bakanlıktır. Türkiyenin bütün güç-
lükleriri konuşurken, daha başka bir ifade ile, 
Türkiye'nin nıüşküllerini bir tabloda kaim çiz
gilerle çizdiğimiz zaman bunun nedeni 35 877 
muhtarlık 65 277 yerleşim ünitesi olarak kar
şımıza, yenilmesi zor bir tablo çıkıyor. 

Bir defa daha arz etmiştim, Devletin gücü, 
elektrik düğmesine bastığımız saman her tarafı 
aydınlatacak bir güçte olsa bu kadar yerleşim 
ünitesine medeniyet götürmek yine çok güçtür. 
Onun için ne yapalım diyoruz, önce köy nedir 
ne olmalıdır. Bunu tâyin ve tesbit edelim. Köy 
İşleri Bakanlığı açısından köyü ele alırsak. Köy 
toprağa dayalı bir yerlerim yeridir, köy toprak-
tcn güc alan bir yerleşim yeridir. Köy toprak
tan eld3 edeceği ürünle kalkınacak bir yerle
şim yeridir, köy toprağa dayanarak kalkınacak 
insanların toplandığı bir ysrdir. Köyde hâkim 
ürotim aracı topraktır. Bundan sonra su, yol, 
elektrik, orman, el sanatları gibi hizmetler gelir. 
Ekonominin ilk nüvesi, toprak iiîiisan ilişkileri 
köyde konuşulur. Köy insaniyle, toprağiyle, 
toprağın İBiündeMieriyîe kalkmıyorsa, kalkı-
•naibiliyorsa, buna köy kalkınması diyebiliriz. 
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Bir köy düşünelim ki, bir kısım insanlar gele
neksel yerleşim sebebiyle burada yerleşmişler
dir. Ama hiç toprakları yoktur bir tasavvur 
bu, halı dokumakla geçiınirler, yahut şehre gi
der ırgatlık ederler, ustalık ederler dönerler 
gelirler orada kalırlar. 

'Muhterem arkadaşlarım, Köy îşleri Bakan
lığı açısından bu bir örnek köy değil. Bu köy 
halkı orada oturuyorsa, o ücra yerde dağın ba
şında oturuyorsa geçimini temin etmek için, 
bu köyün toprak üretimine dayalı bir şekilde 
kalkınmasına imkân yoksa, bence bu köyü ora
da kalkındırmak Köy İşleri Bakanlığının gö
revi değildir. Mümkün olduğu nisbette şehre, 
kasabalara kaydırmak Köy îşleri BaJkanlığnım 
görevi olmalıdır diyoruz. 

Artık köyü Türk millî bünyesi içinde ekono
mik açıdan tarif etmek lâzımdır. Başka bir ör
nekle köyü tarif etmek isterim. Bir fikir bu. 
Bir taşınmaz mallar vardır, tapuyu açtığımız 
zaman bakarız bunum sınırları vardır, hudutları 
varidır, ekonomik değeri vardır, iradı vardır. 
Mülkiyet tablosunda insanın sahibi vardır. Şim
di mülkiyet tablosu ekseriya mülkiyet ihtilâfı 
sebebiyle kadastro falan yapıldığı zaman boş bı
rakılır. Biz evvelâ köyü üzerindeki insanlardan 
ayrı olarak, ama önoe köy üzerindeki insanlar
dan farklı olarak köyü bir iktisaidi ünite ola
rak ele alalım. Köyü, üzerinde yaşıyan insanlara 
güc vererek veya üzerinde yaşıyan insanlara 
toprağı altyapı güçlendirecek nitelikte bir yer 
olarak kabul etmek istiyoruz. 

Artık köy TürMye'nin geleneksel oluşumu 
içinde kalan falan köyün falan bucağa bağlı, 
mülki taksimat içerisinde harita üzerinde muh-
tariyle adiyle tanınan bir konut topluluğu de
ğil, Türkiye'nin millî yapısı içinde insaniyle, 
toprağiyle bir üretim ünitesi olmalıdır. 

Artık köy 442 sayılı 12 Şubat 1342 tarihli Köy 
Kanununun 2 nci maddesinde tarif edilen cami, 
msktep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları 
bulunan toplu dağınık oturan insanlar bağ ve 
bahçeleriyle tarlalariyle birlikte köyü teşkil 
edenler tariflinden çıkmıştır. 

Köy Kanununun bu 2 nci mad'5 ekinde mân > 
vi değerlere yer verilmiştir. Biz O.H.P. olarak 
mânevi değerlere saygılıyız. Bir köyü kaldırır
sınız fakat köy mezarlığını kaldıramazsınız. Me

zarlığı kalmadığı için Iröyün orada kalmak is
temediğini de biliyoruz. Ama eğer köy, üretüan 
bacınından yaşıyan insanlara bir şey vermiyor
sa ve burası köy değildir diyorsak bunlara bi
rer çare bulmaya mec'buruz, 

Eğer bir köyde toprak onu işliyenlerin de
ğilse, eğer bir köyde toprak işleyenlere toprak 
verilmiyor ise burada1 gerdek üretim yolfetur. 
Söz buraya gelmişken sayın Bakamla bir nok
tada anlaşacağımızı zannederek arz ediyorum. 
Geçen yıl burada toprak işliyenin, diyen C. 
H. P. nün seçim bildirgesinde yer almış olan 
bu konuyu tartıştık. Bunları tartışa, tarttaşa 
anlaşıiyoruz zannediyorum. Sayın Bakana ben 
bunları birer mehaz göstendim. Dedim ki; 
«Tanrı diyor ki, diye mehazı okudum. Sayın 
Bakan dedi ki; «Kastro da böyle diyor.» Şim
di ben (buna bir cevap arz edeyim. Kastro 
böyle diyor ama, Kastrio'nun yakınında, bitişi
ğinde bulunan Formozalda Mlliyeltçi Çin, ka
pitalist düzene bağlı Milliyetçi Çin'de Toprak 
Tevzi Kanununun adı, Toprak işliyenin Kanu-
nuldur. Bunu ısize ıgelbiırelbilliiriiım. Demek ki "bir 
söz doğru üisie, bir söz değeri ise, bir söz ger
çek ilse ister Tanrı tarafından da söylenebdUir, 
ister Kastro tarafından da söylenebilir, Çan-
keyşek tarafından da söylenebilir, bizim tara
fımızdan da söylenebilir. Bu ısloganüann öne
mi yoktur, bunların mahiyetine, niteliğine 
inımelk lâzımdır. Biz bir noktada ferahladılk; 
evvelki akşam burada, sayın Tanım Bakanına 
tlopraik işliyenin konusunu arkadaşum Sim 
Atalay tarafından ifade ettiğimiz zaman sayın 
Tarım Bakanı dedi ki; «Evet, biz de toprağı 
işliyenie vereceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, tıoprak işliyenin 
demek, toprağı işüyene vermek demektir. Ta
puyu bunlara dağıltmak demektir. Yoksa her 
zaman misal verjdiğnri ığübi Sökeldeki bir top
rak sahibi 71 000 dönüm toprağı elinde tuta
cak, 3 000 dönümlünü işliyedeky geri ikalan 
68 000 dönümünü yahut daha fazlasını birta
kım insanlar işleyip ona irat verecek. Biz bu
nun karşısındayız. Diyoruz ki; zaten bugün 
çiftçimin, Topraklandırma Kanununa göre, 
5 000 dönümden fazla toprak sahibi olması da 
mümkün değildir. Demek M, toprağı eskicim 
beri sınırlamışız. Ama simidi Türkiye bir nok
taya gelmiştir. Toprak daralmıştır, nüfus art-
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mistir. Bu, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
çıktığı zaman Türkiye'de topraklar genişti, 
topraklar (bir değer değildi. Ama, şimdi toprak 
(bir değer oluyor. Artık diyoruz ki; bunu sı-
nırlıyalım. Sizin getireceğimiz Tarım reformu 
adı altındaki kanunda bdr nevi toprak refor
mu kanunudur. Hakim unsur budur. Toprağı 
sınırlıyaıı, şu kadar dönümden fazla toprak 
sahibi olamazsın diyen bir kanundur. O hal
de sayın Bakanını, bu konularda anlaşıyoruz, 
anlaşacağız. Onun içindir ki, tekrar köy ko
nusuna dönüyorum vıe diyorum ki, 1961 Ana
yasasının ilkeleri içerisinde yeniden Köy Ka
nunu ele alınmalıdır, köy tarif olunmalıdır. 
Biz 0. H. P. olarak köylü bulunduğu yerde 
değil, kaJUknıumjası mümkün olan yerde köy ol
ması hâkim fikrini savunuyoruz. Onun için 
toprak reformu da şarttır, diyoruz. Bu sözle
rimle bir noktaya geıl'nuelk istiyorum. Uzun 
uzadıya bunu anlatmaktaki maksadım, yine ge-
çan yıl burada münakaşasını yaptık; «köy ta
şınır bir mal değildir» diye ifade buyuruldu. 
Biz 2510 sayılı Kanunu değiştiren 1306 sayılı 
Kanunla geçen yıl Cumhuriyet Senatosunda 
kabul ettiğimiz bu kanunla, konuyu ortaya 
koymuş olduk. E, C. H. P. nin seçim bildirge
sinde yer alan «köy, kent» meselesi de, siz 
köy, kent demiyebilirsdniz. Konu da bu idi. işte 
1970 yılı raporunda yer almıyan ve 1971 büt
çesinde 62 nci sayfasında yer alan 'bu köyle
rin nuerkezîleşfcirilmesi konusu, işte bizim ge
cen yıl ifade ettiğimiz konulardır. 

Raporu tetkik ettiğimiz zaman aynen bi
zim söylediklerimiz olduğunu memnuniyetle 
görüyoruz. Evet önce kanunu yoktu. Ama 
1305 sayılı Kanun Toprak İskân Genol Mü
dürlüğünün programına aldığı bu paragraf 
dahi Türkiye'nin bu en önemli konusuna bir 
hal çaresi getireceğine inanmıyorum. Proble
min halli önce toprak reformuna bağlıdır. 

Koy gelişme merkezlerini nasıl kuracağız. 
Bu genel müdürlük toprak reformu olmadan 
nasıl bu kanunu uygulıyabileeek? Elindeki 
52 000 000 küsur liralık bütçesiyle bunu 
nasıl yapacaktır? Elimizdeki bütçede 52 000 000 
civarında bir rakam var. Asıl önemli olan 
Plânlamanın geçen yıl burada arz ettiğim 
köylerin % 29 nun dağınık, % 38, orman içi 
köylerinin bulundukları yerde kalkınamıyacak 

halde olduğunu söylediği halde Sayın Hükü
metin ikinci Beş Yıllık Plânının bitmesine 
az bir zaman kaldığı halde Plânın bu öndü-
şüncesine yer verdiklerine dair ne beyanla
rına ne de yıllık icra programlarında bir yer 
verilmiş olmasıdır. Nitekim Sayın Başba
kan, <<benim köylüm yerinden kalkmaz siz 
merak etmeyin» gübi sözler söyler. Sayın 
Bakandan da bu yolda bir çalışma bir ifade 
buyurduklarını görmedik. Biz bunu yalnız 
O. H. P. olarak söylemiyoruz. Orta - Doğu 
Âmme Enstitüsü çalışmalarında Türkiye'nin 
10 000 üniteye düşürülmesi gerektiği yolunda 
raporlar hazırlıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun üzerinde 
ne kadar çok dursak yeridir. Millî Eğitim 
Bakanlığı 150 nüfustan aşağı köye okul 
yapmıyor. Diyor ki, ben yatılı okullar yapaca
ğım. Buralara yatılı okul yapılıncaya kadar 
demek ki, bu köy çocukları okuma - yazma
dan mahrum kalacak. Bütün bunlar dağınık
lıktan ileri geliyor. Bunlara siz sebelboldu-
nuz diye anlaşılmasın. Biz selbebolmadsk, 
Türkiye'nin geleneksel oluşumu asırların me
selesidir. Şimdi bunların üzerine eğilmek için 
bunları arz ediyorum. Bir hâtıramı daha 
anlatacağım. Elâzığ'da Sağlık Müdürlüğünün 
ziyaretine gitmiştim, Bir ebe geldi iki yıl 
orada ebelik yapmış, kendi bölgesinde 4 do
ğum olmuş, fakat, iki doğuma yetişebilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ebs ayda. 
1 |200 - 1 500 lira para alır. Biz bu, israf
larla, bu dağınık bu perişan yerleşim ha
liyle bu köyleri nasıl kalkındıracağız? Onun 
için bu konu bizim ilimizde benim nazarımda 
en önemli konulardan biridir. 

15 öğrencisiyle ders yapan öğretmen var. 
Acaba hesapları yapıldığı zaman bu kurta
racak mıdır? Ne olacak bu iş? Yapmazsa
nız köy çocuğu okuyamıyacak. Yaparsanız bu 
masrafların altından nasıl kalkacağız, hal
ledilmesi gereken bu ktonular üzerinde. Onun 
için bu kadar duruyorum. Onun için Top
rak iskân Genel Müdürlüğü bünyesinde de 
bir reform yapıp, köy envarterleriyle, yap
tığı araştırmalariyle yeni topladığı bilgi-
lieriyle köylüyü çağdaş medeniyet seviyesine 
getirmek için hazırlıklarını yapmalıdır. Ama 
bu statüyle değil,, statülerini değiştirmek, 
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geliştirmek suretiyle. Yoksa senede şu kadar 
toprak tevzi ettim, bu kadar toprak tevzi 
edeceğim gibi işlerde bu toprağın bozuk dü
zeni üzerine bir kat daha bozuk düzen getir
miş olacaktır. Ben her zaman söylediğim gibi 
tekrar ediyorum, diyorum ki, bir binanın te
meli plânı bozuk ise arsa, üzerine yapacağı
mız her şey bozuk hepisi masraflı hepsi is
rafa gidecektir. Bunun için evvelâ altyapı
daki bozuk yerleşim düzenini, bozuk tloprak 
düzenini. Buna ne derseniz deyiniz. Allah as
kıma rejim, mejim gibi sakın anlamayınız. 
Düzeltelim de onun üzerine binayı kuralım. 

Bunun içindir ki, Toprak iskân Genel 
Müdürlüğü bu Bakanlığın en başta gelen bir 
Genel Müdürlüğüdür. Yol Su Elektrik, Toprak 
Su Genel Müdürlüğü, Toprak tskân tşleri Ge
nel Müdürlüğünün burası köydür diye köyü tâ
yin etmesinden sonra başlıyacak, hizmetler ya
pacak bir genel müdürlüktür. Elbette bunu bir
likte tâyin edeceklerdir. Ama, asıl önemli iş 
Toprak îskân Genel Müdürlüğünün köy nere
sidir, neresi köy olmalıdır, bunu belli etmesin
den sonra başlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim azalıyor, 
Toprak Su Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
birkaç kelime söylemek isterim. Geçen yıllar 
burada söylediklerimi tekrar etmiyeceğim. 
Yanlış hesaplamadımsa 390 000 000 lira civa
rında bütçeye sahibolduğunu görüyorum ki bu 
faaliyetlerde raporda yazılıdır. Bu faaliyetleri 
memnuniyetle öğreniyoruz. Yalnız, tekrar söy
lemek mecburiyetinde kalıyorum ki, bu toprak 
reformu yapılmadan bu iş Türkiye'ye hem pa
halıya mal oluyor, hem adaletsizliğe sebebolu-
yor, hem de birtakım kimseleri zengin ediyor. 
Toprak toplulaştırılması diye çalışmalarımız 
var, Köy tşleri Bakanlığında bunun bir nizam
namesi var. Antalya'da yapılan bir konferansı 
dinledim. Antalya'da yapılan bu toprak toplu
laştırılmasından sonra köy sulaması ve toprak 
suyun masrafları yarıdan aşağıya düşüyor. Top
rak bir düzene giriyor, ondan sonra sulama ge
liyor ve bu masraflar yarı yarıya azalıyor. Bu 
bozuk, toprak reformu yapılmamış dağınık bir 
toprak üstünde, toprak su çalışmaları Devlete 
pahalıya mal olmaktadır. Üstelik, birçok insan
ları Devlet kesesinden zengin etmektedir. Fa
kir köylüden alman vergiler, daha doğrusu top

raksız köylüden alman vergilerle biriken para
lar toprak sahibini birden bire su götürmek su
retiyle zengin etmektedir. Bunun asıl konuşula
cak yeri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesidir ama, burada da yapılmaktadır. Evet, 
Köy tşleri Bakanlığı kooperatifler kuruyor, 
köylünün katkısını temin ediyor. Ediyor ediyor 
ama, bunun büyük payı Devletten çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı iki dakikanız 
kaldı. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. Müsaade buyurursa
nız, beş dakikayı da öbür 15 dakikamdan ala
yım, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, memnuni
yetle, 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Teşek
kür ederim. Toprak reformu yapılmış olsa, çift
çi toprak sahibi olmuş olsa, Devletin yükü daha 
çok azalacaktır. Niçin? Köylünün katkısı bulu
nacaktır, toprak sahibi olduğu için emeği ola
caktır, şu olacaktır, bu olacaktır. Bu sebeple, 
diyoruz ki, bugün Toprak Su Genel Müdürlü
ğünün çalışmaları, hakikaten memnuniyet veri
cidir. Bu bütçeler karşısında ancak böyle yapa
bilir, buna bir şey demiyorum. Ama, asıl düzeni 
hallettikten sonra bunları yaparsak daha ucu
za, daha rantabl çalışmalara sahibolacağız. Ya
pılacak iş bunlardır. 

Bu yıl gene kuraklıktan bahsetmek istiyo
rum. Köylü sulamada çok büyük sıkıntılar çe
kecektir, ne kadar söylersek o kadar kulaklar
da yer eder. Toprak Su Genel Müdürlüğü yur
dun kuraklıktan çok zarar gören bölgelerine 
programlarını yönetmelidir, bunu temenni edi
yoruz. Bu şekilde çalışmalarını arzu ediyoruz. 

DSt Genel Müdürlüğü bütçesi, Devlet Su tş
leri içme suları yönünden bütçesinden ayrılan 
paralarla zanediyorum ki, 840 000 000 lira ci
varında bir bütçeye sahiptir. Köy elektrifikas
yonu da bu rakamların belki dışındadır. Köy 
içme suları 1970 teki büyük kuraklık sebebiyle, 
Köy İşleri Bakanlığının çalışmalarında da bü
yük güçlükler doğurmuştur. Büyük ehemmiyet 
kesbetmiştir. Sayın Genel Müdürlüğün köy iç
me sularında kurak olan bölgelere önem verme
sini, o bölgelere yönelmesi için ayrı program
lar yapmasını istirham ediyorum. Geçen yıl ara-
zozla köye su taşımak Türkiye için çok acı bir 
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gerçek olmuştur. Bundan ders almış olmamız 
lâzımdır. Köy içme sularına bu bakımdan önem 
verilmesini ve bütçeden 150 000 000 lira ayrıl
mış olmasını da buna katarak çok büyük hizmet
ler yapmasını bekdiyoruz. 

Sayın Bakan, köy yollarında plân hedefleri
ni aştıklarını buyurdular, bunu memnuniyetle 
karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Ba
kandan rica ediyorum. Biz bunları söylediğimiz 
zaman kendileri de almıyorlar, bâzı partizan va
lilerin politik maksatlarla, kıraldan ziyade 
kıralcı olarak programları değiştirmek suretiy
le politikacıların emrine greyderleri verdikleri 
bir vakıadır. Sayın Bakandan bekliyoruz ki, 
«bunlar bizim irademiz dışında oluyor, politika
cıların baskı yapmalarını engeliyeceğim» desin
ler. Ama, «biz buna tenezzül etmeyiz, biz bunu 
yapmadık» demesinler. Sayın Bakan çok ısrar 
ettiği için size misal vereceğim. Programlarını
za bakınız Sayın Bakanım, çok ısrar ediyorsu-
sunuz, misal verin diyorsunuz, ben de size söy
lüyorum. 1969 yılında Elâzığ'ın Palu'nun Hun 
köyünde programınız yoktur. Ama seçime üç 
gün kala aday greyderi omuzlayıp oraya götür
müştür. Götürmüştür, biz gitmişizdir ve köye, 
demiştir ki, üç gün sonra buraya gedecek. Saati 
saatine üç gün sonra gelmiştir. Programa baktı
ğınız zaman bu yok. Ben bunu Sayın Bakanlı
ğın yaptığını söylemek istemiyorum, katiyen. 
Fakat bu yapılmış. Ama, valilerin programlara 
sadık kalmadıklarını hepimiz müşahede ediyo
ruz. Belki bizim arkadaşlarımızın içinden de bu 
baskıları yapmak istiyenler olmuştur. Ama, ik
tidar muhakkak burada aslan payını adıyor. Bu 
Köy îşleri Bakanlığı programları harfiyen tat
bik edilmesi hususunda hassasiyet göstermeleri
ni de kendilerinden istirham ediyorum. 

Vaktim dolduğu için sizleri fazla rahatsız 
etmiyeceğim. Beni dinlemiş olduğunuz için siz
lere saygılarımı sunarım. Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağllı. Değerli senatörler, Millî Güven Partisi 
Grupu Sözcüsü Sayın Abdülkerim Saraçoğlu sı
rasını Millî Birlik Grupu Sözcüsü Kadri Kap
lan Beyefendiye vermiştir. Buyurun Sayın Kap
lan. 

MİLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA KADRÎ 
KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan ve değerli arkadaşlarım, grupum adına 
Köy îşleri Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle görüş
lerimi arz etmek istiyorum. Bu arada Köy îşleri 
Bakanlığının uygulaması sonuçlarına değinece
ğim. Uygulanan politika hakkında kısa görüş 
ileteceğim. Ve köyün yapısal durumunu değiş
tirmek için alınması lâzımgelen tedbirler hak
kında neler düşünüldüğünü ve neler düşündü
ğümüzü zamanın olanağı ölçüsünde açıklamaya 
çalışacağım. 

Bugünkü görünüş ve gedişme yönü şöyle : 
Değerli arkadaşlarım, Önce köyün bugünkü 

yapısal durumu ile iç dinamiğini testoit ve buna 
dayanarak gelişme yönünü tâyin etmekte yarar 
vardır. 

Yapısal durumu yansıtan gerçeklere ve gö
rüntülere bir göz atıldığında tablo şöyledir : 
Arz edeceğim rakamlar dokümanlardan çıkarıl
mıştır. Son olarak edde ettiğimiz rakamlara da
yanmaktadır. Hatalı tarafları olursa, zaten Sa
yın Bakan cevaplarında ona temas edebilir. 

Nüfus durumu : Halen % 65 nüfus yani 24 
milyon kişi köylü olarak köy koşulları altında 
yaşamaktadır. Köyde nüfus % 4,5 gibi hızlı bir 
tempoyla artmakta, buna karşın şehiıUeşme, 
köylerden şehirlere akış nüfus artışının üçte bi
ri civarında % 1,5 - 2 olarak kalmaktadır. Bu 
demektir ki, köylünün aslında kıt olan sofrası
na (gönlünün ganiliği ve misafirperverliği baş
ka) tabiî her yıl yeni yeni yiyici müşteriler ka
tılmaktadır. 

Gelir durumu : Köydü vatandaş yılda orta
lama 1 000 lira ile millî gelirden en az pay alan 
sınıf durumundadır. Buna karşın millî gelirin 
% 30 u tarımdan yani köylü emeğinden gelmek
te; sanayileşme, hizmetleri yayma ve daha iyi 
yaşama koşulları sağlama için zorunlu olan ih
racat dövizimizin % 80 i yine köydü emeğinin 
karşılığından doğmaktadır, işçilerimizin getir
diği dövizin yarısından çoğunun yine köylü va
tandaş eliyle Hazinemize girdiğini de unutma
malıyız. Tüketime dayalı ekonomimizin ayakta 
durmasını ve sağlanan gelirlerden yaşama ko
şullarını gün begün artıran iş adamları, tüccar 
ve sanayicilerin gelirlerini artıranın da yine 
milyonlarca köylünün tüketimi olduğu unutul
mamalıdır. Burada bir şeyi unutmamalıyız. Köy
lüyü tahammül edemiyeceği çapta tüketime zor-
lıyan kontrolsuz başıboş ekonominin (pompa-
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lanmış tüketim) politikasiyle köylü için ne de
recede ve dolayısiyle ulusal ekonomimiz için ne 
ölçüde yıkıcı bir tutum olduğu daima hatırlan
malıdır. 

Ekonomimizin yapısal bir bozukluğunu ifa
de ediyorum. 

G-örüldüğü gibi miHlî gelir kesesi köylü eme
ği ve alınteriyle bir hayli kabarmakta, fakat 
gelir dağılımına gelince köylü aleyrine bir tak
la atarak, köyden oluk halinde köy dışına akan 
gelir güçsüz bir akıntı halinde köye geri dön
mektedir. îş bununla da bitmemekte, bu güçsüz 
gelir geri dönüşü, köyün sosyal ve ekonomik ya
pısının gereği olarak bir takla daha atıp bun
dan üçte ikisi köyün ekonomisine egemen olan 
birkaç kişide kalarak üçte biri ise köylü dedi
ğimiz, bazan da daha coşarak (benim köylüm) 
dediğimiz milyonlara bir sızıntı halinde geri 
dönmektedir. Rakamlar bunu gösteriyor. 

Eğitim ve öğrenim durumu : Köy nüfusunun 
ortalama yansı okuyup yazma bilmemekte, bu 
oran kadın nüfusunda % 84 ve erkek nüfusun
da % 38 olarak kendisini göstermektedir. Oku
yup yazma bilenlerin de ne kadar bildikleri 
ve okul dışı eğitiminin yok denecek kadar kı
sır ve verimsiz olduğu meydanda olduğuna gö
re hiç kuşkusuz köylümüzün % 80 - 90 ı, çağı
mızın dünya görüşü bir yana, daha henüz insan 
haklan, vatandaşlık hakları gibi kavramların tam 
şuuruna eriştirilmemiştir bile... Ancak bu yön
de mutlu bir aydınlığın ilk belirtilerini dikkat
le ve heyecanla izliyebiliyoruz. Yani yavaş da 
olsa köylü sağlam bir şekilde uyanmaktadır. Me
sele bu uyanışı hızlandıracak mıyız yoksa baskı-
lıyacak mıyız, konusundaki inançtadır. Köylü 
çocuğunun ilkokulu bitireninden ancak % 2,5 
miktan üst eğitime devam olanağını bulduğun
dan, eğitimde fırsat eşitliği yolunu açacak olan 
sıkı çember köylü çocuğu ve genci yararına bir 
türlü ^anlamamaktadır. Bir de üst eğitim ola
naklarına bakalım. Köylü çocuğu için başlıca 
iki yol açıktır. Ya öğretmen ya da imam - hatip,.. 
Bunlar da atbaşı beraber yanş halinde olduk-
lanndan ve hattâ aydınlığa yönelmiş olan öğ
retmen yetiştirme konusunda geride kalındığın
dan aralannda denge kurulmuş ve köy çocuğu 
için bir yannın öğretmen diğer yarının da 
imam - hatip olmaktan başka çıkar yolu kalma
mıştır. Böylece köy gençliğinin geleceğinde ya

ni özümüz ve temelimiz olan köylü vatandaşın 
kişiliğinde, lâyık ve bilimsel kaynaklı bilgi ve 
değer yargılan, dinsel ve nakilci kaynaklı bilgi 
ve değer yargılariyle çatıştmlmaktadır. Dinsel 
eğitimin yanlış bir tabana oturtulmasından ve 
maalesef politikanın aracı olarak kullanılmasın
dan ötürü toplum bütüniyle çağın gerisine doğ
ru itilmektedir, örnekleri bugün gözlerimizin 
önündedir. Bu kötü ve maksatlı tutum yüzün
den gelişmeye kapalı ve durgun yapılı bir 
köy meydana getirilmektedir. İş bununla da 
kalsa buna kötünün en iyisi demek mümkün
dür. Hiç unutulmamalıdır ki temelden gelen et
kenlerle şekillenen toplum üst yapısındaki zih
niyet ve ideoloji yani değer yargılan, ilişkiler 
ve davranışlar, kolay kolay değişmez ve değiş
tirilemezler. Alt yapıda girişilen zorlu değişik
liklere rağmen uzun zaman direnirler ve yaşa
ma gücü gösterirler. Yüz yıllar boyu din-ü dev
let felsefesine dayanarak ve özel bir dünya gö-
rüşiyle gelişerek şekillenmiş olan Osmanlı top
lumunun üst yapısında özellikle yer alan din
sel anlayışa dayalı kadercilik, aile ve evlenme 
telâkkisi, nakilci ve şekilci dinsel değer yargı
larına dayalı ilişki ve davranışlar, bütün bun-
xarla birleşen ekonomik güçsüzlük sonucu 
güçlüler karşısında sinme ve onlara tebaiyet 
etme ve hepsinin sonucu olarak da her bakım
dan özgür ve bağımsız bir kişilik kazanamama, 
itiraf edelim ki, toplum yapımızın bugünkü 
sosyolojik gerçeği ve çok sakıncalı bir yönü
dür. Ve hiç kuşkusuz ki, bu durum köy toplu
munda en belirgin bir şekildedir. Bu durumda
ki bir toplumda hızlı ve zorlu ekonomik altyapı 
değişiklikleri ve sosyal reformlar yapılmadan, 
çok yanlış olarak uygulanan dinsel kaynaklı 
eğitim yoliyle zaten kökleri ve kalmtılan var 
olan eski dönem zihniyeti iyice beslenmekte, 
filizlenmekte ve çağın gerektirdiği ileri atılım-
lan önliyen düşünce ve zihniyet şeklinde ege
menliğini kurarak ileri hareketin, modern ya
şama isteğinin; eşitlik ve özgürlük duygusunun 
karşısına çıkmaktadır. Böyle bir zihniyet el-
betteki bütün köklü ref ormlan ve devrim inan
cını en keskin bir şekilde reddedecektir. 

Bunun içindir ki, Nur okulları, ISüleymancı-
lık ocaklan kaçma - kovalamacası sürüp gitmek
te, büyük badirelerin işaretleri olan kara bulut
lar ufukta kümelenmektedir. Bu geri gidiş köj-
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lünün gönülden isteği ve desteği ile olmamak
tadır. Uygulanan zorla geri gidiş politikası ve 
bunun karşısında köylünün çaresizliği halkımı
zı ve özellikle köylümüzü bu çıkmazlara doğru 
sürüp götürmektedir. Umut yine köylüdedir. 
Bütün bunlara rağmen inancımız odur M, köy
lü kütlesinin çok büyük bir kısmı kendilerine 
çağımızın yollarını açacak olan her büyük dav
ranışı sevinçle karşılıyacak ve ona mutlaka güc 
katacak bir hayat görüşünü özünde muhafaza 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köy sağlığı durumu : Sağlık kurumları ve 

doktorlarımızın % 80 den fazlası büyük şehir
lerde bulunduğundan ve kurulan hizmet şekli 
gereği de çoğunlukla bol paralılara yâr oldu
ğundan, aynen gelir dağılımı ve eğitimde oldu
ğu gibi köylü aleyhine takla atmış bir sağlık 
hizmeti görüyoruz. Nüfusun % 35 i sağlık hiz
metinin % 80 inden fazlasının hizmetiyle ya
rarlanmaktayken, nüfusun % 65 i olan köylü 
ise sağlık hizmetlerinin ancak küçük bir kısmın
dan yararlanabilmektedir. Gerekenin tam ter
sine oluyor sağlık bütçesinde değinildiği için 
üzerinde durmıyacağım nedenlerden ve kötü 
uygulamadan ötürü, köylü için biçilmiş kaftan 
olan sağlık sosyalizasyonu uygulaması nerede 
ise köylünün aleyhine çevrilmiş bulunmaktadır, 
Köy sağlığının ne kadar berbat olduğunu ve der
dine derman ariyan yığınlarla köylü vatanda
şın cebindeki birkaç kuruşu da harcıyarak ve 
haklı olarak bizlerden de yardım bekliyerek ne
hir hastanelerine ve doktorlarına nasıl koşuştu
ğunu her gün görüyor ve acısını birlikte duyu
yoruz. Ya parasız ve arkasız olanlar.... Onların 
nelerle karşılaştıklarını çok yakından biliyorsu
nuz değerli arkadaşlarını. 

Konut ve yerleşme durumu : Köylü nüfusu 
65 bin yerleşme ünitesine dağılmış olup, ortala
ma her üniteye 370 kişi düşmekte ve elbetteki 
bir topluluk olarak su, elektrik, yol, okul, sağ
lık ocağı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını bek
lemektedir. 

Halen köylerin ve daha küçük köylü yer
leşme yerlerinin mezraa, kom, divan gibi 65 000 
üniteden : 

% 65 i yolsuz, 
% 55 i susuz ya da su bakımından yetersiz, 
% 97 si elektriksizdir. 
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Yerleşme disiplini kurulamadığı, köylerin 
toplulaştınlması gibi en güç işlerden birine he
nüz başlanamadığı için, çok zor koşullar altın
da gerçekten güçlü çalışmalarına tanık olduğu
muz yol, su, elektrik çabalarının gittikçe artan 
hızına rağmen, yerleşme yerlerinin ufalanması 
ve çoğalması karşısında mesafenin ne zaman ka
patılabileceğini yani köye hizmet götürmek ça
bası ile köy yerleşmesmdeki dağınıklık arasında 
başlıyan yarışın köylü yararına ne zaman kaza
nılacağını kestirmek mümkün olamıyor. 

Köy toplumundaki bu yapısal bozukluğun 
hassasiyetle üzerinde durmamız gereken çok 
önemli bir sorunu da tersine olarak etkilediğini 
asla gözden uzak tutmamalıyız. O da (ulusallaş-
ma) dır. Ulusaliaşma bilimsel bir gerçek ve 
sosyolojik bir olgudur. Son 200 yılın ve çağımı
zın önemli bir olayı ve kaçınılmaz bir gerçeği
dir. Halk tanımı ve kavramından ulus kavramı
na ve ülküsüne geçiş, üzerinde çok dikkatle du
rulacak bir konudur. Toprak bütünlüğü ister... 
Ortak dil birliği ister... Özellikle ekonomik ya
şantı bakımından çıkar birliği ister... Ve en 
önemlisi kültür içinde ruhça şekillenip biçimlen
dirilme ister,.. 

Açıkça görelim arkadaşlar... Toprak bütün
lüğümüzün dışındaki unsurlar bakımından has
sas durumdayız. Misak-ı millî sınırlan içerisin
deki köylümüzün kapılan bu bilimsel gerçekle
re ve olgulara kapanmıştır. Dil birliği kurula
mamıştır. Bölgeler arası ekonomik denge kuru
lamadığı gibi belgeler içinde ve şehirle köy ara-
s'nda derin bir uçurum bulunmaktadır. Dil ay
rılığının en sakıncalı bir görüntüsü olan Doğu 
bölgelerimiz, ekonomik dengesizliğin de bir ör
neğini teşkil etmekte, uluslaşma yolumuz daha 
da tıkanmaktadır. Büyük önderimizin bu ko
nudaki engin ve anlamlı çabalarını tamamen 
unutmuş görünüyoruz. Bu koşullar altında or
tak bir millî kültürün damgasını topluma vura
mamakta yani ulusal kültürü tam anlamiyle ya
ratıp yaygınlaştıramamaktayız. Bu yüzdendir ki, 
ruh şekillenmesi ve ruh birliği hızla gerçekleşe
memekte ve dolayısiyle büyük önderimizin üze
rinde önemle durduğu (ulusal ülkü) yolu izle-
nememektedir. 

Bütün bunlar somut gerçekler ve bilimsel 
sonuçlar halinde ortada dururken, soyut birta
kım sözlerle âdeta ırkçılığı hortlatıp toplumu, 
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iyice birbirinden ayıracak davranışlar ortalığı 
karıştırmaktadır. Bir grup, toplumumuzun ya
pısına ve çağımızın gerçeklerine tamamen sırt 
çevirip ırkçı faşist teranelerle toplumu bölüp 
yeni yeni ırkçılık ve milliyetçilik cereyanlarına 
çanak tutarken; diğer bir grup da bilimselliğin 
sadece bir yönüne bakıp değişmez zannettiği 
kalıplara âdeta taparak ve (halklar) teranele-
riyle toplumu dinamitliyerek, halklar yolundan 
giderekten ayrı uluslaşmalara âdeta zemin ha
zırlamaktadır. Bunların hepsi bölücülüktür. Oy
sa ki, biz Misak-ı millî sınırları içinde bir ulus 
ülküsüne bağlı ve bunun yaratılmasına inanmı
şızdır. înanmış olmamız gerekir... Ama görüldü
ğü gibi, bu konuda bilimin gerektirdiği yöne 
asla yönelinmemekte, özellikle köyde yaşıyan 
toplumu, eşit vatandaşlık ve çıkar birliği dü
zeyine ulaşması için hiçbir gayret gösterilmie-
mekte, çıkarmamakta âdeta ısrar edilmekte ve 
bilerek ya da bilmiyerek bu durumdan yarar
lanan ve ulusçu gücümüzü parçalıyanlara ra
hatça at oynatma olanağı verillmıektedir. 

Yulkardan beri sözü edilen gerici ve tutucu 
gidişle hortlatılan ümmetçilik ise hiç kuşkusuz 
M, bu çağın ideolojisi olmadığından gidişata 
ters düşmekte hattâ ters düşmekle kalmayıp 
milletçeliğimizi (ulusçuluğumuzu) baltalamak
tadır. 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle, 
her zaman içinde bulunmakla beraber, bir kez 
daha ve dikkatle göz attığımız, varlığımızın 
en büyük teminatı olan köy ve köylü işte bu 
durumlarla karşı karşıyadır. Bu büyük gerçe
ği göremez ve köyün yapısal durumunu değiş-
tiremezsek yani köy toplumunun içdinamiği 
geriye değil, ileriye, aydınlığa doğru çözüle-
mezse toplumca gelşmemizi ve ulusal bütün
lüğümüzü tehdideden tehlikelerden kaçınmak 
mümkün olamıyaoaktır. 

Şimdi de, Iköy yapısının tıkanıklıkları ve 
bu yapıdaki değişiklikler hakkında ne düşünü
lüyor ve ne düşünüyoruz, ibu konuya geçiyorum. 
Bizce, tamamen yanlış ve çok sakıncalı olan 
bugünkü politika yönünde köye baktığımızda, 
yol, su, elektrik gibi konulanda mutlak rakam
lar olarak hızlı bir uygulamayı görmek müm
kündür. Bu başarılı görünüşten ötürü uygula
yıcıları kutlamak ve onlara teşekkür etmek 
[borcumuzdur. Ama uygulatıcılarla, yani ikti

darı elinde tutan buigünkü yöneticilerle derin 
bir görüş ayrılığı içinde bulunduğumuz apa
çık ortadadır. Maddi ihtiyaçları karşılama ba
kımından köye yönelen söz konusu hizmetle
rin hemen yanıibaşında, eğitim, sağlık, yerleş
me, barınma, gelir artımı ve dağılımı gibi bir 
toplumu çağdaş anlamda toplum yapacak olan 
hizmetlerin kısırlığı ve hele eğitimde hızlı bir 
geriye dönüş, yol, su, elektrik alanındaki bu 
gerçekten ciddî ve sevindirici başarıları da 
ciddî bir şekilde gölgelemekte, şehir - köy 
uçurumu derinleşmekte ve toplumun dengesi 
iyice bozulmaktadır. 

Çözülemıiyen bu düğüm, karşılaşılan bu tı
kanıklık bilinmez şeyler değil, hem de resmî 
Devlet görüşü olarak tamamen tesbit edilmiş
tir. Şimdi oraya geliyorum. Fakat bunları 
uygulamak için saftan bir inamca, açık ve ke
sin bir görüşe ihtiyaç vardır, işte, şimdi siz
lere sadece 1971 programının köye ilişkin ya
kınmalarını ve şikâyetlerini okuyacağım. 

Alınması gereken tedbirlerin karşılaştırıl
ması : 

Resmî Gazetede yayınlanmış olan 1971 prog
ramının 236 ncı sayfasında : 

«Tarımsal üretimin artırılması ve elde edi
len tarımsal millî gelirin sosyal adalet ilkele
rine uygun olarak dağıtılmasiyle yakından 
ilgili olan toprak - insan ilişlkilerinin düzenlen
mesi için köklü çözüm yolları getirici çalışma
lar henüz sonuçlandırılmamıştır» diyor. Sayın 
Bakandan soruyorum. Bu nasıl sonuçlandırıla
cak? Toprak reformuyla mı, tarım raformuyla 
mı? Her halde tarım reformu diyecekler ve sonu
na da Hazine topraklarından köylünün yarar
lanacağını ekliyecekler. Zira iktidarın politik 
kası budur. Kanaatimizce zorlu bir değişiklikle 
toprak reformu yapılıp köylüye hayatının te
meli olan toprağının tapusunu vermeden ve 
tapuları köylünün cebinde olan topraklan be
şer onar bin dönümlük kooperatiflere bağla
madan ye bu kooperatiflerin yönetim ve güdü
münü sağlam ellere teslm etmeden toprak -
insan ilişkisi çözülemiyeoektir. Orman köyle
rine kömür, sanat, teknıük götürmeden, toplu 
yaşama olanakları sağlamadan Anayasa de
ğişiklikleriyle ve orman aflariyle; orman - in
san ilişkisinin çözüleceğine de inanamıyoruz. 
Aksine ülkemiz, vatanımız her geçen gün gözle 
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görülür bir şekilde ormansızlaşmada, çorak
laşmada, sel felâketleri, su yatağı dolmaları, 
arazi taşlaşmaları, felaket ve yokluk çanlarını 
kuvvetle çalmaktadır. Zaten çok az olan or
manlarımızın miktarını kâğılt üzerimde iki mis
line çıkanı* alabildiğine tahribedilmesine se-
-babolacak olan zihniyeti büyük bir ulusal fe
lâketin kötü haiberciısi olarak görmekteyiz. 

Program, yine 236 ncı sayfasında şöyle 
ıgöyliüyor : 

«Bütün bu gelinmelere rağmen gelenekseli 
tarım yapısında gerekli düzenlemelerin yapıla
mamış olması, tarım işletmelerinin parçalan
ması ve küçülmesi olayının devam etmesi, pro
gram1 söylüyor bunu, tarım ürünlerinin iş
letme çıkarları açısından en elverişli biçimde 
pazarlanmasını sağlayıcı bir sistemin kurula
mayışı, çif tçdleriın kredi temim, tedarik üreti-
mön artırılması ve pazarlanması gaibi konular
da yeterince örgütlenıemıemesi, tarımsal kre
dileme düzenindeki darboğazlara köklü çö
züm yolları getirilememiesi, tarımsal yapının 
istediği nitelik ve kapsamda yayın hizmeti sağ
lanamaması gtM nedenlerden tarım kesiminde 
!>eklenen gelişmeler elde edilememekte, bu 
durum ilse köyün ve köylünün kalkındırılması 
sorununun başlıca darboğazımı teşkil etmek
tedir.» Geriye ne kalıyor? Yani, köklü hiç-
îrir şeyin yapılamadığından söz edilmekte ve 
yapılacağı hakkında kuşkular yansımaktadır. 

Sayın Bakandan soruyorum, bunlar nasıl 
yapılacak? Kanaatimizce ciddî bir toprak refor
mu yapılmadan, plân program söylüyor bunu, 
istiyor aslında, bankalar sistemi devle eleştiril
meden, kredi yolları tefeci ve aracıların üzerin
den aşmadan ve yukardan beri saya geldiğimiz 
eğitim, sağlık, yerleşme ve konut için hızlı 
ve geçerli tedbirler alınmadan yani, köy yapı
sını tümden ve şimdikinden tamamen başka bir 
şekilde özündeki değerlere dayanarak değiştir
meden bu dar boğazlardan geçilemiyecek ve 
zannederiz ki köylü (efendimiz) olamıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Programın 237 nci sayfasında da şöyle söy-

îv.yo:*. 
«Bütün bunlara rağmen küçük toprak birim

lerinden teşebbüs gücünü geliştirme programla
rı, mahallî kademede girişken kamu ve toplum 
önderlerinin buluştukları yerlerde sınırlı, bü

tünlük ve devamlılık nitelikleri olmıyan bir uy
gulama düzeyinde kalmıştır. Öyle kalmış. Köye 
götürülen hizmetler arasında koordinasyon sağ
lanamamıştır. 1971 programı söylüyor. Kamu 
personeliyle toplum önderlerinin yetiştirilmesi 
amaciyle düz enlenen eğitim faaliyetleri durmuş
tur. Köye sunulan hizmet programlarının köy
lünün çözüm yolu beklediği sorunları kapsaya
cak biçimde hazırlanmasiyle ilgili teknik ve 
idari gelişmeler sağlanamamıştır. Bu duru
mun başlıca nedenleri idari yapıdan ve .işleyi
şinden gerekli düzenlemelerin yapılamayışı ilk 
yapılacak iş merkezi kademedeki plânlama -
programlama çalışmalarına paralel ve onlarla 
ilişkili, aşağıdan yukarıya bir çalışma düzeni
nin kurulmamış olması. O zaman nasıl köye ya
kın olur? il ve ilçe kademesi yönetiminin bu 
amaçla güçlsndirilmeyişi; her kademedeki so
rumlu kamu personelinin tutum ve davranışla
rında küçük toplum birimlerinde teşebbüs gü
cünü geliştirme programlarına uygun düşen de
ğişikliğin yaratılamaması, merkezi Hükümet 
kademesinde bu programların yürütülmesinden 
sorumlu olacak organın kesin bir biçimde ta-
nımlanamamasıdır.» Yani top var barut yok 
orta yerde denmektedir. 

Soruyorum Sayın Bakandan bunlar nasıl kö
ye hizmettir ki, sorumlu organ kesin bir biçim
de ortada yok. Ve köye hizmet götürecek yö
netimde, bir gelişme işbirliği ve koordinasyon 
yok. 

Programın 238 nci tedbirler bölümünde ba
kın ne diyor. 

«Toprak - insan ilişkilerinin düzenlenmesi 
konusunda satışlar yoliyle el değiştiren tarım 
topraklarını piyasa şartları içinde satınalarak 
bunları topraksız ve az topraklı tarım işlet
melerine dağıtmaktan» bahsediliyor. Sayın Ba
kan izah buyuracaklar bildiğimiz şeyler ama 
bizce bu tedbir, şişirilmiş piyasa şartları altın
da tedbirlerin en kötüsü, sadra şifa vermiyecek 
olan avutucu ve geçiştirici bir tedbirdir. Açık
ça ifade ediyorum temenni ederiz keşke olsun. 
Toprağa yeniden yerleşme ızdırapsız olamaz, fa
kat bir defa yerleşildi mi zarar gören bir avu-
cun karşısında milyonların yani köylünün, ya
ni tüm ulusun yüzü gülecektir inancındayız. 

Programın 237 nci sayfasında tedlbir olarak 
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«Tarım ke'simindeki modernleşme süreci ile 
bölgesel özellikler dikkate alınarak optimal iş
letme tipleri teslbit edilecektir» deniliyor. 

Bizce iyi bir tedbir fakat bütünden kop
muş ve bu haliyle de uygulanamaz bir tedbir
dir. Tedlbir çdk güzel fakat bütünden kopmuş. 

Programın 237 nci sayfasında kiracılık 
ve ortakçılık: ve yarıcılık yerine tarımsal yapı
nın gerektirdiği breim'de kiracılık müessesesin
den bahsediliyor. 

iBizce ortakçılık ve yarıcılık gübi kiracı
lığı da devre dışı bırakan aile ve kooperatif 
işletmelere gidilemezse işin içinden yins çı-
kılamıy'a çaktır. 

237 ııci sayfadaki tedbirlerde söz konr.tiu 
tarımsal yayın ve eğitim tedbirleri iyi bir 
tedlbirdir ama, bütünden kopmuş haliyle tam 
verim, almamıyacaktır. 

Bu anatedibirler almamıyınca, programın 
258 nci sayfasında söz konusu edilen tarımsal 
mücadelede, kredileme gibi sorunların da 
gereğince oözüleımyec'eği, ağır masrafları ge
rektireceği, bugün olduğu gibi köylüyü ala
bildiğine borçlandıracağı açıktır. 

Son olarak programın 239 nen sayfasına a-
fki kooperatifçilik hakkındaki yakınmalara 
ve umutsuzluğa değineceğim. Ve bütün ters 
tutumlara rağmen durumu böylesine bir açık
lık ve cesaretle ortaya kojyabilen plânlama 
uzmanlarına teşekkür edeceğim. Program 
şöyle diyor. «Sayısal artışlara ı'ağmen tüm 
kooperatiflerin milletlerararası kooperatifçi
lik ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş 
millî kooperatifçilik ilkelerine ve kuruluş 
amaçlarına uygun olarak islediklerini. Ortak
lıkların, kooperatifleşmelerine temel neden 
olan sorunların çözüm yoluna kavuşturuli-
duklannı; ortaklarının sorumluluklarını ye
rine getirdiklerini; kooperatiflerin yeterli bir 
yönetim düzenine kavuştuklarını söylemek 
mümkün olmamaktadır. 

Türkiye'deki kooperatifçilik çalışmalarının 
anapolitika ve ilkelerini sosyo - ekonomik 
yapıya en uygun biçimde te'sbit etmeden - bir 
yandan kooperatifleşmelerinde fayda umulan 
bireylerin ve grupların eğilim ve davranış
larını kooperatifçiliğin gerektirdiği yönde 
değiştirmek ve geliştirmek, öte yandan koo-
peratifçi yetiştirmek için yeterli bir eğitim 

programı uygulamadan; kooperatiflerin kre
diyle desteklenmesi belirli ve özendirici bi
çimde esaslara bağlanmadan; kooperatiflere 
teknik yardım olanağını yeterli düzeye çı
karmadan; denetimlerini uygun biçimde sağ
lamadan; kooperatiflere yönelmiş kamu hiz
metlerini dağınıklıktan kurtarmadan; kamu
nun kooperatiflerle ilgili yükümlülüklerini 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ha
linde yerine getirecek yeterli bir merkezî 
kademe yönetim organı 'kurmadan başarılı so
nuçlara ulaşması, bireylerin ve grupların bu 
yönldeki eğilimlerini kalkınma çabaları için
de olumlu olarak değerlendirmek mümkün 
olam'az.» diyor. Programın kooperatifler hak
kında kesin hükmü bu. Ve bâzı tedbire gi
diyoruz diyor. Ve devam ediyor : 

«Türk kooperatifçiliğine yön vermek ama-
ciyle plân döneminide yürürlüğe konulan 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu tümüne yön 
verecek, düzenliyecek nitelikleri taşımamak
tadır.» Hükmünü ekliyor. Ve program şöyle 
devam ediyor. 

«Kanunun kooperatiflerin kurulması, yay
gınlaşması ve amaçlarına göre işlemelerinin 
sağlanması konusunda sunduğu hizmetlerin 
kooperatif sayılarındaki gelişmeler dikkate 
alındığında yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Bu durum ise kanunun kooperatiflerle ilgili 
hizmetlerinin gelişmeye paralel ve onunla 
ilişkili olarak yeniden düzenlenmesinin öne
mini ve zoruniuğunu ortaya koymaktadır.» 

Şimdi koopeartifçilik hakkındaki bu kesin 
vo aydınlatıcı bölümün her paragrafının 
son cümlelerini arka arkaya monte edelim : 

Koopeartiflerin yeterli bir düzenine ka
vuştuklarını söylemek mümkün olamamakta
dır. 

Yeterli bir merkezî kademe yönetim or
ganı kurmadan başarılı sonuçlara ulaşması, 
bireylerin ve grupların bu yöndeki eğilim
lerini kalkınma çabası içinde olumlu olarak 
değerlendirmek mümkün olamaz. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu tümüne 
yön verecek, düzenleyecek nitelikleri taşı
mamaktadır. 

Bu durum ise kanunun kooperatiflerle il
gili hizmetlerinin, gelişmeye paralel ve onunla 
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ilişkili olarak yeniden düzenlenmesinin öne
mini ve zorunluğunu ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan evvel söylenenler son olarak teslbit 

ettiğimiz bu olumsuz sonuçları birlikte dü
şündüğümüz zaman, köylü için söylenecek 
ancak şu söz kalmıştır kanaatindeyim. 

Demek ki, kiöylünün işi her 'bakimdan 
(üç nalla bir ata kaldı.) 

Grupum ve şahsım adına saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Abdülkerim Saraçoğlu. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sa
yın Başkan sayın senatörler Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maruzatım vaktimizin mahdut olması hase
biyle gayet kısa olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar bugün nüfusumuzun 
% 70 inin yaşadığı köylük mmtakasımn kalkın
ması için bugüne kadar birçok vaitler verilmiş, 
birçok şeyler söylenmiştir. Hakikatte bu mınta-
kalara Devlet tarafından götürülen hizmetler 
çeşitli sektörler arasında en zayıf olarak kal
mıştır. İktisadi kalkınma ve sosyal adalet pren
sibi her zaman için köylünün aleyhinde işlemiş
tir. Onun için Türk köylüsü güçsüz kalmış ve 
millî gelirden nasibini tamamiyle alamamıştır. 
Halbuki Türkiye'nin kalkınması ancak köyün 
ve köylünün kalkınması ile mümkündür. Bunu 
asla hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Bu, 
25 000 000 vatandaşın içinde bulunduğu sefa
letten, refah ve saadete kavuşması demektir. 
Bu topyekûn Türk ulusunun her bakımdan kuv
vetlenmesi, ekonomik güce kavuşması demektir. 
Sosyal adaletin en bariz, esaslı temeli budur. 

Sayın senatörler iktisaden gelişmiş memle
ketlerde asfaltlanmayan yol, ışık ve su getiriî-
miyen köy kalmamıştır. Gelişme ve medeniyet 
çağı olan 20 nci asırda köylerimizin % 75 i 
yoldan, % 55 - 60 ı içme suyundan, % 97 si de î 
elektrik enerjisinden mahrumdur. Memleketi
mizin bu durumda bulunması üzüntü vericidir. 
Bu dertler, dünün veya bugünün ihmali ile de- I 
ğil, asırların ihmalleriyle meydana gelmiş ve gü
nümüze kadar temadi etmiş dertlerdir. Bu dert- ! 

4 . 2 . 1971 O : 1 

leri halletmek köylümüze, Anayasamızın emret
tiği insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi temin etmek için bütün partilerin karşı
lıklı bir anlayış içinde birbirlerine yardımcı ol
maları ve desteklemeleri lâzımdır. Biz Millî Gü
ven Partisi olarak her dâvada olduğu gibi kö
ye gidecek dâva ve hizmetlerde de daima Hükü
metin yanında olacağımızı bu vesile ile bir de
fa daha hatırlatmak isteriz. 

Muhterem senatörler memleketin dengeli 
bir şekilde kalkınması, Anayasa icabıdır. Hükü
met de programında bölgeler arasındaki kalkın
mada dengeyi sağlıyacağını vâdetmistir. 

YSE çalışmaları özellik itibariyle politikaya 
en çok âlet edilebilecek köy alt yapı hizmetleri
dir. Politik çevreler uğruna yapılan ve yapıla
cak olan hazırlıkları Komisyonun gözünden sak
lamaya imkân yoktur. Bunun için Hükümetin 
ve ilgililerin bu hususta çok âdilâne bir şekilde 
davranmalarını, hizmetlerini icap ve zaruret 
yerlerine teksif etmelerini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar 1970 yılında Güney -
Doğu - Anadolu'da hüküm süren ve oradaki 
halkı yürekler acısı perişan duruma sokan ku
raklığın durum ve manzarası hepinizin malûmu
dur. Mahalline giderek halkın içinde bulunduğu 
durum ve perişanlığını objektifi ile tesbit eden, 
bu hususta makaleler yazan radyo ve televiz
yonlarla bu hususta uyarıcı neşriyatlar yapan 
ve hakikatleri bütün çıplaklığı ile ortaya ko
yan matbuata ve TRT mensuplarına o bölgede 
doğmuş ve büyümüş ve bölgenin ıstırabını du
yan, hisseden bir arkadaşınız olarak kendileri
ne bu kürsüsünden aleni olarak teşekkür etme
yi bir borç ve vicdanî bir vazife olarak telâkki 
ederiz. Normal senelerde bile bu sıkıntıları çe
ken bu bölge halkını mütaakıp kurak seneler
den korumasını Cenabı Haktan temenni ede
rim. 

Sayın arkadaşlar Adıyaman, Diyarbakır, Ga
ziantep, Mardin ve Urfa vilâyetlerinde hüküm 
süren bu kuraklık dolayısiyle 116 tanker daimî 
olarak 1 400 ünitiye içme suyu taşımış mütefer
rik masraflarla beraber bu iş için 12 300 000 
lira kadar para sarf edilmiştir. 

Sayın Bakan kuraklık bölgesine gitmiş, ça
lışmayı yalçından izlemiş ve bu hususta direk
tifler vermiştir. Kendisine ve insanüstü çalışan 
personele teşekkür ederim. Dâvayı palyatif 
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tedbirlerle halletmeye imkân yoktur, önümüz
deki senelerin nasıl geçeceği bizce malûnn de
ğildir. Bölgenin tekrar bu fecî duruma düşme
mesi için su meselesinin kısa vadeli programlara 
bağlanması öncelikle ele alınmalıdır. Ayrıca 
yol ve elektrik dâvalarını da bununla paralel 
olarak yürütmelidir. 

Sayın senatörler bir kaç aydır bu teşkilât
ta çalışan işçilerin her nedense ödenekleri ve
rilmemiş, kendileri ve çoluik çocukları perişan 
halde bırakılmıştır. Bu hususta bana gelen ve 
'bu dertleri yansıtan bir mektuptan bir parag
raf okuyacağım. «Kuş uçmaz, kervan geçmez, 
geçit vermliyen dağlara dizdin vuran beldeleri 
ibirbMne kavuşturan yol şeridini sevgilim diye 
(kucaklıyan inanç ve gücünü ondan alan, ken
dilerini bu yurda bağışlıyan yurt kalkınmasın
da büyük şieref payı bulunan YSE çiler değil-
de kimlerdir? Bataklık, toz, soğuk, tipi, yata
cak yer... işte bunlar YSE çilerin sevgilileri
dir. Bıı tabiat olaylarına yılmadan göğüs ge
ren, bir kısanı böbreğini kaybeder, diğeri tü
berküloz olur ve daha saymakla bitnıiyen has-
talılklara duçar olan üyelerimizin mükâfatı bu 
mudur? Eşinin doğumumda başucunda buluna
mayan, çoğunun ismini işinden evine döndüğü 
zaman öğrenen, ailesinin büyüğünün ölümünü 
işinden döndüğü zaman tesadüfen öğrenen, 
başına vurarak ağlıyan ve eli boş olduğu için 
mezarının başında bir Fatiha okumakla yeti
nen YSE işçileri, üyelerimizdir. İnsanca çalışa
rak haketmiş olduğumuz ödeneklerimizin veril
mesinden başka bir iddia ve isteğimiz yoktur. 
Türkiye Köy iş Sendikası Mardin Şubesi Baş
kanı Aziz Tek» 

Bunların ödeneklerinin verilmeyişinin se
bebi nedir? Bunun biran evvel verilmesi lâ
zımdır. Bu hususta izahat istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlığa bağlı 
diğer bir kuruluş da Toprak Su Genel Müdürlü
ğüdür. Bunun kuruluşu 1952 yılında Ziraat 
Bakanlığı bünyesinde Ziraat işleri Gend Mü
dürlüğüme bağlı Sulama ve Kurutma şubesini 
teşkil ile başlar. 1957 senesinde Toprak Muha
faza ve Zirai Sulama Reisliği. 1980 yılında da 
7457 sayılı Kanunla TopraJk Su Müdürlüğü ola
rak faaliyete geçmiştir. Sonra Bakanlar Ku
rulunun 16 . 7 . 1964 tarih ve 3349 sayılı karan 
ile kurulan Köy işleri Bakanlığına bağlanmış

tır. Bu teşekkülün vazifesini kısaca özetle
mek istersek; suyu toprakta muhafaza etmek, 
sel sularının zararlarını önlemek, erozyona 
mâni olmak, toprak verim'lliğinin devamını 
sağlamak, sulu ziraat sahalarında sulama, 
drenaj hizmetlerini yerine getirmek, makilik, 
fundalık, yabani zeytinlik, harnupluk, tabiî 
mera, taşlık, asitli alkali toprakları ve kurutul
muş sahaları ziraate elverişli hale getirmek, 
toprak tahlili, sınıflandırılması ve haritalarını 
yapmak, zirai sulama arazi ıslahı ve toprak 
muhafazası gibi faaliyetlerde ortaklık ve işlet
meler kurma gffibi köylü, çiftçi ve memleketin 
ekonomiM için mühim vazifeleri vardır. Bu va
zifelerin aksamadan yapılaibiimesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisline sunulan TopraJk, Su 
Kaynaklarını Geliştirme Birlikleri Kanun tasa
rısının biran evvel Meclislerden çıkarılmasının 
ve mevzuatına dâhil işler için istenilen ödenek
lerin verilmesi şarttır. Bu Bakanlığın diğer bir 
teşekkülü de TopraJk İskân Genel Müdürlüğü
dür. 7116 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi mu
cibince imar ve Mcân Bakanlığına bağlı iken, 
16 . 7 . 1964 tarih ve 6/3349 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile Köy işleri Bakanlığına bağlan
mıştır. Kısa olarak vazifeleri şunlardır : 

1. Köysel mıntıkada iskânı düzene sokmak, 
mülteci ve göçmenleri iskân etmek. 

2. Koy İmar plânları, yapmak, iskân edi
nenleri konut sahibi etmek. 

3. Yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri 
kurmak, bunları geliştirmek, yaşamalarını 
sağlamaktır. 

1970 yılında bu alanda müspet çalışmalar 
olmuştur. Bunları, vaktin maihdudolması sebe
bi ile ayrı ayrı zikretmeyeceğim. 1971 yılında 
başarılar temenni ederiz. 

Yine Köy İşleri Bakanlığının 5 . 12 . 1967 
tarih ve 3147 sayılı Kararname ile kurulan 
Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğün
den birkaç kelime ile kısa olarak bahsetmek 
isterim. Bu genel müdürlüğün vazifesi de.. 

1. Köy el sanatlarının araştırılmasını, ge
liştirilmesini, tanıtılmasını sağlamak ve bu hu
susta kurslar açmak. 

2. Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek. 
3. Köylüyü kalkındırmak malksadiyle ba

kanlık emrine intikal eden ödenek, kredi ve 
fonları kullanmaktır. 
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4. — Köy ve köylü meselelerini çok yönlü ve 
daimi olarak araştırmak. 

5. — Dağ ve orman köylerinin kalkındırıl
ması maksadı ile diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapmak gibi mühim vazifeleri vardır. Bu vazi
felerde 1970 yılında verimli çalışma ve çabaları 
olmuştur. 1971 yılında da daha başarılı olması
nı temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlar; köylerimizde asayiş, okul 
ve sağlık hizmetleri yetersizdir. Türkiye'de 6 
yaşından yukarı 26 milyon kadar insan vardır. 
Ekserisi Doğu ve Güney - Doğuda olmak üzere 
% 50 ilâ 60 ı okuma - yazma bilmemektedir. 
Bunların çoğu da dağlık mmtakasmda bulun
maktadırlar. Okul çağına gelmiş milyonlarca ki
şi, okul veya öğretmen olmadığı için öğretim
den mahrum bırakılmıştır. Köy çocuklarında 
beslenme bozukluğu, bakımsızlığı büyük bir 
problemdir. Çocuk telefatı çoktur. Bulaşıcı has
talıklar ekseriyetle köylerden çıkmaktadır. Bu
nun için köylerde altyapı ve çevre sağlığı te
min etmek için ilgili bakanlıklarla Köy işleri 
Bakanlığının koordone bir şekilde çalışması lâ
zımdır kanaatindeyim. 

Mâruzâtıma burada son verirken, bütçenin 
memlekete ve Köy işleri Bakanlığı personeline 
hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Saraç
oğlu. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yusuf 
Ziya Ayrım. 

ADALET PARTİSİ GRÜPU ADINA Y. Zİ
YA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, sayın 
senatörler; 

Köy işleri Bakanlığının 1971 yılı Bütçesi 
hakkında A. P. Grupunım görüş ve temennile
rini bildirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

35 877 muhtarlık Q5 000 ni mütecaviz yer
leşim ünitesine sahip köy nüfusunun rasgele da
ğılışı, köy altyapı hizmetlerinin lâyıkıyle ve za
manında köylere gitmesine mâni teşkil etmek
tedir. 

Bugün Türkiyemizde sosyal dengeyi sağla
mak için bir çok Bakanlık ve kuruluşlar köye 
hizmet götürme çabası içine girmişlerdir. 1963 
yılında 4951 sayılı Kanunla kurulan Köy işleri 
Bakanlığı da bunlardan birisidir. Fakat henüz 
kuruluş kanunu bile tamamlanamıyan bakanlık 

hizmetleri götürmekte; teknik eleman, öde
nek ve makina bakımından büyük güçlük çek
mektedir. 

Zamanında Bölge müdürlüklerinde meyda
na getirilen makina parkları bölgelerin özel
liklerine göre teşkil edilmemiş ise de son yıl
larda bölgelerarası muvazeneli makina parkları 
teşkiline geçilmesini memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 

Yukarda arz ettiğimiz gibi köye hizmet gö
türen kuruluşlar arasında bir koordinatör vazi
fesi görecek Köy işleri Bakanlığının rolü çok 
büyüktür. Bilhassa muhtelif bakanlık ve genel 
müdürlükler tarafından götürülen aynı hizmet
lerde fuzuli harcamalara meydan vermemek ve 
en iyi şekilde yapılmasını sağlamak Köy İşleri 
Bakanlığının koordinatörlüğiyle mümkün ola
caktır. 

Çok büyük ihtiyaca bu dar bütçe ile kısa za
manda cevap vermeye imkân yoktur. 

Uzun vadeli plânlara muvazi olarak, köy 
plânlamasının düzenli ve istikrarlı şekilde yü
rütülmesini 'hızlandırmalıyız. 

Muhterem senatörler, 
Yurt kalkınmasının köyden 'bağlıyacağı fel

sefesinin asıl sahibi A. P. iktidarı bu sebepledir 
ki; bir an önce 'köyleri kasaba, bu kasaoaları 
şehirlere bağlamanın gayreti içindedir ki, her 
yıl bu vesileyle yapılan köy yollarının uzunlu
ğu süratle artmaktadır. Bu hususu tahakkuk 
için 18 200 Km. köy yolu yapılmasına ihtiyaç 
vardır. 

Bugünkü köylerimizin su, yol ve elektrik ba
kımından envanterine göz atacak olursak şu 
hususları tesbit edebiliriz. 

162 000 Km. köy yollarından 47 677 Km. lik 
kısmı kaplamalı olarak yapılmıştır. 

Yalnız yazın geçit veren tesviyeli köy yolu 
15 980 Km. iz veya patika köy yollar ise 98 398 
Km. dir. Yola kavuşan köy adedi 15 080 aded-
dir. 

içme sulan bakımından 65 277 yerleşim üni
tesinden 31 513 ünitenin yeterli suyu var, 
15 033 ünitenin suyu yetersiz,18 731 ünitenin 
de hiç suyu yoktur. 

Köy elektrifikasyonuna göz atacak olursak 
manzara hiç de iç açıcı değildir. ŞöyleM, sade
ce 1 . 3 . 1970 tarihi itibariyle 2 395 köyün 
elektriği vardır. 
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Muhterem senatörler : 
Bâzı arkadaşlarımız zaman zaman yapılan 

işlerin azlığından, köylerin perişanlığından bah
settiler. Eskiden yalnız tüm bütçede köye 50 -
100 milyon lira ayrılırken bugün 5 - 6 milyarı 
aşması bu işe gönül veren A. P. iktidarının gay
retinin bir neticesidir. 

Köylerin perişan olduğu fikri doğrudur. Fa
kat köylerin topraklarını, suyunu, yolunu, elek
triğini, okulunu alarak onları bu hale sokan 
her halde A. P. iktidarı olmasa gerek, Geçmişin 
uzun yılları iktidarının ihmallerinin köylerin bu 
halde kalmasında rollerinin olduğunu belirtmek 
isteriz. 

Şimdi yalnız Köy îşleri Bakanlığı bütçelerin
den köy yolu, köy içme suyu ve elektrifikasyo
nu için ayrılan para durumunu gözden geçirir
sek vaziyeti daha iyi anlamış olacağız. 

Köy yollan için 1964 te 45 milyon, 1965 te 
85 826 000 lira, 1966 da 98 360 000 lira, 1967 de 
139 543 000 lira, 1968 de 178 360 000 lira, 1969 
da, 407 109 000 lira, 1970 de 334 648 000 lira ki, 
ceman 1 288 846 000 lira tahsisat verilmiştir. 

îçme suyu için 1964 te 86 500 000, 1965 te 
95 000 000, 1966 da 182 500 000, 1967 de 200 mil
yon 300 bin, 1968 de 259 180 000, 1969 da 
367 383 000, 1970 de 280 213 000 lira ki, ceman 
1 476 076 000 TL. aynldığını görüyoruz. Yıllar 
itibariyle her yıl gittikçe tahsisatlann artması
nın köylere hizmet götürülmekte ne kadar acele 
edildiğinin bir ifadesidir. 

Aynca, elektrik için : 1964 yılından itibaren 
10 000 000, 1965 te 17 500 000," 1966 da 20 mil
yon 205 bin, 1967 de 77 500 000,1968 de 132 mil
yon, 1969 da 72 000 000, 1970 te 406 000 000 ol
mak üzere 8 yılda 735 205 000 lira tahsisat ay-
nldığı görülmektedir. 

1969 yılına kadar mevcut köy yolu 13 011 
Km. iken 7 yılda 38 366 Km. lik yol, iktidarı
mız devresinde geçmiş yıllann tam 3 misli, yol 
yapılmıştır. 

içme suyu bakımından 1901 yılı ünitesi dâ
hil 14 777 köyün suyu var iken, yeniden 21 732 
köy suya kavuşturulmuştur. Hemen iki misli. 
1963 yılında yalnız 250 köyün elektriği var iken, 
bu yıl sonuyla 3 145 köy elektriğe kavuşmuş 
olacaktır. Geçmiş yılların tam 12 misli demektir. 
Bilhassa elektrik yatırımı için halkın katkısı 
1970 yılında 75 928 000 liraya çıkmıştır. Yalnız 

bâzı bölgelerde elektriğin inşası için katkıda bu-
lunmıyan köylere hizmetin götürülmemesini ye
rinde bulmuyoruz, muhakkak ki bu köyleri de 
bu elektrikten faydalandırmanın yollan açılma
lıdır. 

Bu devrede açıklığı 10 metreden büyük köy
ler arası 540 köprü yapılmış, köy yollan için 
özel idareden 97 955 lira da yardım sağlanmış
tır. Ayrıca halkın 19 000 000 lira maddi yardım 
temin ettiği müşahede edilmiştir. 

Deprem ve tabiî âfetler sebebiyle zarar gö
ren 312 köyün 350 Km. lik yolu yapılmıştır. Köy 
yollarının yapımını hızlandırmak için 1970 yı
lında 106 aded greyder satın ve teslim alınarak 
faaliyete geçirilmiş, Güney - Doğu illerimizde 
180 aded damperli kamyon hizmete sokulmuş
tur. Ayrıca 188 askerî garnizondan 181 adedi
nin içme suyu inşaatı tamamlanmıştır. 228 kö
yün sondaj ile suyu temin edilerek tulumbalan 
monte edilmiştir. 1970 yılının kuraklığı sebebiy
le Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, 
Urfa illerinde 116 tankerle 1 400 üniteye devam
lı olarak su taşınmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân
da 17 500 Km. lik grup köy yolu yapılması ön
görülmüş iken 3 yılla 13 222 Km. fazlasiyle 
23 122 Km. grup köy yolu tahakkuk ettirilmiş
tir. Yine İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi olarak 
12 500 üniteye yeterli içme suyu götürülmesi 
öngörülmüş iken, ilk üç yılda 12 930 üniteye su 
temin edilerek hedef fazlasiyle aşılmıştır. Nor
mal yıllık programlarla çözülmesi uzun zaman 
alan, fakat kısa sürede çözümlenmesi gerek eko
nomik, gerek sosyal yönden faydalı olan işler 
için Devlet Plânlama Teşkilâtının işbirliği ile 
özel projeler tanzim edilerek 22 ilimizde orman 
içinde 821 Km. tesviye, 241 Km, kaplama yol 
yapılmıştır. 

Çay istihsal bölgelerinde 256 Km. tesviye, 
318 Km. kaplama yol inşaatı ikmal edilmiştir. 
Aynca Akdeniz bölgesinin! Adana, Antalya, Ma-
ra-ş, Gaziantep, Mersin, Hatay'da mahsuller za
rar görmesin diye 124 Km. lik köy yolu asfalt
lanmaya başlamıştır. Hudut köyleri elektrifikas
yonu için 5 ilimizde tatbikata geçilmiş olup, 
Kars'ın İğdır kazasının 34 köyü elektriğe kavuş
muş, Güney - Anadolu'nun bölgesel gelişmesi için 
29 örgütü kaplıyan 882 316 000 liralık proje
ler PlâiTilamaya intikal ettirilmiştir. Köy îşleri 
Bakanlığının yatırımlariyle ilgili Topraksu hiz-
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metlerinin seokin bir teknik kadroya sahibolma- ; 
sına rağmen, son yıllardaki ödenek kifayetsiz
liği sebebiyle hızını kaybetmesinin üzüntüsü içe
risinde iken 1971 yılı bütçesine nispeten imkân
ların sağlanması bu teşkilatın tekrar hızının 
sağlanmasına vesile teşkil edecektir. 

Muhterem senatörler, ziraate elverişli top
raklardaki erozyonu durdurmak, sel sularınm 
zararını önlemek, suyu toprakla muhafaza, top
rak verimliliğini artırmak, sulu ziraat sahaların
da arazi tesviyesi, -drenaj, tarla içi sulama hiz
metlerini ifa, arazi tevhidiıyle kullanılabilme 
kabiliyetini etüt ve toprak tahlil ve sınıflandı-
rılmasiyle çiftçi mahsulünün, artmasına yar
dımcı olan bu teşkilâtın kifayetli çalışmalariyle 
çiftçinin kötü hava şartlarına bağlılıktan kur
tulmasını mümkün kılmak, ayrıca Topraksu 
kooperatifleri kurarak köylülerin Devlet imkân
larından ve teknik projeden faydalanmalarını 
sağlamak için Topraksu kooperatifleri kurulma
sına çalışmak suretiyle Topraksu Genel Mü
dürlüğü çok faydalı hizmetler yapmaktadır. 
Yalnız bu yapmış oldukları hizmetleri sıralı-
yacak olursak, bunların basında küçük salama 
işleri gelir ki, bu büyük sulama işlerini Dev
let Su işleri yaptığı için, küçük sulama işlerinde 
küçük toplumların tarımsal gelirlerinin artı
rılması, küçük işletmelrde sebze ve meyva zi-
raatinin geliştirilmesi, köyü kapalı ekonomiden 
çıkarıp, pazar ekonomisine kısa zamanda yö
neltmek gayesiyle küçük su kaynaklarının 
ıslahının geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerle 
Topraksu Genel Müdürlüğünce 1970 yılı semi 
itibariyle 2 008 aded proje ele .alınmıştır, küçük 
su bakımından, 223 399 hektar sahaya sulama 
suyu temin edilmiştir. Bununla 301 471 çiftçi 
ailesinin istifade etmesi sağlanmış, 425 195 000 
liralık yatırım yapılmıştır bu sahalara, 1971 yılı 
içerisinde 55 aded proje ele alınacak, 9 338 hek
tar sahada sulama sağlanmasına çalışılarak 
25 625 000 lira sarf edilecektir. 

1971 yılında küçük su kaynaklarının geliş
tirilmesine ait çalışmalarda özellik arz eden bir 
husus da dağ ve orman köylerinin problemleri
ne sarf edilmek üzere 4 500 000 liranın tefrik 
edilmesidir. 

Arazilerin modern ziraatin uygulanacağı du
ruma getirmek, toprakların verim gücünü ar
tırmak, muhafaza etmek, tarla içi drenajı yü

zey tahliye servis yolu, arazi ıslahı, gibi faali
yetlerle ilgili olarak 1970 yılı sonu itibariyle 
280 aded proje ele abanmış, 303 025 hektarlık 
sahada çeşitıTi hizmetler yapılmış, 90 311 çiftçi 
ailesinin istifade etmesi sağlanmış, 399 122 000 
lira yatırım yapılmıştır. 

1970 yılı sonu itibariyle 522 aded toprak 
muhafaza projesi ele alınmış 147 453 hektar 
sahaya da hizmet götürülmüş, 90 791 çiftçi aile
sinin istifade etmesi sağlanmış, 130 424 000 li
ralık yatırım yapılmıştır. 1971 yılında 10 aded 
proje ele alınarak 2 713 hektar sahaya hizmet 
götürülmek çabasına girilmiştir. Ele alınan 
projeler rüzgâr erozyonunu önleyici tesisleri, 
taşkınlarla ilişkileri, yandere havzalarının ısla
hını ve çiftçilerin eğitimlerinin sağlanması mak
sadıyla yapılan demoııstratif çalışmaları kapsa
maktadır. 

Diğer taraftan çiftçilerimizin teşkilatlanma
sını sağlamak üzere memleket tarımını geliştir
mek, çiftçi ile Devlet arasındaki tarımsal ilişki
leri artırmak, Devletin yapacağı yatırımlara 
çiftçilerin katkısını temin etmek, yapılan tesis
leri kullanılacak sorumlu bir çiftçi topluluğu 
meydana getirmek, tesislerin işletme, bakım ve 
onarımlarını devamlı sağlamak maksadiyle 
çiftçilerin teşkilâtlanmasını temin için Toprak
su kooperatiflerinin sayısını artırmaya çalışıl
maktadır. Bugüne kadar 834 aded Topraksu 
kooperatifi kurulmuş olup, 238 adedine hizmsi 
götürülerek 25 148 kooperatif ortağının istifa
de etmesi sağlanmıştır. 52 073 hektar sahaya 
hizmet götürülmüş, 120 320 000 liralık yatırım 

1971 yılında potansiyeli yüksek narenciye, 
turfanda sebze ve meyva sahalarını kapsıyan 
16 aded Devlet şebekesinde 29 000 hektar sa
hada gerekli hizmetleri götürmek üzere 
130 500 000 lira yatırım yapılması öngörülmüş
tür. Tuzlu ve alkali topraklarşn ıslâhı ve ıslah 
edilerek tarıma elverişli hale getirilmek üzere 
1970 yık sonu itibariyle 244 proje ele alınmış, 
32 252 hektar arazi tarıma elverişli hale getiril
miştir. 43 507 çiftçi ailesinin, istifade etmesi 
sağlanmış, 88 110 000 liralık yatırım yapılmış
tır. 1971 yılında 8 aded proje üzerinde çalışma 
yapılarak 2 675 hektar saha da tarım yapılabi
lir hale getirilerek ve bu işler için 4 350 000 
lirr, sarf edilecektir. 
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yapılmıştır. 1971 yılında 55 680 000 lira sarf 
edilmek suretiyle 100 aded Topraiksu koope
ratifinin katkısı temin edilecektir. 

Toprakların ilmî esaslara göre karakterleri
nin tesbiti, ihtiva ettikleri problemlerin halle
dilmesi için toprakların fiziksel, kimyasal ve 
fbiyoîojik karakterlerinin tetkik ©dilmesi, çe-
şitili özellikler gösteren toprakların belli bir 
sistem içerisinde sınıflandırılması, farklı top
rakların yayıldıkları sahalardan bir harita üze
rinde tespit edilmesi, her çeşit toprağa ait 
»değişik sürüm, ekim, biçim, gübreleme, sulama 
ve toprak muhafaza işlerinin nasıl yapılacağı
nın ortaya konulması rnaksadiyle .memleket ça
pında 78 058 000 hektar arazi ele alınmış, bun
dan Türkiye 'de geliştirilmiş toprak haritası elit
lerinin arazi çalışmaları bitirilmiştir. Havza 
esasları üzerinde yapılan bu etütlerin harita ve 
raporlarının en kısa zamanda hasırlanıp ilgili
lerin istifadesine sunulacağını öğrenmiş bulun
makla memnuniyetimizi izhar etmek is-teıüz. 

Topraksu toprak tahlil lâboraiııvarlamndan 
453 572 aded toprak numunesinden alınmış 
37 758 aded su numunesinin tahlilleri yapılmış, 
raporları tanzim edilmiş, gerekli tavsiyelerle 
birlikte ilgililere intikal ettirilmiştir. Topraksu 
sulu ziraat araştırma müesseselerince yapılan 
araştırmalar, hidroloji, meteoroloji, sedimantas
yon, rutubet muhafazası, su ve rüzgâr erczycnn, 
suHama, drenaj ve çorak ıslahı, verimli yeni kül
ttür bitkileri, yem bitkileri ve hayvancılık, eko-
nornük ve statik ziraat alet ve makinaları gibi 
analkonulara münhasır olmak üzere özel araş
tırma projeleri ele alınarak uygulanmaktadır, 

1971 yılında toprak ve sulama konularında 
gerekli araştırmaları yapmak, çiftçilerin eğiti
mini sağlamak üzere demonstrasyon çalışma
ları idin 20 aded proje ele alınarak 8 700 000 
lira sarf edilecektir. Topraksu Genel Müdür
lüğünce bugüne kadar çiftçilere Topraksu ko
nularında 10 991 aded kredi projesi hazırlan
mış, 900 213 hektar araziye hizmet götürülmüş, 
246 503 603 liralık yatırım yapılmış, bu yatırı
mın 174 446 826 liralık kısmı Türkiye Cumhu
riyeti! Ziraat Bankası kredilerinden çiftçilere in
tikal ettirilmiş, 72 051 777 lirası da çiftçi işti
rakiyle sağlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, diğer bir husn3 da, 
Topraksu kuruluşumun hemen hemen birçok il

lerimizde Çiftçilerimizin eğitimini artırmak için 
kurmuş olduğu Topraksu eğitim kamplarıdır. 

Makina parkı bakımından büyük sıkıntı 
çeken Toprak - Su, 1970 malî yılı içinde 4 mil
yon dolarlık kredi karşılığı yedek parça ve ma-
kinayı alarak işe sokmuştur. Ayrıca 1971 yılın
da da 3 milyon dolarlık kredi ile makina muba-
ya edilecektir. 1971 yılında* dış kredi teinin 
edilirse 65 109 000 liralık da makina alınacak
tır. 

Köy ve köylünün ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmasına yardımcı olmak üzere gerek
li araştırmaları yaparak gerekli tedbirleri tesbit 
ederek millî seviyedeki plân ve programlara 
etkisini sağlıyan Teşkilâtlandırma ve Krediler 
Genel Müdürlüğünün bölgeler arasındaki den
geyi sağlıyacak bir çalışma yılma girmesi gere
ğine inanıyoruz. 5 bölge müdürlüğü ile 11 il 
müdürlüğü ve 6 eğitim merkezi bulunan Genel 
Müdürlüğün bütün iller teşkilâtını süratle kur
masını lüzumlu görmekteyiz. 

Bugüne kadar kalkınma için müracaat 4 390 
aded köyün kalkmdırılma imkânlarının tesbiti 
yönünden etüt çalıştırılmaları yapan bu Genel 
Müdürlüğün bu çalışmalarını daha da fasla 
köylere intikal ettirmesini arzu etmekteyiz. 

Köylülerimizin, boş vakitlerini değerlendir
me bakımından el sanatları çalışmalarını yay
gın hale getirmeliyiz. 

Kooperatifçilik, kooperatif kurulması ve ça
lışılması köylülerimizin kalkınması bakımından 
çok önemlidir. Bu bakımdan bu konu üzerinde 
titialikle durmalıyız. 

Kooperatiflerin dış ülkelere işçi ihraçeden 
birer kuruluş olarak çalışması yine istihsali ar
tırıcı ve kal.it elendirici istikamete yönelmesini 
arzuluyoruz. 

Halkımızın kooperatifçiliğe inancını sarsma
mak için kooperatif yöneticilerinin eğitilmiş 
kimselerden seçilmesine dikkat etmeliyiz. Şim
diye kadar kooperatif kuruluşlarına rehberlik 
etmek üzere dağıtılan tö 000 aded rehber ile 
47 000 aded anasözleşme miktarını az görmekte
yiz. Bunun hemen hemen bütün köylerimize 
intikal ettirilmesi gereklidir. 

Kütahya zelzelesi gereğince öncelikle bu böl
geden dış ülkelere gönderilecek 5 000 işçi 106 
kooperatif halinde teşkilatlandırılmıştır. Diğer 
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âfet bölgelerinde de bu hususun ele alınması
nı lüzumlu görmekteyiz. 

Ayrıca Orman içi ve kenarı orman köyleri
nin kalkındırılması için 19 ilçe pilot bölge ola
rak ele alınarak gerekli projeler hazırlanmakta
dır. Pilot proje sahalarında 919 köyde ferdi 
kredi uygulanmaları başlanmıştır. 

Ayrıca köy teşebbüslerim desteklemek üzere 
2 730 aded köyün 1 337 aded projesine 57 mil
yon lira verilmiş, köylerin ayrıca 40 milyon 
lira katkısı sağlanmıştır. 

1971 yılında Genel Müdürlük el sanatlarının 
tanıtılması yayılması ve genişletilmesiyle ta
rihî turistik el sanatlarını tesbit; imal ve pa
zarlama imkânlarını araştırmak, halkı bu hu
suslarda eğitmek üzere 1971 yılı içinde 350 aded 
halı, kilim, Siirt battaniyesi, nebati sanatlar 
kursları açmayı kararlaştırmıştır İd, bunu da 
memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Gerek bu kurslardan, gerekse İsparta, Muş, 
Ağrı, Bilecik, Sivas, Kastamonu okullarından 
mezunlara gerekli 1 000 aded tezgâh 5 yıl vâde 
ile 5 eşit taksitle verilmesi memnuniyeti mucip 
bir keyfiyettir. 

Plânlamanın 1971 yılı için köy yolları, köy 
içme suları, köy elektrifikasyonu için lüzumlu 
ödeneklerin bütçeye konulamaması bâzı köy 
hizmetlerini aks atacaktır. 

Köy okulları, sağlık ocakları, orman içi 
köyler ile âfete uğrayan bölgelerin yollarını 
yapmak için yol tesviye ve kaplama makinaları 
arasında muvazene tesisine gidilmelidir. 

Bu bakımdan Bakanlığın Sağlık, Orman 
Bakanlıklariyle DSİ ve Karayolları Genel 
Müdürlüğüyle sıkı bir işbirliği yapmasını lü
zumlu görmekteyiz. 

Güney - Doğu bölgesinin içme suyu etüt ve 
projeleri tamamlanmasını memnuniyetle karşı
lamaktayız. 

Msnılsketimiz tarımının geliştirilmesi ile 
çiftçiler ve Devlet arasındaki tarımsal ilişkileri 
artırarak zirai sulama, toprak muhafaza, arazi 
ıslahı ve derenaj tesislerini kullanacak sorum
lu bir çiftçi topluluğunun yetiştirilmesine çalı
şılmalıdır. 

Halen Türkiye'de kurulan 834 aded toprak -
su kooperatiflerini kâfi görmemekteyiz. 

Diğer taraftan 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak-
landırma Kanunu, 2510 sayılı ve buna ek 1306 
sayılı İskân Kanununda yer alan çiftçilere top
rak dağıtımı yapan Toprak İskân Genel Mü
dürlüğünün görevleri de önemlidir. Tarımsal 
bünyenin ıslahı, iç iskânın düzenlenmesi, köy 
gelişme merkezlerinin kurulmasını sağlamak 
amaciyle göçmen, mülteci işlerini yürütmek köy 
imar plânlarını yapmakla yükümlü genel mü
dürlük hizmet sahasmı gittikçe genişletmekte
dir. 

Diğer taraftan Ha,ziııe arazisini tesbit ve Ha
zine adına tapuya bağlamak. Bu toprakların ta
rıma elverişli olup olmadığını tesbit ve toprak
sız çiftçilerin projeleri gereğince topraklandır
malarını temin ile mera ve yaylakları tahdit, 
köy, kasaba ve şehirlere tahsis etmek, tarımda
ki fazla nüfusun tarım dışı sektöre aktarılma 
çabası hızlandırılmalıdır. 

1969 yılı sonuna kadar 4753 sayılı Kanun 
gereğince 6 583 köyde topraksız veya az top
rağı bulunan 432 368 hak sahibi çiftçiye 
288 702 706 lira borçlanma karşılığı 21 388 904 
dönüm arazi verilmiştir. 26 262 744 dönüm 
mera ve yayla tahsisi yapıldığı, elde 2 624 013 
dönüm hazine arazisi rezerv olarak bulunduğu
na göre bu arazilerden tarıma elverişli kısmının 
süratle topraksız çiftçiye intikalini zaruri gör
mekteyiz, 

1970 yılında 53 köyde 573 773 dönüm arazi
nin ölçülerek 33 530 dönüm arazinin hazine adı
na tapuya kaydedildiği, ayrıca 57 köyde 698 557 
dönüm meranın köy kişiliği adına tahsis edil
diği ; 36 köyde 6 229 aileye 359 976 dönüm ara
ziye kavuşturulmasını memnuniyetle karşıla
maktayız, 

Diğer taraftan Konya ve Samsun'da yeni
den kurulan üç ormaniçi köyde 407 aile bu 
köylere yerleştirilmiştir. Ayrıca Trabzon'dan 
160 aile Van'ın Özalp ilçesine bağlı iki köye 
yerleştirilmiş, ayrıca Trabzon'dan 407 aile de 
Kırıkhan'a nakledilerek 378 aile topraMandı-
nlmışjtır. Serbest göçmen olarak Bulgaristan'
dan 2 841 aile, 10 543 nüfus Yugoslavya ve 
diğer memleiketllerden 335 aile 1 192 nüfus 
arkadaşlarının yanına yerleştirilmiştir. 

Köysel alanda, içfiiskânın düzenlenmiesi ve 
köy gelişme merkezlerinin kurulması bakımın-
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dan yerleşimini elverişsizliği sebebiyle kallkuna-
mıyan 5 098 köyden yol, elektrik, su gibi alt
yapıları pahalıya mal olacağı tesbit olunan 
1 130 köyün uzun vâideüfi plânlamıa çalışmıaları 
yapılmaya başlaıunıştır. 

1971 - 1972 yıllarında Konya'nın Karapı
nar ve Kesmez köyleri yeni yerleşimle yerleri
me nakledilecekleridir. 

Diğer taraftan bölgesel şartlara uygun köy, 
konuitJarı için' 38 tip konut tesbit edilmSşltir. 
Gönül arzu ederdi ıkü, bu âfetlere uğrayan böL 
gelerde, imar ve İskân Bıakanlığiyle teşriki 
mesai eldilerek bu kıonultlardan o bölgeliler içini 
İstifadeli olanların o mıntokalara intikal etti
rilmesi sağlanmış olsaydı. 1964 - 1969 yıllann-
Ida 1 040 konut, 294 tanım işleitme binası Ifcefc-
niilk kreldıi yardımı ve köylü gücüyle yapılmış-
ttır. 1970 ite yerleşim yerinde köylü gücü ıtek-
niJk ve krieidi yarldıımliyle 474 konult, 574 işlet
ime binası yapılacaktır 1971 yılında. 

1968 yılımda tamamlanan köy envanter ça
lışmalarına göre yurdumuzda 1 199 116 (top
raksız, yaklaşık olarak 1 000 000 da topraklı 
aile yaşamaktadır. 

Toprak komisyonları ve topulama teşkilâ
tınca her yıl takriben 300 - 400 bin dönüm 
Hazinle arazisî dağıtılmakta ilse de, her yıl bu 
miktar gitittikçe azalmaktadır. Diğer taraftan 
her yıl çoğalan nüfusumuzun da 100 000 olarak 
arttığını nazarı itibara alırsak, artık tarımda 
fazla biriken bu nüfusu başka dallarla aktar
mak suretiyle köylülerimizin nisbelten sıkıntı
dan kurutulmasına çalışunalıyız. 

Kalkanına plânımız gereğince fazla nüfu
sun sanayie aktarılması plânlanmıştır ve 3 ncü 
Beş Yıllık Plân sonunda ziraatte çalışan nü
fus % 58,1 inecektir. Fakat her yıl çoğalan 
-zirai nüfuis sebebiyle Toprak iskân Genel 
Müdürlüğü haküki çiftçi ailelerini topraklian-
idırması için çalışma yakarak bölgesel şartlara 
göre gelirli tanımsal işletmıe tiplerinin tesbi-
tine çabşmaJktadır. Diğer taraftan az da olsa 
fbatakhlkların kurultuliması, developıman tedbir
leri alınarak orman dışındaki arazinin uzun 
vadeli yeter ,gelirl t&rlmstal aile işletmeleri ko
nulmasına çalışılmalıdır. 

Bir taraftan da 261 000 000 dönüm mera 
Ve yaylanın yılda 9,4 milyon dönümümün tah

sisi Plânlamada da uygun görülerek 1971 yı
lımda tatbikime geçilecektir. 

Muhterem senatörler, görülüyor ki, bu Plân
lamaca tesbit eldilen ve her yıl 9 400 000 dö
nüm itesbit edilen1 bu yaylakların bilhassa ge
çimimi hayvancılığa bağlamış olan Doğu - Ana
dolu illerine öncelik tanınarak bu Vilâyetler
de hızla bu konunun yürütülmesi, bu bölge
nin kalkınmasında büyük rol oynıyacaktır. 

ikindi bir konuda topraklarımızın miktar-
ları belli iolduğuna göre, yukarda da arz et
tiğim gibi, köylerimizi biran evvel sıkıntıdan 
kurtarmak için, hiç olmazsa, yeni açıdan sa
nayii dallarında topraklan kifayetsiz olan, hiç 
olmuyan köylülerin bu iş sahalarına yerleşm/e-
lerindie öncelik tanınmalı ve bu nüfus buraya 
aktarılmalıdır. 

Grupum <aJdına hepinizi hürmetle selâmla
rım. Köy işleri Bakanlığının Bütçesinin mem-
lelkeıtimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 15 dakikalık hakkım baki kal
mak üzere huzurunuzdan ayrılıyorum. (A. P. 
Grupundam alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir, şahıslan adına sayın Kâzım Karaağaçlı-
oğlu buyurun efendim. 

KÂZIM KAEAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; Köy işleri Bakanlığının Bütçe 
müzakereleri sebebiyle bende şahsi görüşüerimi 
kısa zaman ölçüleri içerisinde Yüce Heyetinize 
arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Yılların ihmaline uğramış ülkemizde 600 yıl
lık Osmanlı İmparatorluğu ve bunu mütaakıp 
47 yıllık Cumhuriyet hükümetleri devrinin bü
yük bir kısmında köy ve köylü sorunları maa
lesef ciddî bir devlet mesuliyetinin ağırlığı içe
risinde ele alınamamıştır. Köyün kaderiyle sıkı 
sıkıya ilgili yılların kümülâtif olarak artan ıstı
rabı köyü ve köylüyü maddi ve mânevi karan
lığın talihsizliğine mahkûm etmiştir. Köye gi
den, köyü medeni âleme döndüren ve köylüyü 
ekonomik yeterliğe kavuşturma maksadiyle köy 
yolu, içme suyu, elektriği, okullu, toprak su hiz
metleri ekonomik yeterliliğe imkân verecek ko
operatifleşme ve bu konuda eğitim ve kredi im-
kânlan ülkemizde 1950 tarihinden sonra büyük 
bir dinamizm kazanmıştır. 1965 yılından sonra 
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îse köy altyapı hizmetleri Türk tarihinin hiçbir 
devrinde raslanmıyan güçte Türk köylüsünün 
kalkınmasına, sosyal ve ekonomik gelişmesine 
yönelmiş olduğu açık bir gerçektir. Aslında köy
den neşet etmiyen kalkınmanın Türkiye'nin tüm 
kalkınmasının entegrasyonunu sağlıyamıyaca-
ğma inanan, köye hizmeti temel faaliyetlerinde 
kendine ana siyasi felsefe addeden A. P. hükü
metleri yurdun ekonomik şartlarının sınırlı im-
kânüarı içerisinde Anayasanın 53 ncü maddesi
nin esprisine uygun olarak köy ve köy sorunla
rına huzurunuzda getirilen bütçelerHe yapılacak 
hizmetleri ve imkânları samimî olarak ortaya 
koymuştur. 

Filhakika bu yapılanları da bütçe imkânları 
içerisinde yeterli değerler ölçüsünde kıymetlen
dirdiğini ifade ederken A. P. iktidarının bu iyi 
niyet ve gayretlerinin yılların köy ıstırabını ve 
sorun bekliyen hizmetlerini en kısa zamanda 
hallini mümkün kılacağını ifade etmek mümkün 
değildir. Hele sosyal ve ekonomik gelişmelerin 
tabiî neticesi olarak artan nüfusun ekonomiye 
baskısı, toprak ve su kaynaklarının sınırlı olu
şu, tarım kredi imkânlarının mahdut bulunuşu, 
hâlâ çıkmasını ümitle beklediğimiz tarım refor
mu kanunlarının çıkanıayışı ve tarımda yığılan 
insangücünün gelişen endüstriye ve hizmet cazi
be merkezlerine sosyal dengeyi, içtimai denge
yi, ekonomik dengeyi bozmadan kaydırılması 
gibi plân stratejisine uygun, uzun vadeli tatbi
katı içinde hiç şüphe yok ki, kısa zamanda halli 
mümkün değildir. Aslında eşyanın tabiatına uy-
mıyan tatbikat kalkınan ve kalkınmış Batı de
mokrasilerinde de ufak nüans farklariyle Tür
kiye'deki köy kalkınması modelinin aynı olmuş
tur. Ancak, ne var ki, Batının demokratik ülke
lerindeki köy kalkınmasında ki, yıllarca önce 

karşılaşılan problemleriyle yurdumuzun köy 
meseleleri arasındaki, tarihî, geleneksel, sosyal, 
'siyasi, dinî birtakım ağır ve güç olan farklı 
problemler vardır, Memnuniyetle ifade etmek 
isteriz ki, bütün sıkıntı ve güçlüklere rağmen 
A. P. hükümetleri köyü uygar düzeye ulaştır
maya, kendi kendine yeter bir ekonomik güce 
eriştirmeye ciddî bir çalışma ile, güçlü bir şekil
de hizmetine devam etmektedir ve bunda da bü
yük bir başarı sağlamıştır. 

Bu sebeple, yıllardır bir lokma, bir hırka fel
sefesinin mütevekkil anlayışı içerisinde kendi 

kaderine terk edilmiş Türk köylüsünün süratle 
insan olmanın haysiyeti içinde muhtacolduğu 
ilgiyi, şefkati, hizmeti ve itibarı A. P. sinin köye 
giden hizmet felsefesinde bulmuştur. 

Şimdi de, diğer mevzulara geçmek istiyorum. 
Kısa olarak Köy işleri Bakanlığı hakkındaki 
genel görüşlerimi ifade ettikten sonra, muhtelif 
hizmet sektörleri hakkındaki görüşlerimi yine 
zamanın darlığı nispetinde arz ve ifadeye çalı
şacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, köye giden alt ya
pı hizmetlerinin başında köy yollan, içme sula
rı, köy elektrifikasyonu gelir. 

Bunun yanı sıra da topraklandırma ve köy
lüyü kendi ekonomik gücü içerisinde yeterli ha
le getirebilecek kooperatifleşme ve bu kalkınma 
kooperatiflerinin çalışması mevzuları vardır. 
Köy yollariyle ilgili mevzularda Köy îşleri Ba
kanlığı mevcudolan malî imkânların müsaadesi 
nisbetinde teknik kadroların cansiperane çalış-
malariyle köye hizmeti götürmeye devam et
mektedir ve bu hizmetler her yıl artan bir nite
likte Türk köylüsüne medeniyeti götüren, eko
nomik yapıda değişikliğe imkân verecek olan 
hizmetleri götüren ve bu surette Türk köylüsü
nü içe dönüklükten, dışa dönük istikamete çevi
ren güçlü hizmetlerdir. Ancak, bunların yapılı
şında teknik bakımdan birtakım mahzurlar da 
vardır. Zira, Köy işleri Bakanlığının YSE G-enel 
Müdürlüğünün makina parkı, ekipmanı, altya
pı hizmetlerini yapan fakat bakım ve kaplama 
hizmetlerini buna muvazi olarak entegre edecek 
şekilde imkâna sahip bulunmadığı gerekçesiyle-
dir ki, 1 yıl evvel yapılan yolların ikinci yıl tek
rar harabolduğunu ve yeniden yapmak suretiyle 
malî bakımdan büyük bir ödeme zorunluğunun 
ortaya çıktığı, dolayısiyle ekonomik olmıyan, 
yol tekniğine uymıyan bir yapı sistemi içerisin
de çalışmak mecburiyetinde bulunduğudur. Bu
nun yanı sıra yolların entegre bir hizmet göre
bilmesi için sinai imallerinin, köprülerinin ya
pılması lâzımdır. Bugün yol yapımı süratle iler
lerken kaplama ve sınai imallerin yapımları yol 
yapımını yakından takibedememektedir. 

Bunda bir bakıma da biz politikacıların bü
yük tesiri vardır. Zira, seçim bölgelerimizin yol 
ihtiyacını, âcil ihtiyaçlarını valilere, YSE mü
dürlüklerine ve Bakanlığa vakit vakit götürmek 
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suretiyle bunların biran evvel yapılmalarını is
tiyoruz. Elde bulunan bakım gücünü ekipmanı
nın imkânı istikametinde izler açılıyor, alt yapı 
tesviyei turabiyesi yapılıyor. Fakat kış geçtik
ten sonra bu yollardan geçmek mümkün olmu
yor. 

Bu itibarla Bakanlığın makina parkını güç
lendirme istikametinde almış olduğu tedbirleri 
memnuniyetle görüyoruz, Ümidederiz ki, 1971 
ve 1972 yıllarında bu mahzurları giderecek şe
kilde makina ekipmanı güçlenecek ve bu arada 
da ihaleli yol kaplama hizmetlerine yönelmek 
suretiyle hizmetin fonksiyonel hale getirilmesi 
temin edilecektir. 

îçme suları hakkında da kısa bir maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Türkiye'nin içme suyu mevzuuna Köy İşleri 
Bakanlığı yeteri kadar ehemmiyet vermekte ve 
bütçe imkânları içerisinde bu hizmetleri çok 
güçlü bir şekilde görmeye çalışmaktadır. An
cak, ihtiyaçlar çok, talepler çok, hizmete cevap 
verme imkânları da elbette ki, bu ölçüde sınırlı 
olacaktır. Zaman, ekipman, para gibi unsurlar 
bu sınırlılığı ortaya koyan sebeplerden birisi
dir. 

Yalnız şu hususa değinmek istiyorum. Son
dajları yapılmış olan birtakım kuyuların, derin 
kuyu tulumbalarının monte edilmemiş olması, 
yüzbinlerce liraya mal olmuş olan bu kuyular
dan kısa zamanda faydalanma imkânını bize 
bahşetmemektedir. Türk köylüsü, Türk vatan
daşı bu açılmış olan kuyulardan temiz ve bol 
içme suyunu beklemektedir. Bunların kısa za
manda konmasında zaruret vardır. Öyle tahmin 
öderim ki, 1971 bütçesinde bu hususla ilgili ça
lışmalar vardır. Bunu memnuniyetle kabul etti
ğimizi ifade etmek isterim. 

Kaptaj hizmetlerinin yapılmış olanlarının ve 
su mevzularının yakın zamanda isaklerinin de 
yapılması zaruridir. Zira yapılan bir hizmetin 
crnc'.a köylüsün faydasına arz edilmemiş olması, 
psikolojik bakımdan büyük etkiler doğurmakta
dır. Bu arada Güney - Doğu Anadolu ̂ da 1 200 
üniteye su getirmek için yapılmış olan faaliyet
leri takdirle övmek isterim. Dicle ile Fırat ara
sında 2 700 köy yıllardan beri susuzluğun acı ıs
tırabını çekmekte iken, Güney - Anadolu'da 
1 019 üniteye suyun getirilmiş bulunması, 54 

milyon lira civarında bir sarfiyatın yapılması, 
Köy İşleri Bakanlığının Güney - Doğu Anado
lu'ya A. P. nin Doğu kalkınmasına vermiş oldu
ğu imkân nisbetinde büyük bir hizmet ve başa
rılı bir görevidir. Bundan dolayı bu hizmeti ya
pan arkadaşlarımızı tebrik etmek isterim. Kaldı 
ki, kuraklık sebebiyle Güney - Doğu Anadolu'
da meydana gelmiş olan su sıkıntısını yine Köy 
İşleri Bakanlığı, muhterem Bakanımız başta ol
mak üzere, ilgililerin yerinde almış olduğu ted
birlerle 12 000 000 liranın üzerinde bir sarfi
yatla bu mmtakanm su ihtiyaçları giderilmiş, 
bu vatandaşların yazın o kavurucu sıcaklarında 
çektiği ıstırap giderilmiştir. Hayvan ve içme su
yu temin edilmek suretiyle Devletin burada ta
lihsizliğe uğramış olan vatandaşların yanında 
hizmette olmasının en güzel imkânı verilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, Kâzım Be
yefendi, lütfen efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bir dakika efendim, hemen bağlıyacağım, Sa
yın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak - su hizmet
leri Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında köye 
götürülebilecek olan hizmetlerin en güçlü dalı
dır. Envestisman yatırımlarının çok az olması, 
kısa zamanda bu hizmetlerin Türk köylüsünün 
kalkınmasına imkân verecek nitelikte değerlen
dirilmiş olması, bu hizmet dalına bilhassa ağır
lık verilmesinin lüzumuna işaret etmek bakı
mından, Sayın Vekili ve Bakanlığı ileriki büt
çelerde de bu yatırım dalma büyük çapta im
kânlar, tahsisatlar temini bakımından gayrete 
geçilmesi hususunda dikkatlerini çekmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yıllar
dan beri «toprak reformu, toprak reformu» di
ye ağıza alman ve bu kürsülerden ifade edile-
gelmekte olan bir mevzu üzerine değinmek su-

I retiyle sözümü bağlıyacağım. 
i A. P. Hükümetleri toprak - iskân politikan 
I içerisinde Türk köylüsüne 2 hususta toprak te

min etmektedir. 

Mülkiyet hakkına saygılı olan bir espiri içe
risinde, meveudolan Hazine arazilerini Türk 
köylüsünün ınuhtacolduğu hizmete tahsis et-

j mek üzere bu toprakları kanuni imkânı, kanuni 
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yolu içerisinde, mevzuatı içerisinde Türk köylü
süne intikal ettiriyor. 

ikincisi de, Devletin ıslah etmiş olduğu ara
zileri yine köylüye bu mevzuat içerisinde ve 
meşru yollarda Türk köylüsüne intikal ettirme 
çabasındadır. 

Ancak, bu, bizim, «toprak reformu» diye ka
bul ettiğimiz, aslında şümullü bir tarım refor
mu içerisinde mülkiyet hakkına saygılı, Tür
kiye'nin geleneklerine, yaşantısına uygun olan 
bir toprak tevziî meselesidir. Bu tevzi, yıllarca 
evvel Osmanlı İmparatorluğunun tımar, şea
met, has usulü ile yaşadığı devlet anlayışı içe
risinde, toprağın mülkiyetinin Devlete aidoldu-
ğu gereğine de uygun ilarak Hazineye aidolan 
toprakların, o toprakları işlemiş olan insanla
ra öncelikle, kanuni mevzuat içerisinde, tesbit 
edilmiş olan işletme ünitelerinin miktarını aş
mamak üzere tevziini öngören bir tasarı hazır
landığını dün burada Sayın Tarım Bakanımız 
ifade buyurdular. Yine C. H. P. nin muhterem 
üyelerinden birisinin, C. n . P. nin «toprak i§-
liyenin, su kullananındır» sloganı içerisinde 
şimdiye kadar neyi kasdetmek istediklerini ifa
de eden beyanları bizi memnuniyete sevk et
miştir. Şöyle ki, yıllarca evvel A. P. iktidarı
nın savunduğu ve ısrarla üzerinde durduğu, 
Anayasanın da esprisine uygun olan, mülkiyet 
hakkını da zedelemiyen toprak görüşü hakkın
da, toprak tevzii hakkındaki görüşlerine uygun 
olarak ifade ve beyanları yıllarca sonra da ol
sa yanlış görüşlerin savunucularına hakikat 
istikâmetine gelmiş olduklarını... 

BAŞKAN — Kâzım Beyefendi, rica ediyo
rum efendim, lütfen. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum, bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, vakit geçiyor, diğer ar
kadaşların hakkına tasaddi oluyor efendim, 
rica ederim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum, efendim. 

.,. aynı istikamete gelmiş olduğunu göster
mektedir. Kaldı ki, bizim savunduğumuz değil, 
onların savunduğu toprak reformu mevzuuna 
hedef olan insanlar, Türkiye'de C. H. P. li olan 
toprak ağalarıdır. Büyük bir ekseriyeti bunlar 
teşkil etmektedir. 

NEJAT SARIÇALI (Balıkesir) — Biz on
ları müdafaa etmiyoruz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Kâzım Beyefendi, istirham edi
yorum, hem sadedi şey ettiniz, hem de vaktinizi 
geçirdiniz, çok rica ediyorum, efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlar
ken Türkiye'nin kalkınmasında bilhassa, Türk 
köylüsünün muhtacolduğu güzel hizmetleri gö
türen bu Bakanlığın geçmişteki muvaffak olmuş 
tatbikatları dolayısı ile kendilerini tebrik eder, 
1971 bütçe yılı tatbikatında da aynı muvaffaki
yetli hizmetleri Türk köylüsüne götüreceği inan
cını muhafaza ederek Köy işleri Bakanlığı Büt
çesinin Türk Milletine, Türk Devletine ve Ba
kanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
vaktinizi fazla işgal ettiğim için hepinize say
gılar sunar, Sayın Başkana da teşekkürler ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mukadder Öztekin?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yok. Sayın Fatma Hik
met ismen?.. Buyurunuz, efendim. 

F. HİKMET İSMEN (Koceli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Köy işleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde çok daha ayrıntılı konuşmayı ar
zu ederdim. Ne var ki, vaktimizin darlığı dola
yısı ile kısaca bâzı sorunlara değinmek istiyo
rum. 

Türkiye'de yaşıyan insanların büyük bir ço
ğunluğu köylerde yaşarlar. Bu, nüfusumuzun 
% 75 i kadardır. Türkiyeyi, Türkiye yapan on
lardır. Savaşda, cephelerde vatanı onlar savu
nur. köylerden kopup, şehirlerde ekmek kapısı 
arıyanlar bir gecekonduya sığınabilirlerse ve 
de kapıcılık, odacılık bulurlarsa mutlu olurlar. 
Bir de, Almanya, Avusturya'ya kapağı atarlar
sa cennete kavuşmuş gibi olurlar. 

Köyde kalanlar Anayasamızın bütün vatan
daşlara hak tanıdığı insanca yaşama hakların
dan yoksun, 4 duvar, bir ev, ışıksız, yolsuz, su
suz, tüm uygarlıktan uzak yaşantılarını sürdü
rürler. Oysa ki, bütün vatandaşlar gibi onlar 
da vergilendirmelere tabidirler ve vergilerin ço
ğu onlardan alınmaktadır. Ama ne var ki, şe
hirde yaşıyanlarm 1 saat elektriği kesilse, ga
zeteler büyük manşetlerle isyan ederken, köy-
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de yaşıyanlarm bütün ömürleri elektriksiz ge
çer. Oysa ki, Anayasamız insanlarımıza eşit iş
lemler yapılmasını öngörmektedir. Türkiye, 
10 000 köyde hiç okul olmadığı, 12 000 köyde 
tek sınıflf okul olduğu, kalan köylerde, 2 - 5 sı
nıflı olmak üzere öğretmenleri sövülen, dövülen 
köylerle doludur. 

Elimizdeki istatistiklere göre çalışan nüfu
sun % 75 kadarı tarımda gözükmektedir, Köy 
işleri Bakanlığının bize gönderdiği 43 ilde ya
pılmış köy envanterlerinde köylümüzün 1/3 
inin topraksız olduğu anlaşılmaktadır. Bu, bir 
nevi genelleştirilecek olursa, tanımda çalışan 
1 300 000 ailenin topraksız olduğu meydana 
çıkar. Bunların birkısmı başkalarının toprağını 
işler, bir kısmı, tarım işçisi olarak çalışır, önemli 
kısmı da işsizdir, açtır. Buna karşı tanmdaki 
ailelerin % 1 i topraklann % 5 ine sahiptir. 

Köylerde ekonomik, sosyal bunalımlara yol 
açan son yıllann korkunç yaşantısı ve köyler 
hakkında istatistiklerin verdiği ilginç sonuçla
rın köylere kadar ulaşması, bugünkü düzenin 
istediği kadar kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa 
imtiyaz tanısın, köylülerin bu haksızlıkları 
görmesine artık engel olamamaktadır. Bâzı köy
lerde, kendileri, yarım toprak reformu yapmak
tadırlar. Yarım diyorum, çünkü, toprak re
formu, bâzılarının sandığı gibi sadece toprak 
dağıtmak değildir; teknik bilgi, araç, gereç, 
gübre ve ilâç yardımı ile birim sahadan en yük
sek birimi almak, ekilebilen Türkiye toprak
larını tam randımanlı çalıştırmak, o toprak 
üzerinde yaşıyan insanları ağanın baskısından 
kurtarmak, özg'ürlüğüne kavuşturmak, insanca 
yaşamasını temin etmek demektir. 

Bir zamanın hayalperest Tanm Bakanı, ge
rekli denemeleri yapılmadan, köylülerin top
raklarını deneme tarlaları gibi kullanarak ve 
sonucundan haberi olmadığı bu bir tohumluğu 
1969 da buğday ihraçetmemize imkân sağlıyoca
ğım söylüyerek, şu kürsülerden söylüyerek ve 
de heykelinin dikileceğini zannederek toprak 
reformunu, toprak dağıtımı şeklinde beyan 
etmiş, dağıtılacak toprak olmadığını söylemiş 
ve bütün Hükümet yetkilileri gibi tarım re
formu yapılacağını yaymıştı. 

Toprak reformu, bilim açısından gerçek an
lamını müdrik insanlar, eğer bu bir tarım re

formudur diye ısrar ediyorlarsa; açıkça, top
rak ağalarının topraklarının daha randımanlı. 
olmasını, yüksek birim sağlamasını; yani, zen
gin toprak sahiplerinin daha da zenginleşmesi
ni, topraksız köylülerin de daha da fakirleşme
sini istiyorlar, demektir. 

Tarım reformu, toprak reformunda münde
miçtir. Bunun böyle olduğunu bilmeden söyli-
yenlere bir diyeceğimiz yoktur. 1968 yılında 
Atalan ve Görüce köylerinde toprak işgalleri 
birçok köylülerin daha da gözlerini açmıştır. 
Araştmp, taraştmp bulunan Hazine arazileri 
işgalci ağaların işgallerime uğramaktadır. Yıl
lardır Hükümet edenler Devlet Plânlama Dai
resinin Ziraat Fakültesi işletmecilik Kürsüsü
nü, bütün dünya araştırmacılannı, yani tüm 
bilimsel araştırma sonuçlarını ve Anayasamızı 
bir tarafa iterek, temsilcisi oldukları sermaye 
sınıflarının, toprak ağalarının yaranna işlettik
leri bu düzende toprak reformu, tanm refor
mudur, diyerek yılları harcarken hep beraber 
bu memleketi memleket yaptığımız insanlan-
mızm büyük bir çoğunluğu açlık ve perişanlık 
içerisinde dünyaya geldiğine bin pişman bir 
ömür sürmektedirler. Daha 2 ay önce, Tire'nin 
Yeniova köyünde başlatılan toprak işgali, bur
juvazi sınıfının ve toprak ağalarının yıllardır 
sürdürdükleri zulüm ve sömürüye karşı başla
tılan yoksul köylü hareketidir. Toprak düze
nindeki sürüp giden bu haksızlık gelmiş, geç
miş bütün iktidarlann ması ve ittifakı ile ve 
hâkim sınıfların koalisyonu ile günümüze [ka
dar sürdürülmüştür. Yurt savunmasını yoksul 
köylüler yapacak, topraklanmıza işgalci ağalar 
sahiplenecek... Böylesine sosyal düzen olmaz. 
Buna hukuk devleti diyenler, alay ediyorlardır, 
her halde. 

Sermaye sınıfının iktidanna ve toprak bur
juvazisinin Anayasamızı da çiğneyerek verme
diği toprağı; yoksul köylü, demokratik hakları
nı kullanarak almaya çalışıyor. Elâzığ'ın Palu 
ilçesine bağlı Tik köyünden bir kardeşim öykü
sünü şöyle söylüyor. 200 - 300 nüfuslu bir köy
de yıllardır 20 000 dekarlık bir Hazine arazisi 
bir ağanın tapusuz olarak işgalindedir. Köylü 
1956 senesinde bir müracaat ile Hazine arazi
sinin köylüye dağıtılmasını ister, Hükümet ilgi
lenerek 300 - 400 dekar kadar bir ksımını 20 - 30 
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köylü ailesine kiralama usulü ile verir. Köylü
lerin bu zerrece başarısını hazmedemiyen ağa 
bu 20 - 30 aileyi çeşitli usullerle tedirgin ederek, 
silâhlı adamlarını peşlerine takarak, sürekli şe
kilde korkutarak, iz'aeederek köyden kaçırır 
ve böylece 12 aile öz vatanını terk edip başka 
köylere sığınırlar. 1960 da köylülerin yeni bir 
müracaatı üzerine gelen kadastro, toprakları tes-
bit edip, toprağı bu defa 1962 de ölen ağanın 
vârislerinin üzerine yapar. Bu işlem 1903 yaz 
aylarında kanunlaşan Tapulama Kanununun 
bu gibi pürüzlü işleri kolayca karşilıyan, bizim 
de reddettiğimiz 33 ncü maddesi ile yapılabil
miştir. 1956 dan önceki yıllarda köylülerin 
yararlandığı 500 dekar arazi de kadastrodan 
sonra yok olmuştur. Şimdi 1971 de yine müra
caat tazelenmiş sürüp gitmektedir. 

îşte sayın senatörler, köylerimizde yaşıyan 
bütün yoksulluklara tahammül eden insanların 
ömürleri bir karış toprağa sahibolmak için ağa
nın baskısından kurtulmak, insanlığa kavuşmak 
Anayasamızın bütün vatandaşlara tanıdığı hak
larına sabibolabilmek için böyle geçmektedir. 
Ve bugün 1971 dünyasında Türkiye'de en ilkel 
usullerle insanlar sömürülmekte, kasıtlı olarak 
eğitimsiz bırakılmaktadırlar. 

Manisanm Saruhaniı ilçesinde Sait Güdücü 
ve 70 köylüsü, köyün mer'asında mezarlık ve 
futbol sahası yapılmak gerekçesiyle tarla açıl
dığını bin türlü ihale oyunlariyle hatırlı çift
çilere kiralandığını topraksız köylülere söz ve
rildiği halde bu topraklardan faydalanmama
ları için her şeyin yapıldığını söyliyerek şikâ
yet ediyor. Ayrıca önceki yıllarda 5 700 liraya 
icara verilegelen 35 dekar kadar belediye ara
zisi iki yıldan beri tamamen 2 000 liradan ve 
belediye başkanının tasarrufuna bırakılmış ol
duğunu söylüyor. Oysa ki, aynı belediye başka
nı köyün mer'ası tarla haline getirilirken top
raksız ya da yeteri toprağı olmıyanlara hiç de
ğilse 5 er dekar yer kiralanacağı hususunda 
söz vermişti. 

BAŞKAN — îki dakikanız var efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim. Yıllardır haysiyeti
mizle ekmeğimizle oynanmaktadır buna bir ça
re bulun diye şikâyet etmektedirler, Başka bir 
köylü kardeşimiz de «Antalya'nın Murat Paşa 

Vakıflar İdaresine ait arazileri 30 haneli Ahatlı 
köyü A. P. li zenginler çevirip traktörlerle sü
rüp işletmektedirler. Bu insanların bu köyde 
hiçbir ilişkileri de yoktur. Bu işin başındaki 
adamlar A. P. li Sadık Erel de encümen âzası 
Arif Bey ve birçokları toprakları parselliyor
lar» diye yakınıyor ve şikâyet ediyorlar. Sayın 
Bakanın bu özelliklerini belirttiğim sorunlara 
bir hal çaresi bulacağını umarak Sajan Yüce 
Kurulu saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Saym Osman 
Salihoğlu?.. Yok. Sayın Hilmi Soydan, buyuru
nuz. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bendeniz 1971 Köy 
İşleri Bakanlığı bütçesi sebebiylee kişisel görüş
lerimi yüksek huzurunuzda izaha çalışacağım, 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi deyince kaderini 
toprağa bağlamış, iş sahasını tabiattan ve top-

I raktan alan ve nüfusun % 75 ini teşkil eden 
i Türk topluluğu hatıra gelmektedir. Türkiye 
I bir sanayi memleketi değil, Türkiye bir zi-
I raat memleketidir. Ve % 75 in kaderini de 
| bu ziraat teşkil etmektedir. Şu hale göre, Os-
I manii İmparatorluğundan bu tarafa Türkiye 
I itibariyle ve Türk toprakları Misakı millî içe-
j risinde istihsalin hedefini teşkil eden mevzu 
| modern bir ziraat anlayışıdır. Türkiye olarak 
j bu modern ziraat anlayışı, komşularımıza naza-
1 ran ilkel durumdadır. Sebebi şudur : Bugün zi-
| raat memleketi derken görüyoruz ki, tabiata 
| bağlı olan ve kuraklık sebebiyle kaderini tabi-
! ata terk ettiğimiz için değil istihsal etmiş ol-
! duğumuz ürünlerden satış, daima satmalan, bir 
I müstehlik vaziyetine düşmüş bulunuyoruz. Ni-
I tekim 1988 senesinde 600 000 ton 1969 senesin-
| de 850 000 ton, 1970 te 400 000 ton belki daha 
< alınmak üzeredir. Şu hal gösteriyor ki, Türki-
j ye'de ziraat köylünün kaderini teşkil eden de-
ı kar başına istihsalde bir artışa varmamız zaru-

rettir. Gerek kendi imkânlarımız ve gerek ithal 
sebebiyle gübre temini yoluna gidilmektedir. 
Zirai aletler, pahalı da olsa yine temini cihe
tine gidilmektedir. Fakat muhterem arkadaşla
rım, bir zirai sektörde köylünün kaderine te
sir eden zirai aletler, arazi, gübre ve sudur. C. 
II. P. olarak bir toprak reformu istiyoruz. Doğ
ru. A. P. si bir tarım reformu istiyor. Doğru. 
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Ama buna Türkiye olarak bir üçüncü unsur ilâ
ve edeceğiz. O da sulama reformu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım bütçe müna
sebetiyle Tarım Bakanı geçen gün burada ko
nuştu. Türkiye'de sulu ziraat % 5,7 yi teşkil 
ediyor. Buna ait rakamlar verdi. Meselâ pa
mukta dekarda 30 kilodan 300 - 400 kiloya ka
dar bir artış kaydetti. Pancardan 700 kilodan 
7 tona kadar bir artış kaydettiği. Doğru. Bu
nu götüren yöntem nedir? Sudur, Asıl anası su. 
İki senelik zirai gelir itibariyle rakamları oku
yacağım: 1939 da Türk köylüsü olarak buğday
dan 10 500 000 ton, arpadan 3 740 000 ton, çav
dardan 817 000 ton, yulafdan 468 000 ton istih
sal edilmiştir. 1970 te kuraklık oluyor. Buğday
dan 10 000 000 ton, arpa 3 250 000 ton, çav
dardan 650 000 ton, yulafdan 400 000 ton. Ne
tice toplam olarak 1969 senesinde istihsalimiz 
14 525 000 ton iken, kuraklık sebebiyle 
14 300 000 tona düşüş kaydediyor. E, beri ta
raftan Türkiye'de köylerde nüfus % 3 oranın
da arttığına göre ve burada da umumi rakam
da bir artış olmadığına göre, bu artışın sebebi 
ne? Bundan evvel Ziraat Bakanı burada âriza-
mik konuştu. «Bundan sonra Türk köylüsünün 
kaderine tesir edecek mevzu yağışa bağlıdır» 
diyor. Tabiata bağlı ziraati kabul etmiyorum 
muhterem arkadaşlar. Türkiye'de, bütün toprak 
reformu veya tarım reformu tatbikatını da ka
bul ediyorum. Ama görüyorum ki sulama re
formu üzerinde Hükümetler, basın ciddî suret
te duramadılar. Burada Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesi sebebiyle büyük sulama, ve Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesi sebebiyle küçük sulama mev
zu takdire şayan bir mevzudur ve sulamanın 
başlangıcıdır ama, şahsi kanaatim itibariyle bu 
% 5,7 nin içerisinde kalmışız. Bugün Mısır 
% 88 e çıkarken biz % 5,7 veya % 6 rakamına 
yaklaşmakta güçlük çekiyoruz. Şu hale göre, 
Türk köylüsünü dâhili muharecete götüren mev
zulardan biri de, şehirlere doğru bir akın yap
masıdır. Diyelim ki muhterem arkadaşlarım, 
1 000 dekar veya 300 dekar arazisi olan bir 
köylüyü tasavvur edin gübresi var, makinası 
var, yağış olduğu zaman dekara 300 kilo alır
ken iki sene kuraklık gittiği zaman, yağış olma
dığı zaman dekara sıfır veya 25 kilo, dekara 17 
kilo ekildiğine göre 20 kilo ekildiğine göre an
cak tohumunu alabilmektedir. Bu da bir süre 
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zarfında ekipman masrafının amortisman!, 
mazotu bunlarda bir araya katıldığı zaman 
1 000 veya 300 - 500 dekar sahibi olan bir köy
lü bu sebeplerden bajıkalara borçlanmakta ve 
bu kuraklık devam ettiği müddetçe arazisini 
satmakta ve merkezlere, illere doğrudan doğru
ya rızkını aramak için muhacir olup gitmekte
dir. O halde emeği çiğnenen Türk köylüsü bü
tün reformlar; tarım veya toprak reformla
rı yapıldığı zaman bunun yanında olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, sulamayı bu reformla
rın yanında süratle götürme zarureti bugün 
için hâsıl olmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir de 4753 
numaralı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu üze
rinde durmak isterim. 4753 numaralı Kanunun 
tatbikatında tevzi komisyonları gidiyor araziyi 
dağıtıyorlar, ama 4753 numaralı Kanunun 47 
nci maddesine göre Hazine arazisi diye dağıtı
yorlar. Fakat Medeni Kanunun 693 ncü madde
sini tadil eden 6335 numaralı kanunlarda 10 
senelik vergi kaydı veya 20 senelik iktisadi za
manaşımı mevcudolan bu arazilerin aslında da
ğıtıma tabi olmaması lâzım. Fakat her nasılsa 
tapulu da olsa veya tapusuz da olsa, bu arazi
lerde tapularda hudutlar gayrimuayyen, tapu
suzlarda da vergi kaydının tatbikatın da gayri-
muayyenlik görmek suretiyle bazan kastı se
beple bazan hata ve hile sebebiyle dağıtımlar 
yapılmaktadır ki, buraya siyasi sebepler giri
yor, bunu kabul etmemiz lâzım. Bunun netice
sini de açılan dâvada meselâ tapulu arazilerde 
aynı dâva açılıyor ve bunların bir kısmı iptal 
ediliyor. Ama, burada 4753 numaralı Kanunun 
tatbikatı bugünkü Anayasamızla ve dolayısiyle 
tapulama ve iskân Kanununun hükümleriyle 
tezattadır. Vatandaşın arazisi dağıtıldı. Bugün 
tapulama gidiyor vatandaşın arazisini tesbit 
ediyor, tesbitten sonra vatandaş zabıtların ilâ
nından itibaren itirazını kullanıyor. Ondan son
ra tapulama mahkemesine gidiyor, mahkemenin 
verdiği kararda değişmezse arazi tapulu veya 
tapusuz olsun temyize kadar varabiliyor, is
kân Kanununda hüküm yine aynı. Vatandaş is
kân ediliyor, iskân olunan şahıs da arazi arasın
da ihtilâf çıktığı zaman vatandaş mahallî mah
kemeye varıyor aynı dâvasını açıyor ihtilâfı 
temyize kadar götürüyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Soy
dan. 
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HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Bitiyor 
efendim, teşekkür ederim. 

Burada Anayasanın 36 ncı maddesi der ki, 
«Herkes mülkiyet hakkına sahiptir.» Güzel. 
ilamlı, babasından müntakil, vergi kayıtlı arazi 
hataen dağıtıldığı zaman; bunu kabul etmemiz 
lâzım, muhterem arkadaşlarım; o zaman İskân 
Kanununda aynı dâva hakkı verilirken, maale
sef Tapulama Kanununun 9 ncu maddesi «aynı 
dâva hak edemez» diyor. Bundan çıkan netice 
şu: Ne veriyor? Tesbit dâvası hakkı veriyor, o 
da 1944 senesi ki vergi kıymetini düşürüyor. 
Halbuki bugün kamulaştırmaya gidilse dahi, 
Anayasanın 37 nci maddesine göre, hakiki be
deli verecek. Hakiki bedel de veriyor. O yönden 
de tatbikatı Anayasaya, mugayirdir; ister be
del yönünden gidelim, ister aynı dâva yönün
den gidelim. 

Şu hale göre, Sayın Hükümetten ricam şu
dur muhterem arkadaşlarım: Bu iki kanunla 
Anayasanın 37 nci maddesine göre çelişen bu 
maddenin süratle tadiline mütedair mülkiyet 
hakkının ve diğer kanunlarla çelişiği kaldırmak 
için bir kanun teklifinin Hükümet tarafından 
gelmesini zaruri görüyorum. 

Sözlerime burada son verir hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soy
dan, Sayın Hamdi özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, değerli Bakan ve mensupları, 
hepinize saygılar sunarım. Köy işleri Bakanlı
ğını 1970 yılı Bütçesi üzerinde maruzatta bulu
nacağım. 10 dakikalık bir süre içinde köylünün 
dert listesini okumak ve saymak bile mümkün 
»değildir. Bununla beraber yüz yılların ihma
liyle vücut bulan dert dağlarını, birkaç yıl 
içinde gül bahçeleri haline getirmenin mümkün 
olamıyacağını da takdir etmek gerekir. Türk 
köylüsü milletin siyasi kaderinde yerini alıp, 
millet iradesinde ağırlık kazandıktan sonra bu 
kazancının karşılığını almaya başlamıştır. Bir 
zaman onun oyu alınmaz sadece ahi alınırdı 
ve onun ahini alanlar bir daha iflah olamıya-
cak hale geldiler... 

Onu ihmal edeceklere bu bir ibret dersidir. 
Bu dersten geçer nor alamıyan bütün iktidar
lar, sınıfta kalacak ve bir defa düştükten son
ra bir daha da doğrulamıyacaklardır. Çünkü 
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Türk köylüsünün hafızası sağlamdır. Hâtırala
rını unutmaz. Bugünkü iktidar da bunu bilmeli 
ve istikbalini köylüye hizmetle ayarlamalıdır. 

Muhterem senatörler, Köy işleri Bakanlığı
nın bütçesi yetersizdir. Nüfusumuzun % 70 den 
fazlasını teşkil eden köylümüzün bütçedeki is
tihkakı, onun vergisi ve ihtiyacı ile orantılı de
ğildir. Bütçenin bölgelere tahsisinde de ihtiyaç
lar değerlendirilemiyor. Doğu köylerimizin pa
tika yolları dururken diğer bölge köy- yollarının 
asfalt ihtiyacını karşılamak ne insaf ölçüsüne 
ne de adalet ilkesine uygun düşmez. Patika yol
lar bırakılır, politika asfaltları yapılırsa, böyle 
bir politika yolsuz kalır. Geçen yıl Hekimhan 
ilçesinin Kurşunlu bucağına bir ortaokul açıl
dı. Atanın öğretmenine yol bulamadıkları için 
okula gidemediler. Halen 20 köyün çocukları 
okula kapanıp kaldılar, fakat öğretmen yok. 
1970 yılı bütçesinde de konuştum. Eğer bir vi
lâyetin şube müdürleri yerli ise, mutlaka parti
zandır. Nimetleri, hizmetleri buna göre dağıtır 
ve bakanlığa tekliflerinde oy listeleri, yol gü
zergâhını çizer, içme suyu, sulama suyu bu lis
telerin üzerine işaretlenir. Araçlar bu listelere 
göre çalışır veya arızaya uğrar. Hele şehir mec
lisi hangi partinin çoğunluğunu taşıyorsa, hiz
met o tarafa kayar. Halbuki YSE Müdürlüğü 
tarafsız bir ekiple köylerin ihtiyaçlarını tesbit 
eder, derecelendirirse partizan ve hissî hare
ketler ihtiyaçlara set çekmez. Fakat Bakanlık 
maalesef bu gerçekleri duymuyor veya bunlara 
itibar etmiyor. Müracaat ve şikâyetlerin tahki
katı, şikâyet edilenden yapılıyor Bu gidiş ba
kanlığı köye götüremez. Parlömanter olarak ya
zılı ve sözlü yüzlerce müracaatımla ihtiyaçları 
belirttiğim halde sonuç alamadım. Bakanlık ih
tiyaçları re'sen kontrol yetkisine sahip değilse, 
müracaat kapılarını da kapatsın. Şikâyet edene 
şikâyet edilenin ifadesi ile cevap verilmez. He
kimhan'ın Ebreme köyünün bağ, bahçe ve tar
laları kurumuştur .1.2 metrelik bir bent üç yıl
dan beri yapılamadı. Keşfe gelen görevliler ya
rını saatlik bir yclu yürümek veya hayvana bin
mek zahmetine katlanamadığı için jeepe binip 
geri dönmüştür, buna ben şahidim. Halbuki bu 
yolu ben yaya yürüyerek onları suyun başında 
bekledim. Bu olmaz arkadaşlar. 1 500 nüfuslu 
kcy göç etmeye başlamıştır, Bunu üç yıldan be
ri anlatırım duyan olmaz. Fakat maaş almak 
için köylüden vergi almayı da hiç kimse ihmal 



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 1 

etmez. Sıkışınca rantabl değildir raporu ile 
1 500 kişinin hayatına son verilir, bu olamaz. 
500 senelik köy 12 metrelik bir bendin rantabi-
litesi ile kapatılamaz. Bir bakan veya genel mü
dürü, müdür asfalttan ayrılır köy yollarından 
sefer etmezse köyü göremez. Çamurlu suların 
tadını anlıyamaz. Bozburun, Ambarcık ve daha 
fcir çok köylerin insanlarını çamur yalarken, ha
mile kadınların yarım saatlik mesafeden sırtın
dan tulumla su taşırken bu halini göremez. Do
ğu bölgesi köyleri, bakan göz değil, gören göz 
istiyor. Onları gören gözleri, görünceye kadar, 
onların hakkını savunmayı namus borcu bil
mekteyim. Hiçbir zaman onların hakkını parti
zan duyguya peşkeş çekmiyeceğim. Mensübol-
duğum partiye bir tek oy çıkmasa dahi, Malat
ya'nın ve Malatya köylülerinin üvey evlâtlar ül
kesi olmadığını ispat edinceye kadar mücadele
me devam edeceğim. 

(Sayın senatörler, Malatya'mız, yolu ile, suyu 
ile, ürünü ile ihmal ediliyor. Yüksek okullar, 
bölge müdürlükleri, hava alanları, fabrikalar 
ona ayak basmadan atlayıp diyar diyar gidiyor. 
Malatya kendi kaderine terk edilmiştir. Bu on
ların hem yaşantısını hem de izzetinefsini yara
lamaktadır. Bir şehir ki, etrafına bakınca ken
disini boşluğa terk edilmiş görür. O şehrin in
sanlarının vekâletini alan parlömanterlere de 
burada lüzum olamaz. Ben de bu lüzumsuzluğu
mu hisseder bir havanın içine girmiş bulunmak
tayım. Bu hava içinde senatör kalmaktansa bir 
Malatyalı vatandaş gibi Malatya'da yaşamayı 
daha şerefli ve daha mesut kabul ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym özer. 
Sayın Ömer Ucuzal yerini, sırasmı Saym Cahit 
Ortaç'a vermişlerdir, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Komisyon yok, Bakan yok... 

BAŞKAN — Komisyon var efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok efen

dim. 

BAŞKAN — Burada efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 
ben geldim geleli Bakan da yok, Komisyon da 
yok. Sayın Bakan yerinde olmazsa, Komisyon 
yerinde olmazsa, müzakere devam etmez. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, Komis
yon bakınız arkanızda. Komisyon üyesi arkada
şımız arkanızda efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ko
misyon yeni geldiler, Ethem Bey de yeni geldi
ler, 15 dakikadan beri ne Bakan var, ne Komis
yon var, 

BAŞKAN — öztürk Beyefendi; Komisyon, 
Karma Komisyonun Başkanı yerinde idi efen
dim. Bir dakika için dışarı çıktı. İnsani zaru
retler var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim, ikisi de terk ettiği zaman 
müzakereler devam etmez. Tüzük ortadadır. Ba
kan yok, Komisyon yok, müzakereye nasıl de
vam edersiniz? Ben geleli 15 dakika oldu kim
seyi görmedim. 

BAŞKAN — Hüseyin öztürk Bey, şahsıma 
matuf kusurlarımızdan vâki ikazınıza bilhassa 
arzı şükran eylerim. Yalnız Tüzüğün tatbikinde 
çok dikkatliyiz, istirham ediyorum, bunu da 
böyle bilmenizi rica edeceğim. Sayın Bakan 
9,30 da yerinde idi. Bakan insani zaruretler 
nedeniyle dışarıya çıktığı zaman, Bakanlığını 
temsile yetkili bütün elemanları burada idi. Sa
yın Karma Komisyon Başkanı keza, burada bu
lundu ve ondan sonra müzakereye başladık. Mü
zakereye C. H. P. Grupu adına Saym Salim Ha-
zerdağlı konuşmaya başladığı zaman Karma 
Komisyon Başkanı yerinde idi ve bu suretle mü
zakerelere başladık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım ben başlamasını demiyorum. Ben biraz 
önce gelelim, Saym Bakan da vardı, Komisyon 
da vardı. Ama 15 dakikadır ne Bakan var, ne 
Komisyon var, 

BAŞKAN — Arasıra ayrılmasında bir zaru
reti lütfen kabul buyurun Beyefendi. Sayın Or
taç buyurun efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Saym Başkan, 
saym senatörler, kıymetli Köy İşleri Bakanı
mız ve çok değerli Köy işleri Bakanlığı erkâ
nı saygı ile cümlenizi selâmlarım. 

Ben burada bir kooperatif konusunu kısaca 
arz etmek için söz almış bulunuyorum. Koope
ratiflerin Türkiye'de geçenlerde yapılan koope
ratifler toplantısında adedlerinin 11 000 oldu
ğunu ve 3 000 000 ortağa sahip bulunduğunu o 
kongrede açıkladılar. Kooperatiflerde eğitim 
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noksanlığı yüzünden işleme yavaş olmaktadır 
bu biı*. 

ikincisi ve asıl mühim olduğundan temas et
mek istediğim kredi konusu gereği kadar sü
ratli olmamaktadır. Bir kooperatifin doğuşun
da rolüm olduğu için kooperatifin köye sadece 
hamam, sadece bir mezbaha şeklinde kurulma
sını değil de köyün geleceğini de karşılıyacak 
bir istikamette gitmesini sağlamak üzere mahal
line kadar gitmiştim. Geçen Bayram Silifke'
nin, bu kooperatife dâhil 7 - 8 dağ köyünü, or
man köyünü gezdim. Taşlar içinde küçük küçük 
parçalar, toprak parçaları içinde. Kara keçisin
den başka bir varlığı yok gibi duran ve hakika
ten kooperatifi kurulmadığı takdirde, yani bir-
leşmedikleri takdirde bu fakirlikleri devam ede
cek köyler. Fakat biraz tetkikten sonra büyük 
bir potansiyele sahibolduğu hemen meydana 
çıktı. 

Muhterem arkadaşlar, ben şunu da hemen 
ilâve edeyim M, bizim bu istikametteki çalışma
larımızda muhterem Köy İşleri Bakanlığı başta 
Sayın Bakan olmak üzere büyük bir anlayış gös
terdiler. Ve bizim bu getirişimizi büyük bir se
vinç içinde kabul ettiler, süratle taleplerimizi 
yerine getirdiler. Ancak, Ziraat Bankasına in
tikal eden iş, Ziraat Bankasında getirdiğimiz 
mevzu itibariyle birim fiyatlarının listesinde 
bulunmıyan bir madde olarak yeniden tetkike 
gerekli görüldü, Köy İşleri Bakanlığına iade 
edildi, oradan Mersin'e, Mersin'den Silifke'ye, 
Silifke'de 20 - 25 günlük Ziraat Bankasının tei,-
kikatı ve sonra tekrar buraya, Burada yine 
süratle Köy İşleri Bakanlığından Ziraat Banka
sına intikal ettirildi. Fakat bu tetkikat Silifke 
çapında değil de, sanki bizim Silifke'deki orman 
içi Köyleri Kalkındırma Kooperatifimizin bütün 
gücü, bütün Türkiye'ye şâmil bir gücde imiş 
gibi, bütün Türkiye'de makiliklerde tersine tet-
kikatmın yapılmasına karar verildi ve biz orta 
yerde kaldık. Durumun son safhası bu, 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa sahil şeridi-
mizdeki köylerin ve ormanlarımızın sahil şeri
dinde tekasüf etmesi ta Hatay'dan Bize ye ka
dar buralardaki bütün potansiyel hem ormanı 
koruma bakımından, hem de içinde asıl aziz 
varlık olan köylüyü korumak bakımından çok 
üstün bir değer, çok üstün bir önem taşımakta
dır. Defne yaprağını bütün balıkçılık yapan 

Kuzey memleketleri alır. Eefne yağı denilen bir 
konu var. Henüz daha çok iptidai bir tarzda is
tihsal ediliyor. Fakat tacir bunu köylünün elin
den 6 lira gibi bir paraya topluyor. Biz Dış 
Ticaret Dairesi ile yaptığımız Avrupa temasla
rında bunun imbiklerden geçmiş şeklinin CİF 
olarak 295 liraya satıldığını Avrupa'da., Ameri
ka'da öğrenmiş bulunuyoruz, piyasa bu. Ama 
bizde altı liraya toplanır. Biz Silifke Koopera
tifini ele aldığımız zaman işte bu konuda köylü
yü süratle kalkındıracak bir potansiyel olarak 
ele aldık. Keçiboynuzu konusunda, bu Koopera
tif 25 kuruşa, 20 kuruşa tüccarın topladığı keçi-
boynuzunu Kooperatifimiz bu işe giriştiği zaman 
derhal tam üç misline 75 kuruşa fiyat bulmuş
tur. Köylü bence bu şekilde kalkınacaktır. Ama, 
Silifke'deki Kooperatifin başında çalışkan ve 
bu isi bilen bir arkadaş var. Eğitimsiz koopera
tiflerin de böyle arkadaşlara kavuşturulmasını 
dilerim. Ben, Ticaret Bakanlığından, bilhassa 
Ticaret Eakanlığmdan - Köy işleri Bakanlığı 
vazifesini bizim anladığımız, istediğimiz, heves 
ettiğimiz ideal mânada yerine getirmiştir, çok 
teşekkür ederim ama - Ticaret Bakanının da, 
Orman Bakanlığının da Köy işleri Bakanlığı 
kadar keza, Tarım Bakanlığının da bu işe be
raberce yardım ederek bilhassa Köy İşleri Ba
kanlığına el uzatarak bu hizmetlerin iyi yürü
tülmesine çalışmalarını temenni ederim. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hüsnü 
Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan. 

Köy İşleri Bakanlığı elbette köyün kalkm-
nıasiyie, köylünün gelişmesiyle ilgili bir Ba
kanlık olarak kabul edilir. Yalnız, bu tenkit ve
ya temennilerimiz sırasında elbette Bakanın sa
lâhiyetleri dışında bâzı meseleler olur ama, Hü
kümetin bir üyesi olarak bunun üzerine eğilme
sinin zaruri olduğuna şahsan ben kaaniim. Yal
nız, Köy İşleri Bakanlığının vazifesi köye yol, 
su, elektrik getirmek değil köyün kalkınmasın
da öncülük yapmak elbette Köy işleri Bakanlı
ğının başlıca vazifesidir, vazifesi arasındadır. 

Şimdi, insafla mütalâa edersek her ne kadar 
söylersek söyliyelim köylülerimizin gelir bakı
mından kalkınmasının yerinde olduğunu ve 
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millî hâsılada dağılımın köylüye intikal ettiğini 
tam mânasiyie söylersek burada aldanırız. Za
ten aldanma noktalarımız da bu noktada oluyor. 
Ve bunun iyice etüt etmediğimiz için ve iyice 
üzerinde durmadığımız için arkadaşlarımız bir 
akımla mücadele ederken bu akıma fırsat veri
yorlar. Bence, bu hâdiselerin üzerine hassasiyet
le eğilmeleri lâzım. Köyü, köylüyü düşününüz, 
şimdi. Aldığı zirai kredilere bakınız. Bu beş yüz 
liralık zirai kredi. Gerçekte beş bin lira verili
yor deniliyor ama, bunun beş bin lira alanı he
men, hemen yok g-ibidir. Beşyüz lirayı almak 
için günlerce banka kapılarında bekliyorlar. 
Ben kendi mmtakamı da biliyorum ki halihazır
da hiç kredi almamış köyler var. Bir defa bu 
böyle, İkincisi, köylü istihsale doğru geçerken 
40 000 - 50 000 - 60 000 liraya traktör alıyor. 
Gübre fiyatı hakeza ona göre pahalı, akaryakı
ta zam edilmiştir, hakeza ona göre pahalı. Şimdi 
eğer... 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Mahsul 
de pahalı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Eh, 
Beyefendi pahalı dersen ama, size rica edeyim, 
yerinde biraz tetkikatmı yapm da ondan sonra 
Âdemoğlu diye konuşun. 

Mahsûl pahalı ama, o hayat artımiyle bera
ber değildir. 1957 yılında... 

BAŞKAN — Böyle bir müzakere usulü yok 
efendim, lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 1957 
yılında traktörün fiyatı 9 000 liraydı. Bugün 
bir ekskavatörü 9 000, 12 000 liraya alamıyor
sunuz. Biçerdöverin fiyatı ne kadar bilmem. 
Ne ise. Şimdi ona göre arkadaşlarımız bunu 
görmemezlikteıı geldiği için maalesef hatalara 
sapıyorlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar o halde Köy 
işleri Bakanlığının ve Hükümetin bir sayın üye
si olarak Sayın Bakanın bu meselelerin üzerin
de hassasiyetle durması gerekir. 

ikinci bir nokta, Toprak, iskân Genel Mü
dürlüğü meselesi. Maalesef toprak tevziatı 
var ama, iskân politikası yoktur. Bu kabahat bu 
Umum Müdürlükte değildir. Bu kabahat Hü
kümetin umumi tutumundadır. Çünkü, Toprak 
iskân Genel Müdürlüğüne iskân için katiyen 
bir para ayrımı yapmamıştır. Vaktiyle biz 

Bütçe Komisyonunda iken arama, tarama için 
koyduğumuz para vardı ki, o da kalktı. Şimdi 
iskân meselesi ne olacak? Ancak bir yerde âfet 
olacak, köy hasara ıığrıyacak veya kayacak... 
Şu olacak, bu olacak ondan sonra imar iskân 
Bakanlığı oranın derdine, çaresine koşacak. 
Halbuki mesele o değildir. Toprak tevzi mese
lesinde aynı zamanda bir iskân politikası var
dır. Bir yerde nüfus kesiftir, bir yerde nüfus 
kesafeti azdır. Toprağı tevzi ederken nüfusun 
kesif olduğu yerlerde elbette ki iskân politikası 
zaruridir. Bu zaruretleri göz önüne alıp yeniden 
kentler, ondan sonra köyler kurmak mecburiye
tindedir. Halbuki Toprak iskândan bu ödenek 
çıkarılmıştır Sayın Âdemoğlu. İşte iş böyle. 
Köylünün kalkınması öyle.. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabetmenizi rica edeceğim efen
dim. Rica edeceğim efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Başkanım 
doktorların hastalığı iyi tedavi etmesi lâzım, 
teşhisi koyması için maalesef doktorlar politi
kacı olduktan sonra hastalığa iyi teşhis koya
mıyorlar. Onun için bu da bir işin sakası. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Mahsul 
pahalıdır dedim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di Sayın Bakanın Hükümet üyesi olarak bu köy 
iskân meselesi üzerine hassasiyetle eğilmesi ve 
ondan sonra - Bütçe Kanununa elbette imza 
atıyor Sayın Bakan - bu dâvanın savunucusu 
olmasını bilhassa istirham ederim. Bu İmar, İs
kân Bakanlığı ile yani, İmar iskân Bakanlığı
nın sadece âfetler fonuyla yapılacak bir iş, dâva 
değildir. Ancak, bu âfetler vukuunda oranın 
imarına veya yeni binaların yapımına doğru 
gitmek salâhiyeti bunun içerisinde olur yoksa, 
bunu tam mânasiyie eline alacak ve ünite ola
rak işliyecek hattâ buna göre yayınları da var
dır. Bu arkadaşlarımızın, sahası, salâhiyeti 
bunların içinde, bu hudut içersindedir. Bunu, 
bölmüş bir tarafa atmışsınız. Türkiye'nin iskân 
politikası dolayısiyle tamamen yerinde kalmış 
vaziyette oluyor. 

Diğer bir mesele, hakikaten Türkiye'nin ne 
derse desin memleketinde ve mıntakasmda da
ha pamuk mahsûlü olmadan pamuğun % 50 da
ha üstünde tefeciler tarafından alındığını ve Gü-
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ney - Anadolu'nun bâzı havalesinde dahi daha 
buğday çıkmadan dahi % 60 ve ondan sonra 
düşük fiyatlarla başka tarafa satıldığı vakıadır. 
O halde nasıl mücadele edilir? Nasıl? Bizim 
programımızda böyledir. Nasıl halka doğru gi
dilir? Nasıl köy kalkındırılır? Bu mühim bir 
mesele, dâvadır. Bunu burdan kurtarmanın 
çaresi, arkadaşlarımız da izah ettikleri gibi hal
kı kooperatifleştirme yoluna doğru götürme ile 
olur. Bilhassa Köy İşleri Bakanlığının bunda 
nâzım, öğreticilik, hocalık rolünü yapması ge
rekmektedir. 

Köylerde kurslar açacak, kooperatifçilik ne
dir, kooperatifin faydaları nelerdir, bilhassa 
18 - 16 yaşındaki çocukları, ilkokul çağındaki 
çocukları eğitime tâbi tutacak. Burada liderler 
yetiştirecek, bu liderler vasıtasiyle kooperatif
ler kurulduktan sonra bizatihi köylü faal duru
ma geçecek. İstihsal ve istihlâk kooperatifleri. 
Şimdi böyle bir şey olduğu takdirde bâzı yer
lerde var. Elbette köyden şehire akını durdu
racak şehre akını durdurduğu takdirde de köy
lünün kesesine paralar girecek. Şimdi şunu 
itiraf ve kabul edelim ki, güzel sanatlar saha
sında çalışıyor ama, Köy İşleri Bakanlığının 
yetterli bir sermayesi yok. Hattâ Köy işleri 
Bakanlığının bugüne kadar Teşkilât Kanunu da 
yok. Teşkilât Kanunu olmıyan, dairelerinin 
durumu belli olmıyan bir Bakanlığın isleme tar
zı da g-eçemez doğrusu Sayın Bakan, süratle 
umum müdürlüklerinin salâhiyetini belirtecek 
ve onlara imkân hazırlıyacak Köy İşleri Ba
kanlığının Teşkilât Kanununu buraya getirmesi 
lâzım. Türkiye Cumhuriyetinde Bakanlıklar 
kurulur ama bakanlıklardan önce Köy işleri Ba
kanlığının Teşkilât Kanunu hazırlanmaz ve mey
dana çıkmaz. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIÖĞLU (Afyon 
Karahisar) — Hizmetleri aksatmıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di, «hizmetleri aksatmamış» sözü mühendis ka-
fasiyle, matematik kafasiyle bu ölçüye sığmaz, 
Bu içtimaî meselelerdir, içtimaî meselelere nü
fuz etmek lâzım. Eğer mühendis kafasiyle Tür
kiye halledilmiş olsaydı Türkiye'nin dâvaları 
çoktan halledilmiş olurdu. Türkiye'de, dünya
da, yeryüzünde büyük adamlar içtimaî hâdise
leri bilen, içtimaî kültüre sahip insanlar tara
fından yetişmiştir. Ben değilim muhakkak. 

KÂZIM KAEAAĞAOLIOÖLU (Afyon Ka
rahisar) — ilim ve irfan kimsenin içtimaî in
hisarında değildir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, Saym Kara-
ağaçlıoğlu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biti
riyorum. Sayın Bakan arkadaşımız hakşinas. 
Ben bâzı belgelerde dolaştım, Yiğidin hakkını 
yiğide vermek lâzım. Şimdi, mutlaka Bakan, 
biras politikanın dışında kalmalı Devlet adamı 
vasfını haiz olmalı, politikanın dışında kalma
yıp da Devlet adamlığı vasfını haiz olmıyan 
bakanların nasıl eridiğini görmekteyiz. Ben 
arkadaşımdan ayrılabilirim ama tabiî halleriyle 
davranışlarında bir insaf ölçüsü vardır. Güneye 
gittiğini zaman bilhassa Adana'da bâzı köyle
rin elektriğinin yakıldığını ama, köy elektriğine 
iştirak ederken kendi hisselerine düşen parayı 
veriyorlar. Vermeleri lâzım. Vermedikleri için 
takside bağlanarak yatırıldıkları da malûmuâli-
nisdir. Ama, bâzı köylerin takside bağlanıp 
elektriği yakıldığı halde bâzılarının yakılmadı-
ğı söylenmektedir. Saym Bakanın bunun tetki-
katını yaptırmasını?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Dikeçli
gil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum. Eğer öyle bir şey varsa aynı muame
leyi onlara da uygulamasını rica ederim, müsa
maham za teşekkür ederim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Rica ederim, teşekkür ederim 
efendim, Saym Mehmet Ali Pestilei?.. Yok, 
Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Ömer Ucuzal?.. 
Yoklar. Sayın Mukadder öztekin, yok. Sayın 
Hüseyin öztiirk Buyurun, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Baş
kanım, değerli senatörler, Sayın Bakan, Köy 
işleri Bakanlığının seçkin mensuplarını say
gıyla selâmlarım. 

Köy işleri Bakanlığı Türkiye'nin kalkın
masında 26 milyon köylünün kaderini, değiş
tirmede en önemli yeri olan bir bakanlıktır. 
Buna rağmen bu Bakanlığın biHessinin görü
şülmesindeki ilgisizlik karşısındaki üzüntümü 
bana bağışlayın. 

Aziz arkadaşlarım, Türk köylüsü yıllardır 
yolsuzluk, susuzluk ve çeşitli imkânsızlıklar 
yüzünden ıstıraplar içinds kalmıştır. Yolsuz
luk yüzünden hastasını dotkt-ora götüremez ol-
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muş içtiği pis sular hastalıklarını günden 
güne arttırmış, çoğaltmış, doğan iki çocuk
tan biri mutlaka ölüp gitmiş. Kapalı bir eko
nomiye terkedilen yolsuzluk yüzünden kapalı 
bir ekonomiye terkedilen Türk köyleri yıl
lardır pazarlama imkânlarına kavuşamadığın
dan ürününü değerlendirememiş geçim sıkın-
tıisı içine girmiş ve böylece de köylerini 
terketmeye başlamış. Bu işkence çemberinin 
içinden kurtulmak için çoluğunu çocuğunu, 
•evini, barkını tenkedip sırtında yonganı, sırtın
da kara kazanı; kara kazanı lokantası, sırtın
daki yorganı han köşelerinde yatağı olan bu 
köylüler halen Ortaçağ düzeni içinde yaşa
maktadırlar. O bakımdan Köy işleri Bakanlı
ğının kuruluşu ve Köy isleri Balkanlığrmn 
önemi bunun için büyüktür... 

Sayın Bakan bu Bakanlığa geldiği günden 
beri gerçekten şahsına olan sevgim ve itima
dım bir tarafa çalışmalariyle düzene sokmak 
ve bu işi çözmek gayreti içindedirler. Bil
hassa köy yollarına verdikleri önem hakika
ten bakanlıfk olarak takdire şayandır. Ama 
ne var ki, bu kadar verilen önemin plansız
lık ve programsızlık içinde hedefe ulaştırıla-
mayışı da ayn bir üzüntüdür. Birkaç ör
nek vereyim. Meselâ Gemereğin bir kısım 
grup köyleri «boğaz köyleri» var. 1965 deki 
burada 19 köy 40 000 - 50 000 lira toplamış. 
akaryakıt parası vermiş, arabalar, gelmiş 
'greyderler, dozerler, gelmiş, bir şeyler yakmış
lar. Akaryakıt parası bitti diye ekip ola
rak oradan ayrılmışlar. O kıs üzerinden geç
miş, hem Devletin yaptığı masraf ve hem de 
'köylünün verdiği bu para yağmurun selin 
suyu ile dereye gitmiş. Yol kalmamış. Hattâ 
eskiden traktörler geçerken traktör bile 
geçemez olmuş. Geçen sene programa alınmış 
tekrar buraya araçlar gitmiş, yine 10 000 
liralar harcanmış, emek verilmiş yine yol ya
rım bırakılarak gelinmiş. Bu nedir? Yukarı
daki iki köy akaryakıt parasına iştir'aik et
mediği için bu iş yarım bırakılmış. Hâlâ şa-
ramipolları, tesfdıyesi, stabilije şekilleri tamam
lanmış. E., bu kışın sonunda da 1965 in
den daha iyi bir netice alacağımızı sanmı
yoruz. Yine Saıikılşla'nrn Ağakışla ve Endek 
•köyleri diye ki, 'aşağı - yukarı 30 - 40 köyü bu 
iki bucağı birbirine bağlıyacak olan bir yola 

girişilmiş bu da yarım bırakılmış. Bir ise 
'başlayınca ne pahasına olursa olsun o işi bi
tirmek lâzım. O seneki yapılan masrafı mut
laka «sele suya» vermemek gerekir. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye ekono
misinde Türk köylerinin yola kavuşturulma
sını bilhassa Devlet ve il yollarına kavuştu
rulmasının önemini takdir edememişiz. Yıl
larca önce Sivas Valisi Ali Rıfat Paşa «git
mediğin köy kendinin değildir, senin değil
dir» demiş ve Sivas'ta imece yoliyle nahiye 
müdürlerinin ve çeşitli teşkilâtla köy yol
larını yapmış. Biz hâlâ Sivas'ta köye bu köy 
yolîariyle gidip geliyoruz. Ve Sivas bir zaman
lar Türküye'nlin kültür ıbatamınldan, uJlaşım ba
kımından Osmanlı imparatorluğu zamanlarında 
ileri bir ülkesidir. Kayseri'ye göre etrafımda-' 
ki ilerden Malatya'ya göre hayli ilerüdir. Se
bebi bu yol işlinin Ali Rif at Paşa tarafından 
elıe alınmış olmasıldır. Bugün Sivas, Kayserîi'-
den de, yanılbaşında Malatyaldan da Ve biülbais-
®a Kayserimden çok geride kalmıştır. Çünkü 
Kayseri'nin en ücra köşelerine kadar gayet gü-
zefl yollar gitmiş, Karayollarının orada oluşu, 
bölgenin daha önce açılışı bu imkânları sağla
mıştır. Yani bu karşılaştırmam köy yollarının 
bir ülkenin kalkınmasındaki önemi! bakılmın-
dandır. öyleyse en kısa zamanda köy yollarını 
il yollarına, il yollarını Devlet yollarına bağ-
slaldığıımız zaman oraya medeniyet giriyor de
mektir. Hattâ ben bir eğitimci olmama rağ
men eğiıtimlden önce yolun önemine inanmışım. 
Eğitimi götürüyorsunuz, öğretmen evini okula 
götüremiyor, öğretmen yol bağlanmadığı idin 
o köyde kalmak istemiyor, öyleyse yol ve eği
tim, yol ve kültür ikisi birlikte mutlaka ele 
alınmak, Türkiye'nin köy yolları çözülmelidir. 
Türkiye'nin köy yoları çözüldüğü zaman Tür
kiye, tabanda bir kalkınmaya doğru gittiği 
zaman yani mahsulünü değerlendirecek, paza
ra getirecek bir yol bulduğu zaman köyümden 
hastasını doktora götürecek bir yol bulduğu 
zaman, ısağlıklı ve zengin olur. Köyünde ken
dini hasita eden kurtlu kuyulardan su içer va
riyetten kurtarrriadılkça da sağlıklı bir ulus, 
zengin bir ulus yaratmak müimlkün değilâir. 
öyle ise Köy İşleri Bakanlığının Bütçesini in
celedim. Köy İşleri Biaikanlığınm Bütçesinde 
çeşitli konularda çoğalma yerine azalma var. 
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Şu veya bu yomdaki; köy elaktriğiidir, başka 
hususlarıdır, bunlar şuraya buraya devredilmiş 
olabilir, !bu tahsisatlar kaymış olabilir, ama 
hu Köy işleri Bakanlığına çok daha önem ve
rip, bütçeısimin ağırlığını 26 000 000 un kal
kınmasına doğru yömetaid zorundayız. Türk 
köylüsü kalkınmadan Türk Ulusumun kaîkm-
ımıyacağına, üretici toplumun yaratılmasında 
ve üretici toplumun, koy toplumunun güçlü 
haJle getirilmesinde yolum ve köyün çekici hale 
getirilmesi şarttır. Bu bakumıdan Köy işleri 
Bakanlığında bilhassa Isîöy yollarına bütün ağıır-
lığım Vermesini, sulama ve çeşitli konuların da 
ıdaha çok DSİ ne doğru bırakılmasını - çünkü 
Toprak - Suyun Türkiye ideıki faaliyetleri kü
çük sulama ama bu biraz fantezi kalıyor - da
ha çok köy yolu ve köy içme suyunun büyük 
meselesi Köy işleri Bakanlığının büyük mese
lesi olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım köylerimizi bugünkü 
ortamda bıraktığımız takdirde biz daha 50 se
ne Türk köyünden şehir© akan insanlarla, şe-
hirtde yaratılan işsiz sayısı ile ve şehirlerin 
de ekonomik ve sosyal bakımdan bünyesini 
[bozmaya devam edeceğiz demektir, öyleyse 
Türk köylüsünü bulunduğu yerde kendi kö-
yönde, kendi evinde rahat ettirebilecek bâzı 
esaslar vardır. Bunların birisi yoldur arz et
tik. ikincisi içme suyu. Üçüncüsü eğitim işi. 
Dördüncüsü sağlık işi. Ama bunlar birbirine o 
kadar bağlı ki öyleyse temelde yol var. Yani 
ıdokltorun, sağlık memurunun gitmesi için te
melde yol var. Ben programllarmı inceledim, 
yine geçen semeki yol yapımı ile bu seneki 
arasında farklılaşma var ama beni şahsan 
tatmin etmedi. Hem yatırım bakımından kifa
yetsiz buiMum, hem d© programlarındaki ve 
bütçede bu konuda ayrılan miktarın bunun 
birkaç misli olmasını yani her yıl % 50 nis-
(betinde artan bir hızla gittiğimiz zaman helki 
20 - 30 senede bu hedefe ulaşacağımız kanaati 
var. Matamatiksel vaziyet bunu gösteriyor. 
Örneğini Sivas'tan vereyim : Sivas'taki yolla
rın ancak 1/4 ü yapılaJbilmiştir. 1/4 ü yapıl
mış, o da anayollara çok yakın olan bağlantı
ları hesabetitiğimiz zamam buraya ulaşıyoruz. 
Geçen sene Sivas'ta aşağı - yukarı 390 km. lik 
bir yol yapıümıştır ki hiçbir yılda bu kadar bir 
yol yapılmamıştı. 90 km. yi geçtiği yıl yoktu. 

| Bölgenin gelişimi, sayın Bakanın ilgisi vîe ba-
j kanlığın bu işteki anlayışı ile bunlar yürümek

tedir. öyleyse bu % 100, yüzde birkaç yüz Ihız-
la güttiği zaman belki 20 - 30 senede Türkiye'
nin köy yollan halledilir kanaatamdeyilm. öyle 
geçen sene ifade edildiği gibi bu işler 1972 de 
1973 t e bitecek gibi değildir. Çünkü rakamlar 
(bumu göstermektedir. 

Bakanlığın bütçesinin hayırlı olmasını düer 
(bütün arkadaşlarıma beni dinlemek lûitfumdla 
oldukları için saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyoruım 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şahısları adına 6 sayımı üye konuşmuştur, 
kifayetin öneri'lmeısimi arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisıar 
Kâzım Karaağaçlıoğüiu 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu gerçek
ten 6 değil 7 sayın üye konuşmuştur. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hiisar) — önergemi hatip konuşmadan evvel1 

vermiştim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, önergeyi ver-
(diğiniz zaman 6 idi. önerge aleyhinde söz isti-
yen var mı? Olmadığına göre önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Köy işleri Bakanı Turhan Kapanh, 
buyurunuz efendim. (20 dakikada bitmez ses
leri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şaimidi 
ara verelim, 20 /dakika öne almrz. 

BAŞKAN — Bakan beyefendi Heyeti Umu-
miyade görüldüğü üzere bir temayül var; şüp
hesiz nutkunuz 20 dakikadan fazla olacak arzu 
eder misiniz görüşmenizi öğleden sonraki otu-

I rama bırakalım. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA-
I PANLI (Ankara) — Emrederseniz yarım saat 
I içinde toparlamaya çalışırım. 
I BAŞKAN — Sayın Bakana çok teşekkür 
I ederiz. 10 dakikalık temdit ile bu is kolaylık-
I la halledilebilir. 
I Köy işleri Bakanı Sayın Turban Kapanlı 
| buyurunuz. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Ankara) — Mulhiterem Başkan, muhterem 
senatörler; söz alıp konuşan ve bakanlığımızın 
1971 yılı çalışmalarına ışık tutan muhterem 
grup sözcülerini ve şahısları âdına söz alan de
ğerli senatörleri ihtifalde üe, zevkle dinlemiş 
ıbulumuyorum. 

ıSalyın senaJtör beyefendilere sırasiyle kısa 
kısa arzı cevapta bulunacağım, şayet beya
nım kifayetsiz gözükür ise vaktin kifayetsizliği 
içerisinde müsamaha ile karşılanmamı ve ay
nıca tereddütte bulundukları hulsusat var ise 
yazılı olarak kendilerinle arzı cevaı 'a buluna
cağımı ifade etmek islerim. 

Evvelâ son derece saydığım ve iyi niyeti
ne inandığım mektep arkadaşım Salim Hazer-
dağlı,yı zevkle dinledim. Telkinleri istikame-
ttinlde kalmaya çalışacağım arkadaşım bu aziz 
vatanı ne suretle ve eı birliği ile yüceltec'eği-
ınM ve yükselteceğimizi, müştereken yönelme
mizin gerektiğini tavtsliye ettiler, «mazide şöy
le olmuştur, sen buraya kadarını yaptın, ben 
buraya kadarım yaptım gibi bir üslup içerisin
de vakit kaybetmemenin de lüzumuna işaret 
ettiler. Hürmetkarım. o tarzda arzı cevap ede
ceğim. 

(Mulhiterem arkadaşlarım Sayın Hazerdağlı 
«Bu sene maalesef geçen yaz vukua gelen ku
raklığın daJha şiddetle cereyan edeceğine 
dair meteorolojik bilgilere sahip bulundukla
rını, bu itibarla bu Köy işleri Bakanlığının vü
satini tecavüz edeceğini, bu itibarla Hükümete 
alarm vermesi icabedeceğml» ifade buyurdular. 
Kendileriyle beraberim. Buigün saat 10 da He
yeti VekilemİK var idi, bu meseleyi portföyü
me aldün götürecektim. Huzurunuzdan ayrıldı
ğım sırada Süratle Heyeti Vekileye yetişmeye 
çalışacağım ve hakikaten Türkiyeyi tehdit ede
ceğe benziyen kuraklık için tüm Hükümetin 
Bakanlıklariyle birlikte alâka ve yardımlarını 
iısitirlham edip bir model üzerinde mutabakat 
arayacağımızı arz ve ifade etmek isterim. 

«65 207 yerleşim ünitesi vardır. Köy, topra
ğa dayalı bir yerleşim ünitesidir, iktisadi kal
kınma topraktır, hâkim üretim aracı da top
raktır.» buyurdular. Bu getirdikleri tarifle mu
tabık olmamak için sebep görmiyorum. «Kö
yü toprağa dayalı kalkındırmak mümkün de
ğilse, köyü nakletmek lâzımdır» buyurdular. 

Vakit Ziyama sebebolmamak için kısaca arz 
edeyim; 10 000 köy kadar tahmin ediyoruz ve 
kendi kendine ve bulunduğu yerde kalkınması 
mümkün olmıyan köylerimizi, Sayın Hazerdağ-
lı'nm telkinine muvazi, yerini değiştirmek su
retiyle kalkınmasının imkânlarını ve naklinin 
imkânlarını taharri ediyoruz. «Toprak onu iş-
liyenlere ait değilse, gerçek üretim yoktur.» 
buyurdular. «Toprak işliyenin sloganını biraz 
evvel hürmet duyduğum, telkinleri istikame
tinde konuşmamı yapma kararlılığından vaz-
geçmiiyeceğim için bu slogana dönmek istemiyo
rum. Getirdikleri fikir ve müdafaasını yaptığı
mız fikir her iki uç için de şayanı hürmettir. 

«Toprak iskân Umum Müdürlüğünün köy 
envanterleri yapılmalıdır, alt yapıda bozuk yer
leşim, bozuk toprak düzenini düzeltmek ica-
beder» buyurdular. Bu «bozuk» tabirinde muta
bakat araymcaya kadar biz bu bozuk düzen 
tâbiri ile beraber değiliz. Fakat köy envanter
lerinin yapılmasının zaruretine, vâki işaretleri
ne hürmet duyuyoruz ve esasen Toprak iskân 
Müdürlüğümüz de, kendi malûmları bulundu
ğu üzere, bu faaliyetin içerisindedirler. 

«Toprak reformu yapılmadan bu hizmetler 
pahalı oluyor.» buyurdular. Toprak reformu 
bizim ifademizle zirai reform tahakkuk edin
ceye kadar iddia sahipleri getirdikleri fikrin 
itibarı içerisinde kalacaklar hizmetin vatan
daşa intikalinden sonra onun hakemliği ile 
neticesi tecelli edecektir. Yüksek Huzurunuzu 
pek tabiî bunun münakaşa ile işgal etmiyece-
ğim. 

Toprak - Su hizmetinden memnuniyetle bah
settiler. «Köylü sulama suyunda silkinti çeki
yor, toprak su mesaisini kuraklık ihtimali bu
lunan bölgelere tevcih ve kısmen o bölgelerde 
tesibit etmelidir.» dediler. Bir programın ica
bını yerine getirirken beklemediğimiz hâdise
lerin vukuu halinde de hizmetimize yeni bir 
istikamet vereceğimiz tabiidir. 

Y1S3 faaliyetlerimizden 'bahis buyurdukları 
sırada, «kuraklıkta büyük güçlükler doğmuş
tur, ayrı program yapmak lâzımdır, arazözle 
su taşımak acı olmuştur.» buyurdular. Biz bu
nun ıstırabını Sayın HaZerdağlı ile birlikte çe
kiyor ve Güney - Doğu bölgesinin kuraklık ve 
susuzluk ıstırabına inandırıcı bir cevap vermek 
için de son derece ciddî bir mesai içinde bulım-
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duğumuzu ifade etmek istiyorum. Emrederlerse 
detaylarını kendilerine takdim ederken zevk 
duyarını. Sadece grup içme sularımızın ne 
mertebe müspet neticeler getirdiğini ciddî bir 
mesai ilerisinde inandırıcı bir netice alacağı
mızın delillerinin Güney - Doğuda bulunduğu
nu ve ayrıca sondaj makinalarımızı Güney - Do
ğuya sevkettiğimizi, 80 köyde büyük yeraltı 
suyu bulduğumuzu zevkle ifade etmek isterim. 
Bu sene de bir evvelki senelerimizi kıskandıra
cak ölçüler içerisinde hizmetimize devam ede
ceğimizi, nihayet 1973 senesi içerisinde bu böl
genin kuraklık hatıralarını bir ıstırap hâdise
si olarak maziye terk edebileceğimizi zan ve 
tahmin ediyorum. 

Muhterem senatörler; Köy işleri Bakanlığı
nın tutum ve davranışlarından şikâyetçi olma
makla beraber, vali beyefendilerin kısmen prog
ramları değiştirmek suretiyle politikanın emrine 
girdiklerini ifade ettiler ve buna sureti katiye-
de mâni olunmasını, istediler. Getirdikleri fikir
de son derece haklıdırlar. Türk Devletinin Hü
kümeti olmanın, gururunu taşıyan insanlar se
çim sonu idareye vaziyet ettikleri sırada hizmet 
götürürken vatandaşların siyasi inanışlarını 
farklı muameleye tabi tutmamanın tenezzülün
den uzak kalmalıdırlar. Politika seneleri içeri
sinde ve 4 senede bir yapılır. Ben bu hizmeti da
ha iyi götüreceğim, denir. Medeni bir yarışma 
içerisinde vatandaşın hakemliğine müracaat 
edilir. Çıkan neticeye siyasi kuruluşlar daima 
olduğu gibi hürmet duyarlar ve iktidar eden
ler de vatandaşı inanışlarından dolayı farklı 
muameleye tabi tutmazlar. Bunun bir delili ola
rak da şu hususu sayın Hazerdağlı'ya arz et
mek isterim. îl genel meclislerince tanzim edi
len ve böylece tasdik için vekâlete programlar 
geldiği sırada, hizmeti kifayetle ve programa 
muvazi götürmeleri tasdik edilen, program dı
şına çıkan olursa haklarında mutlaka mukte-
za tayin edileceğini vali beyefendilere tebliğ et
tik ve taassupla da bunu takip ettik. Bu seneki 
tutum ve davranışımızda bu istikamette olacak
tır. Vekâletimizce tasdik edilen programa har
fiyen hürmetkar olmaları mutlaka temin edi
lecektir. Arz ederim. 

Sayın Kadri Kaplan beyefendiyi itina ile 
dinledik. Köyişleri Bakanlığının politikasına 

temas edeceklerini ifade buyurdular. Köyün 
sosyal durumu üzerinde durdular. Nüfusun 
% 65 i köylerde yaşadığına göre 24 milyonun 
kaderi ile alâkalı bir konuşma yaptıklarını ifa
de ettiler. Köydeki artışın % 4,5 olduğunu, şe
hirlere akışın % 1,5 olduğunu, millî gelirden 
1000 lira pay aldıklarını, yarısı, % 50 si okuma 
yazma bilmediklerini, kadınlar arasında okuma 
nisbetinin okuma yazmama bilmeme neticesinin 
çok daha yukarda olduğunu ifade ettiler. İnsan 
haklan, vatandaşlık hakları şuuruna yaklaştı-
rılmamıştır buyurdular. Yalnız yavaşta olsa 
köy uyanmaktadır. Meselelerini bilinçli bir 
tarzda mutlaka ele alacaktır. Köyde eğitim mü
essesesinin özenilen seviyede yürütülmediğini, 
köy çocuğunun kaderinin neticede ya öğretmen, 
ya da imam hatip olabileceğini ifade ettiler. Din
sel eğitimin yanlış tatbik edildiğinden yakındı
lar. Köylüler güç karşısında sinmişlerdir, bu
yurdular, ileri hareketin karşısına çıkmaktadır
lar. Tahmin ediyorum ki, belki tesbitlerimde 
hata olabilir. Çünkü, sayın hatip konuşurken 
ben de büyük bir gayretle kendilerine cevap arz 
ederken hatalı olmamak için not tutuyorum 
ve tuttuğum notlar bazen de kifayetsiz kalıyor. 
Fakat bütün hatiplerde olduğu gibi sayın Kadri 
Kaplan beyefendinin getirdiklerinden de ne 
mertebe faydalanmak mümkün ise, zabıtları ye
niden tetkik etmek suretiyle, daha rahat bir 
zamanda kendilerine şifahen maruzatta bulun
mamış farzedilerek kendilerini Hükümetimiz ve 
Bakanlığım adına görüş olarak cevaplandırma
nın da mümkün olduğunu arz etmek istiyorum. 

Nur okulları, Süleymancılık okulları köylü
nün isteği ve desteği ile olmuyor, buyurdular. 
Bu birisinin isteği veya desteği ile olmalıdır. 
Bunun içerisinde tabiî hükümetin isteği ve des
teği vardır derlerse bunda insaflı hareket et
memiş olurlar. Türkiye'de biz hukuk devleti 
olarak, hukuka ve insan hak ve haysiyetine da
yalı lâik ve cumhuriyetçi olmanın gururunu sa
yın hatip ile birlikte paylaşmak kararındayız. 
Adalet Partisi siyasi iktidarı kendi tariflerine 
göre «Nur okulları, Süleymancılık okulları» gi
bi halkı geride tutan müesseselere itibar etmez 
ve bunu devlet büyüklüğü içerisinde arasak da 
yerini bulamayız, Biz meşru bir nizamın, meşru 
tatbikatçıları olduğumuz müddetçe itibar ve 
hürmet görürüz ve hürmet görmekteki taassu-
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bumuzdan da vaz geçmemenin kararlılığı için
deyiz. 

Köy sağlığı meselelerinden bahsettiler. Sağ
lık hizmetlerinin küçük bir parçasından ancak 
köylü faydalanıyor, buyurdular. Maalesef bu 
bir realitedir. Etibbayı büyük merkezlerin dı
şına çekmenin hudutsuz fedakârlıkları ile kar
şı karşıya bulunduğumuzu ve devlet imkânları
nı da zorluyarak fakir halka ve Türk köylüsü
ne sağlık hizmeti götürmenin gayretlerinden 
uzak bulunmadığımızı ve bütçemiz içerisinde 
bunlara mahsus imkânlar hazırladığımızı veya 
imkânlarımızı bu istikamette kullandığımızı arz 
ve ifade etmek isterim. 

BAKAN — Bakan bey, bir saniyenizi istir
ham edeceğim. Bakan beyefendi konuşmalarına 
başladıkları zaman yarım saat içinde bitirecek
lerini buyurdular. Filhal 20 dakika oldu. Konuş
malarının bitimine ve bütçesinin oylanmasına 
değin oturumun devamına oylarınızı istirham 
edeceğim: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURAN KA
PANLİ (Devamla) — Teşekkür ederim Reis Be
yefendi. 

Konut ve yerleşime temas buyurdular. Yer
leşim yerlerinin çoğalması ve ufalması karşı
sında hizmetlere yetişmek mümkün değildir bu
yurdular. Bizim, bildikleri gibi, bir merkezî 
köyler projemiz var. Yerleşim ünitelerinin bu 
kadar dğımık olması halinde yol, su, elektrik, 
maarif, sağlık ve her türlü köye müteveccih 
hizmeftte müşkülât çektiğimiz ve Devlet imkân
larını katlıyarak ve bir mânası ile de israfa 
müntehi bir tertip içerisinde bulunduğumuzu 
arz ve ifade etmek isterim. Bunu mâkul ve de
mokratik bir yoldan ve halkın rızasını istih
sal ederek merkezleri dalha cazip hale getirmek 
suretiyle tahakkuk ettirmenin lüzum ve zaru
retine şahsan kaani bulunuyorum. 

(Muhterem senatörler, haklı bir isyanı dile 
- getirdiler. «Irkçı ve faşist temayüllerle Türk 
Vatanını bölünmezlik dışında çekmek ve (Türk 
halkları) gilbi deyimi ile harami ismetinize gi
ren ve multlâka bu rejim karşısında olduğuna 
birlikte inanmamız lâzımgelen tertiplerden bah
settiler. Getirdikleri fikre sadece hürm'et du
yarım. Bu vatan hepimizindir. 

Muhterem arkadaşlarım, köyde yaşıyan 
vatandaşların, ümmetçilik faaliyetlerinde bu
lunduğu sırada Türk Devletinin Anayasaya da
yalı Hükümetinden destek ve alâka görmesi 
gayrimümkündür. Bunu, bir tereddüt ve his 
olarak dahi yaşıyan insanlar, sadece rahatsızlık 
duyarlar. Oiddî bir insanın teminatı olarak lüt
fen kaJbul buyurunuz. 

Köyde iç dinamizmi geriye değil, bunu ile
riye götürmek lâzımıdır, buyurdular. Bu bizim 
A. P. nin siyasi felsefesine tamamen uyar. 
Türkiye^de özlediğimiz kalkınmanın köyden 
başladığını ve neticelerini köyde idrak e'tmi-
yen kalkınmanın kalkınma olmadığını, kalkın
mak için de hamle yapmanın, ileriye gitmenin 
zaruri bir inanç olduğunu ifade etmek iste
rim. Mutlaka aldığımızın ilerisine götürmeye, 
köyü entellektüel sosyal ve ekonomik vasatta 
ileri fikirle teçhiz ederek, özlediğimiz Türk 
Köylerini birlikte yeniden ihya etmenin pay
laşılması zaruri kıvancı içerisinde bulunduğu
muzu arz etmek isterim. 

Toprak - insan ilişkisi yönünden çözülme
miş tarafları vardır, buyurdular ve Devlet Plân
lamanın telkinine muvazi hareket etmenin doğ
ru ve uyarıcı bir yol olduğunu ifade ettiler. 
Kendilerine biraz evvel arz ettiğim gibi, ceva
bımı yazılı olarak takdim ettiğim sırada, Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve kararnameye müste
nit telkinlerine ne mertebe hürmetkar bir me
sai içerisinde bulunduğumuzu arz edeceğim ve 
noksanlarımızın bulunması halinde de kendile
rinin tutacağı ışıktan faydalanmanın zaruri bu
lunduğu kanaatimi de muhafaza ötmeye çalı
şacağım. 

Muhterem senatörler, kooperatifleşmenin 
yanlış tarif edildiği günlerden uzaklaştığımız 
şu zaman devresi içerisinde, Türlkiye^de koope
ratifleşmenin lüzum ve zaruretine gönülden 
inanmış bir tatbikatçı olarak şunu arz etmek 
istiyorum. 

Türkiye'de kooperatifleşmeyi; istihsalde, 
marketingte, pazarlamada, hasılı Türkiye'yi bir 
kooperatif şebekesi haline getirmenin zarureti 
aşikârdır. Müstahsilin bir başka tarzda himaye 
edilmesi, fakirlikten kurtarılmasına mütedair 
temenniler plâtonik olmanın ötesine gidemez. 
Bunu ciddî bir tetkik neticesi olarak rapor ha
line getirdiğimizi, malî portesinin temin edildi-
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ğini, bir münakaşa ve müzakere neticesinde hu 
fikrin başlangıçta .'belki hata ile malûl, fakat 
iyi niyetle meşbu olarak Türk iktisadi hayatına 
cesaretle vaz'edileceğini arz ve ifade etmek is
terim. 

Toprak reformundan bahis buyurdular, ban
kalar devletleştirilmelidir, dediler. Eğitim hiz
metleri kifayetle götürülmeden, sağlık imkânla
rı sağlanmadan, konut problemi halledilmeden 
Türk köyünün kalkınması gayrimümkündür, de
diler. Bâzı noktalarda pek tabiî siyasi inanış ve 
kanaatlerimiz ve dayandığımız temel felsefede 
farklılık bulunduğu için, hizmetlerimiz bizim 
için ne kadar mâkul ve muteber olsa bile, bâzı 
hatipleri tatmin edemiyeceğimiz aşikârdır. Bu 
itibarla bankaların devletleştirilmesi fikrine si
yasi inanış ve kanaat olarak karşı bulunduğu
muzu arz ve ifade ediyorum. Eğitim hizmetleri
nin kifayetle götürülmesine, sağlık imkânları
nın sosyal anlayış ve adalet hisleri içerisinde 
seyyanen paylaşılmasına ve konut probleminin 
halledilmesinin zaruretine de gönülden iştirak 
ediyorum. 

Kooperatifler hakkında bir not var, kendile
rini bilâhara işgal ettiğim sırada arz edebilirim. 

Köye götürülecek hizmetleri kim götürecek
tir buyurdular ve bunun kanuni tarifi yapılma
mıştır, dediler. Bunda şüphe yok. Köye giden 
alt yapı hizmetlerinden Köy İşleri Bakanlığı re'-
sen icracıdır, diğer hizmetleri de koordone eder. 
Tarifi kemaliyle yapılmıştır. Maalesef Köy İşle
ri Bakanlığının büyük bir talihsizliği var, üç 
devredir şikâyeti yapılan teşkilât kanunu Yük
sek Meclislere sevk edilmiş olmasına rağmen sa
yın parlömanterlerin mahsus alâkasını üzerinde 
toplıyamadığımız için olacak ki, bu kanunu çı
kartamıyoruz. Bu kanun bizim olmaktan çıkmış 
yüksek ehliyet, kifayet ve tetkiklerinize arz 
edilmiştir. Bunun suçlusu, öyle tahmin ediyo
rum ki, filhal karşınızda Köy İşleri Bakanlığı
nın savunmasını yapan, Köy İşleri Bakanı Ka-
panlı olmasa gerektir. 

Saym Abdülkerim Saraçoğlu, sosyal adalet 
köyde tahakkuk etmemiştir, Türkiye'nin kal
kınması, köylünün kalkınmasıyla mümkündür 
diyorlar. Birinci fikre iştirak etmemekle bera
ber, ikinci fikir bizim temel fikrimizdir, kendi
siyle beraberim. Sefaletten, refah ve saadete 

varma köylünün ulaşmasiyle mümkündür di
yorlar. Hepimizin en halis temennisi budur. Kal
kınmış memleketlerde asfaltlanma işi tahakkuk 
etmiş iken, bizde yapılmamış stabilize yol var
dır buyuruyorlar. Bu doğrudur, fakat bütün 
yolları asfaltlanmış, ileri olduğunu tarif ve ne
ticeleriyle özlediğimiz memleketler de buralar
dan geçmiş, huzuru özleyişimizin yegâne sebebi, 
hizmeti kifayetle yerine götürme temennimiz
den ibarettir. 

Şimdi çak değer verdiğim Hazerdağlı'ya 
hürmetimi muhafaza ettiğim için yeniden ra
kam vermekten de hazer ediyorum, ama bir nok
taya geldiğimiz takdirde de nisbetiyle gurur 
duyduğumuz Hükümetimizi müdafaasız bırak
mamak gibi bir arzunun içinde olduğumuzu arz 
ve ifade etmek istiyorum. Yani, biz plânı ve 
programı reddederek müzakereyi idare ettiği
miz müddetçe bir mutabakat noktasında anlaş
mamız mümkün değildir. Bizi siyasi iktidar ola
rak tenkid ederken, Beş Yıllık Plân hedefleri 
içerisindeki yerimizi tâyin etmek icalbeder. Ben 
bu hizmetlerin gerisinde bulunduğum müddetçe 
hizmet yapılmamıştır demekte ağırlık ve haklı
lık vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılında plân
da bana 3 250 Km. stabilize yol yapacaksın de
miş, ben bunu bildiğiniz gibi 8 500 Km. stabili
ze, 13 000 Km. de açma yol yapmak suretiyle 
6,5 katma yükseltmişim. Fakat, hizmet, Sayın 
Hazerdağlı alınmasın, bitmemiş. (Bitmiyecek de 
sesleri) Bitmemiş, ama bu hizmetleri, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, 1970 yılı içerisinde 6,5 
katı ile katlamışız. Burada tahmin eliyorum ki, 
bilhassa Mardin vilâyetine getirdiğimiz hizmet
lerden dolayı, resmî vazifesi bittikten sonra Sa
yın Saraçoğlu, bildiğim insancıl tarafı ile her
halde Köyişleri Bakanlığının mânevi şahsını se
lâmlarken, bana teşekkür borçlarında da kusur
lu olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Güney - Doğu için 
mahsus bir programımızın bulunduğunu evvel
ce arz etmiştim. Emrederseniz inandırıcı rakam
ları huzurunuzda tekrarlıyayım. Fakat Sayın 
Başkana söz verdiğim için kısaca kesmek isti
yorum. Sadece şu kitabı bütün parlamenterlere, 
bilhassa Güney - Doğu parlömanterlerine takdim 
etmek isterim. Tüm vekâletlerin iştiraki ile üç 
senede neticeleri idrak edilecek, otorite delâ-

538 — 



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 1 

gasyonca hazırlanmış ve malî portesi 882 000 000 
liraya baliğ olan ekstre bir mesaimiz vardır. Ve 
bütün bu hizmetler geri kalmışlıktan kurtul
mak ve bölgelerarasındaki dengesizliği igider-
meik ve neticelerinde insan haysiyetine duydu
ğumuz hürmeti maddi hizmetlerle değerlendir
mek gibi ulvi bir mânaya dayanır. 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım'a bütün vekâleti
miz için getirdiği fikirlerden zevkle faydalana
cağımızı ifade ederek, verdiğim söz istikametin
de kalmış olmak için, kendilerine teşekkür ede
rek, bilâhara emrettikleri takdirde de yazılı ola
rak cevaplarımı takdim edebilirim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu'nu her defa bizi hiz
mette teşvik etmek ve mükâfatlandırmak gibi 
bir büyüklük içerisinde gördük, şahsım ve ve
kâletim adına kendilerine sadece teşekkürü bir 
borç bilirim. Hizmetlerimizin mühassalası bir 
teşekküre müntehi olduğu müddetçe bir fani 
sadece saadetinden bahseder, bize bu zevki ya
şattığı için kendilerine teşekkür ederim, telkin
lerinden daima olduğu gibi, filhal de faydalan
manın vazgeçilmez kararlılığı içinde bulundu
ğumuzu arz ve ifade etmek isterim. 

Sayin Fatma ismen 1965 sayımları içerisin
de köyde yaşıyan vatandaş topluluğunun % 75 
olduğunu ifade ettiler. Bu biraz azaldı, % 68 e 
kadar indi. Tabiî kapıcı, odacı gibi işlerde şeh
re gelip hizmet buldukları takdirde memnun 
olurlar. Köylünün millî gelirden payı düşüktür 
dediler, ağanın baskısı gibi, biraz bizden uzak 
ve tabirleriyle ve de perişan Türk halklarından 
bahsettiler. Kendilerini bu sahada artık konu
şamaz hale getirmenin tedbiri, nefretini duydu
ğumuz rejime de sureti katiyede baraj vazifesi 
görecektir. Bütün inanışlarımız, kanaatlerimiz, 
nisbeti ile gurur duyduğumuz aziz milletimizi 
mesut ve müreffeh hale getirmekten ibarettir. 
Bu istikamette reçetesi olan her vatandaş bi
zim için makbul ve muteberdir. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Soydan'ı büyük 
bir dikkât ve samimen arz ve ifade edeyim ki, 
o ölçüde istifadeyle dinledim ve kendilerinden 
bahsettikleri kanun boşluklarını doldurmak, ta
arruzu ortadan kaldırmak için yazılı bir not 
rica ettim. Lûtufkâr alâkalarını esirgemezler 
ve bizi bu hizmette başarıya götürmek için des
teklerlerse minnettar oluruz. 

Sulama reformu lâzımdır buyurdular. Toprak 
reformu ve zirai reformun yanında bu istika

mette çalışıyoruz. Fakat kendilerini tatmin ede
ceğimiz bir seviyede olduğumuzu da ifade ede
miyoruz. 

Sayı'n Hamdi Özer'i dinledik, «Doğu'daki yol
lar dururken asfalt yapılıyor.» dediler. Asfalt 
bir hasrettir, özlemdir bir neticedir, ama biz bu
nu muhterem senatörlerin inanacaklarını tah
min ederek arz ediyorum, bir politikanın âleti 
olarak değil. Ekonominin tabiî bir neticesi ola
rak yapıyoruz ve evvelâ narenciye mmtakaları-
na, sebze ve meyva mıntakalarma, turistik böl
gelere öncelik vermek suretiyle götürüyoruz ve 
her kilometre asfalt için de vatandaştan 5 000 
lira para alıyoruz. Kendilerinin mahallî talep
leri var. Ona huzurunuzda cevap vermek iste
mem. Çünkü, millet kürsüsü mahallî meseleler
le işgal edilmez ve Parlâmentomuzun itiyadı da 
bu istikamette değildir. Sadece, haklı ve hak
sız taraflarını tarih huzurunda tesbit etmek gi
bi bir vazife var, onu yerine getirmeye çalışı
yorum. 

Malatya'nın Hekimhan Epreme köyünün su
lama projesi yapılmamıştır, dediler. Kendileri 
1970 yılı içerisinde müracaat etmişler, fakat mü
racaatını takiben işi takipsiz bırakmış olmalı
lar ki, mahalline eleman gittiğini, projesinin 
yapıldığını ve 152 000 T. L. lık bir hizmeti kap
sadığını ve yılı içerisinde de hizmetin yerine ge
tirileceğini ifade etmek isterim. Bizi bu beyana 
davet etmiş olmak için tenkid etmiş ise, bu bir 
Parlâmento taktiğidir, ama biz hizmeti ifa eder
ken bu tarz ikazın dışında da anlayış göster
menin kifayet ve ehliyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Malatya itina etti
ğimiz bir vilâyetimizdir ve biraz evvel arz etti
ğim gibi, bölgeler arasındaki dengeyi temin 
etme taassubumuz içerisinde de Malatya vilâ
yetinin ihmal edilmesi mevzuubahis değildir. 
Sadece Malatya'ya 1970 yılı içerisinde muhte
lif vilâyetleri temsil eden değerli senatör beye
fendiler ve senatör hanımefendi var, 8 500 000 
lira sadece nakit para yollamışız ve çok az vi
lâyete 8 500 000 lira yolladığımızı tahmin edi
yorum, sadece Sivas'a 9 500 000 lira yolladık. 
1970 te Malatya'ya 5 aded damperli kamyon 
verdik, 1 aded greyder, 1 aded yükleyici ve 
mobil ekipten iki dozer tahsis ettik. 1971 de de 
3 grayder ve bir kompresör daha vereceğiz. 
1970 yılmda Malatya'da 200 kilometre yol ye-
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niden yapıldı, 242 kilometre yol da bakıma 
alındı. Hizmet bizim ölçülerimize göre derecei 
kifayededir. Fakat hizmet bitmemiştir. Bunu 
arz edereken sadece Malatya'nın ihmal edilme
miş olduğunu ve esasen hiçbir vilâyetin ihmale 
muhatap tutulamayacağını ifade etmek için 
arz ettim. 

Sayın Dikeçligil «köyün kalkınmasında ön
cülüğü yapmak bu bakanlığın vazifesidir» de
diler, zirai kredinin kifayetsizliğinden bahset
tiler. Tabiî kendileri yakinen bilirler, zirai kre
di kifayetsizdir. Fakat biz 5 000 000 000 lira
lık krediyi 10 500 000 000 a katlamak suretiyle 
çıkarttık ve fakat yine de mânaya gelen ihti
yacı mutlak ve inandırıcı cevabını bulamadık. 
Araç ve gereçler pahalıdır buyurdular, toprak 
tevziatı var, iskân politikası yoktur, dediler. 
Çok değer verdiğim Sayın Dikeçligil'e şahsan 
açtığı sualleri cevaplamak için, bize de bir za
manını tahsis ederse vekâletimiz liderleriyle 
birlikte kendisine bir brifing vermeyi ve bu 
brifingde Köy işleri Bakanlığının ayrıca ciddî 
ve son derece inandırıcı, ama kendi siyasi ka
naatleri istikametinde bir iskân politikası bu
lunduğunu memnuniyetle müşahede edecek
lerdir. Halkın kooperatifleştirilmesi zaruretini 
biraz evvel Sayın Kadri Kaplan'ı cevaplarken 
arz ettiğim için üzerine eğilmiyeceğim. 

Sayın Hüseyin öztürk'ü söz alıp kür
süye geldikleri sırada başlangıçta heyecanla 
takibettim. Meclisin bu Bakanlığın bütçesi gö
rüşülürken ilgisiz kaldığından yakındılar. Bu, 
kendileriyle Riyaset ve Umumi Heyet arasın
da halli mümkün olan bir neticedir. Hatalar 
yolsuzluktan dolayı ıstırap çekerler, su yok
tur, elektrik yoktur, dediler, kapalı ekonomiye 
tabidirler, ürünün değerlendirilmesi lâzımdır, 
dediler. Bunların hepisi zaten üzerinde hassa
siyetle durduğumuz mevzulardır. Gemerek il
çesinden ve ayrıca bir köyden daha bahsettiler. 
1965 te başladı halk 40 000 lira akaryakıt pa
rası verdi, greyderler gitti, hizmet yerine geti
rilmeden greyder çekildi ve böylece halkın ve 
Devletin parası heder oldu, başlıyan iş bitiril
melidir şeklinde hüküm tesis ettiler. Progra
mına göre başlıyan iş bitirilmelidir, ben ken
dilerini filhal salonda bulunmadıkları için 
bilâhara göreceğim ve bu şikâyetini yaptıkları 
iki köye kifayetle hikmet götürmenin fırsatını 

J bana vermelerini kendilerinden bilhassa arz ve 
istirham edeceğim. 

Benim aldığun notlar bu kadar, ayrıca se
natör beyefendilerin ve senatör hanımefendi
nin irad edeceği nutuklar varsa, a ra cevaibet-
meye hazırım. Teşekkür ederin;. (Alkışlar) 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bendenizin 
söylediği sözler hakkında... 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanızı istir
ham edeyim. Bir dakikanızı istirham, ede
yim. Kifayet takriri kabul edilmiştir. 
Yeniden soru sorulması mümkün değildir. An
cak, ondan evvel sorulmuş olan sorular cevap
landırılacaktır. Sayın Saraçoğlu buyurunuz 
efendim. 

ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 
Efendim konuşmamda Saym Bakandan YSE 
işçilerine birkaç aydan beri ücret verilmediği, 
Bakanlığın bunlara borcu kaldığını if«ude et
miştim. Bunun hakkında cevap rica ediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Arz edeyim efendim. Efendim 
ISayın Saraçoğlu'nun daha evvel irad buyurduk
ları bir husus vardı cevapsız bıraktım, kendile
rinden özür dilerim. 

Güney - Doğudaki kuraklık, Gediz zelzele fe
lâketi, toplu sözleşmelerin getirdiği talep ve ne
ticeleri itibariyle 1970 yılı Bütçesi kifayetsiz 
kaldı ve 82 0O0 000 TL. sı civarında Türk işçi
sine borçluyuz. Buna ait ek kanun tasarısını 
iki gün evvel Yüksek Meclislerimizden geçir
mek suretiyle tediyeye filhal 'başladığımızı, Şu
bat ayında da devam edeceğimizi 28 Şubat 1971 
tarihinde bir tek kişiye borçlu kalmaksızın yeni 
malî yıla geçeceğimizi cevaben arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ortaç 
buyurun efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Kooperatifler 
konusunu, kredi konusunu arz etmiştim. Sayın 
Bakandan ricam bizi tatmin edecek bir iki söz 
söylerlerse memnun oluruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — ISayın Ortaç böyle bir talihsiz
liğim var, beni az tenkid edeceğinizi tahmin 
ederek çok kısa almışım lûtufikâr beyanlarınız
da da nihayet buldu onu da yazdım. Yalnız, ar-

1 zuiannızın, mevzuatın himayesine giren arzula-
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rınızın kifayetle yerine getirilmesi neye vabes
te ise, ben ve Bakanlığım emrinizdedir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı birşey mi bu
yurdunuz. 

ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Bakan beyefendi teşekkür ede
riz efendim. (Bütün sıralardan alkışlar) 

Bu suretle Köy İşleri Bakanlığı ve Toprak 
iskân işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir efendim. 

a. — TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniyenler... KaJbuî edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 030 330 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 661 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 172 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 368 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 312 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 10 331 800 

BAŞKAN — Burada bir önerge var okutu
yorum efendim. 

Yüce iSenato Başkanlığına 
Kuruluş kanunu ve dolayısiyle müstakil büt

çesi bulunmıyan Köy işleri Bakanlığına bağlı 

ünitelerin hizmetleriyle ilgili ödeneklerinin di
ğer bakanlık ve genel müdürlük bütçelerinde 
yer aldığı yüksek malûmlarıdır. 

Bu cümleden olarak Bakanlığın Teşkilâtla-
ma ve Krediler Genel Müdürlüğünün bir kısım 
ödenekleri Toprak ve iskân işleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi içerisinde ayrı maddeler halinde 
ve «Köy İşleri Bakanlığı» ibaresiyle yer almış 
bulunmaktadır. 

Ancak, 21.114 işçi ücretleri için böyle bir 
meşruhat verilmemiş olduğundan, yıl içinde bir 
yanlışlığa yol açmaması bakımından, maddenin 
«21.114 Köy işleri Bakanlığı işçi ücretleri» ola
rak tashihini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Ege beyefendi Karma Komis
yon adına? 

BtİTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA i. 
CENAP EGE (Aydın) — Katılamıyoruz efen
dim. Zaten Köy işleri Bakanlığına aittir bu 
ödenek kanun buna ait ödeneği yapacak, ödenek 
vardır. 

BAŞKAN — Bakan beyefendinin mütalâala
rı var mı efendim? Komisyon katılmadılar efen
dim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Ankara) — Böyle bir meşruhat verilmesin
de zaruret vardır, külfet getirici bir şey değil, 
yerini tâyin etme bakımından bu takrir veril
miştir. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon ka
tılmadılar, Hükümet katılıyorlar, oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kabul edilen önergenin bölüm toplamına mü
essir değildir. 

21.114 ncü maddesindeki kabul edilen deği
şiklikle bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Böflıülm k* r a 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 11 585 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I. - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 2 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Mali transferler 9 008 631 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Sosyal transferler 1 090 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 818 082 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Bölüm 23.000 den bölüm 36.000 e kadar 
olan bölümler teker teker okundu ve kabul edil
di.) 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi kalbul edilmiş
tir. 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin aziz mille
timize ve onun unsuru aslisi olan Türk köylüsü
ne yararlı olmasını temenni ederiz. 

Teşekkür ederim, efendim. (Alkışlar) 
iSaat 15,00 i 5 geçe toplanacağız, efendim; 

birinci oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,35 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Abdülıkerim Saraçoğlu (Mardin.) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/390; Cumhuri
yet Senatosu 1/1166) (S. Sayısı : 1485) (1) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/402; Cumhuri
yet Senatosu 1/1167) (S. Sayısı : 1497) (1) 

4. -•- Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yık Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/400; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1168) (S. Sayısı : 1495) (1) 

(1) 1485, 1497 ve 1495 S. Sayılı tasarıların 
müzakeresi 36 ncı Birleşimdedir. 

Değerli senatörler 36 ncı Birleşimde görüş
meleri sona eren 1485, 1497, 1495 sıra sayılı Dev
let Su işleri, Petrol Dairesi ve Tekel Genel Mü
dürlüğü Bütçelerini açık oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kutular dolaştırılacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

Z. — TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gider bütçelerinin müzakerele
rine devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı Bütçe-
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sini görüşeceğiz. Sayın Bakan hazır, Sayın Ko
misyon Başkanı hazır. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinde söz alan sayın 
üyeleri Kurula sunuyorum. Nejat Sarlıcalı 
C. H. P. Grupu adına, Mehmet Pırıltı M. G. P. 
Grupu adına, Suphi Karaman Millî Birlik Gru
pu adına, Ömer Ucuzal A. P. Grupu adına. Şa
hısları adına söz alanlar bilahara arz edeceğim 
efendim. )Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Nejat Sarlıcalı'da, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI
CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Ticaret Bakanlığının 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısını C. H. P. Senato Grupu adına 
eleştirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu 
vesileyle Sayın Ticaret Bakanını ve Bakanlık 
yöneticilerini saygiyle selamlamayı yerine ge
tirilmesi lüzumlu bir görev sayarım. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sefer de 
fikir ve mütalâalarımızın kâğıt üzerinde kalaca
ğını bile bile onları dile getirmek görevimizi 
ifa «diyoruz. Bizim fikirlerimiz bir «tarafa Büt
çe Karma Komisyonlarının senelerdenberi sıra
ladıkları temenniler bile dikkate alınmamakta 
ve onlardan bir türlü yararlanılmamaktadır. 
Bu iddiayı bilerek ortaya atıyorum. Zira son 
üç - dört yılın bütçe raporlarını gözden geçirdi
ğimizde her sene aynı ihtiyaçların dile getiril
diğini ve her senenin raporunun bir evvelki yı
lın aynı olduğunu yoruyoruz. Bâzı örnekler ve
receğim: Bakanlık Teşkilât Kanununun biran 
önce Meclislerden çıkarılması ihtiyacı 1970, 
1969, 1968 yılları raporlarında birinci sırasın
da belirtilmiştir. Bu yıldakinde de bir değişik
lik yok. İhracatımızın daha çok sanayi ma
mullerine dönüştürülmesi için bu mamullerin 
istihsalinin bulumum vergi ve resimlerden muaf 
tutulması ve sınai istihsalin iç piyasaya dönük 
durumdan çıkarılması dileği 1970, 1969, 1968 ve 
1967 raporlarında da aynı 3 ncü maddeyi tescil 
etmektedir. Meselâ, 1971 raporunun 3 ncü 
maddesi, «İhracatımızın inkişafı bakımından fi
nansmanlarının dünya piyasalarında ticari faiz 
hadleri seviyesine uygun şekilde ucuz yapılması 
gereğine inanıyoruz.» 1970 raporunda 4 ncü sı
rayı alan bu maddede bu dilek aynen şöyle: 
«İhracatımızın inkişafı bakımından ihracat fi
nansmanlarının dünya piyasalarında cari faiz 

hadleri seviyesine uygun şekilde ucuz yapılma
sı gereğine inanıyoruz.» 

19CO ve 1968 raporlarında da 4 ncü madde 
aynıdır. Bir başka misal, 1971 raporundaki ta
ban fiyatların mahsulün idrakinden önce ilân 
edilmesi ile alâkalı 4 ncü madde, 1970 raporun
daki 5 nci maddenin kelimesi kelimesine aynı
dır. Bu sene de aksilik önceden fiyatlar ilân 
edilmek üzere hazırlandı, fakat devalüasyonu 
bekleme yüzünden 2,5 ay gibi bir müddet geç
miş bulundu. İhracatta sigorta sisteminin tesi
si ihtiyacı 4 yıllık raporlarda da aynı ibareler 
içinde, ithalât tahsislerinde mal değişikliği 
muamelelerinin bakanlık yetkileri içine alınması 
ihtiyariyle alâkalı 7 nci madde, 1970, 1968 ve 
1969 raporlarında aynı ihracatı geliştirme etüt 
merkezi teşkilât kanununun biran evvel çıkarıl
ması 5 seneden beri hep aynı ifadelerle ta-
lebedilmekte. Bir başka örnek «madde 11. — Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin faaliyetle
rini verimli hale getirecek finanasman ve reor-
ganizasyon tedbirleri alınmalıdır» diyor. 1968 
raporunda aynen madde 12 nci sırada, şöyle: 
«Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin faali
yetlerini verimli hale getirecek finansman ve 
reorganizasyon tedbirleri alınmalıdır.» Bu ifade 
1969 ve 1970 raporlarında da tıpatıp aynı. 

Eldeki 1971 raporu, «madde 17. — Canlı 
hayvan kaçakçılığını önlemek üzere Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu hudutlarına yakın yer
lerde beynelmilel hayvan pazarı kurulmasını 
faydalı mütalâa etmekteyim.» 1970 raporunda ay
nı konu 18 nci maddede yer alıyor. Aynen oku
yorum: «Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek 
üzere Doğu ve Güney - Doğu Anadolu hudutla
rına yakın yerlerde beynelmilel hayvan pazarla
rının kurulmasını faydalı mütalâa etmekteyiz.» 
Gördünüz mü arkadaşlar. Destekleme alımla
rı finansmanında kullanılan reeskont kredisinin 
faiz haddinin Toprak Mahsûlleri Ofisinde oldu
ğu gibi % 1 e indirilmesi ihtiyacı, ofisin iştigal 
konularının ve hizmetlerinin genişletilmesi daha 
rasyonel ve verimli çalışmasını mümkün kılaca
ğı «hepsi ama hepsi aynı ifadeler içinde. Yal
nız 1970 raporunda yer aldığı halde 1971 rapo
runda göremediğim bir madde var. O da, ban
kaların mevduat toplamak maksadiyle dağıttık
ları ikramiyelerin ve hediyelik eşyanın azaltıl
masını lüzumlu görmekteyiz» Bu tavsiye ve te-
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menni 1971 raporundan çıkarılmış. Demek ki, 
bu tedbirin faydası görülmüş, tatbikatına lüzum 
hissedilmemiş. Bütün bu izahlardan çıkaracağı
mız sonuç şudur. Ya raporlarda dercedilip Mec
lislerden geçen bu dilek ve temenniler Bakanlık
ça dikkate alınmıyor hattâ okunmuyor, onun 
için her yıl aynen tekrarlanıyor, yahut da Büt
çe Komisyonu ve raportörleri bakanlığın faali
yetlerini ciddiyetle izleyip sonuçlarını tesbit et
miyorlar. Komisyon raporunun altında, Sayın 
Senatör Yiğit Köker, Saym Milletvekili Hilmi 
Okçu ve söz hakkı mahfuzdur kaydiyle Sayın 
Milletvekili Kemal Okyay'm imzaları var. 

Sayın senatörler, bana kalırsa bu raporları 
yazan Ticaret Bakanlığı içinde belki de şu anda 
aramızda olan bir yetkilidir ama kimdir bilmi
yorum. 

Komisyon raporunda dikkatimizi çeken bir 
başka konu, fuar ve panayırlara yardım ko
nusu. 19 fuar ve panayır için bakanlıkça 250 
biın liralık ödenek şöyle taksim edilmiş. Er
zurum Fuarına 50 bin, Kayseri'ye 35 bin, Tat
van Fuarına 25 bin, Samsun'a 10 bin, Bursa'ya 
10 bin, Balıkesir Fuariyîe Domaniç, Beyşehir, 
Ermenek, Dinarlı, Dumiupınar panayırlarına 
5 er bin lira, Sonradan, Çankırı merkez panayı
rına 30 bin, Çankırı Ovacık panayırına 10 bin, 
Çankırı Çerkeş panayırına 15 bin, Çankırı Yap
raklı panayırına 7 500, Çankırı Eldivan pana
yırına 7 500 ve Çankırı Kurşunlu panayırına 10 
bin lira yardım, Halbuki Türkiye'de yüzlerce il
çede hayvan ve emtia panayırları açılmaktadır. 
Biz Türkiye'de yalnız İsparta ilimizin imtiyazlı 
durumda olduğunu sanıyorduk halbuki buna 
şimdi bir de Çankırımız ilâve edilmiş. 

SA-BAKATTİN ORHON (Giresun) — Bir de 
Malatya, Malatya. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Rapora 

göre Maliye Bakanlığı her ne sebeptense 450 bin 
Türk liralık bu fuar ve panayırlara yardım fo
nunun 200 biın Türk liralık kısmının kullanıl
masını geçiştirip durmuş. 

Raporu tetkike devam edelim. Bankacılık 
konusunda Türkiye'de 1967 de mevcudolan 
2 223 aded banka şubesinin 1970 yılında 3 121 e 
yükseldiği yazılıyor. Yani üç senede 900 şube 
açılmış. Bu tempo ile gidilirse şehirlerin anacad-
de ve meydanlarında yer kalmıyacak demektir. 

Memlöketimizdeki bankacılık sisteminin bozuk 
yönlerini bundan önceki bütçe tenikidlerimiz-
de tafsilâtı ile belirtmiştik. Kredi düzeninin 
aksaklıkları hakkında çok şey yazılmış ve çok 
şey söylenmiştir. Bir de tarafsız çevrelerin bu 
konudaki seslerine kuüak verelim. Eskişehir Sa
nayi Odasının kısa müddet içinde neşrettiği 
yazının bankacılıkla ilgili bölümlerini huzuru
nuzda cikumak istiyorum. Sanayi Odası diyor 
ki : «Türkiye'de bugünkü bankacılık sistemlinin 
dkonomiye yardımcı yararlı bir yapıda olduğu
nu iddia etmek oldukça güçtür. Türk bankacı
lık ve faiz sistemi Türkiye'nin sınai alanda kay
detmesi gerekli gelişmelere uygun olanaklar
dan çok uzakta işlemektedir. Türk Ticaret ban
kalarının topluma maliyeti yüksektir. Kredi 
faizlerinin yüksekliği doğrudan doğruya üreti
min maliyetini etkilemektedir. Kredi dağıtımı 
sistemi, kredilerin seyyaliyetini kaybetmesine 
ve özel kesimin ancak istikrarsız bir şekilde 
kredi sağhyabiîımesime sebebolmaktadır. Sanayi 
IkesfJıminin bu bankacılık; sistemi içinde krediler
den güç alabildiğini iddia etmek çok zordur. 
Sanayileşme çabasında olan Türkiye'nin kredi 
fanlarından sanayici değil, daha ziyade ticaret 
erbabı ve hattâ teşkilâtlanmamış sermaye piya
sasının kredi dağıtıcıları yararlannıalktadır-
ilar. Mevcut kredi fonlarından sanayie gide
bilen de aslında hammadde sıkıntısı çeken sa
nayicilere, hammadde temini karşılığında ol
makta ve bu nedenle de iyi işliyememektedir. 

Bu arada Bankalar Kanununun değiştirilme
si hakkında bakanlıkta yapılagelen çalışmalar 
belki de yeni Merkez Bankası Kanununun 
çıkmış olması yüzünden durdurulmuştur. Ama, 
şurası unutulmamalıdır ki, bugün tatbik edil
mekte olan bankacılık sistemi kalkınmamızı des
teklemek değil, âdeta ekonomik dengeyi bozacak 
istikamette gelişmektedir. Vadesiz mevduat faiz
lerinin yükseltilmesi ile tasarrufların banka
larda toplanması teşvik edilirken, bu mevdu
atın ticarete, ithalâta ve komüsyoneuluğa, ba-
zan da teşkilâtlanmamış kredi piyasasına ak
tarılması önlenememektedir.» Yine 1970 yılı 
idinde memleketimizde bir ticaret odası, iki 
ticaret ve sanayi odası ve bir tek de ticaret bor
sası kurulabilmiş olması, keyfiyeti büyüyen 
Türkiye'nin gerek ve gerçeklerine uygun düş
memektedir. 

— 544 — 



G. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 2 

ıSaymı senatörler, fiyat artışlarının ekono
mimin sıhhat selâmeti sayan bir zihniyetin 
memleketi çok kısa zamanda devalüasyon kara
rına kadar götürdüğü gözler önünidedir. Deva
lüasyondan önceki fiyat artışları üzerinde dur
manın bugün antik hiçbir kıymeti yoktur. Fa
kat artış, alman istikrar tedbirlerine kadar 
devam ediyorsa, bunun sebebi para kıymeti
nin Idüşmesinde değil, başka yerlerde aramak 
lâzımıdır. Filhakika alınan istikrar tedbirleri
ne rağmen 10 Ağustostan bu yana fiyatlarda 
önemli; ölçüde yükselişler kaydedilmiştir. Bir 
defa devalüasyonun ilânıma ertesi günü yıllar
dan beri raflarda bekliyen eşyanın fiyatı bir 
anda değiştirilmiş ve doların yeni kuru üze
rinden değerlenldiriilmiştir. Buru önlemek 
için Sayın Hükümet üyelerimin büyük merkez
lerde tüccar ve sanayicilerle yaptıkları toplan
tılar fayda vermemiş ve teşebbüsler fiyatların 
artırılmaması için ricakâr olmaktan öteye git-
ımemişitlir. 

ıBu hareket, iç istihlâk ve gıda maddeleri fi
yatları da katılınca uzun süren tereddütlerden 
sonra meşhur etiket koyma mecburiyeti ha-
tırlanmıştır. Fakat bu tedbir de devaya çare 
olacak yerde pazarlık imkânını ortadan kaldır
dığı için satıcının insafsızlığını meşrulaştır
maktan öteye gidememiştir. Pazarlarda ve sa
tış yerlerimde etiketlere alış değil, yalnız sa
tış fiyatının yazılması mecburiyeti satıcının 
dilediği fiyatı talebetmesi ve pazarlığın kanu
nen yasak olduğumun beyanı bakımından tü-
'keticroin aleyhine işletmiştir. Kim ne derse 
desin, 1970 yılı Türkiye'nin en pahalı yılı ola
rak tarihe geçecektir. 

Gerek ithal mallarında, gerek gıda ve tüke
tim mallarında mevzuata aykırı hareket ettiği 
için bir kişinin bile takibe uğramayışı ve yaka-
lanamiamış olması bu tedbirlerin ne derece et
kisiz kaldığını ispata kâfidir. Ya etiket mec
buriyeti kaldırılmalı, ya da cezai müeyyide
lerle takviye edilmelidir. Bakanlık bugünün 
şartları içinde yasak tedbirleri 10 lira ile 50 
lira gibi para cezalariyle veya bir hafta ka
patma veya bir hafta hapis cezası ile yürüte
bileceğime inanıyorsa, ancak kendi kendini al
dattığını bilmelidir. Günün şartları içinde ye
ni zecri tedbirlere ihtiyaooldğu kayfiyetine 

Ticaret Bakanlığımız bir türlü inanmışa benze
memektedir. Devalüasyon kararı ile taban fi
yatlar konusu zamanın meselesi olarak kendini 
hissettirmiştir. 10 Ağustos günü kararların 
ilânı ile birlikte zirai mahsullerimizin taban fi
yatları da açıklanmıştır. Aslında ilân olunan 
fiyatlar devalüasyon «alışmalarından önce 
alâkalı ziraat odalarınca talebedilmiş fiyatla
rın bile altında kalmıştır. Ayar nisbeti % 66,6 
seviyesinde tesToit edildiği halde fiyatlar da 
genellikle bir evvelki yıla nazaran ancak % 
18 ilâ 20 arasında bir yükselme kaıbul olunmuş
tur. 

Bu arada bilhassa pamukta ve zeytin yağın
da ilân olunan fiyatın sabit olması dış talep
ler karsısında doğan farkların müstahsıl-
d?a ziyade başkalarının cebine girmesi sonu
cunu doğurmuştur, önce 280, sonra 290 ku
ruştan müstahsilin elinden çıkan Ege birinci 
pamuklan kısa bir süre sonra 325 kuruş ve 
•hattâ 350 kuruşa satılmış. Fakat iş işten geçmiş 
mal müstahsilin elinden çıkmıştır. Bu sebeple 
taban fiyatını asgari fiyat tarzında değil, de-
ğişen şartlar içinde meydaaa gelen farkları 
mibfcahsıla kazanidırmak için işliyen faydalı ve 
hareketli bir fiyat mânasına almak lâzımıdır. 
Memleketimizde 100 binlerce müstahsili ilgilen
diren ve çok yerlerde geçim kaynağı olan zey
tinyağı fiyat çalışmalarına gelince : 

Bunu ancak fecaat tâbiri ile tavsif etmek ka
bildir. Devalüasyonun ilân olunduğu tarihte ve 
daha evvel Devletin mubayaa için kabul ettiği 
beş açik baz üzerinde bir kilo yağın borsa fiyatı 
820 kuruş. Avrupa piyasalarındaki fiyatı ton 
620 dolar karşılığı olarak 744 kuruş iken, ba
kanlıkça ilân olunan fiyat 610 kuruştur. Ba
kanlık bu hareketi ile yeni kur üzerinden 700 
kuruşa ihracedilebileeek bir mahsulün fiyatını 
âdeta geri-çekerek müstahsılıeı emeğini Avru-
padaki ithalâtçıya ya da Avrupalı müstehlike 
peşkeş çekmiştir. Nitekim, istihsalin, istihsal 
mevsimimde kilosunu 700 kuruştan almak için 
hazırlanan ihracatçı daha fazla kâr edebilmek 
maksadiyls fiyatların tabana kadar inmesini 
beklemiş bu düşüşten iç piyasadaki imalâtçılar 
yararlanmış ne müstahsil, ne ide döviz hesapla-
rmıız faydalanabilmişlerdir. B'ilttabi bu kadar 
gözü kapalı ve kıskanç bir politika sebebiyle 
Devletin depolarına bir kilo bile zeytinyağı 
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girmediği gibi, satış kooperatifleri de bu yön
den görevlerini yapamamışlardır. Bugüne ka
dar yapılabilen ihracatın. 1 361 tonda kalması, 
yani 1 milyon doların altında bulunması bu 
Mekanizmanın yanlış işletildiğini ispata kâfi
dir. 

Davalüasycra kararı hububat fiyatüıarınm 
ilânından sonra açıklanmış olması ve kur far
kının bu ziraat kolunda çalışan üreticiye in
tikal ettirilmemiş bulunması, tarım ziraati ile 
geçinen köylerimiz© büyük darbe olmuştur. Ay
rıca 10 Ağustos kararlan ile zirai mahsuller 
için kalbuıl edilen 12 liralık kurun bu yıl yalnız 
tütün için 13 liraya çıkarılmış olmasını ye
rinde mütalâa etmekle beraber, karar diğer 
mahsulleri üreticilerine karşı bir haksızlık 
doğurmuştur. Bu kararsızlıklar ekonomik den
gemizin düzeleceği yerde daha çok bozulması 
sonucunu da meydana getirmiştir. 

iSayın senatörler, iç ticareti bu derece başıboş 
ve bu derece istikrarsız olan bir memleketin 
dış ticaretinin düzenli olması kabü değildir. Bu 
yüzdien yıllardan beri devam ettirilip getirilen 
kota sistemi taibbikatınidajki aksaklıklar ekono
mik dengeyi büsbütün bozmuş, âdeta onun yö
nünü değiştirmiştir. Kolay para kazanma he
vesi, zahmetli ve yorucu sanayi dalalncıda faal 
olmayı önlemiştir. Koparılan tahsislerin piya
sada elden ele dolaştığı bir devrede elbette 
sıhhatli sanayi kurmak kabil değildir. Elide edi
len tahsislerin bilfiil kullanıldığı ispat edilme
dikçe firmalara yeni tahsisler yapılmaması ko
nusunda senelerden beri yaptığımız uyarmalar 
dikkate bile alınmamıştır. Hakiki ihtiyaç sa
hiplerinin Odalar Birliğime, yatıran kotasından 
vâki taleplerinin mütaakıp kota ilân tarihine 
kadar müspet veya menfi cevaplandırılmamış 
olması, bu yüzden mütaakıp devrede taleplerin 
teikerrür etmesi ve suni olarak şişmesi sonu
cunu doğurmaktadır. Bunun ğifbi komple te
sisler için yapılan talepler tam olarak karşı
lanmadan, ve mütaakıp kotada bu açıklar ka
panmadan yeni tesislere tahsisler yapılması, te
sislerin faaliyete geçmelerini geciktirmekten 
başlka bir işe de yaramamaktadır. 

Diğer taraftan sanayicilere ihtiyaç kotala
rından yapılan ham ve yardımcı madde tahsis
leri ook küçük miktarlarda kaldığı için bunla

rın ithalâtının realize edilebilmesi, ancak bu 
parça parça tahsislerin bir elde toplanması 
ile kabil olduğundan piyasada permi alış 
verişleri ve açıktan para kazaıınmalar başlamış
tır. Bu ihtiyaçlann ofis, kooperatifler veya di
ğer kurumlar tarafından toptan ithal edildik
ten sonra hakiki ihtiyaç sahiplerine tevzii cihe
tine gidilmesi için daha ne beklenir bilinemez. Me-
raJk edilmesin bu gibi arızi ve faydalı tedbir
ler ithalâtın devletleştirilıdiği anilamına gelmez. 
İthalâtta ilk üç yıldaki gerçekleşme plân hedef
lerinim gerisindedir. 1968 - 1970 dönemi, toptan 
ithalâtı 2 milyar 710 milyon dolar ilken, gerçek
leşme 200 miilyon dolar altında yani 2 milyar 
490 milyon civarında tahakkuk etmiştir. 

Mutlak rakamın dışımda anamal grupları iti
bariyle de ithalât plândan farklı bir yönde ge
lişmektedir. Yatırım mallan ithalâtında büyük 
gerileme varken anamal ve tüketim malları it-
M â t ı plân hedeflerinin ötesine geçmiştir. Plân
da 1968 - 1070 dönemi idin 1 milyar 52 milyon 
yatırım malları ithalâtı cmgörülmüş iken, aynı 
dönemlie gerçekleşen ithalât 791 milyon dolar
dır. Buna karşılık anamıadde ve hammaddeler 
ithalâtı plân hedeflerini de aşmıştır. 1971 yı
lında tüketim mallan için 115 milyon dolarlık 
ithalât hesaplanmıştır. Her yıl olduğu gibi, 1971 
de de bunun üstüne çıkılacak ve sonra hava 
şartlarının elverişsiz gitmesi gibi mazeretlerle 
kusurlar örtülmeye çalışılacaktır. 

Sayın senatörler. 
Hükümetin 1968 den beri her yılı, ihracat 

yılı olarak ilân ettiği ve her sene ihracat sefer
berliği yaptığı malûmdur. Vergi iadesinden faiz 
oranlarının düşürülmesine ve hattâ devalüasyo
na kadar varan tedbirlere rağmen bu hususta 
başarı sağlandığı iddia olunamaz. Yıllar itiba
riyle rakamlar, hattâ bu konuda gerilediğimi
zi göstermektedir. 1964 te plân hedefi 36 milyon 
aşılmış iken, 1968 de 44 milyon dolar, 1969 da 
38 milyon, 1970 te de en az 50 milyon dolar geri 
kalınmış olması bunun açık misalidir. 

1964 teki 63 milyon dolarlık açık, yıllar bo
yunca şişerek 1969 sonunda 752 milyon dolara 
çıkmış ve 1970 sonlarında da 900 milyon dolara 
yaklaşacağı haber verilmiştir. 

Yapısal dengesizlikten doğan bu durumun 
biran önce önlenmesi gereklidir. Bu da, üreti
min bünyesini değiştirmek ve onu ihracata yö-
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neltmekle ka'bil olur. Yoksa devalüasyon gibi 
olur. Yoksa devalüasyon gibi arızî tedbirler hiç
bir fayda temin etmez. 

Türkiye için devalüasyonun gerekliliği ko
nusunda açık şüpheler vardır. Devalüasyon, 
endüstrileşmiş ve sanayi malları ihracına yönel
miş ülkeler için geçerli bir operasyondur ama 
tarım memleketi olan ve yılda 1 milyon ton 
buğday ithal eden bir ülke için etkin bir vası
ta olduğu iddia edilemez. 

Bugün memleketimizin temel problemi ta
lep değil üretimdir. Artık üretim seferberliği 
ilân etmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Üre-
temiyen millet neyi ihracedecektir. Rapordan 
anladığımız bilgilere göre, 1970 te ihracat he
defini aşan maddeler sayesinde elimize 16 mil
yon dolar fazla geçmiş olmasına karşılık ihraç 
hedefini bulamamış olmamızdan dolayı elimize 
noksan olarak geçen dolar miktarı 88 milyon
dur. 

Sayın Bakanın, biraz sonra ihraç listelerimi
ze yeni katılan maddelerin isimlerini sıralarken 
bunlardan elde edilen döviz miktarını da açık
lamalarını rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, iki dakikanız 
var efendim,. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
senatörler; Türkiye ̂ de toprak ilişkileri halledil
meden, daha doğrusu toprak reformu yapılıp 
ona ilişkin tedbirler alınmadan yeni tütün ka
nunu ile yapıldığı gibi üretim düzenli ve disip
linli bir yola sokulmadan, üretim ve tüketim 
ilişkileri göz önünde bulundurulmadan, orman 
ve köylü münasebetleri tanzim edilmeden, dış 
ticareit vurgunları önlenmeden, ithal malları fi
yat kontrolü mekanizması ciddî surette işletil
meden, kooperatifçilik içtenlikle yürütülmeden, 
yaygınlaştırılmadaıı, üretici malını kendi ihraç 
imkânlariyle değerlendirmeden, lüks ve israf sı
nırlandırılmadan, daha açık konuşayım; porta
kalın iyisini kendinize değil, israil'in yaptığı gi
bi dışarıya satmaya razı olmadan, birinin yap
tığını öteki bozmadan, millî çıkarlarımıza ay
kırı davranışları en serbest tedbirlerle karşıla
madan, seçimler için değil nesiller için çalışma
yı göze almadan ne yaparsak yapalım ihracat 
seferberliği başarıya ulaşamaz. 

Boşuna yoruluyoruz, Ticaret Bakanı ne yap
sın, Ticaret Bakanlığı ne yapsın? Bütün bu se
beplerle ihracatın başarıya ulaşabilmesi için 
parça parça tedbirler, küçük küçük toplantılar 
yerine köklü toplumu temelinden ilgilendiren 
canlı reformların yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Bugün piyasada muamele gören emre mu
harrer senetlerin miktarı sayın senatörler 35 
milyar lira civarındadır. Bu rakam bankalar
daki mevduattan da yükselttir. Bu senetlerin 
iştira faiz ve masrafları yüzde 20 hesabiyle 7 
milyar lira tutuyor. Demek ki, banka masraf
ları olarak Türk ekonomisi yılda 7 milyar lira 
para ödemektedir. Bu rakamı hangi üretim faz-
lasiyle karşılıyabiliriz. Bu da gösteriyor ki, 
Türk ekonomisi, bu gidişle deva bulamıyacak 
derecede hastalanmıştır. 

Sayın senatörler; sözlerimi toparlıyorum. 
Bu arada Ziraat Bankamızın ve Halk Ban

kasının memleket tarımına, memleket sanayiine, 
esnafına ve sanatkârına yaptıkları kredi yar
dımlarını, huzurunuzda şükranla anmak bizim 
için övünülecek bir vazifedir. 

Bu gayretlerin her yönden gelişmesine ve 
artırılmasına taraftarız. Ancak, Ziraat Ban
kamızın, bu millî müessesemizin adının son yıl
da Saym Başbakanın yakınlarına açılan olum
suz ve savunulması imkânsız kredilerle ilgili 
olarak yapılan soruşturmalara karışmış olması 
büyük talihsizliktir. Teferruatına girmiyorum, 
fakat bankanın bu şaibeden artık kendisini te
mizlemesi için alınması gereken tedbirlerde geç 
kalmamasını candan temenni ederiz. 

Sayın senatörler, Saym Başkan; Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
sının görüşlerim bu suretle tamamlamış bulu
nuyorum. Sayın üyeleri saygı ile selâmlar, 
bütçenin Bakanlığa ve memlekete yararlı olma
sını temenni ederiz. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Millî Güven 
Partisi adına Sayın Mehmet Pırıltı, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Antalya) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, çok muhterem Bakanlık ricali. 

Millî R-üven Partisi Senato Grupu adına Ti
caret Bakanlığının 1971 yılı bütçesi münasebe
tiyle görüş ve temennilerimizi arza çalışacağım. 
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Yazılı metin hazırlamış olmama rağmen, is-
tinkâf ediyorum; irticalen konuşmaya çalışa
cağım. Çünkü çok mühim bir Bakanlığın bütçe
sini müzakere ediyoruz. Memleketin ekonomi
sini elinde tutan veçhe veren bir Bakanlığın de
ğerli mensupları Senatomuzda bulunduğuna 
göre, bunu mersut bir tesadüf kabul ederek bazı 
temennileri ve arzulan dile getirmeye çalışaca
ğım. 

istatistikî bilgileri ve bu uğurda tecrübeli 
bir maliyeci olarak görüşlerimizi Senato Grupu-
muz adına Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fe-
rid Melen Bey, bütçenin tümü üzerinde yaptığı 
konuşmada âriz âmik ortaya koymuştur. 

Her bakımdan istifadeye değer buluyoruz, 
tavsiyeye şayandır, okunduğu zaman her halde 
memleket ekonomisinde bâzı katkıda buluna
cak bilgileri bulmak, tavsiyeleri bulmak müm
kündür. 

Bendeniz, sadece memleketin bugünkü iç ve 
dış ticaretinin görüntüsünü eleştirmeye çalışa
cağım: 

Arkadaşlar; ticaret deyince akla, güven ve 
itibar gelir. Bu, özel sektörde de böyledir, ka
mu sektöründe de böyledir, Devlet hayatında 
da böyledir, içte güven ister, dışta itibar ister. 
Güveni olmıyan itibarı olmıyan bir müessese 
nasıl ki muvaffak olamaz ise Devlet hayatında 
da aynı şekilde güvensiz ve itibarsız parlak bir 
ekonominin olacağı hiçbir zaman düşünülemez. 
içteki güven, kendine olan güvenin yanı sıra, 
bugün paradaki istikrar, fiyattaki istikrar, kre
dideki istikrar, Hükümet politikasındaki istik
ran icabettirir. Para değerindeki değişiklik
ler, yahut para değerindeki ani değişiklik bek
leyişleri elbette ki, ekonomik hayata, özel teşeb
büse, müteşebbise mâni olur, endişeye sevk 
eder; onu çekingen kılar, pasif kılar. 

Fiyat istikrarı lâzım. Güvenin olduğu yerde 
fiyat istikrarı vardır. Maalesef, son zamanlar
da özür dilerim Adalet Partisi iktidarının po
litikasında fiyat istikran diye bir şeyi göremiyo
ruz; devamlı surette artış ve istikrarsızlık hâ
kim olmaktadır. O kadar ki, yarın bir emtianın 
fiyatının ne olacağını bugünden kestirmeye, 
tahmin etmeye imkân yoktur. Hele para ayar
lanmasından, devalüasyondan sonra bu fiyat 
değişiklikleri ahvali adiyeden olarak kabul edil
miştir. Fiyat istikrarsızlığı, biraz evvel arz 

ettiğim gibi, müteşebbisi, yatmmcıyı tereddüde 
sevk ediyor, endişeye sevk ediyor, bu sebeple 
plânın Öngördüğü kalkınma da haliyle aksamış 
oluyor. 

Güven için kredi istikrarı lâzım dedim kre
dide maalesef istikrar yok. Zaman oluyor, kre
diyi pahalıya satıyoruz, zaman oluyor, kredi 
hadlerini doduruyoruz, hattâ vermiyoruz, zaman 
oluyor krediniz iptal edildi diye söylenebiliyor. 
Şu halde, kredi istikran da yok demektir. 

Enflâsyonun eşiğinde bulunan Hükümetimiz, 
kendisini kommuş olmak için zaman zaman 
kredileri dondurduğunu, Para Fonu Teşkilâtı 
kanalı ile bankalanmıza bildirmektedir. Bugün
kü müteşebbis; tüccar, açık kredisini kullana
cağından endişe etmektedir. Hattâ bugün o 
kadar ahvali adiyeden olmuştur ki, tüccar 20 
gün evvelden, yahut bir ay evvelden banka mü
dürüne başvurur, bana bir ay sonra para lâzım 
olacak diye ihtar etmek lüzumunu duyar. Çün
kü, açık kredisini kullanmak için gittiği zaman 
deplasman var, kusura bakmayın yılbaşına ka
dar kullandıramıyoruz, gibi mâzaretlerle karşı
laşması mümkündür, olmaktadır. 

Bunların olmamasını temenni ediyoruz, mem
leketin ekonomisi bakımından, kalkınmamız ba
kımından. 

Hükümetin takibettiği politikada da istikrar 
lâzım, bunun güven verici olması lâzım, bunun 
başta geldiği izahtan varestedir. 

Artan fiyat, devamlı olarak hayat pahalılı
ğına müncer olmaktadır. Hayat pahalılığının 
yükü altında vatandaş ezilmektedir. Daha ön
ceki bütçelerin müzakereleri sırasında, hayat 
pahalılığı yoktur, vardır, fiyat istikrarı Hükü
metçe vardır ienilir muhalefet tarafından yok
tur denilir, fakat son kararlarla artık Hükü
met de bunun varlığını kabul etmiştir. Para 
ayarlaması ile bir istikran teinin gayreti içine 
girmiştir. Gönül isterdi ki, hakikaten devalü
asyonla umulan istikrar temin edilmiş olsun. 
Fakat devalüasyon kararını mütaaktp Hüküme
tin bizzat İktisadi Devlet Teşekkülleri mamul
lerine yaptığı zamlarla bizatihi kendisi fiyat 
artışı ile hayat pahalılığına ve fiyat istikrarsız
lığına sebeboln.uştur. 

Bu cümleden olarak devalüasyon karannı 
mütaakıp akaryakıta ve şekere zamlar getir
mesi devalüasyonla beklenen , fiyatın artmıya-
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cağı hususundaki temenni ve görüşlerin aksine 
bir tutumu gerektirmiş ve bunu takiben de ser
best piyasada diğer emtia fiyatlarında artış ol
muştur. 

Ücretler ve diğer emtiaların fiyatlarının art
ması ve bu artışın şimdiki halde de devam edişi, 
bu yarışma bizi bir enflâsyonun eşiğine getirmiş 
bulunmaktadır Diğer bir ifade ile ücret ve fi
yat yarışması bir enflâsyonu zorlamaktadır. 
Enflâsyon tehdidi yanı sıra bu fiyatların artma
sında âmil olan devalüasyon kararını mütaakıp 
fiyatları artırılan emtianın bilhassa iktisadi 
Devlet Teşekkülleri mamullerinin tesbiti yapıl
madan anî olarak fiyatlarının artırılmış olması 
bâzı müesseselere ve aracılara menfaat temin et
miştir. Bilhassa ithal mallarının tesbiti yapı
larak devalüasyon kararının ilânı ekonomik ha
yatımızda beklenen sükunu ve fiyat istikrarını 
temine yeterli olabilirdi. Bunun aksi bir tutum 
malesef umulanı gerçekleştirmemiştir. 

A, ?. ;ktr1mnın programını tetkik ettiğimiz 
zaman serbest rekabet piyasası içerisinde arz 
ve talebe göre fiyatın teessüs edeceğini kabul 
eder. Bu arada karma ekonomiye de taraftar 
olduğu belirtilir. Elbette ki Ticaret Bakanlığı 
A. P. programına uygun olarak bu politikayı 
yürütmüş olması icabeder. Arz ve taleple fiyat 
teessüs edeceğine göre fiyat artışları karşısında 
arza da talebe de müdahale gerekli demektir. 
Çünkü karma ekonomi buna imkân verir. Ar
zın eksikliği halinde onun çoğaltılması müm
kündür. Bunun için daha önceki bütçe müza
kerelerinde Güven Partisi olarak bâzı tavsiyeler
de bğulunmuştuk. Büyük istihlâk merkezle
rinde soğuk hava depolarının yapılması ge
reklidir demiştik. Büyük maazalarm fiyat 
ayarlaması yönünden teşfiık edilmiş olması, te
sisi ioabettirir demiştik. Hattâ bendeniz bu 
arada istihsal merkezlerinde dahi soğuk hava 
depolarının gerekli bulunduğunu bugünkü fi-
rigorofik tesisattı kamyonların bulunuşu mu
vacehesinde istihsal merkezlerinden istihlâk 
merkezlerine şevkte bir kalite bozukluğu 
mümkün olamıyacağını beyan ederek geçen 
'bütçelerde tavsiyeye şayan bulmuştum. iıiaa-
lesef bugüne kadar bu yolda bir merhale 
kaydedilmemiştir. Soğuk hava depoları istih
lâk merkezlerinde dahi mahdut sayıdadır. 
Müstahsil ve müstehlik yönünden ehemmiyet 

taşıyan bu tesislerin biran önce kurulmasında 
fayda mülâhaza ederiz. Müstahsil büyük üc
retler ödiyerek soğuk hava depolarına mal 
depo etmekte, talebin çokluğu ile, talep mu
vacehesinde piyasaya arz etmektedir, ödenen 
yüksek fiyatlar, depolama ücretleri daima 
müstehlikin sırtından çıkmaktadır. Şu halde 
hayat pahalılığının yükünü hafifletmekte so
ğuk hava depolarının mevcudiyeti, çokluğu 
gerekli ve lüzumlu bulunmaktadır. 

Talebin çokluğu halinde istihlâk madde
lerinde bu gribi tedbirler tavsiye edilebileceği 
gibi. diğer kullanılan ihtiyaç maddelerinde 
de eğer iç piyasada tüketim fazla ise bir müd
det için ihtiyacı" karşılamak ve fiyatı düşür
mek mülâhazası ile bâzı emtialar için güm
rüklerden geçişe müsaade dahi edilebilir. 

Bu arada zirai istihsalimize lüzumlu bulu
nan ekipman fiyatlarının hattâ modern cihaz
larının bulunmayışı muvacehesinde bâzı eş
yaların, makinaların girişine müsaade edil
melidir. Bu cümleden olarak mibzeri örnek 
gösterebilirim. 

Arkadaşlar tarımın Türkiye'de gelişmesi 
için gübreye, sertifikalı tohuma, fennî ziraat© 
büyük ihtiyacolduğu, kullanılması gerekli bu
lunduğu muhakkak. Fakat görüyoruz ki, va
tandaşa verdiğimiz gübreyi eliyle toprağa 
atmaktadır. Şu halde teknik cihaz olan mib
zeri orta halli çiftçi alamamaktadır. Bunu 
alabilmesi için bir miktar olsun ithaline mü
saade etmelidir. Çünkü fiyat düşsün ve bu 
halde de orta halli çiftçi bunu temin etme 
imkânını bulabilsin. Aksi takdirde vatandaş 
gübreyi, elle atıyor ki, bunun verime et
kisi eksik olmaktadır. Bir cihazla atma yeri
ne el ile atma arasında büyük fark bulunmak
tadır. 

Tarıma ilişkin görüşlerimizi arz ederken 
buğday fiyatlarının tesbitinde müstahsilin 
çok aleyhine bir tutumun bulunduğunu da 
tebarüz ettirmek isterim. Bilhassa devalüasyon 
kararının buğdaya verilen taban fiyattan 
sıonra ilânı tarım çiftçisinin aleyhine olmuş
tur. önümüzdeki yıllarda bu zararı telâfi 
için Ticaret Bakanlığının buğdaya ve tahıla 
vereceği fiyatlarda dlaha insaflı ve bugünkü 
şartları göz önünde bulundurması icaibetmek-

I tedir. Devalüasyon kararından sonra bütün 
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maliyet unsurları artmıştır. Sertifikalı tohum 
fiytatları yükselmiş, suni gübre fiyatları Hü
kümetin muhtelif kararlarına ve ilânlarına 
rağmen artmış, ekipman ve akaryakıt fiyat
ları artmış. Şu halde bütün girdiler maliyet 
yükseldiği halde buğday fiyatlarının deva
lüasyondan önceki üzere kalıışı, Türk Çiftçisi
ni mağdur etmiştir. Yeni, Haziran ayındaki 
fiyat te=1bitinde bu hususun göz önünde bu
lundurulması icalbetmektedir. Seçim bölgemde 
ziraat odaları toplantismida bir münasebetle 
bulundum. Köylü gayet güzel bir orantı 
kurmaktadır : «9 lira değerindeki bir emtia, 
devalüasyon kararı ile 15 lira ederse 90 ku
ruşluk buğdayın ne yapması lâzımdır» şek
linde bir orantı kuruyor ve buğday fiyatını 
150 kuruş olarak tesbit etmektedir. 

Arkadaşlar yalnız maliyet artmıyor, çift
çinin aldığı emtianın, hayat pahalılığının da 
artışı nazarı itibara alınırsa onun geçinebil
miş olması, onım mahsulünün karşılığını de
ğer pahasına alabilmiş olması için kendisinin 
hakkı olan parayı vermiş olmaklığımız icaıbe-
der. Bu fiyat verişte yalnız müstahsili tatmin 
cihetini düşünmüyoruz. Bu yıl 600 000 ton buğ
day ithal ediyoruz. Eğer buğday müstahsılına 
biz değer pahasını ödersek buğday ithal etmek
ten kurtuluruz. Çünkü değer pahasına mahsu
lünü satamıyan müstahsil diğer ekim türlerine 
kaymaktadır. Tütün ekmektedir, pancar ek
mektedir, veyahut ağaçlandırmaya, uzun vade
li yatırımlara kaymaktadır. Bunu önlemek için 
ekim sahalarının daha çok buğday ekimini sağ
lamak için behemahal buğdaya değer pahasını 
tesbit etmiş olmaklığımız lâzımdır. Denecektir 
ki, buğday fiyatları yükselirse müstehlik olarak 
ekmek yiyenler pahalıya alacaklardır. Hayır ar
kadaşlar. Buğdaya tesbit edilen fiyat üzerinden 
hiçbir zaman ekmek fiyatları tesbit edilmemek
tedir. Ofisin satış fiyatı üzerinden ekmeğe fi
yat tesbit edilmektedir. Şu halde ofis pahalıya 
sattığı takdirde ekmeğe intikal eden fiyat da 
yüksek olmaktadır. Ofisin pahalıya satışları pi
yasadan buğdayı pahalı aldığı için değil, faizle 
para kullandığı için, masraflı hizmet gördüğü 
için olmaktadır. Eğer buğdayın maliyetini daha 
düşük bir fiyatla temin edebilmiş olsa, masraf
ları düşük olsa tahmin ediyorum ki, ekmeğe in
tikal eden fiyat daha düşük olacaktır. Ofis fi

yatlarının yüksek olduğunu ifade ettim, bunu 
söylerken faizle para kullandığını söylüyorum. 
Bunu söylerken lüzumsuz masraflar yap
tığını söylüyorum. Bu arada bir örnek 
vermek isterim : Bir münasebetle bu yıl 
vazifeli olarak Amerika'ya gittim. Ar
kadaşlar Vaşhington'da bir teşkilat var. 
«Buğday alım bürosu» var. Türk çiftçisi olarak, 
buğday yetiştiren bir memleket olarak alın ya-
zımızmış gibi yılın 12 ayında orada oturan bir 
teşkilâtı gördüm. Elbette ki bu bir masraf ihti
yarını gerektirir. 

Arkadaşlar Türkiye ̂ de yılda 1 000 000 civa
rında nüfus artmakta, tüketim yılda fert başı
na 220 kilo olduğuna göre 220 000 ton buğdaya 
ihtiyaç var, demektir. Fakat mevcut eksikliği 
de nazarı itibara alırsak bugünkü fennî ziraat 
muvacehesinde eğer girdileri düşürüp ekipma
na riayet eder, sertifikalı tohumu tatbik eder, 
gübreyi tatbik edersek buğday ithal etmekten 
kurtuluruz. Ama tabiî ektirmek kaydiyle. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi ancak çiftçiye emeğinin 
karşılığını verdiğim takdirde o ekim yapacak
tır. O ekim yaptığı takdirde istihsal artacak
tır. İstihsal artınca da ben buğday ithal etmek
ten kurtulacağım. Müstehlike intikal edecek 
fiyatı arz ederken ofisin maliyeti yükseltme
mesi lâzımgeldiğini tebarüz ettirmiştim. 

Arkadaşlar devamlı olarak söylenir ekmek 
çeşitleri, tipleri değiştirilsin denilir. Küçük 
ebatta olsun, israf önlensin denilir, Patates ka
rıştırılsın denilir. Bunların hepsi birer tedbir
dir. Bunlar yapılmadığı takdirde biz o teşkilâtı 
orada besliyeceğiz, yılda da 600 000 ton buğ
dayı ithal edeceğiz arkadaşlar. 

Bendeniz bir çiftçiyim fennî ziraat yapma
dan önce dönüm basma elde ettiğim buğday 150 
kilo idi, bugün fennî ziraati tatbik ediyoruz 
dönüm basma 350 kilo civarında buğday elde 
ediyoruz. Şu halde bir artış vardır demektir. 
Ama neden buğdayın ithaline devam ediliyor? 
Artan nüfus var ama istihsal yönünden buğda
yın artış temposu % 50 ye yakındır arkadaşlar. 
Çiftçi buğday ekmiyor, daha zahmetli ve tehli
keli olduğu halde pamuk ekiyor. Daha zahmetli, 
daha tehlikeli olduğu halde, ilâçların kifayet
sizliği muvacehesinde. Tütünü, - tahdidedilmiş 
olmasına rağmen - ekmek için Hükümeti zorlu
yor. Keza pancar ekim sahaları mahdudolma-
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sına rağmen hükümetleri zorlıyarak ekim saha
larını artırmak istiyor. Devamlı kaymak istiyor. 
Şu halde onun kârlı bir ziraat olduğu kanaati 
kendisinde hâkim olursa elbetteki buğdayı eke
cektir. 

Buğday fiyatları diğer dünya devletleri ile 
mukayese edildiğinde de düşüktür arkadaşlar. 
Bilhassa Ortak Pazar memleketleri fiyatları ile 
mukayese ettiğimiz zaman - önümde cetvel ha
linde durmaktadır. - 1967 - 1968. 1968 - 1969 
fiyatları ne tesadüf ki, hepsi aynıdır. Sert buğ
day 125, yumuşak buğday 106 kuruş civarın
dadır. Tahmin ediyorum - 1970 fiyatları gelme
miş, tesbit edemedik - bunun daha da üstünde
dir. Şu halde Ortak Pazar memleketlerindeki 
fiyatlar da bu şekildedir. Buğday ithal eden mem
leketlerde - yine rakamlar var arkadaşlar - dai
ma fiyatlar yüksek tutulmuştur. Buğday ithal 
ettiğimize göre istihlâki dengeli tutabilmiş olma 
yönünden içteki fiyatın yükselişi, bize döviz ta
sarrufu sağlıyacağı yönünden yine tavsiyeye şa
yandır. Şu halde burada buğday fiyatları yö
nünden çiftçinin alınterinin karşılığının öden
mesi lâzımgeldiğini tebarüz ettirdikten sonra 
dış ticaretimize ilişkin görüşlerimizi arz etmek 
isterim, 

Klâsik ihraç metaımız olan pamuk, tütün, 
üzüm, incir ve fındığı gönlümüzün istediği şe
kilde ve kârlı bir pazar bulup, değerlendirerek 
satamıyoruz ve artık bu klâsik ihraç metaları-
mızın dışında da ihraç mallan arama gayreti 
içinde değiliz. 

Arkadaşlar, bugün tütünümüzü ihraç için 
türlü tâvizler, türlü garantiler, türlü anlaşma
lara girmek lüzumunu hissediyoruz. Ben bunu 
şahsan lüzumsuz buluyorum, işitiyoruz ki, hat
tâ her gün tadıyoruz ki, piyasada bizim siga
ralarımızı hudut boylarımızdan kaçırıyorlar-
mış. Biz tütün satıncıya kadar sigara satmak 
suretiyle kendi tütünlerimizi değerlendirmek 
yolunu artık tutmalıyız. Makbul bir nesne ol
muş bizim sigaralarımız. Kaçırıldığına göre ta
lep vardır. Şu halde derhal bu maddenin sekli
ni değiştirerek ihracı bize büyük kâr sağlıya-
caktır. Hattâ sanayi yönünden de istihdam gücü 
yaratacaktır. 

Arkadaşlar, hudut boylarından her gün için 
hayvan kaçırıldığını, duyuyoruz. Dış piyasada 
et fiyatları yüksekmiş. Hakikaten Türkiye'de 

et istihlâki gerekli hattâ vatandaşımız yeter 
miktarda et istihlâk edememektedir. Ama bir 
realite var ki, hudut boylarında da kaçırılmak
tadır. O halde işte et istihsalini yükseltmek ge
reklidir. Hüdai nabit kara keçiye bizim yerli 
ırk koyunumuza veyahut kara sığıra bırakmı-
yalım. Et hayvancılığına kaymamız zaruridir. 
Hayvan türlerinin biran evvel Türkiye'de ge
liştirilip, et sanayiimiz kurularak et ihracımız 
bir program dâhilinde yapılırsa elbetteki, çok 
büyük döviz sağlıyacaktır. Girmiş bulunduğu
muz Ortak Pazarda tahmin ediyorum ortakla
rımızın buna yakın bir gelecekte büyük ihtiyacı 
olduğu muhakkaktır arkadaşlar. 

Şu halde Ticaret Bakanlığından istirhamı
mız şudur ki, et ihracını plânlamak ve organi
ze etmeliyiz. Evvelâ Ziraat Bakanlığı ile bir 
teşriki mesai yapılarak organize edilerek et 
türü hayvancılığın çoğaltılması lâzımdır. Et 
bahsine girmişken arkadaşlar, dış ticaretle il
gili bir temenniyi de bu vesile ile arz etmek is
terim. Küçükbaş hayvan kesen bir memleket 
olarak biz dünyada mahdut sayılan devletler
den birisiyiz. Şu halde küçükbaş hayvan deri
sine olan dünyadaki talep çok fazladır. Biz her 
sene programlarda, plânlarda «ham deri ihracı 
önlenecektir» kaydını koruz, fakat yine küçük
baş hayvan ham derisini ihracederiz. Arkadaş
lar, bu sanayi dalı bizde çok eskidir. Bunu ge
liştirmemiz lâzım. G-eliştirmemiz lâzım ki, bugün 
konfeksiyon olarak dünyada makbuldür, talep 
vardır arkadaşlar. Maalesef bizim ham deri sat
tığımız Yugoslavya, Bulgaristan bunu işliyor, 
bizim deri konfeksiyon sanayiimize rekabet et
mektedir. İstirham ediyorum, sayın Bakanlık 
ricalinden ham deri ihracı artık kesin olarak 
yasaklanmalıdır ve bunun sanayii kurulmalı, 
mamul deri olarak satmalıyız. Bizim mamulleri
mizle rekabet edecek Yugoslavya'ya, Bulgaris
tan'a bunu vermemeliyiz. 

Arkadaşlar, et sanayiini geliştirelim dedim. 
Tarım Bakanlığını alâkadar eden bir konu ol
duğu halde Mehmet Pırıltı acaba niçin bunu 
burada bahsetti dersiniz. Yem ile ilgili bir mev
zu için Ticaret Bakanlığını ilgilendiriyor o kı
sım ki, ondan bahsetmiştim. 

Arkadaşlar, geçen sene kepek ihracı durdur-
tulsım dedim. Maalesef devam edilmektedir. Ar
kadaşlar, pamuk küspesi ihracedilmesin dedim, 
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devam ediliyor. Bilhassa kliring anlaşmaları 
dolayısiyle pamuk çekirdeğinin küspesi satıl
maktadır. Geçen yıl 70 kuruştu, bu yıl 120 ku
ruştur. 120 kuruşa alman bir küspe ile besicilik 
veya sütçülük yapılabilir mi? Bunların fiyat
larının artışı, elbetteki bu tür mesaiye, fırsat 
vermemektedir. İhraçtan elde edeceğimiz dövi
zi et ihracederek alalım diyorum. Küspe ve ke
pek satımyalım ama et satalım, yahut da sütten 
istihsal edilen mallan satalım diyorum. Vatan
daşımız iç piyasada 25 liraya tereyağı değil, 15 
liraya yesin diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayın. 
MEHMET PIRILTI (Devamla) — Bağlıya-

yım, efendim. 

Yaş meyva ve sebze ihracına önem verilme
lidir. Talep vardır arkadaşlar. Fakat maalesef 
yalnız narenciye mevzuunda basan kaydediyo
ruz. Yoksa Şimali Avrupa ve Orta Avrupa de
vamlı olarak sebze ve meyvalarımıza talep duy
maktadır. Nedense bizim dış ticaretimizde bir 
çekingenlik, bir utangançlık hissediyoruz. Biz 
hatalı yapıyormuşuz, biz ayıplı gönderiyormu-
şuz. Arkadaşlar belki menfaat temini için bir 
firma bir şahıs böyle bir harekette bulunabilir, 
ama bugün bunların kontrolü bilhassa ihracatı 
Geliştirme Merkezinin ehemmiyeti ortadadır. 

Kendisini gösterir, fonksiyonunu icra eder. 
Bu şekilde ihraca mâni olur. Biz topyekûn Mil
lî Güven Partisi olarak deriz ki, Ticaret Bakan
lığı ihracatı geliştirme mevzuunda yeterli ola
mamaktadır. 

Bugünkü dünya devletlerinin ilerleyişinde 
bilhassa dış ticarete verilen ehemmiyet muvace
hesinde bir dış ticaret bakanlığının kurulması 
lüzumunu belirtiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu 
bakımdan dış ticaret bakanlığının kurulması, 
eğer kurulmıyacaksa ki, - elbetteki bugünün 
iktidarı Ticaret Bakanlığı kanaliyle bunu yü
rütmektedir. Lütfen dış ticarete ehemmiyet ve
relim ki, dış ticaret açığımız kapansın, dışta iti
barımız olsun içte güvenimiz olsun, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, Milli 

Birlik Grupu adına. 
MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, üretim faaliyet kollarının millî 

gelirdeki oranlanna bakıldığı vakit ülkemizde 
ticarete dayalı faaliyetlerin millî gelir artışına 
ancak % 8 - 8,5 oranında bir katkıda bulun
dukları görülür. Bu Ticaret Bakanlığı ile ilgi
li faaliyetlerin tüm ekonomik hayatımızda kü
çük bir yer kapladığı anlamına gelmez. Aksine 
başka sanayi sektörü olmak üzere diğer bütün 
üretim dallanna ait faaliyetlerin ilk dönemle
rinde de Ticaret Bakanlığı görevleri içerisine 
giren pek çok iş vardır. Başta her türlü mad
denin ithalât ve ihracatına ait işlemler olmak 
üzere iç piyasanın düzenlenmesi ve geliştirilme
si, bankacılık, sigortacılık, kredi işlemleri, ya
bancı sermaye, yerli ve yabancı şirketler, iki 
taraflı ya da çok taraflı ekonomik ve ticari mü
nasebetlerin düzenlenmesi, ticari konjonktürün 
izlenmesi Bakanlığın geniş çalışma alanlannı 
teşkil etmektedir. Bütün bu alanlarda Bakan
lığın alacağı doğru veya yanlış kararlar bütün 
ekonomik hayatımızı derin etki altına alacak 
sonuçlar doğurur. 

1970 yılında fiyatlarda önemli artışlar ol
muştur. Toptan eşya fiyatlannda 1968 yılında 
% 4,6, 1969 yılında % 6 oranındaki artışlara 
mukabil 1089 - 1970 Eylül aylarının mukayese
sinde % 8,1 fiyat artışı vardır. Bu artışda de-
vaiüas,; unun etkisi henüz görülmemektedir. 
1970 fiyat artışı ortalamasının % 2 nin üstünde 
olacağı ve bunu.1 1971 de daha da artacağı mu
hakkaktır 1965 yılından beri geçim endeksleri 
1933 yılı 100 itibar edildiğine göre Ankara'da 
107,6 dan 147,1 e yükselmiştir. Yani 7 yıllık 
yükseliş oranı % 36,7 dir. istanbul'da 104,8 den-
154,9 a yükselmiştir. Yani yükseliş oranı % 47.8 
dir. Son aylarda toptan eşya fiyatlarında 
aylık yükseliş hızı iki civanndadır. Devam et
mekte olan fiyat artışlan üzerinde kısmen mev
simin de etkisi bulunmakla beraber, asıl nede
nin özellikle devalüasyon ve son iktisadi karar
lar olduğunda şüphe yoktur. Resmî fiyatlara 
yapılan zamlar devam etmekte ve çeşitli neden
lerle maliyetler yükselmekte olduğundan fiyat 
artışlarının 1971 yılında da en az aynı hızla de
vanı edeceği, yıl sonundaki fiyatların Ocak 
1971 fiyatlarından en az % 20 yüksek olacağı 
muhakkak gibidir.. Bir enflasyon bahis konusu 
olursa ki, kanaatimizce büyük bir ihtimal içe
risinde 1971 yılı içinde kı^mi fcdr enflasyon ola
caktır. Bu fiyat yükselişi enflasyonu paranın 
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iç değerindeki azalış oranından biraz daha faz- I 
la olarak etkilenecektir. 

Devalüasyon kararından beri istikrarsız bir 
durumda gelişemiyen piyasalar son defa bir de 
yıl sonu durgunluğunun etkisi altına girmiştir. 
Dış piyasaların tahditli olması dolayısiyle dış 
satışlar azalmış, yıl sonu hesaplan ve hızlanan 
fiyat artışları karşısında iç satışlar da çok ya
vaşlamış olduğundan piyasalardaki durgunluk 
artmıştır. Tedavül hacminde büyük çapta artış
lar kaydedilmiş olmasına rağmen, piyasada git
tikçe artan bir para darlığı hissedilmektedir. 

Bu durumun başlıca iki nedeni görülmekte
dir. Önce devalüasyonun direkt tesiri ve fiyat 
artışları dolayısiyle aynı hacimde işi çevirmek 
için şimdi daha çok paraya ihtiyaç hissedilmek
tedir. 

îkinci olarak hızlı fiyat artışları karşısında 
talebin daralması sürüm tıkanıklılığına sebebi
yet vermiş ve biriken stokların paraya çevril
me olanağı sınırlanmıştır. 

1970 yılı içinde banknot hacminde % 25 gibi 
şimdiye cljk görülmemiş oranda artış kaydedil
miştir; emisyondaki artış özellikle Ağustostan 
yani devalüasyon kararından sonra hızlanmış
tır. Para arzmdaki bu artışın enflasyonist bas
kıyı da artırdığına ve fiyat artışlrını hızlandır
dığına şüphe yoktur. 

I muafiyet içinde gittikçe çoğalmaktadır. Yabancı 
menşeli kaçak çaylar, Ankara'ya kadar bütün 
Doğu ve Güney bölgemizde yerli çayı piyasa
dan sürüp atmıştır. Kalkınma ihtiyacı içerisin
de bulunan az gelişmiş bir ülke olarak Türkiye 
uzun yıllardan beri, genellikle îkinci Dünya 
Savaşının bitiminden beri dış ticaret dengesin
de açık vermektedir. Bu açık yıldan yıla gide
rek artmaktadır. Bunun sonucu olarak da bu 
açıklar, dış borçlarla kapatılmakta ve dış borç
lar gittikçe kabarmaktadır. 1950 yılı ile 1970 
yılı arasındaki 20 yıllık dönemde dış ticaretimiz 
3 484 000 000 dolar açık vermiştir. Bunun % 47,7 
sini teşkil eden 1 661 000 000 doları plânsız dö
nem içerisinde, % 52,3 ünü teşkil eden 1 milyar 
823 milyon doları da 1963 ten sonra, plânlı dö
nemde dış ticaret dengesinde verilen açıktır. 

Plânlı kalkınma döneminde sanayileşmeyi 
gerçekleştirmek amaciyle öngörülen makina, 
teçhizat, sanayi hammaddesi gibi yatırım mal
lan ithalâtı artınldığı için ve de buna paralel 
olarak ihracat geliştirilemediğinden dış ticareti
mizde de açıklar büyümüştür. Kalkınma, amaç
larından saptınlırsa, plân ilkeleri bir kenara 
itilirse bir gün gelecektir ki, milî gelir önceki 
yıllann ithalât programlanna göre geliştirilemi-
yeceği için arkamızda; ödenmesi güç, gelecek 
kuşaklan ezen, bütçe olanaklannı tahribeden 
milyarlan aşan borçlar bırakacağız. O zaman 
ekonomimizin dışa bağımlılığı daha çok arta
cak, daha çok sömürüleceğiz. Dış ticaretimizde 
denge sağlamanın yolu ihracatı artırmak ve 
lüks tüketim mallan ithalâtını durdurmak, her 
türlü kaçakçılığı, döviz kaçakçılığını önliyecek 
etkili tedbirler almaktır, tç ve dış pazarlar ara
sındaki fiyat farkından dolayı tıkanan ihracatı 
artırmak amaciyle, 1970 yılı içinde başvurulan 
% 66 oranındaki devalüasyonun da şimdilik 
ihracatın gelişmesini sağlıyacak bir süreç olaca
ğı görülmemektedir. Bir defa devalüasyon ön
cesinde, ihracatı tıkanmış elde çok miktarda ih
raç malı stoku yoktu. Devalüasyonun Türk pa
rasının değerini düşürerek serbest piyasadaki 
döviz karaborsasını önliyeceği, bu suretle döviz 
rezervini takviye edeceği düşüncesi de bir süre 
sonra askıda kaldı. Çünkü, ülkemizin ekonomik 
düzenindeki bozukluk, dolar, sterlin, mark gibi 
yabancı paraların karaborsa değerini daima res
mî kurun üstünde tutacak bir ortamı yaratmak-

Devlüasyon aslında büyük ölçüde maliyet 
yükseltici bir para operasyonu olduğu için önü
müzdeki dönemde fiyat artışlannın nedeni ola
caktır. 1971 yılında maliyetlerin yeni kurdan 
yapılacak ithalâta göre hesaplanması fiyatları 
yükseltecektir, ülkedeki üretimin özelliği ne
deni ile dış ekonomilere yani ithalâta bağlı ol
ması fiyatlar genel seviyesinin her devalüas
yondan sonra ve paranın düşürülen kıymeti 
oranında yükselmesine sebep olmaktadır. 

Diğer yönden ağırlaşan geçim şartlan yüzün
den 1971 yılında yapılacak yeni toplu sözleşme
ler de maliyetlerin ve dolayısiyle fiyatlann yük
selmesinin bir nedeni olacaktır. 

İthalâtın tüketim kollarına ayrılan oranı dü
şük ise de özellikle son yıllarda Güney smırla-
nndan ve deniz yolu ile hattâ Marmara sahille
rinde aleniyete yakın bir cüretle yapılan kaçak
çılık nedeni ile iç piyasa her türlü lüks tüketim 
mallariyle işba halindedir. Büyük şehirlerimiz
deki Amerikan pazarlan kontrolsuz, vergisiz bir 

— 553 — 



C. Senatosu B : 37 

tadır. İthalâtçı ve ihracatçı mutlu azınlığının 
sonsuz lüks tüketim ihtiyacının dı§a bağlı olma
sı, toplumun bir tüketim ekonomisi içinde ihti
yaçlarının artırılması, dış ticarette fatura oyun-
lariyle büyük ölçüde dövizin yurt dışına atılma
sının sebebi olmaktadır, 

İş hayatımızdaki vurgunlar ve aşırı kârlar 
yabancı lüks tüketim mallarına karşı ve dış se-
•hayatlere karşı ilgiyi kamçılamaktadır. Bütün 
bu nedenlerle doların serbest piyasadaki değeri 
daima resmî kurun üstüne çıkmaktadır. Nite
kim, devalüasyon öncesinde serbest piyasada 13 
lira civarında olan dolar, devalüasyondan sonra 
hemen 15 liranın üstüne fırlamış ve gittikçe 
yükselmeye devam etmiştir. Sağlam bir ekono
mide bir devalüasyon sonunda hemen böyle bir 
durum meydana gelmezdi. İç piyasada fiyat is
tikrarının sağlanması devalüasyonu başarıya 
ulaştıracak en önemli etkendir. Oysa görülüyor 
ki, Hükümetin bu yolda bir gayret içinde görül
mesine rağmen, iç piyasada fiyatlar artmaya 
başlamıştır. Özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsle-
rince üretilen mallardaki fiyat yükseltmeleri, iç 
piyasada diğer malların fiyatlarının da artmala
rını tahrik etmektedir. Özellikle Devlet Personel 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdi
ği ve bu nedenle bütçede altı milyarı aşan cari 
harcamalardaki artış, bunun sonucu olarak yatı
rım programlarının kısıtlanması gibi bir dönem
de yapılan devalüasyon, hep birlikte göreceğiz 
ki, 1971 yılında enflâsyonu hızlandıracak, Türk 
ekonomisini bir bunalıma sokacaktır. Bu gidiş 
ancak ekonomik hayatta Anayasanın öngördüğü 
köklü reformlarla önlenebilecektir. Aksi halde, 
iç piyasada fiyat artışları, ihracatın tıkanıp ge-
lişememesi, serbest piyasada döviz kurlarının 
yükselmesi, dışa dönük lüks tüketim ve dışar
dan borç edinme imkânlarının daralması, mon
taj tipi suni bir sanayiin ithal ihtiyaçlarını zor
laması, devalüasyon; yeniden fiyat artışları, enf
lâsyon ve yeniden fiyat artışları» kısır döngü
sünden ülkemiz kurtulamıyacak ve geniş halk 
kütlelerinin ekonomik ve sosyal bunalımı daha 
da ağırlaşacaktır. 

Kooperatif çalışmaları, iç politikanın girda
bında yöneltildikleri iş alanlarında verimli ol
maktan çok uzaktırlar. Bu durumları ile koope
ratifçilik fikrinin geliştirilmesine engel olmak
tadırlar. Toplum yararına dönük kooperatifçili-
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ğin geliştirilmesi Anayasa emridir. Kooperatif
çiliğin politikadan arındırılması ve ehil ellerde 
yürütülmesi gereğine inanıyoruz. Bugün ülke
mizde dış ticarette etkin ve tutarlı bir uygula
madan söz edilemez. Plân uygulaması dış tica
retteki bozuk düzeni değiştiremediği gibi, plân 
bu alandaki sömürü ve soygunu yasalaştıran bir 
mekanizma haline gelmiştir. İhracatta genellik
le serbesti hâkimdir. İthalât ilse 6 aylık dönem
lerle uygulanan kotalarla yürütülmektedir. Ha
zırlanma ve uygulanma biçimiyle kotalar planın 
ve kalkınmanın gereklerinden ziyade egemen 
sınıfların çıkarlarına riayet eden bir sistemdir. 
Dış ticaret esas itibariyle Ticaret Bakanlığı 
içindeki Dış Ticaret Dairesi tarafından yürütül
mektedir. Bu örgütün yurt dışında da sayısı ol
dukça kabarık, ticaret mücavir ve mümessillik
leri vardır. Bunlar olumlu bir iş yapma olana
ğından yoksundurlar ve her yıl milyarlarca do
larlık döviz kaybına sebebolmaktadırlar. Aslın
da bu dış müşavirlik ve mümessillikler dış gö
rev arpalıklarından ibarettir. Dış ticaret siste
mimizin bugürj|rü uygulamasında (ithalât ve 
ihracatın önemsiz bir kısmı, her hangi bir esasa 
dayanmaksızın doğrudan doğruya kamu kuru
luşları tarafından yapılmaktadır. Dış ticarette 
yıllardan beri karşılaşılan döviz sıkıntısı, ül
kemizin daha hızlı kalkınmasını kısıtlıyan önem
li bir dar boğazdır. Bunun sonucu olarak alı
nan dış yardımlar ise, siyasal ve ekonomik 
yönden Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını ar
tırmaktadır. Bu bağımlılık, bu ekonomik dü
zen içerisinde yıldan yıla ek gider çoğalmak
tadır. Bundan kurtulmak için döviz israfla
rına son veren ve döviz tasarruflarını artıra
cak olan köklü tedbirlerin öncelikle alınma
sında kesin zorunluluk vardır. Halkın yara
rına ve ülkenin gerçek değerleri içerisinde kal
kınmasına çalışan bir yönetimin dış ülkelerin 
tuzağına düşmeden başarıya ulaşabilmesi için, 
dış ticaret sorununun kesinlikle çözümlenme
si gerekir. Dış ticaretin millîleştirilmesi, bu 
alanda alınması gerekli tedbirlerin başında 
gelir, ithalâtın tümünün devletleştirilmesi, ih
racatın ise başlangıçta büyük kısmını mey
dana getiren başlıca maddelerin ihraç teke
linin devlete verilmesi bu yönde alınacak en 
radikal tedbirlerdir, ithalât ve ihracat, devlet 
tarafından kurulan devlet şirketleri tarafından 
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yürütülmektedir. Önerdiğimiz; dış ticaretin dev
letleştirilmesi şu ekonomik yararları sağlıya-
caktır:. 

Evvelâ, sermaye telâşlılığı ortadan kalka
cak ve bu yolla meydana gelen döviz kaybına 
son verilecektir. İkinci olarak, dış ticaretten 
mutlu bir azınlığın elde ettiği haksız ve aşın 
kazançlar önlenecek, buradan elde edilen ge
lir kamu tarafından toplum yararına kulla
nılabilecektir ve nihayet üçüncü olarak da/kıt 
bir kaynak olan dövizin daha rasyonel ve plân 
amaçlarına uygun amaçlarda kullanılması sağ
lanacaktır. Dış ticaretin devletleştirilmesi, hızh 
ve etkin bir kalkınmaya yönelen gerçek plân
lamanın vazgeçilmez bir aracıdır. Hızlı bir eko
nomik gelişme sonu, ancak her alanda etkin 
ve emredici bir plânlama ile çözümlenebilir. 
Bunda dış ticaret, plânın önemli bir parçası 
ve aracı olacaktır. Yurt içinde üretilmiyen ya 
da yeterli miktarda üretilmiyen ve kalkınma
nın gerçek ihtiyaçlarına göre ithal edilmesi ge
reken malların listesi ve miktarları ile bu it
halâtı finanse edecek ihracat tahminleri, böy
le bir ortamda en rasyonel biçimde yapılacak ve 
yürütülecektir. Dış ülkelerle olan mübadele
nin uzun dönemli bir plâna bağlanması müm
kün olacaktır. Uzun dönemli fiyat anlaşmala
rının ise plânlı bir ekonomi açısından büyük 
önem taşıdığı açıktır. 

Türkiye'de kapitalizmin ulusal ekonomi aley
hine hızla gelişen kesimlerinin biri de banka-
kacılıktır. Bilindiği gibi bankalar para ticareti 
yapmaktadırlar. Paralar düşük faizle halktan 
toplanmakta ve* yüksek faizlerle özel sektöre 
ve özellikle de ticari ve spekülatif alanlara 
verilmektedir. Halk kendi parasının kullanılışı 
üzerinde söz sahibi değildir. Halkın parasını 
kullanan bankalar kötü ve yolsuz yönetimle
ri yüzünden iflâs edince de, mevduat sahip
lerinin paralarını yine Devlet, halktan topla
nan parlarla ödeme durumunda kalmaktadır. 
Para ticareti alanında mevcut şiddetli reka
bet, bankaların kredi maliyetini artırmakta, 
ticaret ve üretim dallarında fiyat yükselme
lerine sebebolarak, halkın büyük çoğunluğu
nun yaşantısını olumsuz yönde etkilemekte
dir. Mevduatı toplıyabilme rekabeti ve ama-
ciyle her banka en pahalı yerlerde pek büyük 
masraflı şubeler açmak, çok sayıda personel kul

lanmak, cazip ikramiyeler vermek;, hattâ bâzan 
mevduata el altından mevzuat dışı yüksek 
avantajlar sağlamak durumundadır. Böylece 
aslında % 3 olan mevduatın maliyeti çok yük
selmektedir. Ayrıca, yüksek faizler sağlamak 
amaciyle verilen kredilerin önemli sayılabile
cek bir kısmı, bozuk düzenin hileli konkordato
ları sebebiyle geri dönmemektedir. Bu tür batak 
krediler özellikle özel bankalarda yüksek oran
lara ulaşmaktadır. Para ticaretindeki bu ak
saklıklar kredilerin faiz oranlarını yükselterek, 
piyasayı pahalılık yönünden etkilemektedirler. 
Bu koşullarda bankaların kredi maliyetleri ve 
kredi faaliyetleri ekonomik gelişmeyi firenliye-
cek ve yolundan saptıracak biçimde çok yü]k-
sek olmaktadır. Kendiler üretken faaliyetler
den çok, ekonomik kalkınma açısından zarar
lı spekülatif alanlara kaymaktadır. Bir kısım 
büyük tefeciler dahi bankalardan sağladıkları 
[kredilerle tefecilik yapmaktadırlar. Böylece 
kredilerin önemli bir kısmı plân hedeflerine ay
kırı kullanılmaktadır. Kalkınma çabasındaki 
bir ülke için halkın parasının kalkınmaya ay
kırı yönlerde kullanılması büyük bir israftır. 
Öte yandan halktan topladıkları paralar sa
yesinde bankalar, büyük bir malî güç ve do-
layısiyle siyasi güç haline gelmekte, siyasi üst 
yapıyı etkilemekte, demokrasinin yozlaşması
na sebebolmakta ve de iktidarları baskı altın
da tutabilmektedirler. Hailem ve kalkınmanın 
aleyhine işliyen bu aksaklıklardan arınmanın 
yolu, bakanların devletleştirilmesidir. Devlet
leştirme banka şubesi sayılarını azaltacak ve 
masraflı rekabete son vererek, kredi maliye
tini indirecek, dolayısiyle kredi faizlerini dü
şürecektir. Kredilerin Kalkınma Plânı önce
liklerine göre kullanılması sağlanacaktır. Fi-
nans - kapitalin politik ve ekonomik egemenli
ğine son verilecektir. Kuşkusuz, böyle bir dev
letleştirme gerçek demokrasi yönünde topye-
kûn bir düzen değişikliği çerçevesinde geçer
lidir. Ekonomik ve politik güç bugün olduğu 
gibi egemen sınıfların elinde kaldığı sürece, 
yalnızca bankaların devletleştirilmesi hiçbir 
şeyi değiştiremiyeceği gibi, örneğini partizan 
gayretlerle kredi dağıtımında gördüğümüz, Zi
raat Bankası kredilerinde olduğu gibi, belki de 
bugünkünden daha kötü sonuçlar verebilir. 
Plânlı bir devletçilik izliyen ve devlet keşi-
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minin ağır bastığı bir ekonomide biri kısa va
deli devlet bankası, öteki uzun vadeli kredi 
ile ilgilenen Devlet Yatırım Bankası, plânlı 
ekonomi açısından zorunlu ve yeterlidir. Ban 
kaların devletleştirilmesi ekonomik hayatın 
toplumu etkiliyen bozukluklarını düzeltecek, 
piyasada mal ve paranın dolaşım hızını ayar-
hyacak en etkin çarelerin alınmasını kolay
laştıracaktır. 

Türkiye'de sigortacılık kalkınmaya yöneti
lecek konuları israf eden zararlı bir gelişme 
göstermiştir. Sigorta şirketleri genellikle ka
zançlarını yurt dışındaki reasüranslara dev
retmek (suretiyle gerçek bir sigorta şirketin
den çok bir komisyoncu olarak iş görmekte
dirler. Yılda 20 - 25 milyon lora döviz bu yüz
den dışarıya gitmektedir. Bu sigorta şirketleri 
topladıkları paraları kalkınmaya yöneltmeyip, 
genellikle bağımlı bulundukları ticaret banka
larının kaynaklarını zenginleştirmekte kulian-
ınaktadınlar. Sigorta kazançlarının önemli bir 
kısmı, Devlet teşebbüslerinin birçok halde lü
zumsuz yere sigorta eğrilmesinden gelnıekte-
dir. Devle* teşebbüslerinin 1960 - 1966 döne
minde sigorta şirketlerine ödedikleri prim 
341 000 000 lira, aldıkları hasar tazminatı ise 
103 000 000 liradır. Diğer yönden bu teşeb-
Ira'slerin kendi kendilerini sigorta etmek için 
kurdukları dahilî sigorta fonlarına aynı dö
nemde 321 000 000 I ra mıahsubedilmiş, fon
lardan mahsubedilen hasarlar ise 28 000 000 
liradır. Eğer bu işte sigorta şirketlerine ve
rilse idi, 293 000 000 lira kadar fark sigor
ta şirketlerine gidecekti. 

Halen yurdumuzda ikisi easürans olmak 
üzere 23 yerli ve 27 yabancı olarak 43 sigorta 
şirketi faaliyet halindedir. Bu şirketlerin 1969 
yılında tahsil ettikleri prim 483 milyon lira, 
verdikleri hasar tutarı da 230 milyon liradır. 
Görülüyor ki, elde ettikleri kâr % 50 nin çok 
üstündedir, ülkemizde (sigortacılığın kalkın
maya yöneltilüneısi gerekli olan fonları israf 
etmesini önlemenin çaresi sigorta şirketlerinin 
devletleştirilmişidir. 

Ortak Pazara ğMşimizle ilgili tartışmala
rın sürüp gittiği bu günlerde grupumuzun bu 
konudaki görüşünü açıklamayı gerekli bulu
yoruz. 

Artan nüfusumuz karşısında ülke kalkınma
sının temel şartının sanayileşmek olduğu or
tadadır. Yıllardan heri gerek kamu yatınm-

• lariyle, gerekse özel sektör aracılığiyle öngö
rülen ekonomik politika budur. Bunca yıl dış 
ticaret dengemizde meydana getirilen döviz 
açığı ve bu nedenle yapılan büyük dış borçlan
malar, göze alman yüksek faizler hep sanayi
leşmeye yönelmek için ithal edilen makina, 
teçhizat ve sanayi hammaddesi ihtiyacını kar
şılamak içindi. Oysa, simidi Ortak Pazara gir
mekle bütün bu amaç ve gayretleri bir kenara 
itmiş ve unutmuş görünüyoruz. Brüksel'de im
zaladığımız Ortak Pazar Katma Protokolünün 
bâzı hükümleri endişelerimizi kanıtlayan bel
gelerdir. 

Katma Protokolün 10 ve 11 nci maddelerin
de sözü edilen gümrük indirimlerini Türkiye'
nin sanayileşmesine tümden engel olacak hü
kümler olarak görmekteyiz. Buna göre Tür
kiye ithalâttan aldığı Gümrük vergilerini Or
tak Pazardan ithal ettiği malların % 55 ini 
teşkil eden kısmı için 12 yıl içerisinde, 
% 43 ünü teşkil eden kısmı için de 22 yıllık 
bir program içinde kaldıracaktır. Bu hal Türk 
sanayiinin kısa bir süre sonra Ortak Pazar 
mallarının gittikçe kuvvetlenen rekabetine 
mâruz kalacağını gösterir. Bu ise Türk sana
yileşmesinin ölüm fermanı demektir. Ayrıca, 
Ortak Pazar ülkelerinden Türkiye'ye gelen 
mallar, Türkiye deki aynı maliyetteki hattâ 
daha düşük maliyetteki öteki ülkeler malların
dan çok daha ucuza satılma olanağına sahibo-
lacaklardır. Bunun sonucu olarak ithalâtçıları
mız Ortak Pazarın dışındaki ülkelerin piyasa
larında daha ucuza, daha az döviz ödiyerek 
satmalabilecekleri mal bulsalar bile bunu değil, 
Ortak Pazar malını tercih edeceklerdir. Çünkü, 
öteki ülke mallarının dışardaki maliyeti düşük 
olsa da Türkiye de gümrükten sonraki satış fi
yatı daha yüksek olacaktır; hattâ katma pro
tokolün gümrüklerle ilgili bölümünün bir di
ğer hükmüne göre de, Ortak Pazar dışı ülkele
rin mallarına uygulanacak gümrük vergileri de 
1974 ten itibaren kademe kademe yükseltilerek 
Ortak Pazar'ın ortak gümrük tarifesine uydu
rulacaktır. Böylelikle diğer ülke mallarının 
Ortak Pazar ülkeleri mallariyle rekabeti büs
bütün önlenecek ve ithalâtımız tümden Ortak 
Pasara bağlanacaktır. 
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Katma Protokolün 21 ve 23 ncü maddeleriy
le Türkiye 22 yıllık dönemecinde Ortak Pazar 
ülkeleriyle olan ithalâtını libere edecektir. Ya
ni, kotalar yoluyla bugünedek yaptığı üzere 
belirli malların ithalini önleme ve belirli mal
ların da ancak belirli miktarlarda ithaline izin 
verme hakkından yavaş yavaş vazgeçecektir. 
Bu halde ithalâtçılarımız Ortak Pazar ülkele
rine yaptığımız ithalât çerçevesi içinde istedik
leri her malı ithal etme olanağına kavuşacak
lardır. Yani, belirli bir anda döviz sıkıntısı 
nedeniyle Ortak Pazar ülkelerinin çok sınırlı 
ithal olanağına sahipken, bile, eğer tüccarları
mızda Fransız esansı, İtalyan kravatı, Brüksel 
danteli satmak kârh geliyorsa ve de bunlar el
lerini çabuk tutup bu lüks mallarına devlet 
fabrikasının, ya da özel teşebbüsçü sanayicinin 
makina ve teçhizat siparişinden önce ısmarla-
mışlarsa bu sınırlı döviz imkânını onlar kulla
nacaklar, sanayi sektörümüz lüzumlu yatırım 
ihtiyaçlarını getdremiyecektir. 

Katma Protokolün 25 nci maddesiyle Tür
kiye 22 dönem sonunda libere edemediği itha
lâtı için Ortak Pazar ülkelerine kontenjanlar 
ayıracak ve bu kontenjanları öteki ülkeler aley
hine yıldan yıla genişletecektir. Yani, libere 
edilmiyen ithalâtta, Ortak Pazar ülkelerinin 
payı gittikçe artacak, başka yerden daha ucu
za gelen mal bulsa bile zorunlu olarak Ortak 
Pazar malını tercih edecektir. 

Diğer bir hükme göre de halen ithalât için 
daha önce alman teminat kaldırılmaktadır. İt
halâtçının Merkez Bankasına yatırıp ithal anı
na kadar orada tutmak zorunda olduğu temi-
net akçeleri, Ortak Pazar malları için gümrük 
indirimi sürelerine paralel olarak kaldırılacak 
ve sıfıra indirilecektir. 

Protokolün 27 nci maddesine göre, Türkiye 
Ortak Pazar ülkelerine mal ihracında kendi iç 
piyasa nedeniyle «şu malların ihracı yasaktır» 
gibi bir kayıt koyamıyacaktır. 

Katma Protokolün 30 ncu maddesiyle tekel
lerimizi korumamız artık yasaklanmaktadır. 
Türk Tekel İdaresi bu 22 yıllık süre sonunda 
belki daha da önceden Türkiye'de sigara ve 
rakı satışı hakkı yalnız bana aittir diye bir 
hüküm yürütemiyecektir. Dükkânlarda Alman 
ve Fransız sigaralariyle birlikte Almanya ya 
da Türkiye'de Alman sermayesiyle yapılacak 
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Türk rakıları da satılmaya başlanacak ve Te
kel birasının başına gelen kısa zaman sonra Te
kel sigara ve rakısının da başına gelecektir. 

Protokolün bu 30 ncu maddesinin hükümle
ri aynı zamanda ihracat ve ithalâtta dolaylı 
veya dolaysız, hukukan veya fiilen kontrol et
tiği, yönettiği veya hissedilir şekilde etMliyen 
bütün kuruluşlara da uygulanacaktır. Yani, 
meselâ, Fiskobirlik, Tariş, Çukobirlik gibi ku
ruluşlar aracılığı ile Hükümet üreticinin malı
nı belirli fiyattan alarak onu korumak ya da 
asgari bir had fiyatı tesbit etmek gibi tedbir
lere gidemiyerek üreticiyi serbest piyasa şart
ları içinde alıcı ile karşı karşıya bırakacak, 
üretimin düşük fiyattan el değiştirmesine se
yirci kalacaktır. Aynı madde geniş şekilde yo
rumlanırsa Ortak Pazardaki ortaklarımız bel
ki de bir kısım iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
Devlet sübvansiyonlarından faydalanmasını bi
le istiyebileceklerdir. 

Türk malını korumamız için alman tedbirler 
bundan böyle yasaklanmaktadır. Protokolün 
44 ncü maddesiyle ihracatımızı teşvik için yap
tığımız iç vergi iadelerini de kısıtlamak zorun
da kalacağız. 

Katma Protokolün 50, 51, 52 nci maddeleriy
le Türkiye Ortak Pazar ülkelerinden gelecek ya
bancı özel sermayeye tanıdığı rejimi iyileştir
meye, sermaye işlemleri ve transferlerinin ya
pılması hususunda ve yürütülmesinde uygula
nan izin ve kontrol işlemlerini mümkün olan öl
çüde basitleştirmeye çaba gösterecektir. 

Katma Protokolün 57 nci maddesiyle Türki
ye gerek kamu idare ve teşebbüsleri, gerekse 
özel teşebbüsler tarafından girişilecek satmalma-
lara katılma şartlarında Türklerle Ortak Pazar 
ülkeleri uyrukluları arasında fark gözeten bü
tün işlemleri 22 yıllık süre içinde git gide kal
dıracaktır. 

Diğer taraftan, Ortak Pazarın geçiş dönemi
ne girişimizle ilgili protokolü yürürlüğe sok
ma hazırlıkları devam ederken, son günlerde 
Cenevre'de «G-ATT» diye bilinen Gümrük Tari
feleri ve Ticaret Genel Anlaşmasında yapılan 
son görüşmeler, Ortak Pazarla ilgimizden ötürü 
aleyhimize başka yeni durumların çıkmasına se-
bebolmuştur. 

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Ja
ponya, Kanada gibi Ortak Pazar dışı ülke1 rle 



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 197İ O : 2 

birlikte Ortak Pazar ülkelerinin de bulunduğu 
17 gelişmiş ülke, 77 az gelişmiş ülke, 77 az ge
lişmiş ülkeye hiçbir taviz beklemeden birçok 
mallarda % 100 e varan gümrük indirimleri 
uygulamak hususunda görüş birliğine varmış
lardır. Bu gümrük indirimlerinin 1971 sonuna 
kadar yürürlüğe girmesi ihtimali mevcuttur. 
Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'le bir
likte gümrük kolaylığından faydalanacak 77 ül
ke arasına alınmamıştır. Çünkü, Amerika Bir
leşik Devletleri ve Japonya Türkiye^nin ve öte
ki üç ülkenin Ortak Pazarla ilişkilerini öne sü
rerek 77 listesine alınmasına itiraz etmişlerdir. 
Böylece, ortaya şöyle bir durum çıkmıştır. Tür
kiye'ye gümrük indirimi uygulayacak ülkeler 
sadece Ortak Pazar ülkeleri, yani Almanya, 
Fransa, italya, Holânda, Belçika ve Lüksen-
burg'tan ibaret olacaktır. Az gelişmiş diğer 77 
ülke ise, Ortak Pazar ülkeleriyle birlikte geliş
miş diğer 11 ülkenin daha gümrük indirimin
den faydalanacak, yani o 11 ülkeye bizden çok 
daha rahat ve avantajla mal ihracetmek imkâ
nına sahibolacaklandır. Peki öyleyse Ortak Pa
zar ülkelerinden geçiş dönemine girişimiz dola-
yısiyle elde ettiğimin gümrük avantajlarına kar
şı verdiğimiz, Türk ekonomisini alt üst edecek 
kadar geniş tavizlere ne lüzum vardı? 

Ortak Pazar için buraya kadar söyledikleri
miz göstermektedir ki, uygulayacağımız güm
rük indirimleriyle ülkemizin sanayileşme hare
keti öldürülecektir. İthalât serbestliği, kotalar
da Ortak Pazar ülkelerine tanınan haklarla dö
viz imkânlarımız kalkınmamızın gerekli kıldığı 
alanlar dışında, tüketim alanlarında israf edile
cektir. ihracat serbestliğiyle Türk malını koru
ma ve tekelleri koruma yasakları ile toplum 
yararına aykırı dışa dönük bir yağmaya imkân 
verilecektir. Yabancı sermaye serbestliği ve iha
lelerde eşitlik gibi hükümlerle de Ortak Pazar 
ülkelerine ağır kapütüler haklar tanınmış ola
caktır. 

Böylelikle, Ortak Pazara giriş Türk ekono
misinin idam fermanı olacak ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'le başlıyan, 27 Mayıs 1960 ihtila
liyle ve onun Anayasasiyle sürdürülmek istenen 
Türk ulusunun tam bağımsızlık özlemi yok edi
lecektir. 

Sözlerimi bitirirken grupum adına saygıla
rımı sunarım. (Millî Birlik Grupu sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ueuzal A. P. Gru
pu adma, buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayıto Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Ticaret Bakanlığımızın 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adı
na görüşlerimizi, temenni ve tekliflerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza geldiğim şu anda baş
ta Sayın Bakan ve Bakanlık bünyesinde vazife
li erkânı ve Bakanlığa bağlı müessese ve kuru
luşlar erkânını da Grupum adına saygı ile se
lâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım. 
Ticaret Bakanlığımız, memleketimizin iktisa

di ve ticari hayatında kanunlarımızın verdiği 
yetkilerle olduğu kadar, Hükümet progTamı ve 
Kalkınma Plânı hükümlerince gerek Bakanlı
ğa bağlı daireler ve gerekse Bakanlığa bağlı ku
ruluşlarla çok çeşitli ve mühim hizmetler gören 
bir Bakanlığımızdır. Uhdelerine tevdi edilen 
vazifelere zamanın müsaadesi nisbetinde bir göz 
atacak olursak Türkiye'nin her türlü iktisadi 
faaliyetleri ile iç ve dış ticareti, istihsal ve is
tihlâk arasında koordinasyon temini, iktisaden 
kalkınmamızı gerçekleştirecek her türlü tedbir
leri alma ve uygulama, yatırımları sağlama gi
bi hakikaten çok çeşitli ve o nisbette çetrefil 
ve biribirine girift vazifelerle yüklüdür. 

Bu kadar çok çeşitli ve o nisbette de mevzu
atımız icabı çetrefil işleri yürüten bu Bakanlı
ğımız ile Bakanlığa bağlı kuruluşların gerek 
teşkilâtlanma ve gerekse sermaye sıkıntıları 
içinde olduğu bir gerçektir. Bu gerçeğe rağmen 
kendilerine tevdi edilen vazifeleri tam ve mü
kemmel ifa etmenin gayreti içinde oldukları 
biraz sonra arz edeceğim faaliyetleri sebebiyle 
takdirle anmayı bir vazife sayarız. Hemen ilâve 
edelim ki plânlı devrede 600 milyon dolara 
yaklaşan ihracat imkânını yaratan ve sağlıyan, 
keza 900 milyon dolara yaklaşan ithalâta imkân 
veren ve tahakkukunu sağlama sadece bu hiz
met ve gayretleri temin yolundaki faaliyetleri 
hesaba katarak diğer işleri bir tarafa bıraksak 
1971 bütçesinin umumi masraflar arasındaki 
Ticaret Bakanlığına ayrılan 11 milyon küsur li
ralık masraf karşılığı para diğer vekâletler me-
yanmda bu teşkilâtın nasıl güçlük içinde çalış
tığının bir ifadesi olarak açıkça görülmektedir. 
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Türkiye'nin plânlı devreye girerek kalkın
ma çabası içinde geri kalmışlıktan kurtulmak 
için fert fert 36 milyon vatandaşa bu meyanda 
Devlet idaresinde vazife almış yetkililere, bu 
devreyi atlatma yolunda manen ve maddeten 
büyük külfetler yüklediği de bir gerçektir. Bu 
sebeple her zaman ve her sahada olduğu gibi, 
iktisadi sahada da Türk Milletinin ve onun ida
recilerinin kısa zamanda başarıya ulaşacağına 
geçmiş yılların istatistik rakamlarının gösterdi
ği inkişaflara bakarak inanmaktayız ve ümitli
yiz. Bu inancımızı teyideden kendi görüş ve he
saplarımız yanında, birleşmiş milletler ekono
mik teşkilâtlarının da neşrettikleri istatistik 
neşriyatlarıdır. Nitekim bu neşriyatlara göre 
dünyada kendi imkân ve gayretleri ile Japon
ya'dan sonra Türkiye'nin ikinci sırada kalkın
ma hızını temin ettiği tesbit edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığımız yukarda da arz ettiğim 
gibi, hakikaten çok çeşitli ve çetrefil meselele
rimizle karşı karşıya vazifeli kılınmış bir teş
kilâttır. Bir taraftan istihsal kaynaklarını ha
rekete geçirip milletin istihlâk ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak, bundan artırdığını da dış ülkelere 
her türlü rekabet zorlukları içinde değeri fiyata 
satıp memleketin kalkınma yolundaki ihtiyaçla
rını bir muvazene içinde temin etmenin yolları
nı ve tedbirlerini almak bu Bakanlığın iki 
umum müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 

Görünüşte gayet basit gibi görünen bu işler 
aslında çok zor ve o nisbette de tecrübe, bilgi, 
gayret ve tedbir istiyen işlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Huzurunuzda şunu ifade etmeden geçemi-
yeceğim, her sahada olduğu gibi, bize her 
türlü kaynaklara siahip d'ört mevsimin hüküm 
sürdüğü, bunun yanında, üzerinde dünya
da yetişen mahsulün % 99 u yetişen ve altın
da bilinen yeraltı servetlerinin de % 99 u 
bulunan bir ülkeyi bize miras bırakan ecda
dımızla ve Büyük Atatürk'üm'üze bizler ve 
bizden sonra gelecek nesillerimiz mıinnet 
bıorçluyuz, şükran borçluyuz. Bu ülkede mil
let olarak tarihin akışı içinde medeniyetler 
kurmuş, ihtişamlı devirler yaşatmış olmamıza 
rağmen asırla!* boyu iç ve dış mücadelenin 
ısonunda yeniden bir kurtuluşun yoluna gir
diğimizde düny^a milletlerinin çoğu bu müd
det içinde ço(k ilkelerde yer almıştır. 50 yıla 

yaklaşan bu devrede aradaki bu farkı ka
patmanın hızlı, yavaş ve daha hızlı gayretleri 
olmuştur, bu gün de bu gayretin içindeyiz. 
Çok değerli memleketimizin değerli evlâtları 
olarak dünyanın ileri milletleri ile aramız
daki kapatmak için bize büyük gayret ve ça
balar düşmektedir. Bugün mevcut imkânlar 
içerisinde ve imlkânları da zorlıyarak ulaşıl
ması gereken hedefler teslbit edilerek plânlı 
Ibir devredeyiz. 

Bu hedeflere kavuşmak için Anayasamızın 
hükümleri muvacehesinde karma ekonomi sis-
mine dayanılarak kamu sektöründe emredici 
ve özel sektörü teşvik edici bir tutumda kay
nakların 'her geçen gün biraz daha olumlu 
yolda inkişaf etmekte olduğuna şahidolmak-
tayız. 

Dünya milletleri arasında yerimizin ikti
sadi yönden ümit kırıcı yerde olmadığı bir 
gerçek olmakla beraber, iç açıcı yerde de 
olmadığımızı bilmekte büyük fayda vardır. 
Milletimizin aklı (selimi, huzur içinde yaşa-
tıldığı müddet içinde bu güçlükleri de ra
hatça, yenecektir. Mevcut imkânları desteklen
diği, ihtiyaçları 'da o nislbette karşılandığı tak
dirde gösterilen her iyi şeyi daha iyi yapma
nın ve yetiştirmenin gayretini milletimiz esir
gemez. 

Mühterme arkadaşlarım, 

Yukarda arz etiğim gibi, memleketimizde 
her türlü zirai ürünlerden orman ürünlerine, 
çaydan tutun da her türlü meyva ve naren
ciyeye kadar her şeyi yetiştiriyoruz ve yeti
şiyor. Ne var M, bu nimetler ileri milletler 
muvacehesinde ilmin ve tekniğin mahsûlü 
olarak değil, henüz bir tabiîliğin içerisinde. Bu 
da bir gerçek. Bu halin de yegâne sebebi, 
yetiştiricilerin imkânlardan ve bilgilerden 
mahrum oluşudur. Ticaret Bakanlığımız ve 
bağlı müesseseler bugün dünden daha fazla 
imkânlar yaratmak ve 'daha fazla diğer ve
kâletlerle işbirliği içinde bilgili çalışmaları 
sağlamanın gayreti içerisindedirler. Müstah
sil ile müstehlik arasında bir denge sağlama
nın yanında, müstahsilin mallarını yabancı 
ülkelere değeri fiyatına satabilmenin bugün 
çalışmaları oldukça ilerlemiş 'olmasına rağ
men, hedefe yaklaşma halindedir. Bu yoldaki 
çalışmaları sağlıyan kooperatifleşme hareketi 
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ümit vericidir. Anayasa hükümleri muvace
hesinde fiyatların serbest rekabet esasları 
içerisinde tesisi takibedilmektedir. Fuar, sergi 
ve panayırlar vasıtasiyle her türlü teşhir, 
teşvik ve değerlendirme temin edildiği gibi, 
bunların daha modern hale getirilmesinde gay
ret sarfedilmektedir. Ticaret odaları, sa
nayi odaları ve ticaret borsalarının kuruluş 
ve işleyişiyle yakmen alâkadar olunduğu gibi, 
teşvik ve her türlü yardımların yapıldığı "bir 
gerçektir. Bilhassa istihsali artırma yönün
den müstahsıla ve esnaf ve küçük sanatkârın 
kooperatifleşmesine, birlikler ve federasyon 
halinde teşkilâtlanmaları teşvik edildiği gilx, 
bu yolda gereken kredilerin de sağlanma ça
balan verimliliği sağlamaktadır, özel sektör 
kuruluşları yolunda yapılan müracaatların 
vaktinde yetiştirilme çabası sarfedildiği gibi, 
sigorta şirketlerinin kuruluş ve kontrolleri de 
takibedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Ödeme dengesinin sağlanması yolunda el
bette yine en büyük gayret ve çaba Ticaret 
Bakanlığımıza düşmektedir. Ödeme dengemi
zin plân hedeflerine yaklaşmasını teminde 
Ticaret Bakanlığı gereken tedbiri sağlama yo
lumda, ihracatta nisbetde tedbirli olmakta na 
de, ihracat meselemizde oldukça güçlük esle
mektedir. Bunun sebebi, meselenin bünyesinde 
mevcudolan zorluklardan gelmektedir. Bu zor
lukları bu zaman darlığı içinde tadadetmeye 
imkân yoksa da, kısaca temas etmeden de ge-
çemiyeceğiz. ihraç pazarlarında daimî bir re
kabet mevcut. Bu rekabetin bünyesinde müs
tahsilin bilgi ve tecrübesinden tutun da, ihraç 
malının vasıf ve kalitesine, yetişme mevsiminin 
erken günlerinde yerimesinden süratle pazara 
kavuşturulması, ambalajlanmasından, pazar 
bulunması, bulunan pazarda müstahsilin emeği
nin karşılığını sağlama, ulaştırma, haberleşme 
bu bir birinden çetrefil meseleleri daima lehe 
tecelli ettir e et k yetişmiş, bilgili, zorluklardan 
yılmıyan va mssai saati tanımadan çalışmayı 
gercüiion çok gayretli binlerce kişinin birara-
Cı, bir akord içinde çalışmasının sonunda pa
zarı belli, fakat pazara bizden daha yakın, biz
den yetişkin müstahsili, bizden çok daha tecrü
be ve bilgili tüccarı, bizden daha çok ulaştır
ma ve haberleşme vasıtası olan ve bizden çok 
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fazla bu sahada teşkilâtı olanlarla aynı malla
rı satmak oldukça zor ve başarılması da o nis-
bette şerefli bir iştir. Bu zorlukları gerek mem
leket dahilindeki safahatta ve gerekse dış ülke
lerdeki pazarlarda yenebilmenin tedbirleri ne 
kadar çabuk temin edilmesi gerekmekte ise de, 
bu tedbirlerin bir yönü paraya ve bir yönü ise 
yetişmiş şahıslara ihtiyaç göstermektedir. Bu 
yolda Bakanlık olarak yetişmiş ve ihtiyaca kâ
fi eleman bulma ve istihdam etme güçlüğü büt
çe imkânsızlığı ile ortada ise de, şahıstan şahı
sa değişen gayret ve kabiliyet vasfı nazara 
alınmadan istihdam usulü bu sahada çalışan 
kimselerin sağladığı fayda nazara alınmadan 
zaman zaman bu yerlerde çalışan kimselerin 
vazifelerinin değiştirilmesinde Bakanlığın dik
katli olmasını temenni edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

ihracı hepimizce malûm olan 4 - 5 kalem 
ihraç malımızın dışında alınan tedbirlerle bun
ların sayısı bilhassa yaş meyva sebze sahasın
da artırılma çalışmaları son yıllarda oldukça 
inkişaf göstermekte ise de, bu çalışma ve ted
birler kâfi gelmemektedir. Bu sahada frigori
fik kamyonları işleten Firintaş her türlü tecrü
besizliğe rağmen oldukça faydalı olmuştur. Ha
len kara nakliyatının pahalılığı sebebiyle deniz
yolu ile bilhassa narenciye nakliyatı güçlük 
çekmekte, o kadar ki, Avrupa limanlarına sa
tılmak üzere gönderilen limon ve portakalları
mız maden cevherleri ile aynı ambarlara yük
lenmekte ve sürati az olan bu vapurlarla gön
derilen mallarımızın akıbetini iyi görmeye im
kân olmamaktadır. Mallarımızın kalitesi ne ka
dar iyi olursa olsun, tahta sandıklı ambalaj 
içinde maden cevheri ile bir arada 15 gün de
niz üzerinde kalan bir mal ile, karton kutular 
içinde bir iki günde pazara gelen malın satışı 
arasında büyük farklar meydana gelmektedir. 
Bu sahada ne kadar çetin meselelerin bizi bek
lediği meydandadır. Küçük tonajlı, sürati faz
la ve frigorifik deniz vasıtaları frigorifik kam
yonlarımız gibi büyük faydalar sağhyacaktır. 
Bakanlığın bu sahadaki çalışmalardan da ümit
liyiz. 

ihracatımızı geliştirme yönünden i. G. M. 
Teşkilâtı birkaç yıldır bu sahada gerek pazar 
bulma ve gerekse pazarlamayı teşvik ve müs
tahsilin nadide yetiştirdiği ve Avrupa pazarı-
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nın aradığı mallarımızı değerine satmada da 
oldukça faydalı hizmetler gören, bu çalışma
lar sırasında müstahsilin tarla ve bahçesinden 
Avrupa pazarına kadar her işi vaktinde yılma
dan takibeden ve böylece kendi çapında bü
yük fayda sağlıyan bu teşkilâtın mensuplarına 
başarılar diler, Hükümetimizin bu teşekkülü 
daha fazla başarılı hale gelmesi için destekle
mesini temenni ederiz. 

Büyük müstahsil kütlesinin yetiştirdiği mü
him istihsallerimizi değerlendirme yolunda iç 
ve dış fiyatları muayyen bir seviyenin üstünde 
tutma ve istikrarı muhafaza edebilmenin yanın
da, döviz gelirlerimizi artırma yolundaki plân 
ve Hükümet programları gereğince destekleme 
alım fiyatları tesbit edilmesi, iktisadi hayatı
mızda büyük rol oynamış» böylece müstahsilin 
yüzü gülmüştür. Bu sahada birliklere açılan 
krediler yanında gerek Toprak Mahsulleri Ofi
si ve gerekse Et ve Balık Kurumu ve Tekel 
Genel Müdürlüğünün destekle alımları gerek 
müstahsil ve gerekse müstehlik yönünden fay
dalı olmuştur. Bilhassa taban fiyatlarının tes-
biti sonunda 12 cins malın fiyatlarının yüksel
tilmesi sonunda çiftçiye intikal eden 4 milyara 
yakın bir meblâğ bu topluluğu rahatlığa ka
vuşturmuş olup, gelecek yıllar için istihsalin 
artmasına vesile olacaktır. 

Yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik 
yönünden alman tedbirler sayesinde ihracat 
kolaylığı ve gerekse orta ve kısa vadeli kredi 
sağlanması yanında, banka garantisini haiz kre
dili ihracat ve kanunlar hükmü ile gümrük in
dirimi, vergi iadesi ve gümrük vergilerini tak-
sitlendirme gibi kolaylık sağlıyan tedbirler, hem 
yatırımları, hem de sanayi mamullerimizin ih
racını artırmaktadır. Devamında büyük fayda
lar ümidetmekteyiz, 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yukarda da arz ettiğim gibi, hakikaten plân 
hedeflerine ulaşabilme ve ödeme dengemizi müs
pet istikamete götürüp, kalkınmamızı bu saye
de dengeli, istikrarlı, sürekli ve kısa bir zamana 
sığdırabilmemiz için her sahada sağlam, güve
nilir, bilgili ve yetkili teşekküllerin meydana 
getirilmesi şarttır. Bu yolda başlamp, kurulmuş 
olan kooperatifler ve birlikler son yıllarda ol
dukça inkişaf etmiş, ettirilmiş ve kendilerinden 
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beklenen semereler alınmaya başlanmıştır. Ni
tekim kooperatif sayıları, kooperatif ortak sayı
ları ve kooperatiflere tahsis olunan kredi mik
tarlarında oldukça büyük inkişaflar sağlanmış
tır. Bunlardan Tanm Kredi Kooperatifleri : 

1963 sonu itibariyle 1 617 iken, 1970 te 
2 033 e yükselmiş, 6 yılda 416 yeni kooperatif 
kurulmuştur. 1963 te kooperatife iştirak ettiri
len köy adedi 16 268 iken, 1970 te köy adedi 
21 439 a yükselmiş, yeniden 5 171 köy bu koo
peratiflerden istifade ettirilmiştir. Ortak adedi 
1 016 372 den 1 315 000 e yükselmiş neticeten, 
298 628 köylü vatandaş kooperatiflere yeniden 
üye olarak alınmıştır. 1963 sonunda tarım kre
di kooperatiflerine temin edilen kredi, 1,354 
milyon iken, 1970 yılında bu miktar 2 milyar 
394 milyona yükseltilmiş, vasati ortak başına 
1963 te isabet eden kredi miktarı 734 lira iken, 
1970 te 1 950 lirayı bulmuştur. Bu inkişaf ta
rım satış kooperatiflerinde de kendisini göster
miştir. Nitekim, 30 yılda kurulan tarım satış 
kooperatifi sayısı 1963 te 198 iken, 1970 te bu 
sayı 638 e yükselmiş, 6 yılda üç misli artırılmış
tır. 1963 yılında bu kooperatiflere sağlanan kre
di miktarı 1 milyar 354 milyon iken, 1970 yılın
da kredi miktarı 3 milyar 178 milyon liraya 
yükselmiş, kooperatif adedi % 100 artırılmış 
kredi artışı ise % 300 ü geçmiştir. Bakanlığın 
bu teşkilâtlandırma gayretleri ve görevleri için
de yapı, tüketim, balıkçılık, motorlu taşıyıcılar, 
temin tevzi, köy kalkınma, toprak su, hayvan
cılık, orman köylerini kalkındırma, çaycılar, 
esnaf ve küçük sanatkârlar ve çarşı, siteler koo
peratifleri gibi kooperatiflerin kurulup teşki
lâtlandırılması yolundaki çalışmaları verimli 
yoldadır. Daha da verimli olmasını temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Ticaret Bakanlığına bağlı iktisadi Devlet 
Teşekkülleri olarak T. C. Ziraat Bankası, Türki
ye Halk Bankası, T. M. Ofisi ve Et Balık Ku
rumunun iktisadi ve ticari hayatımızda büyük 
emek ve hizmetleri bulunmaları sebebiyle bu ku
ruluşların da ayrı ayrı hizmetlerini dile getir
mekte fayda vardır. 

Nüfusumuzun % 70 ten fazlasının çalışma 
sahasını teşkil eden ziraat, ihracatımızın da ha
len % 95 ini bu sahadan elde ettiğimiz mahsul 
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olması sebebiyle, bu sektöre doğrudan doğruya 
gelişmesi ve kalkınması için imkân sağlıyan T. 
C. Ziraat Bankasının son yıllarda gösterdiği in
kişaf ve başarılı çalışmayı daha da artıracağı
na inanarak şükranla karşılarız. Bu inkişaf hem 
bankanın serbest kaynaklarında olmuş ve bu 
oluş istikametinde zirai plasmanlara da intikal 
ettirilmiştir. 1963 yılı sonunda vadeli mevdu
at tutarı 685 milyon lira iken 1970 yılı sonunda 
bu hesaplarda mevcudolan mevduat 2 milyar 
82 milyon artarak 2 milyar 767 milyona, vade
siz tasarruf mevduatı ise 1 milyar 350 milyon
dan 2 milyar 322 milyon lira artarak 3 milyar 
672 milyon liraya yükselmiştir. Buna mukabil 
1963 sonunda 1 milyar 677 milyon olan zirai 
plasman tutarı 1971 programında 11 milyar 180 
milyon lira olarak karara bağlanmış böylece 
Türk köylüsüne 1963 lere nazaran 9 milyar 503 
milyon lira kredi sahasında hiç de küçümsene-
miyecek bir imkân yaratılmıştır. Zirai plas
manlar tutarı bankanın kaynak ve imkânları 
içerisinde nisbeti % 78,2 ye yükselmiştir. Ticari 
ve resmî krediler nisbeti ise % 43 ten % 19 a 
düşürülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, 

T. C. Ziraat Bankasının büyük faaliyetini kı
saca arz ettiğim şu anda bu gayretlerin sonun
da İ963 te 360 milyon dolar olan ihracatımız 
zirai mahsuller yönümden yılların biç de iyi 
gitmemesine rağmen 500 milyon dolara yaklaş
tığı gtilbİ, 1963 tlen bu yana 6 milyondan fazla 
nüfûsumuz artmış olmasına rağmen 1963 te it
hal ettiğimiz 500 Mu ton buğdaya karşı 1970te 
750 (bum ttion (buğday iltihal edilmişttir. Bu se-
Ibeıplıe de bankanın zirai sahada hizmetti kendi
sini ö̂istoeranffişfair. Ziraat Bankası hakkındaki! 
gfoüşledmizi zamanım azlığı sebebiyle Mtirir-
ken (bir hususu foeüıftnıleyii faydialı buluruz. Ge
n/el müdürlük vıe o şövalyedeki değeri arkadaş-
îammıızun Hükümetle birlikteki ciddî ve gay
retli çalışmaları sayesinde meydana getirdik
leri imkânları köylü vaJtandaşa intikal eıtitiren 
banka miansuplarının çoğu zaman bu görevle
rini ifa ederken kendilerini bir memurdan öte
ye hiç de toasvibedSlnıiyen !bir (tuituim ve davra
nış içinde üzücü ve kırıcı olarak görmekteyiz. 
Tarihi boyunca büyük vazife İfa etmiş ve öy
lece de itibar gtöronüş bu müessesenin münte-
sipleri aslanda görecekleri itffiban sebepsiz ye^ 

re zedelemekte, ibdr yönü ile ide tüccar sayılan 
tarafiyle ide özel (bankalara nazaran daiha iti-
nalı harieketle meydana getirdikleri dısîtülhsal 
kârlarını kemdi şubelerinde biriktirilimeniaı 
yolunu açmaları vazifeleri icabıldır. 

Muhlterîeıri arkadaşlarım; 
Yine plânlı devrenin ve Hükümet program

ları icaba korunmasında ve desteklenmesinde 
ıbülyük vie çeşitli ımenfaat umulan küçük es
naf ve sanatkârın meslekî faaliyetini desteküi-
yen, sanatını icra etmenin imikânını sağlıyan 
ve hakikaten bu yoldaki hizmeft faaliyetleri ile 
büyük (başarıya ulaşan Türkiye Halk Bankası 
Ziraat Bankamıza nazaran daha az kaynak ve 
imkâna sahip bir kuruluş «İmlasına rağmen 
idarecilerinin ciddî ve Ibaışanlı çalışmaları ile 
hem banka olarak (kenidM ve hem de bu sağla
nan ve yaratılan değerlerle küçük esnaf ve sa
natkâr topluluğu her geçen yıl biraz daha dfc-
tiısaidi 'hayatımızda ve kalkınma çabamuzdıa kuv
vet kazanmaktadır. 

Zamanın imkânı nisbetindJe TürMyie Halk! 
(Bankasının 1963 - 1970 yılları arasındaki faa
liyetine göz atlarsak (bu kısa devre içimde cid-
ıden bankanın' büyük inküşaf sağladığını bir 
defa daha teyMetimiş (oluruz. Türkiye Halk Ban
kanı 1963 yılında 6 çeşit kreldi ismi altında 202 
milyon Ikrödi sağlariken 1970 yılında 11 çeşit 
(kreldi ismi altında 1 milyar 125 milyon (kredi 
Sağlayan bir banka hailine gelmiş, 6 yılda 
% 600 kredi artışı sağladığı güibi, meviduat (top
lamı 1963 te 52 (milyon İken 1970 te bu 800 
milyon liraya yükselmiş, sulbe sayısı 58 den 
202 ye, koıoperatif sayısı 183 ten 465 e, koope
ratif ortak sayısı 86 142 den 200 bine, yetiş
tirilmiş küçük sanayici sayısı 250 den 13 000 e, 
yetiştirilmiş koopieraltifçi yokken 268 e, bir 
vilâyette eğitim yapılmış ilken 1970 te 22 ilde 
mJeisleikî yönden eğiltim yapılmış olduğu gtilbi, 
kısa vadeli (kredilerde şahıs limiti 2 500 lira-
idan 10 000 liraya, donatım kredisi limiti 15 000 
liraya ve tesis edindirme kredisi limiti 200 (bin li
radan 300 bin liraya çıkarılmış olması hakika
ten Türkiye Halk Bankasının kendisine düşen 
görevi başarı ile yürüttüğünün delili olup ge
lecek yılarda daha da başıarıiı olmasını temen
ni etmekteyiz. 

Muhterem' arkadaşlarıim; 
Çeşit! mahsullerin alım ve satımını istik

rarlı bir şekilde tanzim etaıe ve afyon alaim ve 
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ıslatıimı ile görevli! Toprak MâhsulLri Ofisinin 
çalışmalarıma gelince Türküye çapında bir teş
kilâtlanmayı ibüyük sıkıntı ve mahrumiyet içiin-
ide yaparak ilsltihisal mevsiminde köylünün ya
nında çalışiarak ionun aümıterli mahsulünü de
ğerli fiyatına alıp büyük şehir ve kasabaların 
leknueklik ihtiyacı yanında Tanım Bakanlığının 
tohumluk mevzuundaki çiahış'mjalarrnıa yardımcı 
olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin hizmeti da-
fflma (takdirle anılacak ve aranacak hiameltler-
fdendir. Yeni kuruluş kanunu ile bu hizmetle-
rinin 'daha da genişfliyeceği tasiarlanmış bulun-
ımiaJktadır, Toprak Mahsulleri Oflilsi hizmleitle-
rimd çeltik ve pirlinş (sahasınla kaydırmakla ve 
(bilhassa pirinç tanzim, isatıışları oldukça fayda
lı olmuş, bir kısım fırsatçıları haksuz menfaat 
sağlama yolundan çıkarmıştır. Bundan sonra 
da gayreıtli ve başarılı hizmetlerine şaihidolaca-
ğnnuıza1 'ümlitdiyiz. 

Et ve Balık Kurumuna gelince; bu müesse
se *de bugünkü şartlar içerisinde yıldan yıla gay
ret ve çabalar göstermek suretiyle büyük başa
rının içine îgirmiş, gerek memleket dâhilinde 
hayvancılarımızın ısıkıntılarını karşıladığı gibi 
gerekse memleket dışına da birtakım ihracat 
yapma imkânlarını sağlamak suretiyle yine ye
tiştiriciye büyük fayda 'sağladığı gibi iç pazar
da da tanzim satışları yapmak suretiyle büyük 
bir gayretin içerisindedir. Bu yönden de bu 
müesseseye başarılar dileriz. 

Sevgili arkadşlarım, benden evvel konuşan 
değerli grup sözcüleri arkadaşlarımın fikirleri
ne zamanın müsaadesi nisbetinde dokunmak is
tiyorum. Evvelâ Millî Birlik Grupu adına ko
nuşma yapan Sayın Karaman'm fikirleri ara
sında ileri sürüp bir kısım 'müesseselerin devlet
leştirme yolundaki fikirlerine cevap vermek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, fikirdir, bu kürsü
den bunlar zaman zaman ifade edilmiştir za
man zaman da gereken cevap verilmiştir. Ama 
şimdi tekrar edildiği için tekrar cevap vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın Karaman ve mensubolduğu grup, Tür-
kiye^de ithalâtın, ihracatın, bankacılığın ve si
gorta şirketlerinin devletleştirilmesini istemek
teler. Fikirdir. Yalnız kendileri bir -siyasi 
parti olmadığına göre evvelâ tavsiyemiz şöyle 
olacak. Biz A. P.~ olarak milletin huzuruna çık-
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tık millete, bu sayın grupun süzcüsünün söy
lediği sözlerin daha doğrusu fikriyatın karşısın
da olduğumuzu, aksine özel teşebbüsün, özel 
bankacılığın ithalât ye ihracatın özel ellerde 
olacağının müdafaasını yaptık; büyük Türk 
Milleti bu sebeple 'bize itimat ederek bizi ikti
dara getirdi. Şimdi, aynı yolu kendilerine tav
siye ediyoruz. Evvelâ tabiî üyelikten istifa et
sinler, çıksınlar vatan sathına bir parti kur
sunlar, ondan sonra vatandaşa şu isebepten it
halâtçılığı, bu sebepten ihracatçılığı, şu sebep
ten bankacılığı, bu sebepten de sigortacılığı - ta
biî bunlar bir başlangıçtır yavaş yavaş birtakım 
daha şeylerin hepsini - biz devletleştireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız var 
efendim. 

ÖMER UOUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ikinci defa konuşma hakkıma mahsu
ben bir imkân sağlar mısınız? 

BAŞKAN — İkinci defa konuşma hakkınıza 
mahsuben kısa bir süre mümkün buyurun mem
nuniyetle. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Hakikaten Türk Milleti benimserse o zaman 
iktidara gelirler iktidar partisi olarak gelir bu 
meleketteki mevcut Anayasa nizamını, karma 
ekonomi sistemi içindeyiz Anayasa nizamına 
göre. Onu da değiştirirler ve ondan sonra ban
kaları, ihracat ve ithalâtı, sigortacılığı bilmem 
neyi devletleştirirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 günden beri gö
rüşmekte olduğumuz bütçenin gelir kaynakları
na baktığınız zaman, bu gelir kaynaklarının ih
racatçı, ithalâtçı, bankalar - tabiî onun dışında
ki özel teşebbüs, sigortalar kaynaklar bun
ları devle ti eş tire çeksiniz, sonra Devleti idare 
edeceksiniz. 50 yıldan beri bu müesseseleri dev-
letleştiren demir perde gerisindeki Sovyet Rus
ya'ya bakarsak bugün ithalât ve ihracatının pe
rişanlığı sırıtmaktadır. Ondan sonra ona öze
ne bezene onun peyki olan Demir Perde gerisi 
memleketlerinde bugün ithalât ve ihracatı
mı! - Aslında her şey devletleştirilinçe arkadaş
lar, artık kredi müessesesi ortadan kalkacak
tır. Bu yavaş yavaş bir adım bir noktada bite
cektir - onun için, efendim ithalâtçı vurguncu, 
ihracatçı vurguncu, bankalar bilmem ne... 
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Değerli arkadaşlarım, şu demokratik nizam 
içerisinde bu müesseseleri ürkütmeden, haksız 
tarafları varsa, kanunsuz tarafları varsa taki-
bederek elbette bu yolsuzluklara mâni olarak 
bu demokratik nizam içerisinde Devlet idare
sini yürütelim. Ama mutlaka bu doğru olacak
tır diye israr ederek arkasından enflâsyon, ar
kasından şu, arkasından girilmiş olan Ortak 
Pazarın kötülükleri... E, piyasa hassastır, piya
sayı katiyyen ürkütmemek lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım, Ortak Pazara, dün sa
bah burada konuşan Sayın Dışişleri Bakanımız 
açıkça cevap verdi. Millî Birlik Grupuna men-
subolan arkadaşlarımız, Hükümet olarak Tür
kiye'nin mukadderatını elinde tuttuğu zaman 
girmenin çabası içinde müteaddit müracaatla
rın olduğunu söyledi. E, bugün buraya gelip 
hattâ hazırlık devresi geçirmeden doğrudan 
doğruya bugün tenkid ettiği devreye geçme
yi istediklerini Devletin resmî yazılarına isti
naden tesbit ettikleri için burada beyan buyur
dular. 

Sevgili arkadaşlarım, hem medeni milletler 
seviyesine kavuşmanın çabası içerisine girecek
siniz, hem büyük Atatürk'ün açmış olduğu bu 
çığın da yürütmeye yeminli olacağız, sonra da 
yıllardan beri irtibat kurduğumuz bu 6 devle
tin teşkil ettiği Ortak Pazara şu veya bu sebep
leri göstererek ya girmiyeceğiz ya girerken bir
takım tâvizler istiyeceğiz. Elbette mesul Hükü
met karşılıklı oturmuş bu meseleleri inceden 
inceye tetkik etmiş, mesul Hükümetin memur
ları her türlü durumu inceliyerek Devletin do-
layısiyle Türk Milletinin menfaatlerinin son 
haddine kadar korunmasını yaparak ortak pro
tokolü imza etmiştir. 

Şimdi ihracatımıza bakıyoruz, ihracatımızın 
% 80 i Ortak Pazar ülkesine yapılmakta, itha
lâtımız aynı şekilde yapılmaktadır. Girmesek 
kime satacağız bu malları. O zaman da bu kür
süye gelecekler, şu şu sebeplerden siz bu top
luluğa girmediniz, onun için mallarımızı ihra-
cedemiyoruz, memlekette üreticiyi perişan hale 
getirdiniz falan filân gibi birtakım sözlerle ye
ni bir ithamın karşısında kalırsınız. Eksik ta
rafları varsa söyiiyeceğiz, ama, müesseseleri 
tahribetmeden, ortaklığın diğer ortaklarını in
citmeden hiç kimseye hükümranlık hakkımızı 
vermeye gücümüz yetmez. Ama, meseleyi dolaş

tırıp, dolaştırıp bir noktada buraya girişimi
zin aleyhinde bulunmak, dün de arz ettim bir
takım aydın geçinen kimselerin eski medrese 
softalarının Hristiyanhk, Müslümanlık istismarı 
gibi bu meselede de yeniden Hristiyanlık mese
lesinin ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, dün de arz ettim Bü
yük Atatürk'ün dil, din, ırk ayrımı yolundaki 
prensibi Birleşmiş Milletler bir beyanname ile 
tescil etmiş. O halde gelin bu meseleleri dilimi
ze almıyalım. Aydın geçinen insanların da sof
talarla bir noktada birleşmesine rıza göstermi-
yelim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bir hususu tesbit 
edeyim efendim. Müsaade buyurursanız. Sözü
nüzü kestiğim için özür dilerim, zatıâlinizden 
başka grup adma söz istiyen olmadığı için ikin
ci kez kullanma hakkına sahip bulunduğunuz 
15 dakika üzerinde konuşuyorsunuz, onu arz 
ederim. İkinci defa söz istediğiniz zaman hak
kınız kalmamış olacak. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın C. H. 
P. sözcüsü arkadaşımın konuşmalarında geçmiş 
yıllardan gelen fikirleri bir defa daha tekrar 
edilmiştir. Yalnız konuşmanın sonunda Ziraat 
Bankasının çalışmalarını övüp, cümlesini biti
rirken, bir noktaya temas etmeden geçemedi
ler. 

Sevgili arkadaşlarım, elimizdeki Anayasaya 
göre murakabe yolları vardır. Bu murakabe 
yollarında varılacak kararlar vardır. E, bu ka
rarlara varıldıktan sonra daha zaman zaman 
bu kürsülere çıkıp yeniden Ziraat Bankasında 
şu var, bu var gibi bir konuşma C. H. P. Gru
puna yakışmaz. Buradaki şaibe kelimesini kal
dırdılar bu sefer bizim üstümüzden, Ziraat 
Bankasına da havale ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, bankalar itibar üze
rine çalışır, nitekim Millî Güven Partisine men-
subolan arkadaşım konuşmasının bir yerinde 
bunu açıkça ifade ettiler, itibar müesseselerine 
haksız olarak, yersiz olarak birtakım kelimeler
le telmihte bulunmak hem o müesseseyi yıkar. 
Hem de o müessesenin kalkınmasına yardım et
tiği bütün teşekkülü yıkar. Ziraat Bankası Tür
kiye'nin % 70 nüfusunu teşkil eden Türk köylü
süne yardım eder, onun kalkınmasını temin 
eder. Dolayısiyle Türkiye'nin iktisadi hayatın-

— 564 — 



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 2 

da büyük rolü oynıyan bir bankayı şaibeli ola
rak damgalamaya lütfen bir sürçü lisan olarak 
geçmiş olarak bakalım. 

Zamanın darlığı sebebiyle huzurunuzu fazla 
işgal etmiyeceğim. icabederse kullanmak üzere 
sözümü burada keserken, Ticaret Bakanlığı 
Bütçesinin Bakanlığa ve Bakanlığa bağlı teşek
küllere ve büyük Türk Milletine hayırlı olma
sını Cenabı Haktan diler, bu teşekküllerde ça
lışan değerli elemanlann cümlesine de tekrar 
başarılar diler, grupum adına saygılar sunarım. 
Yüce Heyetinize teşekkür ederim, (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şahısları adına söz alan sayın arkadaş
larımı arz ediyorum. Sayın Boğan Barutçuoğlu, 
Sayın Faruk Kmaytürk, Sayın Sırrı Atalay, 
Sayın Hamdi özer, Sayın Sabahattin Orhon, 
Sayın Hüsnü Dikeçîigil, Sayın Hüseyin öztürk 
yerini Sayın Mehmet Hazer'e vermişlerdir. Sa
yın Ekrem Özden, Sayın Mehmet Hazer yerine 
Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Kasım Gülek, Sa
yın Erdoğan Adalı, Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın 
İsmail Yeşilyurt, Sayın Rifat Öztürkçine. Söz 
Doğan Barutçuoğlu'nun. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, Sayın Sabahattin Orhon bir toplantıda 
bulunacaklardır. Yerimizin değiştirilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri, geri kalmış ekonomik ve sosyal buna
lım içinde bulunan milletlerin bu çemberi kır
mak için başvurduğu en isabetli yolun koopera
tifleşme olduğu artık kesin olarak anlaşılmıştır. 
Bunun en yeni ve en belirgin örneği İsrail !kal-
kınmasıdır. İsrail bu yoldan tarımsal ve dolayı-
siyie sosyal ve ekonomik sorunlarını halletmiş 
ve kalkınmasını tamamlamış bulunmaktadır. 
Milletimiz için yeni bir ufuk açan ve hattâ ye
ni bir çağ başlangıcı sayılabilecek 1961 Anaya
sasında bu istikamette açık amaçlar belirtilmiş
tir. Anayasamızın 51 nci maddesinde koopera
tifçiliğin yerleştirilmesi ve gerçekleştirilmesi 
için Devlete kesin görev saptanmıştır. Bu açık 
kural ve hükme rağmen Adalet Partisi Hüküme
tinin bu konudaki davranış ve politikası nedir? 
Bundan bir iki sene öncesine kadar Adalet Parti

li sözcüler kooperatifleşme tartışmalarını umu
miyetle kollektivizm edebiyatı ile karşılarlardı. 
Bu çeşit uygulamanın komünizm olduğunu çok 
işitmişizdir. Gerçekler su yüzüne çıktıkça baş
ka çıkar yol olmadığı anlaşılmış, bu çeşit müna
kaşalardan vaz geçilmekle beraber Adalet Par
tisi iktidarının liberal ekonomik ve özel sek-
törcü karakteri icabı bu sahadaki çalışmaları 
tatmin edici olmaktan uzak bulunduğu bir ger
çektir. 

Birkaç kongre toplamak veya birkaç seminer 
düzenlemek suretiyle bu önemli problemin çö
zümlenmesine imkân görmüyoruz. Bugün Ba
kanlık faaliyeti olarak görebildiğimiz koopera
tif kurmak istiyen köylü, esnaf diğer ilgililere 
sadece ve sadece statü taslakları göndermektir. 
Binlarce istek, teşvik yardımsızlıktan akim kal
maktadır. 

Değerli üyeler, asıl üzerinde durmak istedi
ğim konuya geliyorum. Yüce Senatonun malû
mudur ki, 10 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe 
giren 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa rağ
men onu takibeden günlerde ve 6 Ocak 1970 te 
yürürlüğe giren 1196 sayılı Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanu
nunu çıkardık. Bu özel kanuna neden lü
zum görmüştük. Arkadaşlarım, kanununun 
müzakereleri sırasında gerekçeyi hatırlarlar; 
kısaca tekrarda fayda görüyorum. 1177 ve 1196 
sayılı kanunlarla tütün satışlarında yeni bir usul 
ve sistem kabul edilmişti. Tütün satışları açıîk 
artırma ve borsa usulüne göre satış merkezle
rinde yapılacaktı. 'Satış merkezlerinde tüccar 
ve Tekelin karşısında kendi sahibi olduğu bir 
kuruluşun malinin değerini koruma zarureti 
vardı Ayrıca, 1946 dan itibaren 1949 a kadar 
% 5 ve sonra % 2 olarak ekiciden kesilen ve 
bugün Ziraat Bankasında bulunan ve anaserma-
ye olarak kullanılacak 100 milyon lira para ha
zırdır. Para biliyorsunuz, bizzat tütün ekicisi-
nindir. Nihayet memleketin en kalabalık üreti
ci kütlesi tütün ekicisi -ki tahminen 450 bin 
aile bu işle meşguldür - işte bu özellikler sebe
biyle ayrı bir kanunu lüzumlu ve zaruri gör
dük. 1196 sayılı Kanunun 11 nci maddesine 
göre uygulama Bakanlar Kurulu tarafından 
yapılır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığının da kanunla ilgili olmasına rağmen 
asıl görev Ticaret Bakanlığınındır. 
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Değerli arkadaşlarım, kooperatifin kurul-
masiyle tütün satış sisteminin yani açık artırma 
borsa gibi sistemin uygulanmasını birbirinden 
ayırmamıza .imkân yoktur. Kooperatif olma
dığı takdirde açık artırmanın mânası yoktur. 
Zira fiilen satışta hâkim unsur yine tüccar ve 
karşı tarafta da Tekel olmaktadır. Kooperatif 
kurulsa satış sistemi aynen kalsa, yani bugünkü 
satış sistemi aynen kalsa, o zaman da 'koopera
tifin hiçbir fonksiyonu bulunmayacaktır. Bina
enaleyh, bu iki konu birbirine girift vaziyette, 
birbirini tamamlıyan bir durumdadır. Bakan
lık bugünkü satış sisteminin ilkelliğini, Ticaret 
Bakanlığı bugünkü satış sisteminin ilkelliğini 
ve ekicinin ezilmesine müncer olan neticelerini 
ve sorumluluğunu lütfen kabul etsin. Tütün 
ekicisi bu yolda haklı olarak hırçınlaşmakta, yıl
lardan beri oyalandığını ve parasının hak ve 
nesafet kaidelerine aykırı olarak kullanıldığı
na inanmaktadır. Biran önce kuruluşun göreve 
başlamasını heyecanla beklemektedir. Koopera
tif kurulduğu taktirde bugün Devletin üzerin
de bulunan destekleme alımlarının yükü de aza
lacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 6 Ocak 1970 ten beri 
yürürlükte olan kanunun uygulanamıyacağına 
dair bizde ümitsizlik vardır ve hâkimdir. Zi
ra Hükümetin politikası tereddüt göstermiyecek 
derecede özel sektörcüdür. Biraz önce bu kür
süden konuşan A. P. Sözcüsü arkadaşımız da 
açıkça itiraf ve savunmuştur ve hattâ özel sek
törü ürkütmemek icabettiğini sözlerine eklemiş
tir. Büyük tütün ihracatçısı, kooperatifin 
kuruluşunu istemediği için bu işe el sürüleme-
mektedir. Ve yine tekrar edeyim, bu şartlar 
altında Hükümetin izlediği bu politika ışığı al
tında biz C. H. P. olarak kooperatifin A. P. 
iktidarı zamanında kurulamıyacağına inanıyo
ruz. Bu hislerle Yüce Heyeti saygı ile selâm
larım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barat-
çuoğlu. Sayın Faruk Kmaytürk yerlerini Saba
hattin Orhon Beyefendiye vermişlerdir, buyu
run efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, Ticaret Bakan
lığı bütçesi münasebetiyle şahsım adına görüş
lerimi arz etmeden önce Sayın Bakanı ve müm
taz Bakanlık erkânını saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı 
son yıllarda taban fiyat politikasını uygulaya
rak refahın tabana yayılmasını sağlayıcı geniş 
tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin. daha başarı
lı bir şekilde yürütülmesi ve memleket nüfusu
nun % 70 e yakın bir kısmını teşkil eden çift
çinin refahına, daha büyük katkıda bulunabil
mesi için bu tedbirlere ilâve edilmesini lüzum
lu gördüğüm bâzı hususlara işaret etmek istiyo
rum. 

Gittikçe her sene daha çok maddelerin taban 
fiyat politikası İle himaye altına alındığını (gör
mekteyiz, memnuniyetle müşahade 'etmekteyiz. 
Yalnız, zirai ürünler arasında artık (bir fiyat 
münasebetini ilmî ve memleket gerçeklerine uy
gun bir şekilde tesbit etmemiz lâzımdır. Şüphe
siz, fiyat çiftçi için büyük fbir emniyet unsuru
dur. Ama, fiyat kadar emniyet teşkil edecek 
şey de tâyin olunan fiyatların ekim zamanın
dan önce ıhattâ idrakten iönce ilân edilmesini 
sağlamak, fiyat münasebetlerini iyi tâyin et
mek, çiftçiyi z'iraatinde tesadüfe terk etmemek; 
bu sene Isoğan iyi fiyat Igetirdi, fbu sene çeltik 
den çok kazandım, 'önümüzdeki sene ziraatini 
başka yola tevcih etmek 'suretiyle çiftçiyi te
sadüfi ziraat yapmaktan önleyici tedbirleri al
mak taban fiyatı politikasını (başarıya götüre
cek, tamamlıyacak (bir tedbir olsa gerektir kanı
sındayım. Bu bakımdan bu fiyat münasebetleri
nin tâyinini ve zamanına göre bâzı zirai ürün
lerimizin ekiminden önce bâzılarının da idrakin
den önce Ibehemahal ilânında fayda mütalâa 
ediyorum. 

Ticaret Bakanlığı kooperatifçilik sahasında 
çok başarılı hamleler kaydetmiştir. Sayın Ba-
rutçuoğlu arkadaşımın A. 'P. iktidarına tevcih 
ettiği haksız ithamları her halde Ticaret Ba
kanlığının Teşkilâtlandırma »Genel Müdürlü
ğünün arşivlerini tetkik etmeden konuşmuş ola
cağı kanısındayım. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ör
nek verdim Sayın Orhon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Örne
ği de izah edeceğim efendim, foen değil tabiî yet
kililer izah edecekler daha çok. Yalnız.. 

BAŞKAN — ISayın Orhon, ona Sayın Bakan 
cevap verirler efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Biz 
o görüşteyiz ki, 1965 ten sonra kurulmuş olan 
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kooperatif ve (birlikler ve bu kooperatiflerin (gi
riştiği iştigal ısaihasma giren 'ürünler tetkik edil
diği takdirde bu tetkikat sayın arkadaşımı 
mahcubeder. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Mah-
cubetmesini dilerim. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Ve 
'bu kooperatif ve birliklerin çalışma şekli de 'in
şallah bahsettiği tütün kooperatifinin çalışma
sına da imtisal teşkil edecek şekilde bir teminat 
olur. Yalnız bu kooperatiflerin çalışması derken 
bunların çalışmasında aksaklık yok mu? Çok 
var. Bendenizin maruzatı bu cihetten olacak. 

Büyük kısmı ortaklardan müteşekkil koope
ratifler ortaklarına hesap vermekle mükellef
tirler. Halbuki büyük birçok kooperatif birlik
leri; satış kooperatifleri birlikleri, ezcümle Fis-
kobirlik, zannediyorum Çukobirlik, uzun zaman
dır ortaklarına hesap vermemişlerdir. Ayrıca 
bu müesseseler son kenelerde taban fiyat poli
tikasında 'Hükümetin taban fiyat politikasını 
tatbik eden müesseseler olmak sıfatı ile Devlete 
ağır masraf yükliyen ve kendisi de israf için
de yüzen (birer müessese olmak 'niteliğine dön
müşlerdir. Esasen bir kooperatifçilik şüphesiz 
ciddî bir eğitim ister. Bu eğitimden yoksun ele
manların elinde kooperatifler israf müesseseleri 
haline gelebilmekte ve 'özlediğimiz kooperatif
çiliğin dejenere olmak endişesini bizlerde tev-
lidetmektedir. 'Ticaret Bakanlığında bu konuda 
alınacak tedbirler şüphesiz vardır; bunları cid
dî şeMlde ele aldığı takdirde bu tehlikelerin 
bertaraf olacağını ve Anayasamızın »özlediği ko
operatifçiliğin esasen memleket sathında kendi 
eliyle geniş şekilde yayılmakta bulunan koope
ratifçiliğin sağlam ellerde, sağlam temeller üze
rinde yürütülmesini bağlıyacaktır. 

Kooperatiflerde seçimle 'gelen idareler var
dır. Bugün bir gerçektir. Türkiye'de seçim olan 
her yerde particilik vardır. Hayır kurumların
dan tutunuz ıda kooperatiflere kadar. Mesele, 
particiliği, kazandıktan sonra partizanlık aleti
ne getirmemektedir. îSeçim yoliyle gelen idare
ciler maalesef fırsat bulduğu ahvalde partizan
lık yapmak gayreti içine düşmektedirler. Bun
ların idarecilerinin yanında bulunan Ticaret 
Bakanlığı tarafından tâyin olunan müdür veya 
genel müdürler tampon halinde bulunup bunu 

doğru yola götürmek vazifeleri olmalıdır. Ben 
bu noktaya sadece (işaret etmek istiyorum ve 
bunda bir tehlike seziyorum. 

Yeni, yeni güzel teşekküller kurulmakta
dır. Meselâ müstahsilin alın terini 'daha iyi 
değerlendirecek tehlikesi daha az daha düşük 
fiyatlarla intikal ettirilebilecek bir çok ürün
ler, ezcümle îbunlar için Ankarada meselâ Tar-
ko müessesesi Ikuruldu. Bu müstahsil müessese
sinde müstahsil (temsilcisi olarak gelmiş, seçim 
yoluyla gelmiş elemanlar idarecilere yanlış is
tikametlerde telkinlerde bulunup yanlış yola 
ısürüklyebilirler. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — öyle 
mi efendim? Bu konuya işaret etmekle bence 
mühim ıtelâkM ettiğim bir noktaya bilhassa 
işaret etmek İstiyorum arkadaşlar. 

Ticaret politikamızın esaslarından biri de 
serbest piyasa nizamının hâkim olmasını Bağ
lamaktır. Hem iserbest piyasa nizamı taraftarı
yız hem de bir yanlış taitbikatm içindeyiz. Me
selâ, bu sene fındık »ihracatında bir uısul tat
bik edildi. Fındık ihracatı tescile tâbidir. Ser
best piyasa nizamının gereği piyasa neyse ih
racat ona ığöre yapılır. Dünya piyasasında fın
dık 128 dolardan piyasa açıldı, bu gün 121 -122. 
Son rakamları bilmiyorum. Fakat, biz İsrarla 
tüccarın 132 dolardan memlekete döviz getir
mesini istiyoruz. Tescilimiz 132 dolardır, olmaz. 
Serbest piyasa nizamı içinde ve bir devalüasyon 
kararının akabinde ki, - o devalüasyon kararını 
almaktan maksadımız aynı mamanda çeşitli do
lar (kurlarını önlemektir - Tüccara fındığı ih
raç 'et diyoruz piyasaya g'öre ilhracediyor, daha 
yüksek dolar getir diyoruz. Ne yapacak? Bu 
itiyadın içinde bulunan adam, ihracatı yapmak 
mecburiyetinde olan IMmse bu dolan bulacak. 
Nerden bulacak? Kaçak yoldan bulacak. Dolar 
talebini artıracak. Devalüasyonu yeni yapmışız 
dolar on (beş İ r a demişiz. Çıkacak üstüne on 
altı lira, on altı buçuk ıon yedi liraya. Bugün 
Alman piyasasında fındık tüccarı dolar aramak
tadır. Bunu getirecek 132 dolardan (sattım diye
cek, defterime 132 dolardan kaydettim diyecek. 
Aslında tsatış bıöyle değil. Bunu Bakanlıkta bi
liyor. Niye bu yollara gidiyoruz? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
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SABAHATTİN ORHAN (Giresun) — Demir 
tüecaraımızı, (tüccarımızı kaçak yoldan muamele 
yapacak duruma düşürüyoruz ve ondan sonra 
bâzı şom ağızlara tüccarı (kaçak diye ülân 'etti
riyoruz. Bunların önlenmesini diliyor ve önle
neceği inancı içinde huzurunuzdan ayrılır hepi
nize ısaygılar sunarım efendim. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'efendim. Sa
yın (Sırrı Atalay. 

\&mRI ATALAY (Kars) — 'Cumhuriyet Se
natosunun ısayın üyeleri. 

Geri kalmış ülkelerde kalkınmanın en •önem
li ve önde gelen araçlarından birisi de kredi 
politikasıdır. (Geri kalmış ülkeler kalkmabil-
ımek için çeşitli imkânlardan yararlanırlar, çe
şitli araçlara başvururlar. Bunlardan en önem
lisini kredi politikası teşkil eder. Kredi politi
kasının düzenli ve isabetli olması süratle kal
kınmayı sağlar. örneğin italya, €enubu bu şe
kilde kalkındırdı, Fransa, Atlantik sahillerini 
bu şekilde fcalkmdıraJbiliyor. isveç, bölgeler 
arası farklılığı bu (şekilde kalkındırmaya yahut 
refah seviye farkını bir dengeye ulaştırmaya 
çalışıyor. Bizde kredi politikası sadece parayı 
dağıtmakla övünme veyahut kooperatif sayı
larının çoğaltılmasında bir yarış şeklindedir. 
Biraz önce A. P. grupu adına konuşan arkadaşı 
çok zevkle dinledik. Kredi hacmi şu miktardan 
şu miktara 'artmıştır. Bu köprülerin altından o 
kadar çok 'su geçti ki,artık kredi hacminin mik
tarı memlekette kalkınmanın sıhhati veya aracı 
olmadığı anlaşılmıştır. 'Kredi sağlam bir dü
zen içinde işlemiyor ise, kalkınmada bir araç 
vasfını taşımıyorsa gelişi - güzel bir kredi yağ
masına istediğiniz kadar yarışa girin nihayet, 
bu memleketin imkânlarını tahrilbetmekten ve
yahut yağma etmekten başka bir anlam taşı
maz. Bizim kalkınmamızda kredi politikası bir 
araç görevini 'getirebiliyor mu, getiremiyor mu? 
Önemli olan (bu. Plânlama teşkilâtı kredinin 
kalkınmada bir araç olacağını salık verir, tesir
lerini göstermek ister ama, iş yürütülmeye ve 
tatbikata gelince çok acı örnekleri görürsünüz. 
Dış yardımdan elde 'ettiğimiz kredilerin Özel 
teşebbüsün şanslı veyahut arkalı kişilerine yağ
ma 'ettirildiğini (görürüz. Kredi hacmi içerisin
deki artışların yoksul köylüyü kalkındıracak 
yerde geniş arazi sahiplerine ve istanbul veya

hut 'Marmara civarındaki güçlü özel teşebbü
sün daha güçlenmesinden (başka bir şeye yara
maz. örneğin dış ülkelerden elde edilen kredi
lerin ORMJA Şirketinde 'Demirel biraderlere 
dağıtılması gibi. örneğin yatırım indirimi ve
yahut vergilerden 'Vakkonun veya Taksim otel
cilik 'şirketlerinin ki - miktarları o kadar çok -
on dakika içinde size sadece hu teşebbüslerin ve 
yağma tiplerinin örneklerini dahi versem zama
nım yetmez. 

Asıl (önemli olan konu kredi kaynaklarının 
isabetli Ve bir programa dayanılarak kullanıl-
masmdadır. (Sektörler arasında, 'bölgeler arasın
da krediye bakın, adaletsizliğin çeşitli örnek
leri. Bizde 'kredilerin bir araç olma vasfından 
ziyade üç asır önce yahut (bir asır önceki tatbi
katlardan 'hiç te öteye gitmediğini ve yalnız 
bir hacım artmasından ibaret kaldığını gösterir. 

Şimdi isterseniz sektörler arasındaki kredi
lere şöyle Ibir göz atalım. Bizim resmî kaynak
lara (göre, kredi hacmi 34 milyara yaklaştığı 
ifade edilir. Aslında ise, bu 40 milyar liradır. 
Çünkü, Merkez Bankasının doğrudan doğruya 
özel (bankalara açtığı krediler hesabedilmez. 
Kredileri 63 milyar lira civarında hesabettiği
miz (takdirde, tarımda nüfusun 14 - 65 yaş ara
sındaki dağılımı yüzde 71 olmasına rağmen, 
tanım 'sektöründeki kredi, tüm kredilerin yüzde 
23,75 ini ancak bulmaktadır. Eğer 34 milyar 
üzerinden hesabetmeyip de, net kredi hacmi içe
risinde bu oranı tetkik ederseniz, oran yüzde 
18 dir. Yani, nüfusun yüzde 70 i kredilerin an
cak yüzde 18 ini almaktadır. Yüzde 18 olan 
bu tarım kredilerinin de büyük bir kısmının 
donmuş kredi olduğunu göz önünde tutarsa
nız; tarım kredilerinin ne derecede az, yeter
siz ve (tarım sektörünün gelişmesinde ne nisbet-
te araçlık edebileceği, kendinden anlaşılır. 

Tarım kredi (hacminin 9 milyar lira civarın
da olduğuna isiz bakmayın. Aslında, tarımda 
seyyal halde, yani köylüye verilebilecek kredi 
bunun yüzde 5 ini bile bulmaz. Köylü oranı
nın yüzde (şu kadarı 100 ile 300 lira, yüzde şu 
kadarı yüzde Oranı olarak, kredinin ışu kada
rını alır, diye Ibir tabloyu Plânlama çizer ve ve
rir, görürsünüz; ama aslında gidin Anadoluda 
köylünün (banka kredilerini alışma bakınız. Bu, 
hepimizin bildiği ıbir gerçektir. Ama sakın 
Adalet Partisi bundan darılmasın. Bu, uzun yıl-
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ların tatbikatıdır. Bizim zamanımızın (da acı hi
kâyesidir. Köylü, tefeciden, tüccardan parayı 
alır, üç gün sonra bankaya götürür, verir ve bu 
banka kredisi dağıtıldığı hesaplan içerisinde 
ifade edilir. Aslında ise bu tamamen, üç günlük 
ıbir yer değiştirmeden iiıbaröfctir. 

Şimdi, sektörler arasında kredinin bu dağı
lış adaletsizliğini kısaca şöyle ifade 'ettikten 
sonra, 'bir de bölgeler arasında dağılışını gö
relim : 

Toplam krediler içerisinde; meselâ Marmara 
Bölgesi nüfus kredi oranı 1,99 dur; 'Ege Bölge
si nüfus kredi hacmi oranı 0,95 tir; Orta Ana
dolu Bölgesi 1,51 dır; Akdeniz Bölgesi 0,92 dir; 
Karadeniz Bölgesi 0,49 dur ve Doğu - Anadolu 
Bölgesi 0,22 dir. Buna, Gaziantep, ıSivas ve Ma-
raş ilâve edilmiş durumdadır. Eğer Plânlamanın 
son 23 il içerisine aldığı, kısmen Ibu gelişmiş il
leri çıkarırsanız, !bu oran 0,17 dir. Böylelikle 
Ibölgeler arasında kredi dağılımında çok bü
yük bir adaletsizliği g'örmek mümkündür. Yani 
ıbu durum şöyledir : 

Marmara Bölgesi, Türkiye nüfusunun yüzde 
14 ünü teşkil ederken kredilerin yüzde 54,5 ini 
almaktadır. Doğu - Anadolu nüfusun yüzde 
36 ısını teşkil etmesine rağmen, tüm krediler 
içerisinde Doğu - Anadoluya isabet eden kredi 
oranı ancak yüzde 6 dır. Hele bunun donmuş 
kredi kısmını tenzil ve nisbeten gelişmiş olan 
Antep, Maraş ve Sivas'ı tenzil ederseniz, bu 
oran yüzde 3 civarındadır. 

Şimdi isterseniz, Doğu - Anadolu içerisinde 
(bulunan resmî bankalarla özel bankalar arasın
daki farklılığı da şöyle 'bir görelim. Bunun 
resmî (bankalarda oranı 'biraz daha 'insaflı bir 
şekildedir. Demin söylediğim, tüm krediler içe
risindeki hacimdi: 'Marmara 0,99; Ege 0,90; 
Orta - Anadolu 2,02; Akdeniz 0,85; Karadeniz 
0,64; Doğu - Anadolu 0,30 Resmî Bankalar kre
di dağılımında da Ibölgeler arasında hüyük bir 
farklılığı (görürüz. Kaldı "ki, Doğu - Anadoluda 
sanayi mevcut değildir. Doğu - Anadoluda tek 
geçim (kaynağını tarım teşkil 'etmektedir. Ta
rıma kaderi Ibağlı olan geniş Ibir nüfus sahası, 
işte hu dar 'boğazlar içerisinde kalmaktadır. 

Tarımda acaba - Doğu - Anadolu'nun biraz 
önce tümü ve resmî sektör içerisinde ifade et
tim - bir haklılık mevcut mudur; yani bütün 
sektörler içerisinde bu derece geri olmasına ve 

tarımın tek geçim kaynağı teşkil etmesine rağ
men, bu çaresiz razı edilen talih içerisinde bir 
güleryüz noktası mevcut mudur? Artış oranı
nı şöyle tetkik edebiliriz: 

Marmara'da oran 1967 de yüzde 32,5; Ege'
de yüzde 22; Orta - Anadolu'da yüzde 39; Ak
deniz'de yüzde 39; Doğu - Anadolu'da yüzde 
47 görülür. Bu durum tek yıla mahsustur. Ama, 
1963 ilâ 1969 arasında alırsak, görürüz ki, Do
ğu - Anadolu, Orta - Anadolu ve Akdenizden 
sonra en az nisbete sahip bulunmaktadır. Mar
mara yüzde 22,6; Ege yüzde 23,1; Orta - Anado
lu yüzde 18,8; Akdeniz yüzde 17,4; Karadeniz 
yüzde 40,1; Doğu - Anadolu yüzde 21,6 ve Tür
kiye ortalama?A yüzde 23,3 tür. Doğu - Anado
lu, Sivas, Maraş, Antep dâhil, yani bu geliş
miş illerimiz dâhil; Türkiye ortalamasında da 
tarım kredilerinde daha düşük bir seviyededir. 
Bu durum bize, Doğu - Anadolu'da tarım kredi
lerinin de ne nisbette noksan olduğunu göster
mektedir. 

Rakam ifado edilmesi, rakamların dile geti
rilmesi hiçbir şeyi ifade etmez. Ticaret Bakanı 
da çıkacak: Halk Bankası kredileri şu miktar
da; Ziraat Bankası kredileri şu miktardadır; 
önemli konu değildir bu hacimlerin ifadesi; ya
ni önemli değildir, denecektir. Kredi politikası 
geri kalmışlıktan kurtulmanın, yani bölgeler-
arası dengesizliği gidermede veyahut tüm olarak 
Türkiye'nin geri kalmışlığında ne nisbet dâhi
linde itici güç vazifesini yerine getirebilmesin-
dedir. Bunun izahını ve tartışmasını yapabili
yor muyuz ve burada bize yapıcı bir yönünüzü 
gösterebiliyar musunuz Asıl mesele odur. On
dan ötesi, sadece birbirimizi aldatmak için birer 
tatlı hikâyedir. 

Saygılarımla. (C. H. P, sıralarından ve Millî 
Birlik sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Üç sayın arkadaşımız konuş
muşlardır. Millî Güven Partisi Grupu ikinci 
kez söz istemişlerdir. 

Saym Mehmet Pırıltı, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım: 

Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür di
lerim. Vaktin darlığı sebebiyle iki konuya de-
ğinmemiştlm. Hakikaten huzursuzluk hissettim. 
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Bunu ifadede fayda mülâhaza ediyorum. Onun 
için tekrar karşınızda bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Elma Kooperatifleri Birliği bu 
sene kredi talebetmiştir. Yanlış tesbit etmediy-
sem, bu kredi 10 milyon lira olarak ve Plânla
manın da tasvibinden geçmek suretiyle verildi. 
Fakat, öyle bb- şartlı veriş oldu ki, bu kredi 
diğer bir bankanın garantisi altında verileceği 
Ziraat Bankasınca kendisine duyuruldu. Bu 
arada temaslarda bulunduk; kooperatif üyesi 
olarak. Maalesef bu garantör bankayı bulama
dığımız için olmamış idi. Fakat sonradan bir 
kolaylık gösterildi, güya bir kolaylık: Bundan 
bir hafta önce, 6 milyon lira olarak verilmesi 
uygun görüldü. Fakat bu şartla verilecektir: 
Kooperatif malı alacak, bir ay deposunda bulun
duracak. Ondan sonra banka parayı tediye 
edecek. 

Arkadaşlar, biraz evvel yaptığını konuşma
da temas etmiş idim: Soğuk hava deposu yok. 
Hele istihsal merkezlerinde hiç yok. istihlâk 
merkezlerine sevk için nakliye parası vermek 
lâzım; depo ücreti ödemek lâzımdır. Bugün so
ğuk hava deposu ücretleri, kilo başına 45 kuruş
tur. Kooperatif mal almak için para bulamıyor 
ki, bu 45 kuruşu depolamak ücreti olarak nasıl 
tediye etsin. Kaldı ki, geniş bir alım yapmış 
olsaydı sezonun başında bu kredi verilmiş ol
saydı; çok miktarda alım yapacaktı. Bu mik
tar ve hacimde de bir soğuk hava depasunu 
Türkiye'de bulmaya imkân yoktur. 

Bir kere, kredi vaktinde verilmemiştir. Ge
len yıllar için bunu tenkidten daha ziyade bir 
kooperatifi yalatmak, Türkiye'de elmacılığm 
problemini halletmek için arz ediyorum - gelen 
yıllarda da böylece şartlı, kayıtlı veyahut da 
sezon geçtikten sonra, bir kredi tahsis edilirse, 
Elmacılar Kooperatif Birliği hiçbir yıl alım ya-
pamıyacak demektir. 

Muhterem arkadaşlar; ihracatı geliştirelim, 
diyoruz. Bu sene Rusya'nın, Elmacılar Koope
ratif Birliğinden talebi vardır; Libya'nın, Ku
veyt'in, Suudi Arabistan'ın talepleri vardır. Bel
ki yanlış ifade ederim diye rakamları söylemi
yorum. Fakat, büyük tonajda talepler var. Ama 
bunları karşılamadık. Eğer sezonun başında is
tenilen krediler verilmiş olsaydı; belki bu talep
leri kaiiilıyabilirdik. 

Tereddütleri anlıyorum. Kooperatif olarak 
geçen yıl zarar etti; iyi alım yapamadı, diye 
bir endişe vardır. Onun için para heba olur de
nebilir. Çünkü hakikaten bir miktar para za
rar etti. 

Arkadaşlar, ya bu kooperatifçiliği yapaca
ğız, yahut yapmıyacağız. Yaşatacaksak; kâr 
olduğu yerde zarar da vardır. Kaldı ki, yine bu 
durum kooperatifin hatası değil, yöneticilerin 
hatasıdır. Alım yapıldı. Toprak Mahsûlleri 
Ofisi hangarlarında depolama yapıldı; çinko 
içinde depolara elbette elma konmaz. Alım ya
pan memurlar, iyi ekspertiz yapamadılar. Şu 
halde bunda tüm kooperatifi suçlamak, yahut 
bu şekilde baltalamak bence uygun değildir. Ge
rek elma müstahsili ve gerekse ihracatımızın 
gelişmesi yönünden buna bir şekil bulmak ve 
daha sistemli ve kontrollü ve zamanında kredi 
verilebilecek bir şekli ihtiyar etmek lâzımgel-
diği kanısındayız. 

ikinci konumuz, grup olarak biran evvel 
Türkiye'de beynelmilel tarım âletleri sergisinin 
açılması lüzumunu belirtmek istiyoruz. Geli
şen teknolojiye ayak uydurmuş olmak için, mo
dern tarım âletlerinin Türkiye'de gözükmüş ol
ması icabediyor Türkiye'mizde sanayi dalında 
hayli inkişaflar olmuştur. Eğer beynelmilel 
tarım âletleri sergisi teessüs edecek olursa, bize 
bunlar model olacaktır. Bu modeller, hem zira-
atimizin gelişmesinde ve hem de sanayiimizin 
gelişmesinde faydalı olacaktır. Bu bakımdan 
bunu tavsiyeye şayan buluyoruz. 

İzmir Fuarı bu işi eskiden bir nisbet dâhilin
de görüyordu. Fakat şimdi izmir Fuarı bu ih
tiyaca cevap verecek vaziyette değildir. Çün
kü eskiden Fuara gelen mallar satılabiliyordu. 
Şimdi ise bir kararname ile Fuara gelen mal
ların satışı yasaklandığı için, modern teknolo
jinin yapıları ve örnekleri Fuara gelmemekte
dir. Ancak muayyen firmalar, kendilerini ta
nıtmak veyahut da bir teamül, alışkanlık eseri 
olarak Fuara iltifat etmektedirler. Bu yüzden 
de enternasyonal tarım âletleri sergisinin 
kurulmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bu hususları, arz etmek için huzurunuzu iş
gal ettim. Saygılar arz ederim efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurunuz, 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler, değerli Bakan ve Bakanlık 
mensuplar; hepinize saygılar sunarım. 

Ticaret Bakanlığının 1971 yılı bütçesi üze
rinde maruzatta bulunacağım. 

Muhterem senatörler, Ticaret Bakanlığının 
en önemli görevlerinden biri de bölgeler ara
sındaki ekonomik dengeyi sağlamaktır. Üreti
cilerin ürünlerine değer ölçüsü içinde tüketim 
yollarını açmaktır. Bir bölgenin ürünlerini di
ğer bölgenin ürünlerine peşkeş çekmemektir. 
Her ürünün yurt ekonomisindeki önemini tesbit 
etmek ve üreticilerin emeklerini teslim etmek
tir. Bölgeler arasındaki ekonomik dengenin ku
rulması bölge ürünlerinin değerlerindeki deği
şikliğin birbirine paralel- olması ile müm
kündür. önemli ürünleri değerlendirmek ve 
üreticilerini teşkilâtlandırmak için Bakan
lığın desteği ve himayesi şarttır. Destek
siz kalan ürünler üreticilerini çökertir. Dün
yaca şöhreti bilinen Malatya kaysıları hi
mayesiz kalmıştır. 1954 yılındaki değe
rinin bugün kiloda bir lira fark edişini takdir
lerinize sunarım. Her şeyin fiyatı yükselir, pa
ranın değeri de düşer fakat, Malatya'nın kayı
sısı yerinde durur. 

Halkımızın geçim kaynağı olan haşhaş ürü
nü yasaklanır, tütün ve pancar ekimi tahdide di-
lir, kuru kayısı da para etmez. Peki bu halk ne 
ile geçinecektir ve ne yapacakta? Merkezi Ma
latya olmak üzere bir Türkiye Kayısı Birliği ku
rulmuş, fakat bir genel müdür tâyini yapılma
mış ve mubayaa kredisi tahsis edilmemiştir. 
1969 - 1970 yılında Fisko Birlike 625 milyon, 
Tarişe 572 milyon, Çuko Birlike 500 milyon lira 
mubayaa kredisi tahsis edildiği için Malatya'
nın Kayısı Birliğine para kalmamıştır, insafı
nıza sığınıyorum arkadaşlar. 

Bundan önce de Köy işleri Bakanlığı büt
çesinde Malatya'nın üvey evlât oluşunu arz 
ederken bunun delillerinden bir tanesini de şim
di takdim etmiş oluyorum. 

Kuru kayısıya taban fiyat tesbit edilmediği 
için üzüm, incir ve fındık gibi ihraç mallarının 
açığını kapatan bir harç gibi kullanılmıştır. 
Sovyet Rusya ile demir - çelik finansmanı için 
yapılan anlaşmada diğer kuru meyvaların satışı 
yapıldığı halde, kuru kayısı kontenjana alınma
dı ve bir kilo kayısı dahi satılamadı. 

iran kayısısının kalitesi Malatya'nın ki ile 
kıyaslanamaz halde olduğu halde ürünün % 60 
nı Sovyet Rusyt'ya bir kısmını da Almanya, 
Holânda, Fransa ve ingiltere'ye hem de yüksek 
fiyatla satmaktadır. Bizim kayısımızın reklâmı 
evsaf ve şöhreti ile tescillenmiş olduğu halde 
neden 1 000 -1 500 ton kayısımız üreticinin elin
de kalır? Yılda 15 - 20 bin tona ulaşması bek
lenen kayısımız hâlâ Devletten organize ve des
tek beklemektedir. Halkımız değerli Bakan
dan umutlu olmanın tesellisi içindedir. 

öte yandan bir fiyat hortumu alabildiğine 
yükselmektedir Ve yurt sathını kaplıyacak şe
kilde genişlemektedir. Bu hortum toplumu yu
tacak hale gelmiştir. Maaşlardaki katsayı me
murları ve biz1 eri kanadı altına alabilir, fakat 
kolsuz, kanatsız ve katsayısız vatandaşlar ne 
olacaktır? Bu fiyat artışlarını başı boş bırak
mak vatandaşa «gemisini kurtaran kaptandır.» 
demekten başka bir şey değildir. Bu alış veriş 
sistemi bir yağmaya dönüşe yol açmaz mi, el 
uzunluğuna ve ayak çabukluğuna, Devlet düze
nini terk etmek doğru mudur, üreticinin malı 
kaptı kaçtıcılarm eline ölü değerine geçip, tü
keticileri tüketen 'bir değere yükselirse bunun 
suçlusu kim olacaktır? 

Sayın senatörler; böyle bir fırtına içinde hiç 
kimse servetinin limanında uzun müddet barına-
mıyacaktır. Bu fırtınaya engel olalım, bunun 
için yeterli kanunlar gerekiyorsa tasarıların bi
ran önce gelmesini bekliydim. Geç yapılan 
ve güdük kalan dalga kıranlarla uçurumlu dal
galara karşı göğüs germek mümkün olamıyacak-
tır. 

Sayın Bakanın soğukkanlı ve temkinli oluşu 
kadar ihatalı görüşünün de bulunduğuna inan
mak istiyoruz. Ufuk çok uzak değildir, el yor
damı ile dokunacak kadar yakındır. Fiyat lis
teleri rejimin faturasıdır, Bunun bilinmesi 
umudu ile Ticaret Bakanlığı Bütçemizin yurdu
muza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın özer. 
Sayın Sabahattin Orhon yerine, Sayın Faruk 

Kmaytürk, buyurunuz efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, değerli senatörler, 

Kıymetli Bakan, güzide bakanlık erkânı; 
Bugün plânlar devresinde^ Ticaret Bakan-
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lığının Türkiye ekonomisine, maliyesine ve hu
zurumuza, hayat ve hareket veren büyük öne
mi ve ağırlığı aşikârdır. 

Bakanlığın faaliyetleri, memleketimizin bü
yük çoğunluğunun çalışma ve geçim sahası olan, 
zirai ve sanayi sektöründedir. 

Bu sektörde çalışan insanların üretici gü
cünün artırılması, üretimin artması, üretilen 
malların ucuza maledilmesi ve kaliteli olması 
gibi faktörler gerçekleştirildiği takdirde, tica
retimizin içte ve dışta rahatlıkla pazar bula
cağı ve değer fiyatına satılacağı aşikârdır. 

Üzülerek ifade etmek zorundayız ki. Ticaret 
Bakanlığımız kendisine verilen eleman ve teş
kilât noksanlığı ve nakit imkânsızlıkları sebe
biyle, ticaretimizin ruhunu teşkil eden bu ana-
unsurları hakkı ile yerine getirememektedir. 

1963 - 1965 yıllarında 3,5 milyar olan zirai 
kredi, 1969 yılı sonunda 8,5 milyar liraya yük
selmiştir. 

1970 te 10 136 000 -000, 1971 program 
11 180 000 000 milyar lira olacağı yetkililerce 
bildirilmiştir ki, bu da takdire değer. 

ihracat gelirlerimiz 284 milyon dolardan, 
1969 da 537 milyon dolara yükselmiştir ki, öde
meler dengesi başarı sağlamıştır. 

Döviz ihtiyacımız 1963 yılma kıyasla, özel
likle 1969 da daha çok ihracat, işçi dövizi, ve 
daha az sermaye girişiyle karşılanmıştır. 

Temel mal ve hizmetlerde, zaruri ihtiyaç 
maddelerinde istikrarı sağlıyacak tedbirlerin 
aranması şüphe yok ki çok yerindedir. 

Kalkınma plânında öngörüldüğü gibi ihra
catı işbah haline gelmiş bulunan mallarımız dı
şında yeni mallar bulmak ve dış piyasalarda 
bunlara sürüm imkânı aramak zorunda olduğu
muz bir gerçektir. 

261 sayılı Kanun ihracaat konusu olan ma
mul maddelere vergi iadesi yapılmasını öngör
mektedir. 

Ayrıca sanayi mamullerin iç piyasaya dö
nük durumdan çıkarılması için 261 sayılı Ka
nunun gerekçesinde de işaret edildiği gibi başka 
tedbirlerin alınması şarttır. 

Ekonomimizde büyük önemi olan buğday ih
tiyacımız ve sarfiyatımız üzerinde de durmak 
isterim. 

Tarım memleketi olan ülkemizde, buğdayı 
dışardan almaya hâlâ devam etmemiz bizleri 
üzmektedir. 

Edindiğimiz bilgiler yanlış değilse, 1969 da 
dışarıdan 550 000 ton buğday almış ve buna da 
283 milyon lira arasında para ödemiş bulun
maktayız. 1970 te 750 000 ton 355 milyon TL, 
1971 de 610 000 ton 700 milyon Tl. ödemek zo
runda kalacağız. Buna devalüasyonda % 67 bir 
artış göstermektedir. 

Bu durum karşısında ve bugünkü şartlar 
muvacehesinde kendimize yetecek kadar buğday 
üretmemiz mümkün değilse... ki mümkün gö
rünmüyor. 

O zaman buğday tüketimini azaltmanın ted
birlerini ve meselâ buğday içine başka bir ürü
nün ikâmesini düşünmek mecburiyetindeyiz. -

Bunun zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geç
miştir. 

Ticaretimizin lehimize tecellisi için, üretici, 
çiftçi, küçük, büyük sanayici kimselerin, aldı
ğım ucuza, sattığını değeri fiyata satması lâ
zımdır. 

Bunun için de, üretilen malların maliyetinin 
düşürülmesi imkânları aranmalıdır. 

Üreticinin daha ucuza üretebilmesi, üret
meyi artırmak için kullandığı vasıtanın, üreti
ciye daha ucuza malolması da şarttır. 

Zirai üreticinin kullandığı, traktör, su mo
toru, su pompası, alet ve edevatı, gübre, akarya
kıt ve diğer malzemesinin; 

Sanayicinin de aynı şekilde torna tezgâhı
nın, fireze tezgâhının... v. s. gibi istihsali artı
racak araç ve gereçlerin eline ucusa geçmesi 
lâzımdır. 

İkinci olarak; üretimin artması, maliyetin 
düşmesi, kalitenin yükseltilmesi için ziraatçile-
rimizi, sanatkârlarımızı, sanayicimizi millî ban
ka kredilerimizle yeterli miktarda teçhiz et
mek mecburiyetindeyiz. 

Benden evvel konuşan bilhassa grup sözcü
sü arkadaşımızın ifade ettiği gibi yetersiz im
kânlarıyla ve personeli ile gerek Ziraat Ban
kası ve gerekse Halk Bankası ve gerekse Toprak 
Mahsulleri Ofisi bu husustaki gösterdikleri gay
retlerini ve gerek köylümüze gerek sanayicimi
ze temin ettikleri kredileri takdirle ifade etmek 
borcumuzdur. Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
müesseselerin faaliyetlerini de takdirle ifade 
ediyoruz. 
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Meselâ, patates 1/4 olarak ekmeğe katmak 
mümkündür. 

Ekmeğe % 20 patates ve % 4 - 5 şeker ko- I 
nursa buğdaydan 1/4 nisbetinde istifade etme- j 
miz mümkündür. 

Böylece 100 gramlık ekmeğin 75 gramı buğ
day unu ve 25 gramı da patates ve şeker karı
şımından husule gelecektir. 

Bunun sonucu olarak : 
Ekmeklerimizin sipesifik hacmi büyür. 
Ekmeğin rengi - lezzeti - tadı ve hoş bir ko

kusu olur. 
Hamurun olgunlaşma müddeti kısalır. (Bek

leme zamanı azalır) 
Hamurda maya için lüzumlu ve mayalarımız

da eksik olan karbon hidratı tamamlar. 
Ekmeğin pişme müddeti azalır. (Yakıt israfı 

önlenir) 
Ekmeğe yumuşaklık verir, ekmek çabuk 

kuramaz, kırıntı yapmaz ve böylece büyük çap
ta ekmek sarfiyatı önlenir. 

Ekmekte şeker, nişastanın yerini alacağın
dan, ithal edeceğimiz buğday ihtiyacı azalır. 

Bugünkü bilim, teknoloji ve gerçekler kar
şısında ileri memleketlerin hemen hepsinde, ek
meğe patates ve şeker konulması ve daha başka 
maddelerin ikâmesi (Soya fasulyesi gibi) çoktan 
halledilmiş ve uzun zamandan beri de tatbikat 
safhasına konulmuştur. 

Patates ve şekerin kalitesine olan müsbet 
tesirleri dünya literatürlerinde yazılıdır. 

Türkiye'de ortalama ekmek israfı. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının raporuna göre % 20, mil
lî prodüktivite merkezinin beyanına göre ise 
% 15 ilâ 40 arasındadır, % 50 ye yakın. 

Halkımız taze ekmek yemeye alışmıştır. Ba
yat ekmek ekseriya atılır. Ayrıca ekmeklerimiz 
çok kırıntı verirler, böylece de zayiat çok olur. 

Bu hakımdan da ekmeklerimize patates ve 
şeker konulmasına süratle geçilmelidir. 

Ekmeklerimizin ziyanını önlemek için Top
rak Mahsulleri Ofisi Hububat Teknoloji lâbo-
ratuvarlarmm yapmış oldukları küçük ekmek
ler bir çözüm noktası olmakla beraber yeterli 
değildir. 

Halen piyasaya arz edilen normal büyüklük
teki ekmeklerimize, yukarda izah ettiğim ger
çekler karşısında kısa zamanda Patates ve Şe- j 

ker konulması elzemdir. Bu biraz zordur. Fakat 
Tîuna rehberlik ve hocalık edecek mutlak mâ
nada devlet eli olacaktır. Ticaret Bakanlığı ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi hasında bulunan kıy
metli ve çok güvendiğimiz Adem bey arkadaşı
mızın bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Bu münasebetle hemen- şunu ifade edeyim ki, 
ekmeğe şeker konulmakla şeker hastalarına za
rar verilmiyecektir. 

Bunu tekrardan kaçınarak burada izah etmi
yorum. 

Geçen seneki ve bu seneki Sanayi Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığı bütçelerinde yeteri şekilde 
izah ettim. Merak eden arkadaşlar varsa işaret 
ettiğim bakanlık bütçelerinin zabıtlarından oku
yabilirler. 

Sözlerime son verirken bir iki temennimi de 
huzurunuzda ifade ederek ayrılacağım. 

1. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynak
larını artırmak ve Çiftçiye yeterli ikrazatta bu
lunmak maksadiyle bu kooperatiflere mevduat 
kabul etme yetkisi taşıyan 2836 sayılı Kanunun 
yerine geçecek olan kanun tasarısının Meclisle
re verilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. iSa-
yın bakan arkadaşımızdan biran evvel kanun
laşması hususunda gayret sarf etmelerini istir
ham ederiz. 

2. iç piyasada suni fiyat artmalarını önliye-
cek, arz ve talep dengesini sağlıyacak ekonomik 
tedlbirlerin alınmasının lüzumuna inanıyoruz. 

3. Hayvan kaçakçılığını önlemek için Doğu 
ve Güney - Doğu hudut bölgelerine yakın yer
lerde beynelmilel hayvan pazarları kurulması
nın faydalı olacağına kaaniiz. 

4. Ofis öz kaynaklarının işletme faaliyet
lerinin yürütülmesine yetmemesi, alımların Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont kre
dileriyle finanse edilmesi, malî bünye üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır. Bu durumun ön
lenmesi için sermayenin yeteri seviyeye çıkarıl
ması şarttır. Bunun için Meclislere sevk edildi
ğini öğrendiğimiz kanun tasarısının da toiran 
evvel kanunlaşmasını beklemekteyiz. 

Değerli senatörler, sözlerimi kesmeden evvel, 
benden evvel konuşan muhalefete mensup iki 
arkadaş tarafından (isim Söylemiyorum, konuş
malar gayet iyi biliyor ve yüksek heyetiniz de 
biliyor) banka kredilerinin özel teşebbüsün şans
lılarına ve özel şahıslara verildiği, bir yağma 
furyası şeklinde dağıtıldığı ifade edilmiştir. 
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ORHAN KOR (izmir) — O onların zamanın
da idi. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Şunu 
tekrar huzurunuzda ifade ederek sözlerime son 
vereceğim. Banka kredileri bir sistem ve bir 
esasa göre dağılır. Ya karşılığı olur, veyahut 
bankanın özel şeyleriyle verilir. Eğer bir yol
suzluk varsa, bankanın müfettişleri, müdürleri 
-kaldıki Başbakanlığın murakıpları da vardır 
tetkik edilir. - Bu konular artık her gün, her 
bütçede değil, hattâ her toplantıda, bilhassa 
şanslı kimselere verildiği, özel şahıslara verildi
ği söylenerek, getiriliyor, Demirel Kardeşlere 
verildiği ifadesi söylene söylene usanılmış bir 
kelimedir. Değeri de kalmamıştır. Bunu arzu 
eden arkadaşlarımız, bundan evvel pek çok kre
diler verilmiştir. Hattâ isim söylemiyorum... 

BAŞKAN — Faruk beyefendi, Faruk beye
fendi, istirham edeceğim, bir üye diğer bir üye
ye soru soramıyacağı gibi, bir üyenin burada 
serdettiği mütalâaya da diğer bir üye cevap ve
remez. Lütfedin bağlayın efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Parti
mize karşı söyledi muhterem Başkanım, partimi
ze karşı söyledi. 

Hülâsa murakıp yoliyle bu iş halledilebilece
ği gibi, diğer kaynakları da vardır. Dalha evvel
ki siyasi (kimselerin de çok kredi aldıkları var
dır, bizim tarafımızdan hiç söylenmemiştir, ama 
partimize söylenmiştir. 

Değerli senatörler, sözlerime son verirken be
ni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan Yüce 
heyetinize teşekkür eder, Ticaret Bakanlığı büt
çesinin memleketimize milletimize ve Ticaret 
Bakanlığına hayırlı, uğurlu olmasını şahsım adı
na temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi son bul
muştur, kaldırın efendim lütfen. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — ikinci 
kez grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICA-
LI (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. Grupu adına bütçe üzerindeki konuş
mamı yaptıktan sonra A. P. Grupu adına konu
şan arkadaşım, mütalâalarımın sonundaki bir 
cümleye değinmiş ve Ziraat Bankası faaliyetle
riyle ilgili bir nokta konusunda tenkidlerde bu-

I lunmuştur. O yetmiyormuş gibi benden önce ko
nuşan, yine A. P. Burdur Senatörü arkadaşımız 
Kmaytürk aynı konuya temas edince, huzuru
nuzu tekrar işgal etmeye mecbur kaldım. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Grup 
adına ben tekrar söz istiyorum, vaktimiz kal
mıştı. 

BAŞKAN — Grup adına, peki efendim. 
NEJAT SARLICALI (Devamla) — (Sayın se

natörler, 1970 yılında iSayın Başbakan Süleyman 
Demirdin kardeşleriyle ilgili kredi yolsuzluk
larının memleketin başlıca meselelerinden birisi 
olduğu muhakkaktır. Yolsuzluk çoğunlukla Zi
raat Bankasiyle ilgili bulunduğu için ve Ziraat 
Bankası da Ticaret Bakanlığına bağlı olduğu 
için, elbette o devre içerisinde Ticaret Bakanlığı 
bütçesi müzakere edilirken, o konuya temas et
mek gayet tabiî ve yerinde olur idi. Ama, ben 
bu konuya bir kenarından ve bir temenniyle te
mas edip geçtikten sonra arkadaşlarım tahrikle
rine devam! ettiler. 

Şüphesiz, soruşturma yapılmış, şüphesiz 
T. B. M. M. nde karara bağlanmış, ama bu bağ
lanma sırasında Komisyon Başkanı Sayın Naci 
Çerezci'nin ortaya attığı iddiaların mahiyeti ve 
ayrıca Soruşturma Komisyonu raporuna dercet-
tiğimiz şerhlerin mahiyeti hatırlardadır ve göz
ler önündedir. A. P. sözcüsü arkadaşım, Güven 
Partisi sözcüsünü bu konuda bankaların itibar
lı müesseseler ve kredileri konusunda ifaat et
miş olması karşısında şunu ifade edeyim ki, Mil
lî Güven Partisi sözcüsü arkadaşımın aynı ko
nuda 18 sayfalık bir muhalefet şerhi mevcuttur. 

Biz bütün memleketin bildiği gibi ve bütün 
yapılan tetkikat neticesinde bütün çıplaklığiy-
le ortaya çıktığı gibi, artık Ziraat Bankasının, 
millî müessesemizin bu konuda isminin geçmiş 
olmasından ıstırap duyuyoruz, müteessir oluyo
ruz. Bu kafi gelmiyormuş gibi mütemadiyen ay
nı konuyu tahrik ederseniz o zaman söyliyeceği-
miz çok sözler vardır. 

ORHAN KOR (izmir) — Bizim de var, bi
zim de var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarlıcalı. Sa
yın Orhan Kor bilhassa zatıâlinizden istirham 
ediyorum. Şu tartışmayı, şu kürsüden dışarıya 
taşırmıyalım; grupunuz adına tekrar söz tale-
bsdildi, burada gelinir konuşulur, istirham edi
yorum, yönetimi Riyasete bırakın, onun vazife-
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sidir efendim. Dışardan sataşma yapmıyalım, 
lütfen. Buyurun (Sayın iSarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
Kınaytürk'ün beyanlarının aksine Ziraat Ban
kası müfettişleri müteaddit defalar yapılan mu
amelelerin kanunlara ve mevzuata aykırı oldu
ğunu, defalarca, tesbit ettiler. Bu raporlar Ko
misyon dosyasında mevcuttur ve görüşülmüştür. 
Bu ağırlık sırf A. P. Genel Başkanının kardeş
lerine menfaat temin etmek gayesiyle Ziraat 
Bankasının üzerine yıkılmak istenmiştir. O iti
barla mesele kapanmış sayılmaz. Günün birin
de elbette açılacak ve elbette yeni baştan dik
kate alınacaktır. 

Biz artık bu meselenin bir polemik konusu 
olmasına taraftar değiliz, ama Ziraat Bankası 
üzerinde tesbit edilen bu türlü usulsüzlüğün de 
biran önce tedavi edilmesi lâzım geldiği kanaa
tindeyiz. Nasıl? Eğer tetkikat yapıldı ve eğer 
usulsüzlük ve kanunsuzluk tesbit edildi ise, ilk 
yapılacak şey, buna sebebolan şube müdürlerini 
ve ilgililerin görevlerinin yeniden gözden geçi
rilmesi olmalıdır. Bugüne kadar bu yapılmamış
tır. Bizim temennimiz bu konuda haklı bir dav
ranışın içinde ve kanunsuzlukları tedavi etmek 
maksadiyle gereken tedbirlerin Ticaret Bakan
lığı tarafından kısa zamanda alınmasını temen
niden1 ibarettir. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ÖMER TICUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo

rum Grup adına. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, za-

tıâliniz Grup sözcüsüsünüz, Sayın Ucuzal Zatı-
âlinize hitabe diyorum, lütfedin efendim, Sayın 
Faruk Kınaytürk ben konuşacağım grup adına 
dedi, Sayın Grup Başkanvekili Ilyas Karaöz bu
radalar, lütfetsinler, kim konuşacak efendim 
grup adına? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Ömer 
bey yoktu onun için ben istemiştim. O konuşa
caktır. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Gözcümüz ko
nuşacak efendim. 

BAŞKAN — (Sözcünüz konuşacak, buyurun 
efendim, Sayın Ucuzal buyurum. 

(Sayın Ucuzal zatıâlinizin 5 dakikası var ikin
ci kez konuşmak için. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım; Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde C. H. 
P. Grupu adına söz alıp burada konuşan Sayın 
Nejat Sarlıcalı arkadaşımın Bakanlık bütçesi 
üzerindeki görüşmesini bitirirken dönüp Ziraat 
Bankasının çalışmasını övdüğünü, fakat bu öv
menin arkasından da bu müesseesyi de şaibeli 
bir söz ile itham etti ve ben huzurunuzda banka 
adına buna cevap verdim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen ban
kanın mümessili değilsin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Banka adına 
cevap verirken Anayasanın hükmünü de hatır
lattım bu grup sözcüsü arkadaşıma. 

'Sayın Başbakan hakkında verilen önerge 
üzerine bu komisyonda görev alıp çalışan ar
kadaşım hazırlanan rapora muhalefet etti diye 
her gittiği yerde bu meseleyi diline almaya yet
kisi kalmamıştır. 'Sebep T. B. M. M. bir karar 
vermiştir. Artık bu kararın üzerinde şu veya bu 
şekilde konuşmak hakkımız biter. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Allah, Allah!.. 
MEHMET HAZER (Kars) — öyle şey olur 

mu? 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Allah, Allah, 

diyen arkadaşların... 
BAŞKAN — Lütfen, efendim hatibi dinliye-

lim. Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasa 
hükmüne sadakatle bağlı isek, bu Meclislerden 
çıkan kararlara da sadakatle uymak Mecburi
yetindeyiz. Karar verilmiştir, Sayın Başbakanın 
iddia edilen şekilde bu meseleye karışmadığı 
tesbit edilmiş, verilen kararla da bir hükme bağ-
banıp tescil edilmiştir. 

O halde her meselede gelip burada Sayın 
Başbakanın kardeşlerine verilen kredi demek!.. 
Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de kullanılan 
kredinin 34 milyar olduğunu biraz evvel bura
da (Sayın Sim Atalay dile getirdi. Demirel kar
deşlere verilen kredi ne yolda verildi ise, 34 
milyara yaklaşan kredi de o yolda verilmiştir. 
Kimse gidip zorla almamıştır, hele iSaym Başba
kan en ufak bir şekilde bu meselede dahli olmı-
yan bir kimse olduğu halde, e., gelir gelir bura
da bu meseleyi dile getirirseniz, elbette bizim 
de bir reaksiyon göstermemizi haklı görmeniz 
lâzım. 
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Şimdi, şu yolda, bu yolda tahkikatımızı yap-, 
tık ben meseleleri biliyorum, onun için Ziraat 
Bankasına bu ithamda bulundum, e., görevlile
ri değiştirmediler. Normal prosedür içinde ya
pılan muamelenin sonunda bir kredi ödendi ise, 
ödiyen şube müdürünü, ödenmesi için karar ve
ren yönetim kurulunu, veya yönetim kurulun
dan alman bu kararı mahallinde bildiren Genel 
Müdürü niye değiştirilmedi, niye edilmedi diye 
dile getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Var mı 
idi kanunsuzluk? 

RIZA ISITAN -(Samsun) — Var var tabiî. 
MEHMET HAZER (Kars) — Herkes bili

yor. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Size göre 

var, ama T. B. M. M. nin ekseriyetine dayanan, 
oy vermiş şahısların kararma göre yok. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Tahkik edil
medi ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben size sev
gili arkadaşlarım, sizin fikriniz nedir diye sor
muyorum. Ortadaki mevcut karara ittiba etme
niz lâzımgeldiğini ifade ediyorum. Bu meseleyi 
ne zaman bu kürsüye getirirseniz söyliyecek 
çok meselelerimiz var sevgili arkadaşlarım. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Tam zamanı şim
di, söyle. Bilhassa bekliyoruz. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Söy
le biz de duyalım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ne varsa söy
le, yoksa itham etme. Bildiğin varsa söyle. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Açıkla bildik
lerini. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama, ben... 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal soru şeklinde hi-

tabetmeyin lütfedin efendim. Bir dakikanız var 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Bak-
kanım soru şeklinde değil ki, konuşma tarzım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bir dakika
nız var, onu kullanınız lütfen efendim. Lütfen 
efendim lütfen. Sayın Hazer lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu kürsüye 
kabadayılık yapmak için kimse gelmiyor. Bu 
kürsüden hakikatler dile getirilir. Ama, itham 
edilen kimseleri de itham altında bırakmaya, it
ham edenlerin gücünün yetmediğini ifade et
meye geliriz, buna da mâni olamazsınız. 

MEHMET HAZER (Kars) — Başka bildiğin 
bir şey varsa söyle, neler varsa söyle. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, lüt
fen efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu meselede ve 'Sayın Başbakanı ve de 
kardeşlerine kredi veren bankayı kimsenin it
ham etmeye hakla yoktur. Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyu
runuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, iki vesika okuduktan sonra sözle
rime bağlıyacağım, istiklâli tam denildiği za
man Atatürk siyasi, malî, iktisadi, adli, askerî, 
harsî ilâh... Hususlar akla gelir der. Falih Rıf-
kı Atay'da bir hatıratında, Amerikalının Mus
tafa Kemal'in Doğuya doğru yürüyüşü eserin
den bir parça alır, der ki, «Ben Lozan anlaşma
sına karşıyım..» 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — işitmiyo
ruz. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Di
keçligil lütfen mikrofonu ayarlayın efendim. 
Buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — «Ben 
Lozan Anlaşmasına karşıyım. Amerika için Tür
kiye piyasasının büyük bir önemi yoktur. Bu
radan imtiyazların kalkışı bize pek az dokunur, 
fakat siz bununla Çin'e kapitülâsyonlardan kur
tulmanın mümkün olduğu dersini vereceksiniz. 
işte ben bunu istemiyordum.» 

Bu mühim bir meseledir Ticaret Bakanlığı
nın bütçesinin konuşulmasında. Atatürk'ün de
yimiyle Türkiye'nin istiklâli var denmesi için, 
iktisadi haklarına sabibolduğu gibi iktisaden de 
gelişmesi iktiza eder. Bu kapitülâsyonlara dur 
demiş bir Türkiye, ve bunun mücahitliğini yap
mış istiklâl mücadelesinin kahraman evlâtları 
ve pazar olmamanın dünyaya dersini vermiş 
olan Türkiye'nin evlâtları, bugünün parlöman-
terleri Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde has
sasiyetle durmalı, hissiyatı bir tarafa bırakarak 
meseleleri enine boyuna görüşmek lâzım. Yoksa, 
beyefendiler bugün yurtlar işgal edilmiyor. An
cak iktisadi meselelerle memleketlerin istiklâli
ne, daha doğrusu oraya el atılmak istendiği Ibir 
devirde yaşıyoruz. 
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Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu iktisadi bir çıkmaz var. Birkaç arka
daşım bunu ifade etti, piyasa meydanda. 

Ben Orta - Şark memleketlerini 1951 de gör
düm, 1969 da yine gördüm. Orta - Şark memle
ketlerindeki olan buhranın ve Ibu oluşlarının 
içtimai sebepleri üzerinde durmak lâzım. .Suri
ye'de 1951 senesinde gördüğüm manzara şu idi : 
Bir yüksek sınıf var... Buna Pakistan'da 'bir ya
zarın kitaibından da örnek verebilirim. Bu ya
zar «îslâmiyet gerilemekle dünya ne kaybetti» 
isimli eseriyle Ibu noktalara da temas eder. Der 
'ki, gördüğümüz manzara şudur; «yukarda bir 
yüksek 'sınıf var, orta sınıf yok, fakir perişan 
(bir halk kütlesi, sokaklarda idilenciler» elbetteki 
böyle bir ülkede, îslâmm dışında kalmış, islâ-
mın hakiki iktisadi prensiplerine kulak asma
mış, değer vermemiş, hattâ hiçbir dilenci olmı-
yan vaktiyle zekât verecek insanların bulunma
dığı Ibir toplulukta, hele Türkiye hakkında Av
rupalı yazarların dilencisiz memleket dediği ec
dadımızın devrinde,.. Bugün iktisadi durumun 
gül gülistanlık 'olduğunu (söylemek, aynı zaman
da fiyat artışlarının 'olmadığını ifade etmek, bu 
artışların % 5, % 10 olduğunu söylemek hayali 
hamdan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, kooperatifleşmek lâ
zım, ama kooperatifleri ihya etmek de lâzım. 
Bir (küçük misal vermeyim; Hatay'a gitmiştim şu 
ayağımdaki ayakkabıyı 70 liraya aldım. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ucuz 
almışsın. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kızı-
layı dolaştım 'aynı ayakkabı 150 - 190 lira, ara
daki fiyat farklarının... Beyefendi istediği ka
dar inanmasın. Aradaki fiyat farklarının nere
den geldiğini, elden ele değiştikçe ne 'olduğunu 
bilmek lâzım, (bu sanatkârları da bilmeli. Halk 
Bankası burada bir kooperatif (kurmuş, Ibu koo
peratifi kurduğu zaman klsa vadeli krediler 
vermiş, fakat iyi takibedilmemiş, banka faizle
rinin fazlalığı susu (busu küçük esnafı perişan 
bir hale getirmiş ve (bunlara pazar aranmamış 
Kuveyt'e kadar gidilmiş, diğer ülkelerde pazar 
olduğu halde pazar aranmamış, esnaf perişan 
bir hale düşürülmüştür. O halde 'kooperatifler 
kurulurken, küçük 'sanatkârları korumak için 
bankaların fahiş faize doğru gitmesini önlemek, 
(bunun (bir kazanç olarak ittihaz edilmemesi do-

layisiyle bunların Türkiye'de pahalılığın üzerin
de büyük tesiri olduğunu kabul etmek gerekir 
ve üzerinde durulacak meselelerdendir. 

Arkadaşlar (buraya çıkar konuşabiliriz, me
seleleri yalanlıyabiliriz, şu oldu (bu oldu diyebi
liriz, fakat hayatın içerisinde yaşıyan insanlar 
biliyor ki, bugün Türkiye'de orta sınıf yavaş 
yavaş ezilmektedir. Hükümetin buna nazarı dik-
katiin celbederim. Yarınımız bakımından, ko
münizmle mücadele (bakımından, geleceğimiz 
bakımından bu 'mühim bir meseledir. Şark ve 
Garp âlimleri (bilhassa ihtilâllerde iktisadi fak
törlerin büyük rol oynadığını Ikahul ederek bun
da ittifak etmektedirler. O halde iktisadi mese
leler üzerine hassasiyetle eğilmek lâzım. Benim 
kanaatimce arkadaşlarımın iki meseleyi birbi
rinden ayırmaları lâzım. Bir Ortak Pazara gir
me var, altılara katılma var. (Bir de hazırız işti
rak ediyoruz deme var; Ibir de süre vardır hazır
lığımızı tammalamadık 5 yıl müddet içerisinde 
hazırlığımızı yapalım da ondan sonra girelim 
keyfiyeti mevzuulbahistir. 

Arkadaşlar, şu Avrupalı yazarın fikrine na
zarı dikkatinizi çekmek isterim ve biz hakika
ten meselelerimizi gerçek tarihin ışıklarında 
halletme yoluna gitmezsek müşkül vaziyete dü
şeriz. Bir misal verebilirim; Lozan Anlaşmasın
da 1929 senesine kadar Türkiye'de gümrük yok
tu. 1929 senesine kadar Türkiye'de 'sanayileşme 
olmadı, ama ondan sonra hu 'kallktı Türkiye'de 
sanayileşme hareketleri başladı. Şimdi bu tari
hî gerçekleri Türkiye'mizin münevverlerinin ve 
arkadaşlarımızın göz önünde bulundurması ge
rekir; bu siyasi bir mesele değil, daha doğrusu 
dolar temin etme meselesi hiç değil. 

Şimdi, profesör Gülten Kazgan «100 soruda 
Ortak Pazar ve Türkiye» adlı eserinde... 

AHMET KARAYÎĞÎT (Afyon Karahisar) 
— Bizim yazarlarımızdan bahset, onların yazar
larım dinlemeye mecbur değiliz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Biraz 
ciddî olalım lütfen... Yazarın adını »söylüyorum 
Türk olup olmadığına bilmiyor, ne yapayım 
ben. O kitaptan okuyorum, arkadaş da öğren
sin. 

BAŞKAN — Sayın Dikeoligil süreniz bit
mek üzere efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Neyse 
adını okumayayım, bir Fransız yazarı 1938 de 
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yazmış. «İflâslar artmış ve bütün faaliyetleri 
etkilenmekle beraber özellikle dokuma sanayii 
ve madencilik rekabete dayanamamıştı. Boku
ma tezgâhlarının sayısı onda bire inmişti, Anka
ra 18 nci yüzyılın sonunda 35 bin balya yünlü 
dokuma imal edip ihracederken bu rakam 1836 
da 5 bin inmişti. Pamuklu ve ipekli dokumalar 
satılamaz hale geliyordu. Bu şartlar 'autunda pa
muk ve ipeği, yünü ham veya yarı işlenmiş ola
rak satması gerekiyordu. İktisadi çöküntünün 
diğer bir sonucu Türkiye'yi salt bir hammadde 
ihracatçısı haline getirmek ve tarımsal üretimi 
Avrupa'nın ihtiyaçlarına intibak ettirmek oldu» 
Şimdi, Avrupalı yazarın... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Av
rupalı yazarın kitabımdan Türk profesörü aHmış 
söylüyor, ben söylemiyorum bunu. Şu hade 
Ortak Pazara geçiş meselesini mütalaa eder
ken efendim falan şöyle dedi, falan böyle dedi 
değil, ilmin ışığında mütalâa etmek lâzım. Plân
lama aleyhinde Ticaret Bakanlığının sayın üye
lerinin çokları bunu söylemiyorsa da geçişin çok 
erken olduğu kanaatinde. Tozarları aleyhinde, 
plânlama aleyhinde, fakat beni müsterih eden 
bir nokta var Sayın Dışişleri Bakanı Dedi ki, 
bu meseleyi burada açık açık konuşacağız, gön
lüm ister M, bu anlaşma gelsin açık açık konu
şalım ve karara varalım memleketin hak ve hu
kukunu, yani daha doğrusu pazar arıyacağımız 
yerde bir pazar olma durumuna, 'sanayimizi or
ganize olmadan büsbütün çıkmaza sokmamaya 
gayret ve çaba göstermeliyiz. Sayın Başkan mü
samahanıza teşekkür öderim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim okutu
yorum. 

Tüksek Başkanlığa 
Zamanın darlığı ve daha Maliye Bakanlığı 

Bütçesinin de görüşüleceği nazara alınarak gö
rüşmelerin kifayetine karar alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

îsa Bingöl 
Muş 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—Söz istiyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Daha 8 arkadaş söz istedi, 
aleyhte iki arkadaş birden istedi. İlk nazarıma 
çarpan Sayın Güilek, buyurunuz efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan biz daha evvel işaret ettik. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Gülek'in 
işaretini daha evvel gördüm itimat buyurun 
efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan her türlü tutumunuzla daima tarafkir görü
nen bir tutumun içerisindesiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakika «f• en
dim çok rica ederim, Sayın Adalı tekrar edin 
efendim nasıl itham ediyorsunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz, evvelâ sesinizin tonu ve hareketle
riniz bir Başkana yakışmıyacak bir davranıştır. 

BAŞKAN — Sizinki, yakışıyor mu efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sana da 

yakışıyor mu? 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkan kendisini müdafaadan âciz değildir, dı
şardan gazel yasaktır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, buyu
run efendim. Bir dakika Sayın Gülek. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Kızacak 
bir husus yok, bu fevri hareketinizin, bu telâşı
nızın, buğz ve aceleciliğinizin mânasını anlrya-
mıyorum. 

BAŞKAN — Hiç buğz ve adavet gösterilme
di. Siz bilâkis çok vasıflı bir arkadaşımızsınız, 
•sizin Başkanlığı bu şekilde ithamınızı yakıştıra
madığım için teessürümün ifadesidir bu, Sayın 
Adalı, çok rica ederim efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muayyen yerlerin kendisine mahsus dav
ranışı vardır. Mevlâna'nm söylediği gibi, «ya 
göründüğümüz gibi olalım, ya olduğumuz gibi 
görünelim» hiç olmazsa Başkan gibi davranma
nız lâzım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Başkan
lığı sizden öğrenecek değilim istirham ediyo
rum efendim. Buyurun efendim kifayet 'aley
hinde. 

KASIM GÜL2K (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu elektrikli havada gayet sakin ve objektif 
olarak kifayet aleyhinde konuşacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı 
Bütçesi önemli bir bütçe, bunun üzerinde izin 
veriniz söz alan arkajdaşlar konuşsunlar, burada 
dile getirilmesi gereken daJha birçok konular 
var. Bunları parti görüşleri dışında arkadaşları
mızın kendi görüşleri olarak da ifade edecekleri 
konuları dinleme imkânını bulalım. 'Partiler bu
rada gözümüzün önünde bir 'defa söz aldılar, bir 
daJha aldılar baklandır, konuşurlar. Ama, parti 
görüşlerinin dışında da özel görüşlerin ayrı kıy
meti var. Burada tecrübe görmüş, Ibu işler için
de yetişmiş birçok arkadaşım söz almıştır, uzun 
da söyliyecek değil. Daha 3 - 4 kişi var. Belki 
bir kıisım arkadaşlarımız da burada mevcut de
ğillerdir. Nihayet 10 ar dakikadan bu eder 30 -
40 dakika. İzin verin, bu yönler de burada ay
dınlatılsın. Burada belirtilmesi gereken hakika
ten önemli yerler var, şimdiye kadar söylenme
di. Meselâ, ben demek isterim, niçin çiftçinin 
malı satılırken dolar 12 liradır da, aldığı güb
reyi 15 dolardan alır? Bu ve buna benzer mese
leler burada dile getirilmelidir. Partiler getir
medi, şahısları adına konuşanlar şimdiye kadar 
getirmedi. Değerli arkadaşlarımın bir kısmının 
bu ve buna benzer meseleleri burada ifade ede
ceklerini ümidetmekteyim. Lütfedin, yeterliği 
kabul buyurmayın, bu fikirler de ifade edilsin. 

ISaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik aleyhimde görüşülmüş

tür, efendim. Bir üyenin hakkı vardır. Oylarını-
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za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Yeterlik önergen kabul edilmiştir, efen
dim. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1071 yılı Bütçe ka
nunu tasamsına 115 sayın üye iştirak etmiş, 110 
kabul, 5 ret oyu verilmiş ve Cumhuriyet Sena
tosundan tasan geçmiştir, efendim. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe ka
nun tasarısına 115 sayın üye katılmış, 106 kabul, 
8 ret, 1 çekinser ioy (kullanılmıştır, tasan Sena-
tomuzca kabul edilmiştir, efendim. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanun tasansma 121 üye katılmış, 115 
sayın üye kabul, 6 'sayın üye, ret, oy kullanmış
tır. Bu suretle tasan Senatomuzdan geçmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, çalışma süre
mizin bitimine 10 dakika kalmıştır. Bu itibarla 
söz Sayın Bakanda ve ondan sonra da Sayın 
Mehmet Hazer'dedir. Bu 10 dakika içerisinde bir 
konuşma başlangıcı ancak olabilecektir. Bu ne
denle tensip buyurursanız toplantımızı 10 daki
ka evvel açalım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (îstabul) — Yarım 
saat evvel açalım. 

BAŞKAN — 10 dakika evvel olsun, bir din
lenme arası lütfedin, Sayın Öztürkçine. 

Saat 20,20 de toplanmak üzere 2 nci oturu
mu kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 18,50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,20 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

Z) Ticaret Bakanlığı bütçesi (Devamı) 
BAŞKAN — Söz Sayın Ticaret Bakanı Gür

han Titrek'in. Buyurunuz. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
sözlerime, kifayet önergesi ile konuşamama du
rumunda kalmış olan arkadaşlarımın fikirleri
ni her zaman için bakanlıkta veyahut da sena
to kulisinde dinlemeye amade olduğumu bil
dirmekle başlıyacağım. 

Türkiye'nin menfaatine olan fikirlerin, tak
dir edersiniz ki, mutlaka Senatonun şu kürsü
sünden ifade edilmiş olması şart değildir. Biz 
büyük bir memleket severlik içerisinde düşüne
mediğimiz, göremediğimiz noktaları bize ha
tırlatanlara müteşekkiriz, Türkiye'nin menfa
atine olan fikirleri her zaman için elinin tersi 
ile itecek zihniyete sahip kimseler değiliz. Ko
nuş amamış olan arkadaşlarımız üzülmesinler, 
fikirleri var ise, her zaman için buradan değil, 
ama, bakanlığımıza teşrif ederler, bir de kah
vemizi içerlerse kendilerinden istifade etmiş 
oluruz. 

Bakanlığımın 1971 malî yılı Bütçesi müna
sebetiyle, arkadaşlarımızın muayyen meseleler 
üzerinde ileri sürdükleri görüş ve tenkidleri 
cevaplandırmadan önce, ekonominin tümü hak
kında kısaca bâzı maruzatta bulunmak isterim. 

Sanırım ki, arz edeceğim bu malûmat, aynı 
zamanda çeşitli konuları açıklığa kavuştura
cak ve yapılan tenkidlerin bir çoğuna da cevap 
teşkil edecektir. 

Bilindiği üzere, yurdumuzdaki ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmeler genellikle talep 
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ve ihtiyacı artırmakta ve dolayısiyle istihsal, 
imâl ve ithal hacimlerinin büyümesine yol aç
maktadır. 

Geçen yıl içinde Türk ekonomisinin seyrini 
anahatlariyle şöylece özetlemek mümkündür. 

Devlet istatistik Enstitüsü tarafından Tem
muz ayında yapılan ilk tahminde, ekonomik fa
aliyetlerin muhassalası olan gayrisâfi millî hâ
sılanın 1970 yılında, bir evvelki yıla nazaran, 
% 4,8 oranında gelişme gösterdiği tesbit edil
mişti. 

Kasım ayında yapılan ikinci tahminde ise, 
1961 sabit fiyatlariyle gayrisâfi millî hâsıla ar
tışının % 5,6 oranında olduğu sonucuna varıl
mıştır. 

Devalüasyonu müteakip işçi döviz gelirleri
nin artması ve evvelce noksan tahmin edilen 
buğday üretiminin nisbeten yüksek seviyede 
gerçekleşmiş olması bu inkişafın başlıca sebep
lerini teşkil etmiştir. 

Temmuz tahmininde işçi döviz gelirlerinin 
160 milyon dolar olacağı öngörülmüş ise de, 
yılın sonunda bu rakam 273 milyon dolara 
ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, 9 milyon ton civarında ol
duğu sanılan buğday üretimi de 10 milyon to
na yaklaşmıştır. 

Haziran ayında yapılan rekolte tahminleri
ne göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticiden 
400 bin ton buğday alabileceği hesaplanmış 
iken, Ofisin millî mubayaaları 807 bin tona 
yükselmiştir. Ofis ayrıca halen 37 bin ton fa
kat mevsim sonuna kadar 40 bin tona ulaşacak 
çeltik mubayaa edecektir. 

Bu sebeple, Bakanlar Kurulu karariyle Ofi
se verilen 1 milyon tonluk buğday dış muba
yaa yetkisinin tamamen kullanılmasına lüzum 
kalmamış ve 600 bin tonluk ithalâtın yeteceği 
anlaşılmıştır. 
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Sayın senatörler, yazılı olan konuşmamda 
mümkün olduğu kadar bu kürsülerden müte
addit defalar tekrarlanmış olan hususlara te
mas etmeden vakit ziyama sebebiyet vermeme
ye de çalışacağım. Bu sebeple hazır konuşma
mın birçok kısmını da atlıyorum. 

Dış ticaret politikamızın hedefleri, Hükümet 
programımda ve Kalkınma Plânında yer alan 
öflikederdiir. 

îhraöat poltilkamız serbestlik esasına daya
nır. 

İthalât politikamızın, memleketin yatırını 
maları, sanayi hamımiaddelera ve tüketim mal
ları ihtiyacı göz önünde tutularak, liberasyon, 
(tahsisli ithal mallan listesi ve iki taraflı ticart 
amlaşmlalan hükümleri dâhılnde yürütülür. 

AID yatfdımlariyle finanse edilen ithalât, 
ıbu yardımın gerektirdiği özel usul ve esaslara 
bağüldır. 

Dış ticaret hacmi ve (dengesi baikıimrndan 
ihracat ve İthalâttaki gelişmelerin hedefi, Kal
kınma Plânı ile tâyin edilen ve ulaşılması ön
görülen rakamlardır. 

Kalkınana Plânında öngörüden hususların 
katî loltmıadığı ve bir hedef teşkil ettiği gözden 
uzak tutulmamalıdır. Nlitakim, 1970 yılı için 
ftesbilt edilen 600 milyon dolarlık ihracat hede
fi Devleti Plânlama Teşkilâtınca 585 milyon 
diolâr olanak ideğişltiriillmiştiir. 

Plânlı devreye girdiğimiz 1963 yılında 1968 
yıllına kadar ihracatımız devamlı olarak plân 
hedeflerini aşmıştır. 

Ancak, 1968 ve 1969 yıllarında dünya piya
salarının mâruz kaldığı çeşitli ekonomik etki
lerle tihracatılmız plân hedefinin % 9 kadar al
tımda kalmıştır. 

Bununla fberalber, 1963 yılından 1970 yılı 
sonuna kadar ihracatta elde edilen artış, aynı 
devrödekli genel kalkınma hızının üstünde ger-
çekleşmiştlir. 

Söz konusu 7 yıllık devrede ihracat artış 
topiamı (dolar olarak) % 60 ve gayrisğfi miM 
hâsılla iartış toplamı 1961 fiyatı ile % 51,7 ol. 
muştur. 

Memnuniyetle belrlteyiım ki; 1970 yılında 
da ihracatımız % 10 oranında (artarak 585 mil
yon dolarlık plân hedefini 3 milyon dolar aşa
rak 588 milyon dolar reel artış olarak bugün
kü tarihi Stilbartiyle gerçekleşmiş bulunmakta
dır. Bu 588 milyon dolarlık rakam bumdan 

sonraki gelecek hesaplarla birlikte azalmaz 
çoğalabilir, Fakat biz bir çoğalma ihttaalinı 
de bir tarafa bırakarak kesin olarak 588 mil
yon dolarlık ihracatımızın 1970 yılımdan (beri 
olduğunu (burada bellirttmuektien büyük bir zevk 
ve mutluluk duymaktayız. 

ikinci Beş Yıllık Plân devresi başmida ihra
catımızın % 81,52 sini tanım ürünleri, % 3,97 
(sini ımaden ürünleri ve % 14,51 ini sanayi ürün
leri teşkil» ©diyordu. 

îhtdraoatın bünyesi iitüfbaıuyle, 1970 tin ge
çen 10 aylık devresinde; 

Tanm ürünleri ihracatı % 74,21 
Madencilik ürünleri % 8,56 
Sanayi ürünleri % 17,23 olmuştur 
Arz ettiğim bu rakamlar, yıldan yıla sa

nayi mamüllerî Ve madencilik ürünleri ihriaca-
tında gelişmeler olduğu göstterlmektedir. 

ihracatımızın daha hızlı gelişmesi yolunda 
alınmış ve alınacak tedbirlerle, geleneksel ih
raç mallan yanımda suılai mamuller ihracatı
nın da artırılması üzerindeki çalışmalara de
vam edilmektedir. 

Bu cümleden olarak, (sınai mamul ihraöatı-
nın arltınllması için uygulanan vergi ialdesli sis
teminden olulmlu isonuiçlar alınmıştır. 

ihracatın gelşItMlmesi konusunda Vergi 
iadesinden (başka (sanayi mamulleri için kre
dili ihracata müsaade ©dillmiş, ihracatçılara 
uygun faizi kredi sağlanmış, ihracata yönel
miş sanayiciye, ham, yardımcı madde ve iş
letme ihtiyacı içlin döviz tahsisi imkânı geti
rilmiş, çabuk bozulan maların ihracında am
balaj ve nakliye kodayhklan sağlanmış ve ih
racatın sigortast (ihdası yoluna güdiknüşltir. 

ithalâtımız 1968 yılında 764, 1969 yılında 
801 milyon dölâr iken 1970 yılının ilk 11 aylık 
devresinde 848 milyon dolar olmuştur. Son bir 
ayda gerçekleşecek ithalâtla birlikte plân hede
fi olan 880 milyon doların aşılarak 900 küsur 
milyon dolar civarında ithalâtın gerçekleceği 
umulmaktadır. Fazla vaktinizi almamak için it
halâtın bünye ve memleket itibariyle, tafsilâta 
girmiyorum, çünkü geçen sene bunlar mufas
sal bir şekidle gene buradan muhterem üye ar-
kadaşlanmıza bilgi verir şekilde beyanda bu
lunmuştuk. Yabancı ülkelerle, ticari münasebet
lerimiz iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalarla 
yürütülmektedir. Gene bu iki taraflı ve çok ta
raflı anlaşmalarla ilgili geniş izahat arzu eden 
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senatör arkadaşlarımıza her zaman vermeye ha- [ 
zır olduğumuzu bildirmekle beraber. Geçen se- I 
ne'ki Senato zaJbıtlan tetkik edildiği zaman I 
memleket isimleri itibariyle de saydığımız gö
rülecektir. Burada tekrarından kaçınarak Or
tak Pazarla İlişkilerimizi düzenliyen, (ortaklık 
anlaşması üzerinde durmak istiyorum, »biliyor
sunuz ki. Ortak Pazarla ilişkilerimizi düzenliyen 
Ortaklık Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde im
zalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. I 

Halen topluluğa ortaklığımızın geçiş döne
mine girmiş bulunuyoruz. 'Bu husustaki proto
kol 23 (Kasını 1970 tarihinde imzalanmıştır. 
Katma protokolün kapsadığı hükümler mâlû- I 
munuzdur. 

Burada, lOrtak Pazara girişimizin zamanı ve 
şartları üzerinde durmıyacağım. 

Ancak, şu hususu (belirteyim ki, geçiş döne
mi müzakereleri sırasında, gelişme halindeki 
Türk ekonomisinin gelişmiş topluluk ekonomi
leriyle sarsıntısız şekilde (bağdaşması için gerek- I 
îi (bütün tedbirler üzerinde dikkatle durulmuş
tur. Ayrıca, Ortak Pazara karşı yüklendiğimiz 
vecibelerin, ekonomik gelişme tempomuza uy
gun olması prensibi de kabul edilmiştir. 

Kanaatimce, bu şartlar altında Ortak Paza
ra iştirakimiz Türk ekonomisine, gelişme gücü, 
dinamizim ve rekabet kaJbiliyeti kazandıracak
tır. 

Nitekim, Ortak Pazar Anlaşmasının ilk yıl
larında, bu anlaşmaya karşı bizim gibi çekingen, 
korkak ve kuşkulu davranan italya, Fransa ve 
Yunanistan, ekonomilerini (bu anlaşma içinde 
daha hızlı geliştirme imkânı (bulmuşlar ve kork
tukları ile karşılaşmamışlardır. 

Bu itibarla, Müşterek Pazarı Türk ekonomi
si için yeni bir muharrik kuvvet olarak tanım
lamak ve bu muharrik kuvvetin sosyal ve eko
nomik bünyemiz üzerinde (olumlu gelişmelere yol 
açacağını belirtmek isterim. 

Ekonominin süratle gelişmesini sağlamak 
maksadiyle alınmış bulunan çeşitli tedbirler 
cümlesinden olarak, tarım ürünlerinin istihsa
linden iç ve dış piyasalara kadar olumlu şekil
de ulaşması ve üretici emeğinin değerlendiril
mesi için, destekleme alımlarına, üreticinin ve 
iç piyasanın teşkilâtlanmasına önem verilmekte
dir ve verilecektir. 

Geniş üretici kütlesini ilgilendiren ürünle
rimizde fiyat istikrarı sağlamak, döviz gelirle
rini artırmak, üretici emeğini değerlendirmek 
üzere, Hükümet programı ve Kalkınma Plâ
nı ilkeleri dahilinde yapılan destekleme alım
ları 1970 yılında da yürütülmüştür. 

Bu alımlar için 1970 yılında 3 milyar 510 mil
yon liralık 'kredi tahsis edilmiştir. 1969 yılında
ki tahsis tutarı 2 milyar 54 milyon lira idi. 

Destekleme alımlarına tabi olan fındık, An-
tep fıstığı, çekirdeksiz kuruüzüm, kurüincir, 
zeytinyağı, pamuk, ayçiçeği gibi maddelere 1970 
yılında çiğit ve tiftik de ilâve edilmiştir. 

Ayrıca, Tekel İdaresi tarafından tütün ve 
çay, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından da hu
bubat, çeltik ve afyon destekleme alımları ya
pılmaktadır. 

Üreticinin kooperatif ve Birlikler halinde 
teşkilâtlanması ve gerekli kredi ve tesislerle do
natılması yolundaki gayretler 1970 yılında da 
devam etmiştir. 

Büyük tüketici kütlenin örgütlenmesi ve ko
runması için çalışmalar yapılmış, perakende sa
tışlarda etiket koyma 'mecburiyeti bütün yurtta 
yaygın hale getirilmiş, hallerin ve pazar yerle
rinin ıslah üzerinde önemle, durulmuştur. 

Esnaf ve küçük sanatkârların kooperatifler 
ve birlikler halinde teşkilâtlanmak suretiyle, 
ekonomimizde lâyik oldukları yeri ve fonksi
yonu kazanmalarına yardımcı çalışmalar yapıl
mıştır. Bu arada 507 sayılı Kanunun aksıyan 
taraflarını düzeltmek maksadiyle hazırlanan ve 
komisyonlardan geçen tasarı Meclis gündemine 
girmiştir. 

Tüccarın meslekî ahlâk ve tesanüdünü sağ
lamak maksadiyle teşkilâtlanması teşvik edil
mektedir. Bu konuda, 5590 sayılı Kanunun ak
sıyan taraflarının ıslahı için hazırlanan tasarı 
çok yakında Meclislere intikâl ettirilecektir. 

Yatırımların çoğalmasında, ekonomik gücün 
artmasında, iş ve istihdam hacminin gelişmesin
de ve sermaye piyasasının teessüsünde önemli 
yeri bulunan Anonim ve Limited Şirketlerinin 
kuruluşu memnunluk verici seyir takibetmiş-
tir. 

Bankalar Kanununun, para ve kredi politi
kası bakımından Ticaret Bakanlığını ilgilendi
ren hükümleri 1211 sayılı T. O. Merkez Banka
sı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış ve kre
di politikasının yürütülmesi Merkez Bankasına 
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bırakılmıştır. Bu itibarla, sırası gelince kredi 
konusunda yalnız Bakanlığımı ilgilendiren zirai 
kredilere, esnaf ve küçük sanatkâr kredilerine 
ve rehin karşılığı istihlâk kredilerine temas ede
rek, yıl içindeki gelişmeleri izaha çalışacağım. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu hükümlerine göre memleketimizde yatırım 
yapacak teşebbüsler hakkındaki uygulamalar 
Hükümet programı ve Kalkınma Plânı ilkeleri 
dâhilinde Devlet Plânlama Teşkilâtınca yürü
tülmektedir. 

Yabancı Sermaye Kanununun yürürlüğe gir
diği 1951 yılından 1970 yılı sonuna kadar fiilen 
yurdumuza getirilen yabancı sermayenin top
lamı 120 milyon dolardır. 

Buna mukabil, dünya piyasasında mevcut 
yabancı sermaye toplamı 95 milyar dolar civa
rındadır. 

Memleketimizdeki yabancı sermayenin tu
tarı bu rakamın binde 1,2 sine tekabül etmek
tedir, 

Son 2 yılda memleketimizde 473.578 dolar
lık yabancı sermaye hisseleri vatandaşlarımız 
tarafından satinâlinniıştrf, 

Fiyatların iç payasada arz ve talebe göre 
serbestçe teşekkülü prensibi Kalkınma Plânın
da ve Hükümet programında yer almıştır. 

Mal darlığından ileri gelen yükselmeler, ar
zın artırılması şeklinde, ekonomik tedbirlerle 
önlenmeye çalışılmaktadır. 

Gerekli hallerde Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Et ve Balık Kurumu, Tarım Satış Kooperatifle
ri Birlikleri eliyle piyasada düzenleyici tedbir
ler uygulanmakta ve İstanbul, Ankara ve Zon
guldak, Adana ve Gaziantep gibi şehirlerde 
GİMA, TARKO ve MÎGROS Şirketleri tanzim-
ci rol oynamaktadırlar. 

Ayrıca, pazarlıksız satış mecburiyeti hak
kında 3489 sayılı Kanun hükümlerini bütün yur
da teşmil eden 25 . 9 . 1970 tarih ve 1321 sayılı 
Kararname yürürlüğe konulmuştur. 

Diğer taraftan, genel fiyat artış temayülü 
ile, sabit gelirli vatandaşların kazancı arasında
ki farkın giderilmesi için, işçilere Toplu Sözleş
melerle ücret artışı sağlanırken, memur, emek
li, dul ve yetimlerin maaşlarının Personel Ka
nunu ile yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bundan başka, 4 Ocak 1971 tarihinde yürür
lüğe konulan ithalât rejiminde, ithâl mallarının 
Tkısa zamanda yurda getirilmesini sağlıyacak 

ve gerçek değeriyle tüketiciye intikalini temin 
edecek hükümlere de yer verilmiştir. 

Bu tedbirlerin, önümüzdeki aylarda ithâl 
mallarında hissedilir derecede bir bolluğa im
kân vereceği ve bu suretle arz ve talep arasında 
sağlanacak denge ile fiyatların istikrara kavu
şacağı umulmaktadır. 

Bakanlığımızca hazırlanan toptan eşya fiyat
ları genel indeksinin 1970 yılı ortalamas( 1969 
yılma nazaran % 8,6 oranında artış göstermiş
tir. Bu artış gıda maddelerinde % 4,1, sanayi 
hammaddeleri İle yan mamullerinde % 8,- ora
nındadır. 

Geçinme indeksilerinde ise, 1970 yılında or
talama artış oranı Ankara'da % 11,8 ve İstan
bul'da % 7,9 olmuştur. 

T. C. Ziraat Bantası, Kuruluş Kanunu ile 
verilen görevleri Hükümet programı ve Kalkın
ma Plânı ilkeleri dâhilinde yürütmektedir. 

Bankanın 1970 yılı programında öngörülen 
kredi kaynaklan, 13 milyar 489 milyon lira idi. 
Bu program 15 . 12 . 1970 tarihi itibariyle 
% 99,7 oranında 13 milyar 450 milyon lira ola
rak realize edilmiştir. 

Bankanın 1971 yılı programında genel kay
nakları 14 milyar 280 milyon liralık bir artış 
ifade etmektedir. 

Türkiye Halk Bankası, memleketimizde kü
çük sanatkâr, küçük sanayici ve esnafın mün
ferit veya toplu teşebbüslerini finanse eden ve 
destekliyen tek malî müessese olduğu yüksek 
malûmlarıdır. 

Bankanın öz kaynakları 1970 yılında 257 
milyon 500 bin lira ve yabancı kaynakları 1 mil
yar 758 milyon lira olmak üzere, genel kaynak 
toplamı 2 milyar 15 milyon 500 bin liraya yük
selmiştir. 

Bankanın mevduat toplamı 1966 yılında 227 
milyon lira iken, 1969 yılında 624 milyon liraya 
ve 1970 yılında 730 milyon liraya ulaşmıştır. 

1970 yılında genel kaynakların 1 milyar 125 
milyon lirası meslekî kredilere, 405 milyon lira
sı 440 sayılı Kanuna uygun olarak ticari kre
dilere tahsis edilmiştir. Bakiyesi sabit kıymet
ler ve hazır değerlere ayrılmıştır. Meslekî kre
dilerin genel plasman içindeki oranı % 73,53 
tür. 

Meslekî krediler son 5 yıl içinde 426 milyon 
728 bin liradan 1 milyar 125 milyon liraya ulaş
mıştır. 
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Bankanın yeni Kuruluş kanunu tasarısı Bü
yük Millet Meclisi komisyonlarında görüşül
mektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat, çeltik ve 
afyon üreticisinin emeğini ve ürünlerini değer
lendirmekte, tüketim merkezi olan şehir ve ka
sabaların ekmeklik ihtiyacını, Hükümetçe tesbit 
edilen fiyat ve şartlara göre karşılamaktadır. 

Ofis, 1970 yılında müstahsıldan 839 bin 576 
ton hububat 37 bin 630 ton çeltik ve 63 ton af
yon olmak üzere, 786 milyon lira değerinde ürün 
satınalmıştır. Ayrıca, yabancı ülkelerden 391 
milyon liralık 753 ton buğday, 15 bin ton pirinç 
ve 10 bin ton un ithal etmiştir. 

Diğer taraftan, Gediz depremi dolayısiyle 
dışarıdan gelen 12 bin 712 ton buğday ve 10 
bin ton çavdar yardımı karşılığında Ofis, imar 
ve İskân Bakanlığına 17 milyon lira ödemiştir. 

Üretim ve tüketim arasındaki açığı kapa
mak üzere hariçten 600 bin ton buğday ithali 
için çalışmalar yapılmaktadır. 1970 yılmda Ofis 
450 alım yerinde faaliyette bulunmuştur. 

Et ve Balık Kurumu : 
Et ve Balık Kurumu 1970 yılında müstah

sıldan 168 bin baş sığır, 855 bin baş koyun, 800 
baş manda, 18 bin bas kuzu ve 43 bin baş keçi 
mubayaa etmiştir. 

Piyasada et fiyatlarının istikrarlı kalması 
ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için ku
rum kendi imkânları nisbetinde çalışmaktadır. 
Kurum, tanzim satışları (yapmakla) yapmamak
la beraber, halkın tüketimine arz ettiği parça
lanmış, paketlenmiş et fiyatlarını 1967 yılından 
bu yana sabit tutmak suretiyle bu alanda etkili 
bir rol oynamıştır. 

Kurum, 3 yıldan beri, Hükümetçe kendisine 
verilen görev icabı olarak yakın Doğu ülkele
rine canlı hayvan ve et iihracetmektedir. 

1970 yılında söz konusu ihracat 10 milyon 
44 bin dolara ulaşmıştır. Bu ihracatın 5 milyon 
49 bin doları canlı hayvan, 3 milyon 499 bin do
lan et ve 1 milyon 568 bin doları da deri ve 
bağırsak ihracatından elde edilmiştir. 

Muhterem senatörler, 
Bu umumi izahatımdan sonra fazla zamanı

nızı almııyacak kısa, kısa bâzı hususlara değin
meye müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Konuşan arkadaşlarımız türlü hususlara de
ğindiler ve bu değinilen hususların diyebilirim 
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ki, % 90 nidan fazlası gerek ve Senato ve ge-
rdkse Millet Meclisi kürsüsünde ütmen hemen 
her hafta en asından mümakaşa 'konusu olmuş 
olan hususlardır. Hükümet olarplk görüşümüz 
ve iktidar partisi olarak A.P. nin görüşü bu 
konuşmalarda mütaaddlt defalar izah edilmiş
tir. Ama, buna rağmen yine de bâzı arkadaş
larımız ısrarlı şekilde mütaaddit defalar söy
ledikleri hususları bu kürsülerden yine tekrar 
etmektten çekinmemektedirler. 

Bendeniz, mümikün olduğu kadar, daha ev
velce söylenmiş olan hususlarım, daha evvelce 
yapılmış olanlarını ibir tarafa atmak suretiyle, 
yeni olanların üzerinde durmaya gayret sarf 
edeceğim. 

Sayın Nejat Sarlıcalı, fikirlerin kâğıt üze
rinde kaldığını ileri sürdüler. Konuşmamın ba
şında da arz ettiğim üzere biz hiribir zaman fi
kirleri kâğıt üzerinde değil kâğıda gelmeımiş 
olan fikirleri dahi yakalama peşinde olam kim
seleriz. Mümkün olduğu derecede elimizdeki 
iımkânlarımiizla kâğıda seri edilmiş olan fikir
leri sene içerisinde veya mütaakıp seneler ger
çekleştirme yolunda bir çalışma içerisinde bu
lunmaktayız. 

Ticaret Bakanlığının teşkilât kanununun çı-
kartüaımamış olmasmıra, muhtelif zamanlardan 
beri raportörlerin temennilerini, tavsiyelerini 
teşkil eden raporlarının son kısımlarında yer 
almış olması sorusu. 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanununu, hiçbir 
zaman, falanca umum müdürlüğünde şu kadar 
eleman, şu kadar kâtip, dış ticarette şu kadar 
elemam, şu kadar kâtip şeklinde mütalâa et-rd-
yoruz. Teşkilât Kanuniyle biz, Ticaret Bakan
lığının Türkiye'deki bugün birçok yerlere 
taksim edilmiş olan yetkilerini tekrar Ticaret 
Bakanlığı içerisinde toplayıp bir manzume ha
linde ve Türkiye'nin ticaretinde ve ekonomisinde 
rol oynar bir şekilde Meclislere sevk etme ni
yet ve arzusu içerisinde bakanlığımızda geniş 
çalışmalar yapılmaktadır. Takdir edersiniz ki, 
geçen sene bu çalışmalar nihayetlenmiş va 
T.B.M.M. ne sevk edilmiş olsa dahi şu tarihe 
kadar imkân olmadığını da gözden uzak tu
tacağınızı tahmin etmiyorum. Ama, inşallah, 
1971 senesi içeririnde, Allah ömür verirse, bu 
çalışmalarımızı ikmal eder, Meclislere tasarıyı 
sevk öderiz. 
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Bütçe Komisyonunda raportör olarak seçil
miş olara, arkadaşlarımın, şunu samimiyetle ifade 
edeyim, bir tek gürı benimle en ufacık bir te
masları dahi olmamıştır. Arkadaşlarımızın muh
telif senelerde, tahminime göre bilhassa 1969 
ve 1970 de aynı arkadaşlar, yazmış oldukları ra
porlardaki birçok hususları eğer ben veyahut 
bakanlığımdan bir kimse kendilerine idikte 
ettirmiş olsaydı Nejat Beyin eline burada ko
nuşmasını yaparken ileri sürmüş olduğu bâzı 
fikirleri her halde vermezdik. Hiçbir suretle 
bu arkadaşlarımıza «Ticaret Bakanlığında hazır
lanmıştır rapor» şeklinde bir bühtan veya bir 
töhmette bulunmaya hakikimiz olmasa gerek. 
Arkadaşlarımızı benden değil, yetkili bakanlık 
ilgililerinden, teknisyenlerimden ?bilği 'almışlar
dır. raporlarını hazırlamışlardır. Hiçbir su
retle bizim bunların üzerlerinde en ufacık bir 
öfclkimiz olmamıştır. Bunun böyle bilinmesi, bil
hassa o arkadaşlarımızın çalışmalarını tak
dirle karşılamak bakımından, her halde elzem
dir. 

Panayırlara yardım konusu arkadaşımızın 
dikkatimden kaçmamış. Benim de kaçmadı. Ne
jat Beye hususi olarak bütçenin bu faslından 
Türkiyemizdeki 67 vilâyetin almış olduğu yar
dımları özel surette çıkartıp takdim edeceğim. 
Bu sene ibelki Çankırı'mın merkezi ve birkaç ka
zasına yandım yapılmış. Bilmiyorum ama, beni 
haki göreceğimizi zannederim. Ben bu yardım
ları yap artken de hiçbir zaman memleketimde-
ki 67 vilâyeti tefrik ederek değil, taleplerine 
göre hareket etmişimdir. Ve Nejat Bey o liste
de göreceklerdir ki, Çanları, bu panayırlara yar
dım konusunda Balıkesir'e nislbetle çok, çok 
geride kalmış ve ilik defa böyle bir imkâna ka
vuşmuş fakir bir vilâyettir. Her halde burada 
bahsedilmemiş olsaydı Çankırı'da bulunan va
tandaşlarımı (belki daha ziyadesiyle memnun 
öderdi. Ben, Hükümetin üyesi olarak seçim 
bölgem olan, memleketim, doğduğum, büyüdü
ğüm, babamın, kardeşlerimin, dedelerimin me
zarı olan bir diyara her halde panayırlar (tahsi
satımdan -ufacık beş - on bin liralık yardımlarla 
değil, daha büyük imkânlarla, yardım etmek is
terim. Ama yalnız Çankırı'ma değil. Çasıikı-
rım g'iibi Türkiye'mizde en azından 40 tane vilâ
yetimiz vardır ve bu vilâyetleri de hiçbir suret-
llo gözümden ırak tutmamışımdır. Ama, iş bir 

iddiaya gelirse Çankırı'yla Balıkesir'i kıyasla-
ımayı da sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Muhterem, senatörler, etiket mecburiyetini 
koymanuzdaki sefoep, fiyat artışlarını önleme 
bakımından ıbir tedlbir olarak düşünülimektecı 
ziyade artık Türkiye'mizde de birçok ülkelerde 
»olduğu gibi pazarlıksız satışı getirebilmektir. 
[Bu zihniyetle belediye hudutları olan bütün ka
sabalarımızda fou kanunun tatbikini öngören 
kararnameyi çıkarmış bulunuyoruz. 

'Bu arada etiket meobuı^eltanin, hiç değilse, 
müsjteriiye bir garantisi olmuşftur, vitrinime bak
tığı malın fiyatını yanındaki dükkândaki aynı 
malın fiyatiyle kıyaslama, karşılaştırma veya
hut da başka malhalideki bir dükkânın vitrinin
deki malın fayatdyüe karşılattırma imkânı 
kendisine temin edilmiş bulunimakitaidır. Belki 
Türkiye de kâr hadleri Millî Korunma Kanunu 
ortadan kalktığı için kesin surette tesbit edilme
miş (bulunduğu cihetle alış fiyatlarını yazma
maktan mütevellit »altıcının yapmış olduğu kâ
rı bilmemenin alıcı üzerinde menfi bir etkisi 
olabilir. Ama, bu mantı etki ile alıcı muhtelif 
vitrinleri gezmek, muhtelif vitrindeki aynı ev
saftaki malın fiyatlarını kontrol ve netice iti
bariyle cebindeki paraya uygun gelen dükkân
dan (temin etmesi baflomından her halde etiket 
mecburiyeti fena olmamış olsa gerektir. 

(Sönül arzu ediyor ki, arkadaşımızın bah-
setltiği gibi olmasın Türkiye'deki .tatbikatı. Es
kiden, etiket koymadan evvel, cayır, cayır pa
zarlık yapılırken şimdi «etiket var, fiyatımız 
budur» demektedir. Biz o kanaatteyiz ki, esnafı
mız fahiş kâr peşinde koşmayıp masraflarını ve 
normal kârını intikal ettirdikten sonra etiketini 
koymaktadır. Ve bunun da tahkiki, müşteri, alı
cı dediğimiz vatandaşımızın muhtelif dükkânla
rı kontrol etmek suretiyle elinde bulunmakta
dır. 

Nejat Beyin konuşmaları sırasında bahset
tikleri taban fiyatları üzerinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; taban fiyattan gaye, 
müstahsilin yetiştirmiş olduğu malı muayyen 
bir fiyatın altında satmasını önlemektir. 

Şimdi, memleketimizde Devlet destekleme 
mubayaasına tabi olan yedi veya sekiz kalem 
zirai ürünümüz bulunmaktadır. Bunun dışında 
kalan ürünlerimiz, maalesef diyeceğim, bu tür
lü bir taban fiyatından mahrum bulunmaktadır-
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lar. Gönül arzu ediyor ki, bütün ürünlerimizde, 
üreticinin yetiştirmiş olduğu malı, bir senelik 
emeğini karşılıyacak olan miktarın altında, 
satmasma engel olalım. Ama, takdir edersiniz 
ki; bu, bir teşkilât işidir. Burada, biraz sonra 
belki geleceğim, bir arkadaşım kayısıdan bah
setti, Bir arkadaşım elmadan bahsetti. Gönül 
arsa ediyor ki, bunlara da bir taban fiyat ve
rilsin ve bunun üzerinden piyasaya müstahsi
lin girmesi temin edilsin. İşte biz devamlı su
rette Devlet destekleme mubayaalarından ziya
de, A. P. iktidarı olarak, kooperatif birlikleri 
ile bunu halletme yoluna girdik. Ama, bu gi
rişimiz içerisinde kurmuş olduğumuz koopera
tiflerin ve birliklerin hatalı tarafları yok mu? 
Va.,\ 

Sayın Pırıltı arkadaşımın bahsetmiş oldu
ğu Elma Birlik öyledir. Muayyen bir miktar 
sarar etmiş, dediler. Kendilerine rakamı vere
yim; 1970 yılı içerisinde Ziraat Bankasından 
aldıkları kredi 10 milyon Türk lirasıdır. Zarar 
7,5 milyon Türk lirasıdır. Takdir edersiniz ki, 
arkadaşlarım; böyle kooperatifle böyle birlik 
işlemez. Ve bu sene Elma Birliğine kredi te
min etmekte biraz gecikmemizdeki sebeplerden 
lir tanesi de bu idi. Çünkü, bu kooperatife, 
bu birliğe direkman Ziraat Bankası tarafından 
Devletin en ufacık bir zarar payını üzerine al
ma ihtimali olmıyan bir kredi nizamı içerisin
de açılmış bir kredidir. Şimdi, 10 milyon lira 
kredi almış ve bunun 7,5 milyon lirasını zarar 
etmiş olan bir birliğe «Tekrar kredi ver» diye
bilmek için de, bilmiyorum ama, Ticaret Baka
nı olarak yalnız ben değil, her halde Sayın 
Mehmet Pırıltı da biraz tereddüt geçirdi. Ama, 
buna rağmen kooperatif idarecilerinin, birlik 
idarecilerinin bu kötü hareketleri yüzünden 
müstahsili da mahkum etmeye hakkımız yok 
idi. En nihayet müstahsilin hiçbir günahı yok, 
idarecinin kusuru var. Binaenaleyh, her zaman 
için, biz ne yapıyoruz? Bugün Türkiye'de zaten 
çektiğimiz sıkıntı, kooperatifleşme mevzuunda, 
eğitim ve idareci bakımından, noksanlıklarımız
dan ileri gelmektedir. Biz bugün Türkiye'de 
bütün dertlerimizi bir senenin içerisinde, çok 
kısa samanlar içerisinde halletmek istiyoruz 
ama, takdir edersiniz ki, eğitim, öyle çok kısa 
zaman içerisinde, idarecilik vasfı, öyle çok kısa 
zaman içerisinde insanlara şırınga edilen bir hu
sus değil. Muayyen zaman geçmesi lâzım. 

Sayın Pırıltı, konuşmalarında, soğuk hava 
depolarına değindiler. Ben, burada daha geniş 
çapta müstahsilimizin emeğini karşılama bakı
mından, izahatta bulunmak isterim. 

Bugün Türkiye'de köylümüzün veya çiftçi
mizin yetiştirmiş olduğu malları değerlendirme 
bakımından birtakım yan tesislere ihtiyacımız 
vardır, arkadaşlarım. Bunları yapmadığımız 
müddetçe, ne kadar Devlet destekleme alımla
rına kalksak dahi, yükü Devlet bütçesine yük
lemekten ileri gidemeyiz. Evet, belki müstahsil 
memnun kalır ama o zaman da Devlet bütçesi
ni açıklarla kapamak mecburiyetinde kalırız. 

Şimdi, bu arada üretimi teşvik ediyoruz, ar
tırma çabasında bulunuyoruz, ama memleketi
mizin böyle bir karakteri var ki, bir mal bu
sene ne para etmiş ise ertesi sene o işle iştigal 
eden çiftçimizle tüccarımız; serbest meslek er
babımız, doktorumuzdan, avukatımıza, dişçimiz
den eczacımıza kadar aynı yola yönelmektedir
ler. 

Domates durumu bu sene, gazetelerde gördü
nüz hakikattir, toplanmadan denize dökülen do
matesler var. Ama, geçen sene para ettiği için, 
herkes yani şehirde oturan, serbest meslek erba
bı dâhil bir tarla kiralamak suretiyle ekimi yap
mıştır. Ama, ben tam mânası ile bu domatesleri 
kıymetlendirecek yan tesislere sahibolmadığım 
zaman, pek tabu M, o mahsul değer fiyatını bu-
lamıyacak. Belki toplama parasını da bulamı-
yacak, tarlada çürümeye mahkûm edilecektir. 

Kastamonu mıntakamızda bu sene sarmısak; 
geçen seneye göre iyi para etmiş, bu sene para 
getiriyor diye bütün çiftçi ekmiş sarımsağı ve 
ondan sonra sarımsağa müdahale alımı, domate
se müdahale alımı, kayısıya müdahale alımı. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet destekleme 
içerisine bütün bu mallarımızı da almak sure
tiyle Türk ekonomisine fazla bir katkıda bulun
muş olamayız. Bulacağımız, yeni tedbirler, ala
cağımız yeni tedbirler var. Evet, üretimi artı
racağız; ama üretimi artırmak, görüyoruz ki, 
bâzı mahsullerimizde yan tesisleri kurulmadan 
tam mânası ile bir fayda vermiyor, onu 
ekene. Binaenaleyh, üretimle birlikte mu
hafazasını, depolamasını ve pazarlamasını 
ya.pmak. mecburiyetindeyiz. Depolamalar, 
eğer soğuk hava depoları olmazsa tak
dir edersiniz ki, bunları muhafaza etmek 
ve hepsi de aynı anda piyasaya arz edildiği için 
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imkansızdır, işte İra düşüncede olan A. P. ik
tidarı, 93-3 sayılı Kanun iptal edilmeden evvel 
yurt çapında geniş bir çalışmaya girmiş ve yur
dumuzun, arzu edilirse isimlerini de veririz; 25 
kaza ve il merkezlerinde soğuk hava tesisleri 
için çalışmalara girmiştir, Ama, 933 sayılı Ka
nunun iptali ile, maalesef diyeceğim, 25 yerde
ki çalışmalarımızın birçok kısmı aksamıştır. 
1970 yılı olarak halen Ziraat Bankasının ma
hallî şirketlere açnırj oldukları kredilerle faali
yette bulunan îsmir, Tekirdağ, Burdur, izmit, 
Balıkesir, Bandırma, Denizli, Aydın, Antalya, 
İsparta, Uşak il ve kazalarımızda soğuk hava 
tesisleri inşaatına devam edilmektedir. 

1970 yılı içerisinde de inşaatları ikmal edile
rek işletmeye açılmış olan Ankara, Bursa, is
tanbul, Adapazarı ve Kocaeli soğuk hava depo
larımız mevcut bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; görülüyor ki, burada konuş
mak «Çiftçinin malını değerlendirmiyorsunuz» 
demek kolay, ama takdir edersiniz İd, değerlen
direbilmek için en basiti ile yapmamız lâzımge-
len bâzı hareketler var. Bunları yapmadan 
çiftçinin malını değerlendirmemize imkân ve ih
timal yoktur, yan tesisler meselesi mühimdir. 
Meselâ size misal vereyim: Narenciye bölgemiz 
Adana ve Mersin mıntakasmda evvelce dökülen 
portakalları 15 - 20 kuruşa kilosunu satamaz
ken, bir meyva suyu, portakal suyu çıkartan 
fabrikanın kurulması ile bu dökük portakalların 
70 kuruşa kadar satıldığı, 70 kuruştan alındığı 
ortaya çıkmıştır, işte buyurunuz, taban fiyatı 
size. Hükümetin her hangi bir şekilde taban fi
yatı vermesine lüzum yok. üzüm, bugün için 
Güney - Doğu Bölgemiz, İç - Anadolu'muzu bir 
gözümüzün önüne getirirsek üzüm mahsulü ha
kikaten bunu yetiştiren çiftçilerimiz için, köy
lümüz için basma belâ bir mahsul haline gel
miştir. Bunu kıymetlendirmek lâzımdır. Gazi
antep bölgesini alınız, bir kilo kuru üzümü 100 
kuruşa satar, 6 kilo yaş üzümden bir kilo kuru 
üzüm çıktığına göre kilosu 15 kuruşa gelir. Ve 
siz o kuru üzümü 1 liraya da satacak yer bula
mazsınız. Ama burada çıkıp, «Efendim Gazian
tep bölgesindeki üzümler para etmiyor, müstah
sil eziliyor.» demek kolay. Mühim olan çarele
ri ortaya koyabilmektir. Biz, bu iddiadayız ki, 
bu çareler peşinde olan bir iktidarız ve Gazian
tep mıntakamızda kurulmuş, Urfa, Maraş vilâ
yetlerimizi ele içerisine alan Güney - Doğu'da 

muhtelif kooperatiflerden kurulan bir birliği
miz bu üzüm meselesine de elini atmıştır, önü
müzdeki sene belki Gaziantep mmtakasmdaki 
üzüm yetiştiren müstahsilimiz biraz rahata, bir 
oh demeye kavuşacaktır, mahsulümü değer pa
hasına satacağım yeri buldum diye. Binaena
leyh, bu yan tesisleri yapmadan, bunları ikmal 
etmeden Türkiye'de tam mânası ile müstahsilin 
malını değerlendirmemize imkân ve ihtimal yok. 
işte biz, Adalet Partisi iktidarı olarak, taban 
fiyatlarını bir tarafa bırakınız, her şeyi destek
leme alımına değil ama müstahsilin elbirliği ile 
kurmuş olduğu kooperatiflere yardım etmek su
retiyle kendi işini kendine gördürme ve malını 
değerlendirebilme çabası içerisinde bulunmakta
yız. 

Buğday fiyatlarından bahsettiler. Sayın Pı-
rıltı'ya burada uzun izahat vermek istemem, 
yalnız şu kadarını söyliyeyim ben de senatör 
olmadan evvel avukatlıkla birlikte buğday zi-
raati yapan bir müstahsilim. Buğdayın ne oldu
ğunu bilirim, yetişme tarzlarını da bilirim, fiya
tını da gayet iyi bilirim. Uzun izahat verip de 
diğer arkadaşlarımın belki de canını sıkmak is
temiyorum, size özel bir konuşmamız sırasında 
dünya piyasasındaki ve Türkiye'deki durum 
hakkında geniş izahatta bulunabilirim. Yalnız 
şunu da arz etmek isterim ki, Haziran ayı içe
risinde Güney - Doğu bölgemizde buğdayın ha
sadı ile birlikte onun alımı için bir fiyat tâyin 
etmek mecburiyetinde idik, devalüasyondan ev
vele rastladı, öyle tahmin ediyorum M, bu sene 
buğday mahsulü emeğinin karşılığını alacaktır. 
Yalmz şehirlerdeki ekmek fiyatından her halde 
bir daha seneki Ticaret Bakanlığı bütçesinde 
şikâyet etmezsiniz. Her halde Toprak Mahsulle
ri Ofisinin koymuş olduğu yalnızca 7 kuruşluk 
bir fark değil, ekmek fiyatlarının artmasına se
bep, çünkü arkadaşım öyle konuşmuşlardı, buğ
daya TMO ancak almış olduğu buğdayın üzeri
ne umumi masraf payı olarak muhtelif cins ki 
alış fiyatları 9 5 - 9 0 - 8 5 kuruştur; makarnalık, 
Anadolu beyaz ve ekmeklik buğday olmak üze
re. 7 kuruşluk bir fiyat koymak suretiyle bunu 
satmaktadır. Meselâ; ekmeklik buğday, yumu
şak buğday dediğimiz 85 kuruş, Ofisin satışı 92 
kuruştur. Takdir edersiniz ki, bu 7 kuruşluk 
Ofisin koymuş olduğu fiyat yalmzca şehirlerde
ki ekmek fiyatının artmasına sebebolan husus de
ğildir. O bakımdan ricam şu olacak. Buğday 
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müstahsilimizi koruma bakımından önümüzdeki 
sene inşaallah «Şehirlerimizde yine hayat paha
lılığından ve bu arada fakir adamın yiyeceği bir 
İrilo ekmeği dahi yansına indirdiniz» şeklinde 
birtakım sitemlerle karşılaşmayız. 

Sayın Pırıltı, bu arada bilnüş olduğunuz ve
ya edindiğiniz birtakım yanlış malûmatlar var. 
Bunu tashih etmek isterim. 

«Kepek ihracatı durmak.» dersiniz. Kepek 
ihracatımız zaten yasaktır. Yalnız yaz ayların
da, buğday fabrikası, un fabrikası olan kimseler 
müracaat ederler, derler ki, «satacak yer bula
mıyorum, depolarım, ambalarım kepekle doldu, 
kızışıyor yanacak, bir millî servettir müsaade 
ediniz satalım.» Biz, bunu tesbit ettikten sonra 
satışına müsaade ederiz. Şimdi, 1970 yılı itiba
riyle kepek üretimi Türkiye'de 600 bin tondur. 
Yine 1970 yılı 10 aylık itibariyle ihracatımız da 
860 bin tondur. 

Küspeye gelince : Üretimimiz 400 bin ton
dur, 1970 yılı 10 aylık ihracatımız 14 532 ton
dur. Takdir edersiniz ki, ihracedilmiş olan mik
tarlar, hiçbir suretle, dahilî piyasada mutlak 
surette fiyatların yükselmesine sebebolacak hâ
diseler değil, bilakis ihtiyacımızdan fazla olan 
dökeceğimiz, yanacak olan malı kıymetlendir
me gayesi ile ihracına müsaade edilmiş olan 
miktarlardır. 

izmir Fuarımızda da, her zaman için, gel
miş olan malların mubayaası yapılmaktadır. 

Ziraat âletleri bakımından Türkiye ̂ de bü
yük bir inkişaf vardır. Şimdi, bakınız Ortak 
Pazar buradan ortaya çıkacak yine; «fiyat yük
sek içeride, Ortak Pazar'a gimniyelim deriz» 
ama bunu burada öğretmen, avukat olan ar
kadaşımız söyler ama Ticaret ve Sanayi Oda
ları, «sanayiciler girmiyelim veya girdik kötü 
oldu» şeklinde bir beyanda bulunmadılar. 

MEHMET ALÎ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Eskişehir Sanayi Odası söyledi. 

TİCARET BAKANI GtfRHAN TİTREK 
(Devamla) — Yalnızca bîr Eskişehir Sanayi 
Odasını bana misal verirseniz ben de size o sa
nayi odalarının terekkübü olan Odalar Birliği
ni misal veririm ve benim konuşmalarım onla
ra istinadetmiştir. Ama, münferit Eskişehir, 
Bursa, izmir... Şöyle demiş olabilir. Ama diyen 
de bir tek şahıstır, idare heyetine danışmamış-

tır. Ama Türkiye Odalar Birliği, Ticaret ve 
Sanayi ve Borsalar Odalar Birliğinin bu hu
susta vermiş olduğu bir karar vardır. «Ortak 
Pazar'a girmemiz yerindedir.» diye. Muhterem 
arkadaşlarım, bilfiil bunun tatbikatı içerisinde 
yaşıyan kimsenin sözüne itibar edelim. Bu me
selede «yok efendim, Türkiye'nin şöyle aley
hine oldu, böyle aleyhine oldu» diye bir öğret
men, bir avukat arkadaşımız bir doktor ar
kadaşımız işi büyütmeye kalkmasın, sanayiciye 
(birazcık kulak versin. 

Ziraat âletleri bakımından Saym Pınltılun 
dediğine iştirak edeceğim, Türkiye'de ziraat 
âletleri; mibzerinden pulluğuna, traMörüne 
kadar hepsi yapılmakta. Fiyat yüksek deniyor. 
indirelim fiyatı, işte, Ortak Pazar yerli sana
yimiz için ve yerli sanayiin bugünkü gümrük 
duvarları arkasına saklanmaktan kendisini çı
kartıp, onunla rekabet etmesini temin için şart 
olan bir şeydir. Nedir bu şart? Çiftçimizi sö-
mürtmemek. Mibzer fabrikası kurmuş olan bir 
müteşebbisin ilânihaye fazla fiyatla çiftçimize 
mal satmasını önlemektir. Ortak Pazar bunun 
için de zaruridir. 

Rekabet, ticarette çok zor şeydir arkadaş
lar. Ve her sanayici, her tüccar mümkün oldu
ğu kadar bu rekabetten kaçmak ister. Ama, ti
caretin nâsı da rekabettir. Bunu ortadan kal
dırmamak gerekir. Bunu ortadan kaldırdığınız: 
zaman sanayiniz inkişaf ediyor zihniyeti ile 
kendinizi aldatırsınız, gümrük duvarları arka
sında muayyen kişileri himaye edersiniz ama, 
buralardan müdafaasını, yaptığımız, zavallı de
diğiniz, fakra zaruret içerisinde bulunan köy
lümüze faydalı bir konuşma yapmamış olduğu
muzu aradan bir müddet geçtikten sonra tesbit 
etmiş olursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Suphi Ka
raman'in ithalâtımızın, ihracatımızın, bankala
rın, sigortaların devletleştirilmesi fikirlerine 
karşıyız dememize lüzum yok. Adalet Partisi
nin muhtelif seçimlerde ileri sürmüş olduğu 
seçim beyannamelerinde millete deklare etmiş 
olduğu hususlardır, bunlar. Fikirdir, kendileri 
buna inanmıştır. Ama, müsaade buyursunlar, 
fikre hürmetse bizim de, bize oy vermiş olan 
vatandaş kütlesinin de fikrine hürmetkar ol
sunlar. Bunu yapmadık diye bizi suçlamaya 
kalkmasınlar. En nihayet biz memleketin meıı-
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faatini burada görmediğimiz için bu yoldayız. 
Ama, buna rağmen bâzı tedbirlerimiz de var
dır. Meselâ, bu sene ithalâtta fiyat kontrolünü 
getirmiş bulunmaktayız. Yalnız yurdumuza ge
lecek olan malların fiyat kontroluna tabi ola
cağı birtakım muameleler dolayısiyle geciktir
meden değil, gümrük kapılarından içeriye gir
dikten sonra, memleketin ihtiyacı giderildikten 
sonra bu faaliyetimiz başlamakta ve halen de 
bunun peşindeyiz. Eğer dünya fiyatları üzerin
de mal ithal etmiş olduğunu tesbit edersek o 
ithalâtçıya bir daha döviz tahsis ettirmiyece-
ğiz. ithalât rejimimizde bu karar mevcuttur. 

İthalâtta almış olduğumuz kararlardan bir 
tanesi de süratle memleketin ihtiyacı bulundu
ğu malları getirebilmek için süreler kısaltılmış
tır. Bir de son zamanlarda dikkatimi çekti, 
transfer yapılıyor, Merkez Bankasından döviz
lerde tahsis ediliyor. Ama, malın Türkiye'ye 
gelip gelmediği hususunda maalesef Ticaret 
Bakanlığında bir bilgi yok idi ve bu fikre beni 
götüren de potasa mevzuudur. Büyük Millet 
Meclisinde Egeli arkadaşlarım bilirler. Belki 
ayıplryaoaklar ama, ben İzmir Fuarını açmaya 
gidişim tarihi olan 19 Ağustos'a kadar potasa 
hakkında ne bir tek müracaat var, ne geç kal
dı var, ne bir şey var. Bir şey yok. İzmir'e gi
diyorsunuz bir potasa felâketi ile karşılaşıyor
sunuz. Nedir bu potasa diyorsun? «Efendim, 
üzümü kurutmaya yarıyan bir şey. Gümrükte 
hazır, mal var çekilmiyor.» Niye çekilmez? 
Transferi yapılmamış. Alırsınız telefonu elini
ze Merkez Bankası Umum Müdürünü bulursu
nuz, falanca şahsa, M, Bütçe Komisyonunda 
olmuştu, bir arkadaşımız konuştu, Lafon diye 
bir adamın getirmiş olduğu 30 tonluk bir po
tasa gümrüklerde bulunmakta, müstahsil pota
sa diye sıkışmakta ve bizim kabahatimiz de te
lefonu açıp, Merkez Bankasına emir verip, bu
nu bırakın, ertesi günü vilâyet eli ile, bizzat 
valinin el koyması ile tevzi edilmiştir ve on
dan sonra bu lâf nereye gider, derler M, «efen
dim özel şahsa ithal ettiriyorsunuz, Zirai Dona
tım Kurumuna ettirmiyorsunuz.» Ondan sonra 
da bizim söylememiz gereken bir kelime kalı
yor. insaf... Başka da birşey ilâve etmeye lü
zum görmüyorum. 

O bakımdan bu, bize bir tecrübe olmuştur 
ve Dış Ticaret Dairemde arkadaşlarıma emrini 
vermişimdir, Türkiye'nin bellibaşlı ithal malla

rından, lisansı veriyorsunuz, dövizini tahsis 
ediyorsunuz Türkiye'ye giriş tarihi ve Türki
ye'de piyasaya intikal ediş tarihi ve maddeler 
itibariyle bir fiş tutuyoruz. Bu fişle, öyle tah
min ediyoruz M, bu sene Eğemde potasa derdi 
olmaz ama, yalnız Ege'nin derdi değil, birta
kım, pek tabiî diğer, bölgelerimizde de bâzı it
hal mallan sıkıntısı olmıyacaktır. 

Herkes Ticaret Bakanlığı diye çok şeyler 
düşünüyor. Caddeye çıktığınız zaman, bir ar
kadaşım burada bahsetti bir ayakkabıcı vitri
nine baktığı zaman ayakkabı üzerinde 200 li
rayı görünce, pek tabiî ilk aklına gelen Ticaret 
Bakanlığı oluyor. Ama, buna mukabil de Tica
ret Bakanlığının yetkileri nedir? Bunun üze
rinde kimse düşünmüyor. Biz vatandaşımızın 
bu düşüncesini bilerek onun için teşkilât kanu
nu üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Ticaret 
Bakanlığının dağılmış olan ve Türkiye'nin eko
nomik ve fiyat hareketleri üzerinde müessir 
bir rol oynıyabilecek duruma getirecek kanu
ni tedbirleri yakın bir tarihte sizlerden istiye-
ceğiz. Ama verirsiniz, ama vermezsiniz. O da 
ayrı tabiî. Bu arada dış ticaretimizde bu sene 
yapmış olduğumuz bilhassa ithalâttaki yeni
liklerden bir tanesi de Ticaret Bakanlığının 
her sene emrinde bulunan tanzim ve ihtiyat 
kotaları bir milyon dolar civarında idi. 
Bunu 15 milyon dolara çıkardık. Bu, Ticaret 
Bakanlığının emrindedir. Türkiye'de hangi ma
lın sıkıntısı vardır? O fişlerimize göre talebol-
muş, tahsisi yapılmış fakat buna rağmen piya
sada mal darlığı var. işte bunu ortadan kaldı
rabilmek için « malını zamanında getirmiyen 
ithalâtçı hakkında alınacak tedbirler, yapıla
cak hareketler ayrı. Ama, Ticaret Bakanlığı 
elindeki bu tanzim ve ihtiyat kotasından der
hal tahsisler yapmak suretiyle mevcut sıkıntı
yı giderebilme yoluna gideceğiz ve bu yolda da 
geniş tahsisler yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de şunu belirt
mek isterim; bu sene yapmış olduğumuz yeni
liklerden bir tanesi de biliyorsunuz eskiden ko
talar altı aylık ilân edilirdi. Bu sene senelik 
ilân ettik. Ama, bu kotaların hazırlanmasında 
en ufacık bir şekilde muayyen, bâzı arkadaşla
rımızın «mutlu azınlık» diye ifade ettikleri 
bâzı kimselerin menfaatleri değil, Türki
ye'nin menfaati düşünülmüştür. Ve bunu hazır-
lıyan da yalnızca benim Bakanlığım değildir, 
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bütün bakanlıkların, Merkez Bankasının, Dev
let Plânlama Teşkilâtının temsilcileri ile didik 
didik edilmek suretiyle hazırlanmıştır. Ve bu 
kotalarla da Türkiye'nin bir senelik ithalâtı 
için lüzum duymuş olduğu zaruri maddeler bu
rada yer almıştır. Lüks madde bunların içeri
sinde hiçbir zaman yoktur. 

Tüketim maddeleri çok cüzi bir miktara 
erişmektedir. Tüketim maddeleri dendiği za
man akla hemencecik başka türlü şeyler geli
yor. Tüketim maddelerinin şöyle böyle 40 - 50 
kalem bir sırası vardır. Yanıma almamışım, bu
nu bir okuduğum zaman tüketim maddelerinin 
neler olduğu hakkında geniş bilginiz olurdu. 
Bu tüketim maddeleri buğdaydan başlayın da 
bâzı hammadde ihtiyaçlarını, kâğıdı, kalemi 
dahi içerisine alan maddelerdir. O itibarla lüks 
madde ihtiyacımız ve ithalâtımız hiçbir surette 
yoktur, olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Doğan Bey bura
dalar. Kooperatifçilik mevzuunda, öyle tahmin 
ediyorum ki, rakam verip de canlarını sıkmıya-
cağım. Ama bitaraf bir gözle Adalet Partisi 
iktidarının hareketlerini, şöyle bir beş yıllık 
bütçe raporlarını tetkik etmek suretiyle, göz
den geçirirlerse buradaki yapmış oldukları ko
nuşmada haksız olduklarını anhyacaklannı 
tahmin ederim ve bu ışık altında Tütün Tanm 
Satış Kooperatiflerinin anasözleşmesi Bakan
lığımızca hazırlanmıştır. Tütün satış yerleri 
hakkındaki tüzük de Bakanlığımın koordina
törlüğü altında Tarım ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca hazırlık safhasındadır. Kendi
leri «Adalet Partisi zamanında kurulmıyacak-
tır» dediler. Çok acaleciler. Ben de kendilerine 
derim M, bunu kurmak size değil, bize nasibo-
lacaktır yine. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — in
şallah, arzu ederiz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Bizim arzumuz başka bir şey de

ğil. 
Muhterem arkadaşlarım, bu arada ferdî ko

nuşmalar yapan Sabahattin Orhon arkadaşım 
fındık fiyatlarından 'baJhsetti. 'Bunun üzerinde 
yeni tedbirlerimiz de var. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Tü
tün? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Fazla vaktinizi almamak için bu

rada izah etmiyorum, yalnızca şurasını belirt
mek isterim ki, biz herşeyden evvel ihracettiği-
miz mal karşılığı, âzami dövizi Türkiye'ye getir
me peşinde ve bu tedbirleri alma yolunda olan, 
bu zihniyete sahip kimseleriz. Fındık gibi Avru
pa piyasasının % 80 ihtiyacını karşılıyan Tür
kiye'nin Avrupa'daki tüccara değil, fiyat bakı
mından Türkiye'nin empoze edeceği fiyatlarla 
Avrupa'ya fındığın satışı peşindeyiz ve bu fın
dık, bilhassa basın mensubu arkadaşlarımdan 
rica edeceğim, çünkü fındık o kadar hassas bir-
şey ki, Avrupalı tüccar nefes alışımızı bu yolda 
takibetmektedir, fındık tüccarın elinde de olsa, 
müstahsilin elinde de olsa Iher zaman için mem
leketimize (gerekli fazla miktarda dövizi getire
bilmek için Devletin eli altındadır, Devletin hi
mayesi altındadır ve bundan sonra da böyle ola
caktır. 

Tütün, Sayın Mirkelâmoğlu, fındık kadar 
maalesef şansa sahip değil, fındıkta fiyat empoze 
eder durumum var ama, tütünde maalesef ra
kip ülkelerin baskıları neticesinde alıcının tâ
yin ettiği fiyata büyük çapta uymak mecburi
yetindeyiz. Gönül arzu etmez mi, tütünümüzü 
de, fındığımızı da 122 dolar, 132 dolar değil, da
ha fazla fiyatlarla satalım? Tütünü de 1,30 değil, 
1,40 değil, 1,50 değil, 2 dolara satalım, inşallah. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — 80 sen
te satıyorsunuz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — 1,80 mi, yalnız 80 mi .. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Yal
nız 80, evet. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Yok, o sizin bahsettiğiniz eski tü
tünler. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — 1969. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De

vamla) — Sayın Kınaytürk'ün bahsetmiş oldu
ğu hususlar üzerinde Toprak Mahsullerimizde 
çalışmalar vardır. Bir netice alamadık, yalnız 
patates ununun ekmeye kanştınlabilmesi için 
patatesten un imal edecek olan yeni birtakım 
tesislere de ihtiyaç vardır. (Bu kurulmadan bah
settiğiniz şeyin gerçekleşmesine ide, takdir eder
siniz ki, imkân yoktur. Görüyorsunuz, herşeyin 
altında yeni bir yatırım. 

Muhterem arkadaşlarım, fiyat hareketleri 
üzerinde muhtelif arkadaşlarımız durdular. Bir 
nebze hakları var. Bir devalüasyon yapmışsınız, 
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devalüasyon neticesinde fiyatların mutlaka de
valüasyondan evvelki seviyelerde kalacağını dü
şünmek, takdir edeceksiniz ki, yanlış bir yol 
olur. Ve biz devalüasyonla îbirlikte, Hükümet 
olarak ilân 'ettikten sonra % 10, % 15 arasında 
bir fiyat artışını normal olarak kabul ediyo
ruz. Ama, bugün Türkiye'deki fiyat artışları 
hakkında Çankaya'daki vitrinden, Kızılay'daki 
vitrinden misal verirseniz, her halde İhatalı ha
reket etmiş oluruz. Evet islâhiye'de 75 liraya, 
Çankırı'da 75 liraya ayakkabı alırsınız, ama Kı
zılay'daki bir vitrinde de son model, yeni birta
kım deriler var, onlardan 200 liradır. E... ama 
bunu 200 liraya al diyen yok. Ulus'a çıkarsı
nız, gene 75 - 80 liraya veya yine Kızılay'da 
birazcık ara sokaklara (girdiğiniz zaman arzu et
tiğiniz sağlamlıkta, arzu ettiğiniz şekilde, arzu 
ettiğiniz fiyatta ayakkabı bulmak mümkündür. 
Bizim bu fiyat hareketleri bakımından en bü
yük hatamız, Çankaya'da 3 000 lira kira verir, 
oturur, evinin altındaki manava iner, elma 5 li
ra denince kıyamet koparır. Muhterem arkadaş
larım, takdir edersiniz ki; bu, pahalılığa bir ör
nek veya misal olamaz hiçbir zaman. Ama ona 
karşı da ben derim ki; Çankaya'da oturursun 
3 000 lira 2 000 lira kira vermeyi bilirsin, Ce
beci pazarına gidersen git aynı elmayı 150 ku
ruşa alırsın. 

Şimdi, burada mühim olan, elmanın 150 
kuruş veya 5 lira olması değil, biz herşeyden 
evvel bunu yetiştiren müstahsilimizin cebine 
giren parayı düşünürüz ve zaten Türkiye'nin 
fakir olmasındaki sebeplerden bir tanesi de 
budur. 

Memnun oldum, Antalya bölgesinde demek 
ki, bir dönümden 350 kilo buğday alınmaya 
başlanmış. îşte biz o 350 kiloyu değil, ama 300 
kiloyu Orta Anadolu bölgesine yaydığımız za
man, Orta Anadolu bölgesinde buğday ziraati 
yapan benim çiftçilerim, hiç canınızı sıkmayın, 
parayı koyacak yer bulamaz. Çok büyük para
dır. Ben altı senedir ziraat yaparım dönümden 
100 kilodan fasla mahsul alamamısımdır. 100 
kilo ki, aşağı aşağı - yukarı bire on verir, bire 
on aldığım sene yalnızca 1963 senesidir, o sene 
de bütün borçlarımı ödemişimdir. Traktörüm 
dâhil ev almışımdır, onun da borçlarını öde
mişimdir, bayram içerisinde geçirmişimdir. Dü
şününüz bir de bunu 309 kiloya çıkartmak... îş
te bizim düşüncemiz, herşeyden evvel, Orta 

Anadoluda, bu kurak kuşak içerisinde dönüm
den 300 kilo buğdayı alabilmektir. Dönümden 
300 kilo buğdayı ben köylüme aldırdığım za
man kalkınma işte o, Benim köylümün bir tane 
sığırı kasaba gittiği zaman 100 kilo, 150 kilo 
geleceğini bunu 500 kilo. 1000 kilo yapabildi
ğim zaman köylümün kalkınması bu. Batı mem
leketleri kalkınmış, niye kalkınmış? Onun sığı
rı gider kasaba 1 ton gelir, benim köylümün 
yetiştirdiği gider 100 kilo gelir. Onun tavuğu 
her sene 300 yumurta yapar, benimki 50 tane 
yapmayı beceremez. Binaenaleyh, fiyat hare
ketleri üzerinde konuşurken, bilhassa gıda 
maddeleri bakımından, kooperatiflerimiz, bir
liklerimiz, türlü şekilde fiyat artışını ve bir
takım kimselerin kazancını önler mahiyette, bil
hassa büyük şehirlerimizde faaliyette bulun
maktadırlar. Biz, herşeyden evvel, bu şahısla
rın değil, köylünün kalkınması yolundayız. 
Düşüncemiz budur. İnşallah çok yakın tarihler
de de Türkiye'mizde köylümüzün bir dönüm 
araziden 300 bilo buğday aldığını, bir sığırını 
kasaba gönderdiği zaman 500 kilo geldiğini, bir 
tavuğundan da 300 - 350 yumurta aldığını gö
receğiz inşallah ve işte bunu gördüğümüz anda 
Türkiye tam mânasiyle kalkınan, kalkınmanın 
içerisinde olan bir ülke haline gelmiş olacaktır. 
Bizim zihniyetimize göre kalkınma köyden ge
çer (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Köylü
ye ne kadar çok iştira gücü kazandırırsak o 
nisbette Türkiye'nin kalkınması da hızla devam 
etmiş olur. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Cumhuriyet Senatosu 
üyesinindir, Sayın Mehmet Hazer buyurunuz 
efendim, sıra sizin. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli ar
kadaşlarım, Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde 
konuşmaya başlamadan evvel bir noktaya işa
ret etmeyi vazife sayıyorum, zaruri görüyorum. 

Sayın Bakan yapılan eleştirileri değerlendi
rirken, şöyle bir mütalâa ileri sürdüler= «Kimisi 
avukat, kimisi çiftçi, kimisi öğretmen geliyor 
burada, fikirlerini söylüyorlar, asıl sanayiciyi 
dinlemek lâzım» dediler ve bir misâl vererek 
ifade ettiler. Bendeniz de, biraz avukat ve ida
reciyim, sanayiciden de fetva almadım, zanne
diyorum, Sayın Bakan da burada fikirlerini be
yan ederken sanayici olarak konuşmadılar, O 
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itibarla burada konuşulanları mesleklere göre 
değil, gerçeklere göre değerlendirmek, ihtiyaç
lara göre değerlendirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıntılı bir ekonomi 
içindeyiz. Paramız devalüe edilmiş, dı§ ticaret 
aleyhte gelişiyor, kalkınma 'hızımız durmuş, 
böyle bir ülkenin, böyle bir Hükümetin dış ti
caret politikasında elbette söylenecek çok şey
ler vardır ve şimdiye kadar yapılan tenkidler 
arasında bu çok şeylerden çok haklı olanları
nın da olduğunu şahsan tesbit etmiş bulunuyo
rum. 

Gene Sayın Bakan bu şikâyetlerin, bu ten-
kidlerin, eleştirilerek tekrarından şikâyet etti
ler, yakındılar. Evet, bir dert devam ettikçe, 
omun feryajdı da devam eder^ Midesi ağrıyan 
(bir inşamın, midesinin hastalığı tedavi edüme-
Idiğti müddetçe o mide ağnsımıdam şikâyet etmek
te haküıfdır. Binaenaleyh, bu tekrarlar var ise, 
deridin devam ettiğimdenldir. Dertlerden, sştikâ-
yıeİS Istelerimdem' (birini veya beşini her yıl, 
her sezon, her Bakan sileblilse, o zaman bu tek
rarlar her halde bu ıkaidar detaylı devam etmez, 
tekrar etmez. Bumu şunun için arz ediyorum, 
(belki bendenizin ıbeyanatı içjmde de faöyle tek
rarlar olabilir. Tekrarlar olması ihtiyaçtandır, 
zaruretin devam etmıesinıdenldir ve bu mesele!Ije-> 
re maalesef tedbir bulumajmamasındamdır. Sim
idi, kısaca arz eldeyim. 

Piyasayı tanzim, Ticaret Bakanlığımın göre
vi arasındadır, iç ticarette birtakım yeni ted
birler ahmmıiştır. Etiket tedbiri, pazarlıksız 
satış gibi. Vardı bir kanun eskiden, ibir za
manlar denendi, toâzı illerde denendi. Ekomo-
mik şartlar o zaman harb ekomomisi etkisi al-
tınıda idi, şimidiM gilbi bir serbest düzen içimde 
(değildik, denendi, etiketler kondu, fiyat mu-
rakalbeleri yapıldı, olumlu bir sonuç alınmadı. 
Şimdi, bütün bu tecrübelerden sonra yeniden 
(böyle bir yola dönülmıesi yine bir aaruretin 
ifadesi ama, bu teşkilâtla, bu yetki ile ve ıbu 
anlayış ile bundan İbir fayda ummuyorum şah
san. Ve tatbikatta gördüklerimiz de bu ümit
sizliğin açık delileridir. Pazarlıksız satış... 
Türkiye'min çok yerlerimde hepiniz mal ahrsı-
nıız, (bunun türlü sefbepleri yanımda mahallî ida
melerle merkezî idare arasımda bir bağlantı ol-
muaması vardır, yetki tahalüfleri, yetki ihti
lâfları mevcuttur. Böyle yetki Shtlilâflan smev-
culdolan, tereddütleri mevcudolan bir piyasa

da kararname çıkararak (ekonomiyi tanzim et
mek mümkün değildir, aksime Hükümetim âti-
ıbarını, otoritesini sarsmaktan başka da bir 
sonuç vermiyor, vermemektedir. işte piyasa
da etiket, kararname çıkmış, perakende piya
sada etiket, gidin, mesela bir yedek parça, 
(bir lottomabiü yedek parçası, eğer mal darlığı 
varsa, el altımdan çeşitü fiyatlara, Sayım Di-
keçügil arkaJdaşıımım misal gösterdiği ayakkabı 
fiyatından da çok farklı, çok aykırı (bir seyide 
değişen rakamlar üzerimde satıldığımı görürsü
nüz, işitirsiniz. Binaenaleyh, ekoneminıMn 
içimde (bulunldüğu şartları tamzim etmeden ka
rarnameye ümit bağlamak ve omdan sonuç ibek-
lemek hatalı olacaktır, zannediyorum. 

Duş ticaretimiz ide ıböyladir, iç ticaret (böyle, 
kılsaca arz ediyorum, çünkü vakit dar, dılş ti
caretimiz de böyledir, ihracat yapıyoruz, bir
takım rakamlar verdiler sayım Bakam, meselâ, 
benim (bindiğim bir mokta, dış ticarette hayvan 
ihracatı, et ihracatı maalesef oluımsuız ve ve
rilmişiz bir yöııide gelişmektedir, özelüklie an
laşmalı devletlere yapılan (ticaretimiıade ihra
cat âdeta tek taraflı, alıcı Devletin hâkimi
yeti altımda seyretmektödir. Rusya ile yapı
lan hayvan ticareti (bunum ıbelğ ibir misalidir. 
Fiyatı Ruslar tesbit eder, teslim şartlarını, 
zamanımı omlar tâyin eder, kaliteyi onlar tâ
yin eder, (bizim teşkilâtsız, maalesef bâzı ma
hallî kuruluşlar ıda1 bumun arasıma girmiştir. 
Bumun karşısında (bulunan tüccarımız birlik 
kurmuşlar, birlik işlemiyıor, ihtlâfihldır ve saire.. 
Oraya girmiyorum, fakat maalesef tek taraflı 
işliyor, yıfliardan herî Iböyie işliyor. Bu tica
ret, canlı hayvan ticareti, dünya muhtaç, ci
var kamşularnmıız muhtaç, pazar kuracaktık, 
kaç semeldir söyleniyor. Sayım (Bakan geçen yıH 
da, hatırhyerum, 'söylediniz; «Yakın komşu 
devletlerde pazar kuracağız, mallananıizı sata
cağız» diye. Nerede pazar? Hanıgi teşjefbfbüs 
yapılmış belli değil. Bu pazarlar kurulmadan 
(başka pazar anyahim. Camlı hayvan ticareti, 
aslımda damuzlık hayvan 'dışında, bu zama
nın bir ticareti değil, geri, iptidai, çoıbamlık 
devrinden kalma bir ticarettir. Simidi camlı 
hayvanı Arap devletleri ister, İram ister, Rus
ya ister, biz satamayıız, teşkilâtımız yok, tüc^ 
canımız beceriksiz, Hükümet alâkasız, sadece 
bir iki yere, Rüveytte filân uçakla et gönde
rilir, omdan gayrisi kaçakçılık alarak devamt 
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eder. Kaçakçılığı artık Hükümetin her dairesi, 
[bakanlığın şubeleri, kaymakamı, valisi herkes 
(biliyor, hattâ alan da biliyor, iran'daki İbiic-
car da bMyor, Türkiye'deki tüccar da bi%or, 
•onun aynıca bir pazarı vary ayrıca bir ekono-
uisi var, ayrı ıbir kararnamesi var, onlar ken
dililerine göre tanzimi etmişler, ıbizâm Hükü
metin kararnamesinden daha muntazam işüyior. 
Maalesef bu, böyNe; bu, bir gerçek. Binaen
aleyh, dış ticaretin (diğer dalarına dokunmu
yorum, bu kaçakçılık meselesi »dışardan gelen, 
içerden giden malar. Sama, Vita yağı kaçak
çılığı yapılıyor, et, hayvan kaçakçılığı yapılı
yor. Oradan yerine ne geliyor, Çin iışi, Japon 
işi (birtakım acayip maddeler, Kars köylerin
de porselen demlikler var, kaçak; bizimi 
porselenler omlardan daha dayanıklı, daha se
vimli, fakat onun dişte şekli, boyası, ısım biraz 
farklı olduğu için ve kaçak olduğu için allıyor
lar. Çay, artık Tekel Bakanlığı da itiiraf «İtti, 
«Türkiye"de çaym şu kadar mıilktarı kaçaktır» 
diyte. Onu bırakın1 bizim Ankara'nın içinde, 
Merkezi Hükümetfte kaçak pazarlar var, alan 
alıyor, satan satıyor, kaçıran kaçırıyor... 

BAŞKAN — iki dakikamız var, Sayın Ha-
zer Beyefendi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — öyle mi 
efendim? Efendim, maalesef para piyasası da 
böyle, stermaye piyasası da bu halde. Para 
piyasası büyük ölçüde Merkez Bankasının 
eline geçti, fakat bu bakanlığın kontroluna 
tabi ıdlan iki bankamız var, bu iki bankada da 
şikâyetler vardır, bu şikâyetleri tekrar etmi-
yeceğim, ama hakikaten samimî olarak ifade 
ediyorum, Ziraat Bankası üzerindeki bu göl
geyi kaldırmak lâzımdır. Sebepleri nedir, ne 
olmuş, onu tekrar etmiyorum ve sayın Bakan 
da, umuim mlüdür de tahkikat yaptırdıklarını 
ifade etmişlerdi, bu tahkikat sonucunu dlutoüu 
ve verimli bir neticeye bağlayarak vatandaşa 
^ür&n. verici bir kararı istihsal etmek zamanı 
gelmiş ve geçmiştir, ^zannediyorum. 

Sermaye piyasası için ide yeni bir tanzime 
ihtiyaç vardır. Zannediyorum Maliye Bakanlı-
ğiyle (birlikte Ticaret Bakanlığının da bu ko
nuda bir «İtkisi ve bir vazifesi vardır. Bu da 
küçük sermaye toplamak içjin el aMan, çalı* 
sılan, sona kadar gelmiş olan ıbir teşebbüs, 
fakat bu teş'ebbüsü Maliye Bakanlığiyle birlik
te ele alırken, bir noktayı da arz etmek işiti

yorum, bulgun gerek resmî gerek özel banka
larımız maalesef bâzı noktalarda tefeci gibi 
hareket ediyor. Bir ımlisal arz edeyim; küçük 
mevduat sahiplferinden % 3, % 5, % 6, % 9 faiz
le para alıyor. Meselâ vadeli bir mevduat alıyor, 
kanun diyor ki, bir sene ve daha fazlasına 
% 9 faiz verilir. Bir seme 12 ay, 19 ay kaJlisâ, 
parayı çekseniz ancak ıbir senesinin faizini 
% 9 dan veriyor, gerisini eski hesaba göre 
% 6 dan veriyor ve ihbar yapılmadığını baha
ne ederek küçük sermayeyi, küçjük mevduat 
sahiplerimi istismar etmekledirler. Merkez Ban
kasını bu yolda uyarmak lâzımgeldiği inancın-
dayım. Merkez Bankas* yetkiyle teçhiz edil
miş ama bu noktayı murakabe etmiyor, henüz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
MEHMET HAZER (Devamlla) — Bitti efen

dim. Arz ettiğim gibi meselelerimiz, şikâ
yetlerimiz devam edegelen şikâyetlerdir, ted
birleri bulunmadığı için tekrar ediliyor, ümit 
ve temenni lederiiz M, gelecek yılda bu şikâyet 
listelerinden bunların çoğunu silelim, başifca 
mieselelerti konuşalım. 

Fakat bu tutum ve bu davranışla, arzu et
mekle beraber, ümitli olmayı da imkân dâhi-ı 
Mride görmüyorum. Sayın Bakan çalışıyor, ama 
içinde bulunduğu! ekonomik şartlar ve son za
mandaki keşmekeş maalesef gelecek sen'eninı 
mıuvaffalkiyeltini de gölgelyeoek bir hale gel
miştir. Son para tatbikatı.... 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir, Sayın Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
sözlerimi bitiriyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Böllüm-
lere geçilmesini oylarınıza arz «diyorum. Ka
bul (edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/l) Cari harmalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 023 142 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetinı (giderleri 2 222 219 
BAŞKAN — Katnıi (edenler... 
Etmiyenler... İKaJbul -edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri - 89 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul -edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 403 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 072 401 
BASIK AN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım (harcamaları 

23.000 Makina, »teçhizat ve taşıt 
alımları ve lonarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer (harcamaları 

II - Transferler 

34,000 Malî transferler 926 001 
BAŞKAN — Kabul (edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — İKaJbul (edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 564 542 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümünü 'oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kafbul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. Tica
ret (Bakanlığı Bütçesi Senâtomuzca kaıbul edil
miştir, aziz milletimizle, (Bakanlığa hayırlı ol
masını dilerim. Efendim. 

Z/I - MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine T>aşlıyioruz. 
Sayın Bakan ve Komisyon hazır, ısöz alan sayın 
üyeleri kurula arz ediyorum. C. H. P. Grupu 
adına Sayın Necip Mirkelâmoğlu, Millî Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Ferid Melen, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Kadri Kaplan, A. P. 
Grupu adına Sayın Osman 'Gümüşoğln. 

Sayın (arkadaşlarım, şahısları adına (söz alan 

sayın üyeler. Sayın Mebrure Aksoley, Sayın Ze
rin Tüzün, Sayın Mehmet, izmen, Sayın Salih 
Tanyeri, Sayın (Hilmi 'Soydan, (Sayın Hamdi 
özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Doğan Barut-
çuoğlu, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Mehmet 
Hazer, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Hüseyin 
öztürk, Sayın Sadık Artukmaç. 

Söz (sırası Sayın Necip MirkelâMoğlu'nda, 
buyurunuz efendim. 

O. H. P. (GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — ISayın Başkan, değerli 
senatörler; 1971 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 
üzerinde C. H. P. Grupunun görüş ve eleştirile
rini Yüce Huzurunuzda saygılarla sunuyorum. 

Bilinir ki, Devlet bütçeleri Devletin yıllık 
gelir ve gider hesaplarını gösteren bir dokü
man olduğu kadar, ihtiva ettiği rakamların ifa
de ettiği mânaları ile de (toplumun 'bütün hayat 
ve faaliyet sahalarında (tesirini gösteren ve yü
rüten (bir (güç kaynağıdır. Bütçe rakamlarının 
ve hu rakamların kendinden evvelkilere ve ıbir-
îbirlerine iolan oranlarının ne mânalar ifade 
ettiğini anlamak için bütçeyi, oturduğu sosyal 
ve ekonomik temellerin karakteristiği içinde, 
tahlil etmek gerekmektedir. 

Bu nedenle bizde evvelâ bu bütçeyi oluştu
ran koşulları yaratan toplumumuzun yapısına 
kısa bir bakışla konuya girmek istiyoruz. İlk ba
kışta hüzünle gördüğümüz şey, bu yapının hâ
lâ çağ dışı kalıntıların hükmünde ve tesirinde 
bulunduğu keyfiyetidir. Toplumun üretici ve 
yaratıcı unsurları olan insan, toprak, sermaye, 
emek, üretici, tüketici, halk - Devlet ilişkileri 
eski çağların gerekleri içinde nasıl teşekkül et
miş ise bugün de ona yakın şekillerle sürüp git
mektedir. Toplumumuzun çağ dışı, ya da sanayi 
öncesi denilen bu görünümünü ve halini bugün
kü çağın gereklerine ve şartlarına doğru değiş
tirme çabalarını ve atılımlarını biz şimdi top
lum bunalımı şeklinde vasıflandırmaktayız. As
lında bu bunalım denilen görüntünü altında ve 
derinliğinde uygarlığa doğru, çağlaşmaya doğ
ru duyulan kutsal özlem duyguları ve idealleri 
vardır. Her yerde bu tip bunalımlardan sonra 
toplum hayatında kurtarıcı ve yüceltici derin 
değişmeler ortaya çıkmıştır. Bugünkü toplum 
tedirginliğimizin başlangıcı belki de Cumhuri
yet hareketinin içindedir. Çünkü, feodal bir 
toprak ve toplum düzeninden milletlerarası bir 
pazar olma kaderimizin de, Ortaçağ kurum ve 
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geleneklerinden ve üretim ilişkilerinden kurtul
ma özlemleri aslında Atatürk devrimlerinin 
ruhunu ve özünü teşkil etmektedir. Ancak, kö
künü yüz yılların derinliğine salmış olan bu 
arızalardan toplumu kurtarmak hareketleri ta 
başmdanberi bütün varlıklarını eskinin deva
mında gören Es'ki Çağ çevre ve kurumlarının 
mukavemetinin kayalarına çarpmıştır, çarp
maktadır. Halen Türkiye'de olan anlattığımız 
anlamda devrimlerle, geçmişe dönüş özlemleri
ni ve statükocu direnişleri temsil eden muka
vemet yuvaları arasında gümbürtülü mücadele
dir. Bu gümbürtülerden rahatsız olanlar bu
lunduğu kadar, onu doğacak zaferi müjdeliyen 
top sesleri olarak değerlendirenler de vardır 
ve biz bunların arasındayız. 

Demokratik rejimin nimetlerinden yararla
narak ve onun sınırları içinde kalarak ve si
lâh olarak da yalın iman ve fikir gücünü kulla
narak verilen bu savaşın adı (düzen değiştirme) 
hareketidir. 1961 Anayasasının alanını göster
diği, çerçevesini çizdiği ve hedeflerini belirtti
ği bir savaştır. 

Sayın senatörler, 
Bize göre toplumdaki bunalımı, en belirgin 

çizgileri ile ortaya koyan gençlik hareketlerini 
de bu perspektif içinde görmek gerekmektedir. 

Herkesin ve çevrenin, kendi inanış ve anla
yışı ile izah etmek istediği gençlik hareketlerinin 
temelinde aslında, çağ dışı kurum kalıntıları ile, 
çağdaşlaşmak özlemini duyanların yaptığı sa
vaşın tohumları vardır. Başka bir deyimle, 
Türkiye'deki gençlik hareketleri anaçizgileri ile 
Anayasamızın sosyal, kültürel ve ekonomik he
deflerine doğru yürüyüşü ifade etmektedir. Bu 
yürüyüşün adımları, genç ayaklardan çıktığı 
için belki zemin sarsılmaktadır. Ama bu sarsın
tı bir yıkılmayı değil kulaklarımıza mutlu bir 
geleceğin müjdesini duyurmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Gençlik hareketlerini, bu hareketlerin kabu

ğunda cereyan eden birtakım âdi zabıta olayla
rı ile karıştırmamak gerekmektedir. Birbirini 
kurşunlayan, ev dinamitliyen, kardeş kanı dö
ken sokak eşkiyaları, medeniyet ve devrim sa
vaşçısı Türk gençliğinin, Atatürk gençliğinin 
temsilcisi değildirler, olamazlar. Bu eşkiya-
lar olsa olsa A. P. iktidarının aczinin çocuk
larıdırlar. 

Küçük, ya da büyük -(birtakım zabıta 
olaylarını, Türk gençliğinin Anayasa- (hedef
lerini ele geçirmek mânasmdaki büyük ve (kut
sal devrim hareketleriyle karıştırmak, mak
satlı da olsa maksatsız da, tam bir akılsız
lıktır* 

Değerli senatörler, 
Tetkikimize sunulan bu bütçe işte yuka

rıda, zaman olanakları içinde tasvir ettiğimiz 
tedirgin bir toplum temeline (oturmaktadır. 
Ve temeldeki bu savacın devrimci yönlerimi 
değil, tutucu, geriye dönük çizgilerini yan
sıtmaktadır. Halihazır durumun, yani bozuk 
düzenin bir bütçesidir. Egemen sömürü güç
lerimin çıkarlarını muhafaza için ödenekler 
ayırmıştır ve bu maksatlar için halktan mil
yarlar tahsil edeceğini ifade etmektedir. Bu 
bütçe uygulandığı zaman, üretiminin sömü-

Iktidar şimdi sokakta akan kanlan gös
tererek yeni kanun tedbirleri istemektedir.. 
Kendi aczini yeni kanunla örtmeye çalışmak
tadır. Halbuki, temeldeki 'sorunları çöz
medikçe çıkacak olan yeni kanun daha ç'ok 
kana bulanacak ve daha çok kana malolacak-
tır. Bu problemin bir tek çözüm yolu var
dır. O da iktidarın, daha doğrusu Devletin. 
'bütün kurumları dle birlikte Türk gençliği
nin paraleline girmesidir. Yani, Anayasa doğ
rultusuna girmesidir. Yani, toprak reformu 
yapması, aracılığa, tefeciliğe, sermaye sömü
rüsüne, emek esaretine, şey - ağa - derebeyi 
koalisyonunun ülke soygununa son vermesi, 
eğitim reformunu gerçekleştirmesi, lâiklik 
ilkesini Atatürk'ün anladığı anlamda uygu
laması, Türk ekonomisini yabancı kapita
lizmin bir sömürü pazarı olmaktan kurtar
mağıdır. Hiç olmazsa bu hareketleri başla
tacağına dair toplumun yüreğine ümit verme
sidir. 

İktidar bu paralele girince, ya da, bu 
paralelde bir iktidar gelince, o zaman göre
ceksiniz gençlik sokakta, kendi adlarına kan 
döken şakileri fareler gûlbi yakalayıp, kendi 
elleri ile kanuna teslim edeceklerdir. Gençli
ğimizi, yaşantımızın kâbuslar, umacıları ola
rak değil, bizim nesilden ileri, 'bizleri aşan 
ve Anayasal hedeflerin bilincine bizden ev
vel ulaşan, toplumumuzun yüz akı olarak ka
bul etmeli ve selâmlamalıyız, 
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rülme kaderi yine değişmiyecek. Kredi ala-
mıyan üretici, küçük sanayici, yine tefecinin, 
yani iktidarın deyişi ile, teşkilâtlanmamış 
kredi piyasasının kucağına düşecek. Kredi 
düzeni, yaratıcı tarım ve sanayi kesimle
rine değil, kapkaççı ticaret, spekülâsyondu 
inşaat ve konut, göz boyamacı montaj sektör
lerine prim verecek şekilde işliyecektir. Me
murlar biraz fazla maaş alacak, ithalât, ih
racat tezgâhları yeni milyonerler yaratacak, 
fiyatlar yeni yükselişler kaydedecek, enflâs^ 
yon 'olacak, ekonomik zemine müstakbel de
valüasyonların tohumlan serpilmiş olacak, 
hâsılı (âlem yine ol âlem, devran yine ol dev
ran) olacaktır. Çünkü bu 'bütçe bugünkü ik
tidarın bütçesidir, yani çağa terfs düşen, nehri 
mamlbama doğru akıtmaya çalışan iktidarın. 

Değerli senatörler, 
İBütçe rakamları ve bu rakamların birbir

lerine oranları tahlil olunduğu zaman çı
kacak sonuçların yukardaki mülâhazalarımıza 
hak verdiğini göreceksiniz ve yine görecek-
niz ki, bu bütçe kalkınmamızı değil, ancak 
ve şimdiye kadar olanlardan daha fazla sü
rünmemizi sağhyacak bir bünye ile gelmek
tedir. Şöyle ki, prodüktif olmıyan harcamalar 
artmış, yatırım harcamaları oran olarak azal
mış, gelir rakamları şişirilmiş, gider rakam
ları ise küçültülmüştür. 

Şimdi bu ifadelerimizi doğrulayan izahla
rımıza geçiyoruz. 

Bütçe Karma. Komisyonu Hükümetin, Mec
lislere sevk ettiği taşandaki Ödenekler mikta
rına 150 milyon lira kadar, gelir tahminlerine 
de 200 milyon lira eklemiş bulunmaktadır. 
Bu ilâveler 'bütçenin genel rakamlannı, terkip
lerini ve oranlarını bozmadığı için biz Hükü
metin tasarısındaki rakamları esas alarak 
tahlillerimizi yapacağız. 

1971 yılı Bütçe tasansı Devletten, sevk olu-
lunan rakamlara göre, 38 milyar 323 milyon 
lira harcama yetkisi istemektedir. Bu, 1970 
bütçesinden 10 milyar lira daha fazla bir ta
leptir. 

Oran olarak da 1970 harcamalarına na
zaran yüzde '28 den fazla bir artış ifade et
mektedir. 1970 bütçesinde bu oran,, 1969 a 
nazaran yüzde 8 miktarında idi, 

Bu ölçüde bir harcama artışı şimdiye ka
dar hiçfbir bütçenin ıbünyesinde yer alma

mış idi. Ve hiçbir bütçenin gelir kudreti de 
bu ölçüde bir masraf artışını karşılamaya ye
terli olmamıştır ve olamıyacaktır da. Bu 
oranda bir masraf artışını normal bütçe gelir
leri ile karşılamayı ummak ve 'beklemek an
cak Sayın Maliye Bakanımız kadar pembe ha
yallerin kucağında yaşamakla mümkündür. 

Bu gider hacmi içindeki masraf katago-
rilerinin terkilbi ve biribirine oranlan da ay-
nca, fevkalâdelikler arz etmektedir. Şöyle ki; 
Bütçede tahsis olunan ödeneklerin 20 milyarı 
cari giderlere ayrılmıştır. 1970 ödeneğine göre 
fark yüzde 33 ten fazladır. 

Ve «fark» kelimesinden ziyade «fırlayış» 
kelimesi il ifade edilmeye sezadır. Bu fırlayış 
da bir evvelki bütçenin rakamına göre, kı-
nlması belki de uzun vıllar mümkün olanııya-
cak bir rekorun ifadesidir. 

20 milyar lira olan cari harcamalann 14 
milyarı personel giderleridir. Bu rakam, tüm 
bütçe giderlerini yüzde 36,5 tur. Bu rakam, 
yalnız başına yatırana, yani kalkınmaya tah-
isis olunan meblâğın iki katıdır. Yine bu ra
kam 1970 bütçesinin tüm cari harcamala
rına eşit bir miktardadır. Bütçe Karma Ko-

J misyonu raporunda da belirtildiği gibi, 1971 
bütçesi personel harcamalannm; gayrisâfi 
millî hâsılaya oranı da dikkat çekicidir. Eko
nomisi sağlam olan memleketlerde, personel 
harcamalannm, G. S. M. H, ya oranı yüzde 3 
civannda bulunurken bizde bu ora,? 1970 te 
yüzde 8.3, 1971 bütçe tasarısında iss ylisde 

I 10 a ulaşmıştır. 
i Toplam bütçe giderleri içinden cari harca

maları ve câri harcama kalemleri içinde de 
personel harcamaları bu ölçüde ve oranda 
dengesiz, falıiş, gayritabiî olan başka bütçe
leri, bizde ve başka yerlerde Sayın Bakan bi
liyorlarsa lütfen bize de ifade etmelidirler. 

Cari ve personel harcamalarındaki bu gayri-
tabiîliğin, ekonomik gereklere bu ölçüde aykırı
lığın mahut malûm, hattâ meşum Personel Ka-

I nununıdan doğduğunu Hükümet ifade etmekte
dir. Bu kanun için «meşum» deyimini şu ne
denle kullandım; iktisadi, sosyal, malî hattâ 
siyasal şartları aynı zamanda ve menfî yönde 
bu derecede derinden etkilemiş başka bir ka-

ı nun gösterilemez. Bu kanun ortaya çıktığından 
beri, toplum hayatını mihverinden koparmış, 
toplumun her kesimini ve katını sonsuz bir kar^ 
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guşanın içine atmış ve itmiştir. Yarattığı anar
şik ortam içinde bütün müesseseler Devlet kon-
trolundan çıkmış, kopan kıyametten, çıkan gü
rültüden ürken âciz iktidar, hangi zümrenin 
sesi diğerinden daha fazla çıkıyorsa ona yeni 
paylar ve primler dağıtmak yolunu seçmiştir. 
Kanunun getiriliş prensipleri kaybolmuş, bâzı 
zümreler çok mağdur, bâzıları ise hadden faz
la müstefidolmuşlardır. A. P. kendisine teslim 
edilmiş bulunan Türkiye'yi üç, beş senede o 
hale getirmiştir ki, Personel Kanunu ile yeniden 
ve munzam olarak verilen milyarlar, ağır hayat 
ve maişet şartları içinde (kaybolmuş, 2,5 milyar
lık bir malî porte ile ortaya çıkan kanun bugün 
8 milyarlık harcamaya ulaşmış, belki de 10 mil
yarı da aşacak bir istikamet kazanmıştır. Ama 
yine de yararlanan ve yararlanmıyan hiç kim
seyi ve zümreyi memnun ve tatmin edememiş
tir. Bu keyfiyeti insan tabiatının kolay tatmin 
olunmaz 'özelliğine bağlamak, işin belki en ko
lay fakat en tutarsız yönüdür. Aslında kopan 
bu kıyametin gerçek sebebi; kanunun getirili
şine esas olan ruhun ve prensiplerin ortadan 
kalkmış ve kaybolmuş olmasıdır. !Bu nasıl şey
dir M, bu kanunun malî portesi bugün bile he
nüz belli değildir. Bu kanunun ekonomimizde 
yaratacağı olumsuz problemlerin bir diğeri de, 
bütçenin diğer unsurlarında da bulunan enflâs-
yonist baskıyı artıracak istidatta olmasıdır. Bu 
konuda Sayın Maliye Bakanımız kadar iyimser 
olmayı ne kadar çok isterdik. Sayın Bakanımı
za göre, bu kanunla fazladan ödenecek olan 8 
milyar lira piyasaya ferahlık getirecektir. Çün
kü bu parayı harcıyacak olanlar, mal alacak
lar ve üretimi kamçılayacaklardır. Ve hattâ bir 
kısım paraları da yatırıma ayıracaklardır. Bu 
sözler Sayın Bakanımızın pembe ümitlerini ve 
tesellilerini ifade etmektedir. Ve hiçbir zaman 
gerçekleşmiyecektir. Çünkü bu milyarlarca li
ralar, hiçbir ilâve istihsal karşılığı olmadan 
piyasaya girmiş bulunacaktır. Ve süratle talep 

şişkinlikleri yaratacaktır. Sayın Bakanımızm 
ekonomik kanunların gereklerine uygun olarak 
söylediği bir diğer söze göre, talep şişkinlikleri
nin tabiî sonucu enflâsyondur. Mal arzını artır
madan Personel Kanununun 8 - 10 milyar lira
sını, açık finansman için kullanılacak Merkez 
Bankasının 5,5 milyar lirası ile beraber piyasa
ya çıkarınca ekonomimizin alacağı vaziyeti ve 
düşeceği durumu şimdiden kestirmek için kâhin 

olmaya lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Bu enf-
lâsyonist baskıların sonucu, şüphesiz, kısa za
manda yeni bir devalüasyon ihtiyacı ve ortamı 
yaratılmış olacaktır. Çünkü, enflâsyon ve deva
lüasyon, birbirlerine organik olarak ve sebep ne
tice bağları ile bağlı olan oluşmalardır. 

Muhterem senatörler, 
Devalüasyon konusuna biraz sonra gelmek 

üzere, şimdi de gider bütçesinin yatırım harca
maları kesimini inceliyelim. 

Yatırım harcamaları, bütçe giderleri içinde 
kalkınmak ve gelişme hızına direkt tesir icra 
eden bir katagoridir. Son yıllarda cari harcama
ların konsolide bütçe içindeki nispî önemleri ar
tarken, aksine yatırım harcamalarının nisbetle-
ri giderek azalmış ve 1971 bütçesinde minimum 
seviyesine düşmüştür. Bir önceki yıl konsolide 
bütçe ödeneklerine nisbeti yüzde 23,38 olan ya
tırım harcamaları bu yıl yüzde 19.83 oranına 
düşmüştür. Bu oran bildirimiz kadarı ile, son 
10 yılın en düşük nisbetidir. 

Yatırım harcamaları kaleminin bir önceki 
yıla nazaran bütçede 'öngörülen artış nisbeti an
cak yüzde 8 dir. Fakat; cari harcamalar yüzde 
33 niısbetinde artarken, yatırım harcamalarında 
öngörülen bu yüzde 8 artış nisbetinin bile ger
çekleşmesi aslında mümkün olamıyacaktır. 
Çünkü, yatırım harcamalarının en az 3 de biri 
ithal mallarına gitmektedir. Paramızın dış de
ğerinde yüzde 66 oranında bir değer düşmesi 
olduğuna göre, ithalâta bağlı yatırım malların
da fiyat artışları husule gelecek demektir. Bu 
fiyat artışı ortalaması miktarında yatırım har
camaları artış nisbetinde bir azalma olması ta
biîdir. Ayrıca iç fiyatlarda meydana gelen ar
tışlar da hesabediMrse, yatırım harcamalarında 
geçen yıla oranla reel bir nisbet artışı olmadığı 
hattâ belki de azalma olacağı kolayca anlaşılır. 
Değerli senatörler, yatırımlara millî ekonomi 
şartlarının gerektirdiği dozda ve miktarda öde
nek ayrılmamış olması, ekonominin kendi ka
nunlarının yürütmesine hiçbir şekilde engel ola
mıyacaktır. Yatırımlar, cari harcamalara verilen 
prim yüzünden ne ölçüde kısılırsa kısılsın, bir 
muayyen seviyede yine yapılacaktır. Ya daha 
evvel başlananların bitirilmesi, ya da ekonomi
de hâsıl olan resesyonun giderilmesi gibi zaru
retler, Hükümeti yatırım harcamalarına zorlu-
yacaktır. Ancak önceden hesabedilmiyen ve di-

S ğer masraf kalemleri ile dengesi kurulmıyan bu 
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harcama, piyasaya karşılıksız para arzını doğu
racak ve enflâsyonist tazyiki artırıcı bir faktör 
tesiri yapacaktır. 

Sayın senatörler, 
Şimdi 10 Ağustos 1970 de yapılan devalüasyon 

operasyonu üzerindeki fikirlerimizin arzına ge
çiyoruz. 

Hatırlarda mıdır bilmem, 1970 malî yılı büt
çesinin Yüce Senatoda müzakeresinde, cari büt
çe yılı içinde devalüasyonun yapılacağını, Sayın 
Maliye Bakanına, bu arkadaşınız tevcih etmiş 
olduğu suallerle dolaylı yollardan yapılacağını 
itiraf ettirmiş idi. Çünkü, kendi şartları içinde 
sapa sağlam teslim aldığı bir ekonomiyi, A. P. 
iktidarının 3 - 5 senede devalüasyon yapmaktan 
başka bir alternatifi kalmıyan bir ölüm nokta
sına getirdiğini aklı eren herkesle beraber bizde 
görmekte idik. Ancak, başarı kazanacağı ortam 
yaratılmadan, ön ve yan tedbirler alınmadan 
hattâ yapılması mümkün olan en fena sev yapı
larak zam kararlariyle beraber ilân edilmiş ol
duğu için, devalüasyon ameliyesi, ekonomimizi, 
bugün yapılmadan evvelki durumdan da daha 
geri noktalara götürmüş bulunmaktadır. 

Bugün umulanın ve beklenenin aksine, ihra
catımız artmamış, yeni döviz kurları ile kara
borsa fiyatları arasında yeniden farklar husule 
gelmiş, pahalılık artarak mevcut sosyal ve eko
nomik adaletsizlikler ve dengesizlikler daha da 
çoğalmış ve en kötüsü, devalüasyon - enflâsyon 
fasit dairesi teşekkül ederek, ekonomiyi yeniden 
enflâsyonist baskıların altına itmiş ve müstak
bel bir para operasyonunun ilk ve önş artını ve 
ortamını hazırlamış bulunmaktadır. 

Devalüasyon dolayısiyle husule gelen iç fi
yat artışları, dış ticaret ilişkileri kurduğumuz 
dış ekonomilerden daha hızlı olduğu için, deva
lüasyondan umulanın tam aksine ihracat güç
lükleri ortaya çıkmış, bu güçlükler ise ithalâtı
mız için döviz ihtiyacımız bakımından dış yar
dımı daha çok gerektirmiş, bu da yeteri kadar 
sağlanamayınca enflâsyonla beraber gelişme hı
zımız da duraklama göstermeye başlamıştır, işte 
ekonomimizin bu hastalıkları yüzünden, bir za-
manden beri kalkınma hızımız plânın öngördü
ğü nisbetlere ulaşamamaktadır. Hükümetin kal
kınma hızı nisbetleri olarak ilân ettiği rakam
lar, esasen yetersiz olduğu kadar aldatıcı da ol
maktadır. Şu nedenle ki; kalknıma plânlarımı
zın öngördüğü gelişme hızı nisbeti, yıllık yüzde | 

— 598 

4 . 2 . 1971 O : 3 

7 dir. Resmî devlet rakamlarına göre, 1970 yı
lında gelişme hızı yüzde beş onda altı, son 3 yılın 
ortalaması ise yüzde altı onda ikidir ve plân he
definin altındadır. Kaldı ki, bu yüzde 6,2 raka
mı da aldatıcıdır. Çünkü, bu nispî rakam ekono
minin çeşitli sektörlerindeki artış 'hızlarının bir 
ortalaması bir muhassalasıdır. Bu çeşitli sektör
ler içinde tarım ve sanayi sektörleri sürükleyici 
ve kurtarıcı sektör olarak saptanmışlardır. Bu 
kesimlerde ise gelişme hızı, hele son yıllarda, 
korku verecek kadar düşük olmaktadır. 1970 
yılında sanayi sektöründeki gelişme hızı plânın 
öngördüğü yüzde 12 yerine sadece yüzde 3,6 dan 
ibarettir. Tarım sektöründeki artış hızı ise plân 
hedefi olan yüzde 4,1 yerine sadece % 0,4 tür. 
O halde millî ekonominin gelişme hızı olarak 
ilân olunan yüzde 6,2 rakamı, sürükleyici ve 
yaratıcı sektörlerin değil daha çok, spekülâs-
yoncu, kapkaççı ve vurguncu sektörlerin plân 
hedeflerinin üstündeki gelişme ve semirme hız
larının bir neticesi olmaktadır. Plân hedefleri
ne erişemiyen sanayi sektörümüzün gelişmesine 
en büyük engel, sermaye ve kredi yetersizliği
dir. Bu kaynakların yetersiz oluşu, tabiat ve 
emek olanaklarından bu sektörde yeteri kadar 
yararlanmamıza engel olmaktadır. 

Tarım kesimi ise, ulusal üretim miktarında 
en yüksek paya sahibolmakla beraber, yine de 
verebileceği optimum üretimi verememektedir. 
Kendi kesiminde çalışanları bile yeteri kadar 
besliyemiyen tarım, güya ki; kendi ihtiyacından 
fazlasını üretecek ve sanayi kesimine insan ve 
sermaye olarak artık değer aktaracaktır. Top
lumumuzun kalkınışı ve kurtuluşu bu yoldadır. 
Ancak, bozuk düzenin bütün hastalıkları ile ma
lûl olan tarım kesimi bugün kendi yarasını bile 
saracak güçten mahrum bulunmaktadır. 

Sanayi kesimine gelince, Ortak Pazara geçiş 
dönemi, olan 22 yıl boyunca, bu sektörün kal
kınma hızının, aynı sürede, Ortak Pazar sana
yiinin kazanacağı hızı da kapatacak kadar yük
sek olacağı faraziyesi ile Ortak Pazara girilmiş
tir. Bu farkı kapatabilmek ve Ortak Pazar sa
nayii karşısında tutunabilmek için, millî sanayi
mizin yıllık en az yüzde 20 bir gelişme hızına 
ulaşması gerekmektedir. Bulunduğu seviye ise 
halen yüzde 3,6 dır. Biz bu gerçekleri, millî eko
nomimizi, zenginler kulübü olan Ortak Pazarın 
oltasına yem diye sunanlara ithaf ediyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu, çok az 
vaktiniz kaldı, ikinci konuşma hakkınızdan ne 
kadar mahsubetmek lâzım gelecek? 

NECÎP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 5 -
10 dakika Sayın Başkan. 

Değerli senatörler, zamanın sınırlı olanakla
rı içinde şimdi birkaç sözle de gelir bütçesinin 
analizini yapmak istiyorum. 

Hükümet gider tahminlerini, küçültmeye ça
lıştığı kadar gelir tahminlerini de kabartma te
mayülü göstermektedir. 

1971 gelir bütçesinde, vergi gelirleri olarak 
29 milyar 550 milyon lira tahmin olunmuştur. 
Bu miktar 1970 bütçesinde 24 milyar 60 milyon 
idi. Grörülüyor ki, vergi gelirlerinde bu yıl 5,5 
milyar liralık bir artış ümidedilmektedir. Bu 
miktar bir evvelki yıla nazaran yüzde 22,8 ora
nında bir artış ümidini temsil etmektedir. Hal
buki içinde bulunduğumuz yılın iş hacmında ve 
ekonomik faaliyetlerinde husule gelmesi tabiî 
ve zaruri olan yavaşlamalar ve durgunlaşmalar 
nazara alınırsa vergilerde bu oranda bir mik
tarda bir artış mümkün olamıyacaktır. 

Gerçi 1970 yılı içinde, 1971 bütçesi finans
man ihtiyacı için birçok yeni vergi kanunları 
çıkarılmış bulunmaktadır. Ve vergi gelirlerinde
ki artış ümitleri de daha çok bu kanunların ge
tireceği semereye bağlanmış bulunmaktadır. An
cak, gelir kaynaklarının potansiyeli isabetle de
ğerlendirilmediği takdirde, bu kaynaklar ne ka
dar zorlanırsa zorlansın, umulan sonucu almak 
imkânsız olmaktadır. Devlet her istediği zaman 
ve istediği miktar vergi almak olanağından 
mahrumdur. Çünkü, her vergi kaynağının bir 
optimum noktası vardır. Bu, verginin âzami ve
rim getireceği noktadır. Bu noktadan sonra ver
gi nisfbeti ne kadar artarsa artsın, kaynağın ve
rimi artmaz. Aksine, belki de azalır, thdas olu
nan Spor - Toto Vergisinin, brüt toto hasılatını 
yarıya yakın oranda azaltmış olması gibi, 

Vergi, Devletin millî gelir içindeki hissesi 
'olarak nitelendirilir. Ancalk, bu hissenin bir 
âzami irtifa noktası vardır. Bu noktayı, toplu
mun, ekonomik, malî, sosyal, siyasal şartlarının 
yarattığı denge tâyin eder. Bu şartlar iyi hesa-
Tıedilip, değerlendirilmedikçe, kanunlarla zor
lanan kaynaklardan umulan neticelerin temin 
edilmesi mümkün değildir. Sonuç olarak şunu 
ifade «diyoruz ki 1970 bütçe tahmin ve tahak

kuklarında da belli olduğu gibi, 1971 gelir büt
çesi tahminleri çok iyimser duygularla hazırlan
mış bulunmaktadır. Ve içinde bulunduğumuz 
ekonomik ortamın potansiyelleri bu vergi gelir
lerini yaratmaya muktedir olamıyacaktır. Bu 
nedenle 1971 bütçesinin açığı, istikrazla kapatı
lacağı söylenen 800 milyonun çok üstünde mil
yarları bulacak miktarlarda olacaktır. Bu tak
dirde açık finansmana başvurulacak, Merkez 
Bankasının, kanunla çoğaltılmış kaynaklarına 
el atılacak, bu açık finansman yolu talep şişkin
liği yaratacak ve yukarda bahsettiğimiz, enflâs
yon - devalüasyon çarkı dönmiye başlıyacaktır. 

Sayın senatörler, 
Vakit yetersizliği nedeniyle dış ticaret mese

lelerine dokunamıyoruz. Özet olarak söyliyelim 
ki; dış ticaretimizin yapısal bozuklukları ve kro
nik hastalıkları devam etmektedir. Bu iddiamı
zı doğruluyacak bâzı rakamlar ve nisbetler ver
mek istiyoruz. 

Gelişme ihtiyacında olan memleketler, ihra
cattan topladıkları dövizlerle, yatırım malları 
ithal ederler. Bu faaliyet dış ticaret tablosu için
de cereyan eder. Gelişen toplumların dış ticaret 
sahasındaki büyümesi, en az, G. S. M. H. smdaki 
büyüme oranında ve ayarında olmalıdır. Bu açı
dan bakıldığı zaman Türkiye'de dış ticaret ala
nında ilerleme değil, bir gerileme bahis konu
sudur. Meselâ, 1962 yılında dış ticaret hacminin 
G. S. M, H, sına oranı yüzde 15 iken 1969 da bu 
oran yüzde 9.2 ye düşmüştür. 1962 - 1969 döne
minde G. S. M. H. yüzde 115 artmış iken, dış ti
caret sadece ve ancak yüzde 33 artabilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Dış ticaret bahsini kapamadan, Hükümetin 

Türk tütününün kaderi üzerinde oynadığı son 
derecede tehlikeli bir oyundan da barsetmek is
terim. Hükümet, Tekel Bakanı vasıtasiyle, Türk 
tütününü dünya piyasasında rüsva edecek bir 
açık eksiltmeye çıkarmıştır. Birtakım aracı ve 
dalavereci firmalar eli ve yolu ile tütünümüzü 
gerçek değer fiyatının çok altında dünya piya
salarına sürmüştür. Vadeli olarak yaptığı satışı, 
ayrıca Türk parası ile yapmıştır. Yapılan deva
lüasyon vesilesiyle, Türk parası ile yapılan bu 
satıştan Devletin gördüğü zarar, söylendiğine 
göre 30 milyon lirayı aşmıştır. Bu konu Hükü
metin, daha çok basını ağrıtacağı için şimdilik 

; bu kadar teması kâfi görmekteyim. 
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Sayın senatörler, 
Şimdi, 1971 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 

üzerindeki görüşlerimizi özet olarak sunuyorum. 
Bu bütçe doğuracağı zararları, başka hiçbir 

tedbirle bertaraf edemiyeceğimiz kadar köklü 
sorunlarımıza, kalkınma meselelerimize yabancı 
bir dokümandır. Bütün anlamı ile enflâsyonist 
bir bütçedir. 

Statükoyu muhafaza ile, bugünü geçirip, ya
rına Allah kerimdir diyen bir zihniyetin mahsu
lüdür. 

Bu bütçenin rakamları kâğıt üzerimden, top
lumun hayat ve maişet sahalarına intikal ettiği 
zaman, fiyatlar daha çok ve daha hızlı artacak 
işsizler ordusunun efradı çoğalacak, ekonomimi
zin dışa bağlılığı daha belirgin bir hale gelecek, 
enflâsyon, beraberinde binbir dert ve belâyı da 
sürükleyip toplum hayatına girecektir. 

Sayın senatörler; bütün bunların hiçbirisi
nin' olmaması ve aksine Hükümetin bu bütçeden 
umduğu iyi her sonucun tahakkuk etmesi te
mennisi ile; bütçenin iyi niyetli ve iyi yürekli 
Maliye Bakanımızın ve onun, başında bulundu
ğu, değerli Maliye Teşkilâtının ellerinde memle
ketimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dileriz. 
Bakalım yürekten kopmuş dualar bâzı şeyleri 
halle kifayet edecek mi? 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Feri d Melen, buyurunuz efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 

(Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupumuzun 
görümlerini arz etmeye baslarken, çok değerli 
meslek arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sun
makla söze başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşların; 
Maliye Bakanlığının Devlet hayatındaki ro

lünü hepimiz biliyoruz ve bu rol gün geçtikçe 
de önem peyda etmektedir. Memleketimizde ay
rı bir ekonomi bakanlığı mevcudolmadığı için, 
ekonomi bakanlığına teveccüh, eden görevlerin, 
vazifelerin hepsini de, daha doğrusu hepsine ya
kın bir kısmını, Maliye Bakanlığı yapmaktadır. 
Devletin ekonomiye müdahalesi arttıkça Maliye 
Bakanlığının vazifelerinin ağırlığı ve önemi de 
buna muvazi olarak artmaktadır. 

Maliye Bakanlığının vazifeleri içine giren 
konuların bir çoğuna bütçenin tümü üzerinde 
temas etmiştik. Bu sebeple, burada sadece Ma

liye Bakanlığının doğrudan doğruya, özellikle 
Maliye Bakanlığının yetkisi içerisine giren ko
nulardan bir kaçına temas etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Maliye Bakanlığımız, 
bilhassa merkez teşkilâtı bakımından mümtaz 
bir tekilâta ve kadroya sahiptir. Uzun zaman 
bu kadro içerisinde çalışan bir insan olarak da
ima arkadaşlarımla iftihar duymuşumdur. Bunu 
her yerde tekrar etmeyi de vazife sayıyorum. 
Malî Tetkik Kurulu, Teftiş Heyeti, Hesap Uz
manları Kurulu, Baş Hukuk Müşavirliği, Büt
çe, Hazine, Gelirler, Muhasebat, Millî Emlâk 
Genel müdürlükleri, Devlet Yatırım Bankası, 
Devlet Malzeme Ofisi, Emekli Sandığı gibi da
ire ve teşekküller Maliye Bakanlığının ağır yü
künü çeken dairelerdir. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel de işaret 
ettim; Maliye Bakanlığının vazifeleri ağırlaştık-
ça, bu teşkilâtın yüklendiği görevler de buna 
muvazi olarak artmaktadır. Ve gittikçe de 
muğlâk bir hal almaktadır. Bu sebeple Maliye 
Bakanlığı, teşkilâtı bugün revizyona ihtiyaç gös
terir hale gelmiştir. Biz model olarak Fransıa 
lan almıştık, son olarak sanıyorum, 1933 te baş-
lıyan ve 1936 da biten bir organizasyon yapıl
mıştı, Fransız mütahassıslann yardımı ile; aşa
ğı - yukan o model üzerinde kalmışızdır ve o 
piin yapı1 an iskeleti o gün kurulan bir teşMlâla 
idare etmekteyiz. Halbuki o tarihten bu yana 
Fransızlar kendi Maliye Bakanlıklarında çok 
geniş değişiklikler yaptılar. Bilhassa • eleman 
yetiştirerek bütün hüviyetini değiştirdiler, Ma
liye Bakanlığımn. Biz de eleman bakımından 
bir zenginleşme vardır ve fakat esas teşkilâtın 
bünyesinde ve hüviyetinde büyük değişme ol
madı, vazifes^ ağırlaştığı halde teşkilât eski. 
durumunu muhafaza etmektedir. Bu sebeple 
evvelemirde Maliye Bakanlığı Teşkilâtında cid
dî bir revizyona ihtiyaç hâsıl olmaya başladığı
nı arz etmeliyim. 

Bilhassa Gelirler Genel Müdürlüğü bunun ba
şında gelir. Yeni vergi reformlan yapıyoruz, 
yeni vergiler getiriyoruz, Maliye Bakanlığı Ge
lir Teşkilâtı, bundan 10 sene evvel, 15 sene ev
vel ne ise o halde kalmıştır. 

Bütçe Umum Müdürlüğünün geniş teşkilâtı
nın da revizyona ihtiyacı vardır. Bilhassa büt
çenin uygulanmasında bu umum müdürlüğü 
etkili bir hale getirmek için teşkilâtını genişlet
mek ve buna göre düzenlemek lâzımdır. 



O. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 3 

Teftiş Kurulunu da güçlendirmek lâzımdır. 
Memleketimizdf teftiş ve murakabenin önemi 
gün geçtikçe artmıştır. Bilhassa bir süreden 
beri suiistimallerden şikâyet ediyoruz, korüpsi-
yon (Corruption) memleketi sağdığını ileri 
sürüyoruz, ki bu, bir vakıadır, bunun tek ça
resi teftiş ve murakabeyi müessir hale getirmek
tir ve bunun başında da Maliye Bakanlığı Tef
tiş Kurulu gelir, 

Hesap uzmanlarını güçlendirmek lâzımdır. 
Bilhassa tâli inceleme elemanlarını, çünkü her 
mevzua hesap uzmanı yetiştirmek mümkün ol
madığı gibi, hesap uzmanlarını ufak işlerde 
harcamak da yerinde olmaz. Bunun çaresi; 
1 000 - 2 000 - 3 000 i bulacak talî inceleme ele
manı, yani konirol memuru dediğimiz elemanları 
yetiştirmek lâzımdır, Maliye buna başlamıştı 
ve bunu hızlandırmak suretiyle biran evvel in
celemeyi artırmak ve incelemeyi bilhassa vergi 
incelemesini çok müessir hale getirmek lâzımdır. 
Her yıl rakamlar alıyoruz, henüz tetkik edebil
diğimiz beyannamelerin sayısı yüzde 5 i bile bul
muş değildir. 

Vergi dairelerinin kuvvetlendirilmesi lâzım 
olduğu üzerinde tekrar durmak istiyorum. Yine 
vergi kazasını güçlendirmek lâzımdır. Bugün 
bilhassa gayri muvazzaf komisyonlar elinde 
yüzlerce milyonluk vergiler eriyip gitmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bunları, geçen yıllar
da da söyledik. Her yıl ben bunları tekrar ede
rim, 1964 ten beri bunları bütçe gerekçelerinde 
de görürsünüz, her sene yapıldı, yapılacak, bu
güne kadar gelmiştir, bundan sonra daha kaç 
sene gidecektir bilmiyorum ama biz de bunu ya
pılıncaya kad^.r tekrar etme mecburiyetinde ka
lıyoruz. 

Genel Muhasebe Kanunumuz, aynı durum
dadır. Bugünkü muhasebe sistemi ile Muhasebe 
Kanunu ile, bilhassa plânlı bir dönemde bu iş
leri yürütmeye imkân olmadığı yıllarca evvel 
anlaşılmıştır. Ta 1963 te bir kanun tasarısı ya
pılmış gelmiştir, o günden bu yana hu tasarıyı 
kanunlaştırmak hiç kimseye nasibolmamıştır, 
devam edip gitmektedir, inşallah Sayın Erez'e 
nasibolur, biran evvel bunu çıkarmak. 

thale Kanunu da aynı vaziyettedir. Hakika
ten büyük israfa sokmaktadır bugünkü Artırma 
Eksiltme Kanunu bizi. Ve birçok işlerin gecik

mesine sebebolmaktadır. Bu kanunu da biran 
evvel çıkarmak lâzım. 

Sermaye Piyasası Kanunu, yine bir yılan hi
kâyesine dönmüştür. Yıllardan beri tekrar eder 
dururuz, hâlâ Mecliste, komisyonlarda bekleyip 
durmaktadır. 

Geçen yıl Hükümetin önemle ele aldığı bir 
İhracat ve Kalkınma Bankası vardı, tasarısını 
Meclise getirdiği halde bu tasan da Meclisten 
bir türlü çıkarılamadı. 

MuJhterem arkadaşlar; Devlet Yatırım Ban
kamız, geçen yılda arz etmiştim, sağlam kurul
muştur, iyi işlemektedir, yalnız ıson yıllarda 
hâzı güçlüklerle karşılaşmaya haşlamış'tır. 'Bil
hassa yaptığı iikrazatı geri alma hususunda 
Çekilen müşkülât bu 'bankayı, eğer devam eder
se, iyi çalışamaz müesseseler arasına maale
sef sokacaktır. Bunun dışında iktisadi Devlet 
Teşekküllerine zarar ve sermaye karşılığı ha-
ricolmak üzere hütçeden verilen paranın ıtama-
mamının ibu harika eliyle ve vasıtasiyle veril
mesinde 'çeşitli faydalar görüyorum ve (bilhassa 
hu harikanın kuruluş maksadına uygun hareket 
olur. Halbuki bu hanka kurulduktan sonra da 
görüyoruz 'ki, hütçeden hu müesseselere ayrıca 
para verilmektedir. Bunun da önlenmesi yerin
de olur. 

Diğer bir (müesseseye geçiyorum; Emekli 
Sandığı. 

Emekli Sandığına Ibağlı emekli sayısı bu gün 
iki yüz yetmi'ş bin civarında yükselmiştir. Yıl
lık ödemede hir (milyarı geçmiş hir ımilyar İM 
yüz milyon civarını bulmuştur. Muhterem ar
kadaşlar; sandıkça tahsil edilen kesenek ve 
karşılıklar [şimdilik hu ödemeleri karşılamak
tadır. Ancak, yapılan aktüasyon hesaplar kısa 
hir zaman sonra bu sandığın da sıkıntıya dü
şeceğini göstermişti, bir zaman. Buna rağmen 
Maliyenin Personel Kanunu dolayısiyle artan 
keseneklere el koyarak hu sandığın 'elinden 
alması hakikaten heni hayrete düşürmüştür. 
Bütçe 'Komisyonunda da hunu gördüm, ten-
Ikidöfctim, "burada da tekrar hu mevzu üzerinde 
durmayı lüzumlu ve faydalı görüyorum. Emekli 
Sandığı 1950 yılında sigorta esasına göre ku
rulmuş hir müessesedir. Devlet, memur ve per
sonelinin hir (kısım aidatını kendisi verecek, hir 
kısmını da memur tödemek suretiyle yani bir 
kısmı sosyal yardım suretiyle, sosyal güvenlik 
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yardımı suretiyle Iİ3vlet tarafından ödenecek; 
bir kısmını da memur sigorta primi öder şekil
de, aidatı öder şekilde ödemek suretiyle bir 
sigorta müessesesi kurulmuştur. Şimdi bu sigor
ta müessesesini devam ettirecek miyiz yoksa 
bundan vaz mı geçiyoruz? Keseneklerin bu 
şekilde maliyece el konarak bunun bütçeye irat 
edilmesi bana şüphe verdi. Acaba, maliye bu 
sandığım hüviyetini değiştirmek istemekte mi
ldir, bunu bir sigorta müessesesi olmaktan çıka
rıp sadece emekli maaşlarını ödiyen sbir ofis ha
line mi getirmek istiyor? Eğer, böyle birşey var
sa bunu açıktan, Emekli Sandığı Kanununda 
değişiklik yapan bir tasarı getirmek ve enine 
boyuna münakaşa etmek suretiyle halletmesi 
lâzımdı. Yoksa Emekli Sandığının bünyesinde, 
nüvesinde bir değişiklik yapmadan «böyle do
lambaçlı bir yolla Emekli Sandığının varida
tına el atmak suretiyle sandığı ölüme mahkûm 
etmek doğru değildir ve aynı zamanda bu hu
sustaki prosedürede uygun değildir. Arz etti
ğim gibi bir şey kabul edilir, inceleme yapılır. 
Hakikaten sigorta sisteminden, sandık sistemin
den vaz geçilmesi daha faydalı olur; bunun 
aksini iddia etmiyorum, mümkündür. Bâzı mem
leketler bu yola girmiş olabilirler, bilhassa sos
yal güvenlik tedbirlerine daha geniş yer veren 
Devlet masrafları içinde memleketler mümkün
dür ki, bunu doğrudan doğruya bütçeden hal
letmeyi daha pratik bulabilirler. Ben doğrusu 
hu mevzuu derinliğine incelemiş değilim. Böyle 
memleketler çok mu, az mı; yoksa, bir iki mi
salden mi ibarettir? Sanıyorum ki, fazla değil
dir. Bu gün belki bu istikamete yönelmiş J)âzı 
'memleketler vardır. Ama, bugün dünyanın bir 
çok yerlerinde sigorta sistemi caridir. Bizde de 
foöyle yapılmıştır. Hattâ bizde biraz daha ileri 
gidilmiştir ve gidilmek istenmektedir. Gerek 
birinci ve gerekse ikinci kalkınma Emekli San-
dığiyle işçi sigortalarının birleştirilmesi ye bir 
tek sigorta müessesesi vücuda getirilmesi pren
sibi konmuştur ve Taunun tahakkuk ettirilmesi
ne çalışılmaktadır. Bu istikâmette yol alırken, 
plânımız bunu emrederken plânda bir değişik
lik yapmadan ve emekli sandığının Teşkilât Ka
nununda, kuruluş Kanununda bir değişiklik 
yapmadan yani, Emekli Sandığına foir başka 
şekil vermeden emekli (sandığının varidatına 
el koymak, Emekli Sandığını şimdiden ölüme 
mahkûm etmek demek olur ki, ben Sayın Erez'in 

Emekli Sandığının kaatili olmasını doğrusu is
temiyorum. Bu sebeple bu mevzua konuşmamda 
biraz fazla yer ayırdım. 

Bütçe komisyonundaki tenkidlerimize Sa
yın Erez verdikleri cevapta «esasen Emekli 
Sandığı ne ödeme yapacaksa ve eğer ilerde 
kendi gelirleri kâfi gelmezse (bunun tamamını 
bütçeden karşılayacağız. Binaenaleyh, emekliler 
için bir tehlike yoktur» demişlerdi. Muhterem 
arkadaşlar, emekli sandığının, bir milyar iki 
yüz milyon lirası alınıyor, bu yıl. Bir milyar iki 
yoz milyon liraya 'belki ıbu gün ihtiyacı yoktur. 
Bu, emekli sandığının riyazi ihtiyatını teşkil 
edecektir. Ama, yarın ihtiyacı olacaktır. Emekli 
Sandığı bunu almaz ve nemalandırmazsa artan 
emekli maaşlarını hem emeklilerin sayısında 
ve hem de ödenecek miktarlarda her yıl artış 
olacaktır. Artan emekli maaşlarını birkaç yıl 
sonra karşılıyamaz duruma gelir. Ne olur? 
Bütçe yardımlarına ihtiyaç gösterir. Bütçe yar
dımlarına ihtiyaç göster'inca me olur? Ek büt
çe imkânsızlıkları doğarsa bütçe yardım yapa
maz. Bunun neticesi ne olur? îşte bunun ne
ticesi doğrudan doğrya emakli maaşları alan
ları ilgilendirir. Yani günün birinde bunlara 
bir zam yapmak icabettiği, konjonktür sebe
biyle, bir şey yapmak icabetltiği zaman bütçe 
imkânsızlıkları bunların önüne çıkar ve o va
kit bundan doğrudan doğruya emeklilerimiz 
mutazarrır olurlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada özel idareye 
bağlı vergi dairelerinin de maliyeye bağlanma
sı lüzumuna işaret etmek istiyorum. Bu da her 
sene tenkidettiğimiz bir maddedir ve her sene 
ileri sürdüğümüz bir temennidir. Bugüne kadar 
tahakkuk etmemiştir ve inşallah yakın bir za
manda tahakkuk eder. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada Maliye Ba
kanlığının karşısında bulunduğu önemli bir
kaç meseleye temas etmek istiyorm. Bunun bi
risi Personel Kanunu malî hükümlerinin uy-
gıılacımsıdır. Personel Kanununun hangi şart
lar içinde çıktığını hepiniz biliyorsnuz. 1965 
ten 1969 a kadar her sene çeşitli bahanelerle 
geriye atılan Personel Kanununun malî hüküm
leri nihayet geçen yıl önümüze çıktı ve geçen 
yıl Hükümet, bunları tatbike samimiyetle karar 
verdi. Ve Personel Dairesinin beceremediği, ba
şaramadığı işi Maliye üzerine alarak nihayet bu
nu kanun haline getirdi ve uygulama başladı. 
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Muhterem arkadaşlar, tatbikat gösteriyor ki, 
bu, bir reform olmadı. Hepimizin beklediği, 
personel rejiminde ciddî bir reform yapmaktı. 
FaJkat, maalesef, bu reformu başaramadık, bu
nun sorumluluğunun hepsini maliyeye yük
lemek işitemiyorum. Çünkü, maliye bu işi son 
dakikada aldı. Biz evvelâ Personel Dairesini 
iyi kurmamışız, anlaşılan odur. Ve bu reformu 
başaramadı, maliye aldı, maliye de böyle bir 
reformu başarmaya hazır değildi. Bu yüzden 
bugün uygulamakta olduğumuz Ikanun meydana 
çıktı. Bizim ide belki bunda (kusurlarımız var
dır. Nihayet, 'Meclislerden geçmiştir. Her biri
mizin ayrı, ayrı mesuliyetlerimiz olmak lâzım
dır. Ama, ortaya çıkan eser böyle bir eserdir. 
Bugün (buna itam mânasiyîe bir reform demek 
mümkün değildir ve tam tersine bir kısım bü
yük adaletsizlikler ortaya çıkmıştır. Bilhassa in
tibak hükümlerinde adaletsizlikler ortaya çık
mıştır. Devletim yükünü çeken memurlar mağdur 
ödilmiştir. Buna benziyen birçok tatbikat ak
saklıkları vardır. Hattâ,. uygulamanın birçok 
dairelerde hercümerç yarattığı iddiası da mev
cuttur. özellikle İktisadi Devlet Teşekküllerin
den her birinin intibakı ıkendi bildiği şekilde 
kanundan uzaklaşarak idare meclisleri kara-
riyle yaptığı iddia ediliyor. Maliyenin de bu
na hâlkim olamadığı iddiası vardır. İktisadi 
Devlelt Teşekküllerinden bâzılarının intibakı 
yeni Personel Kanununa göre değil, bilhassa Da-
nışltay (kararından sonra 7244 sayılı Kanuna gö
re yaptığı da söyleniyor. Bir - iki dairenin bu 
arada Ziraat Bankasının da hemüz intibakı yap
maya yanaşmadığı söyleniyor, Yani, böyle bir 
hercümerç içerisine girmiştir, Personel Kanu
nunun bilhassa intibak hükümleri. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar süratle düzel
tilecektir ve düzeltmeye mecburuz. Zira İra her
cümerç devam ödemez. Personel Kanununun 
memurlarımızı Terfih etmek için, memurlarımı
zın terfiini muntazam hale getirmek için, 
istikballerini garanti etmek için çıkartdık fakat, 
memurlarımızın büyük bir (kısmını şikâyet 
eder hale getirdik. Bu şikâyetleri süratle ber
taraf etmek lâzım. Belki hepsini bertaraf ede
meyiz, Sayın Bakanın da burada bir başka vesi
leyle, bütçenin tümü üzerindeki konuşma ve
silesiyle söyledikleri gibi bâzıları hakkında 
fazla şey istemektedir. Şüphesiz bu türlü şikâ

yetleri önlliyemeyiz ama herkese hakkımı ver
meye de meoburuz. Hiç olmazsa o istikamette 
bâzı değişiklikleri de süratle tahakkuk ettirme 
durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanununun 
bütçeye tesiri de bugün maliyeyi işgal eden bir 
mesele haline gelmiştir. Personel Kanununun 
portesi ne olacaktır İste burada Hükümet ev-
yelâ ilki buçuk, sonra üç deldi. Bilâhare bura-
daiki tadiller, Meclisteki tadiller dolaynsiyle bu
nun dört milyar civanna yükseleceği söylendi 
ama bugün (başka rakamlar ıdolaşmalkıtadrr, or-
talikta. Bütçeye altı milyar konmuştur, yan 
ödemeler harioolmak üzere. Bu altımın da yet-
nuyeceği, belki sekiz olacağı söyleniyor. îktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve mahallî idarelerle birlik
te bunun on milyar liraya çıikacağı iddiası var
dır. HaJttâ bu raikamlan bâzı bakanlar telâffuz 
etmiştir. Faraza, Enerji Bakanı telâffuz et
miştir, tdkniik personelin bir ^direnişi sebebiy
le. Bütçedeki tesiri on milyarın üstündedir de
lmiştir. Bunların hangisi doğru? Biz (bilebilecek 
halde değiliz. Ama, bunların hepsi söyiemmekte-
dir. Sayın Maliye Bakanı, şüphesiz, bugüne ka
dar ıkesin bir netice aldılarsa, bizi tenvir edecek 
mevkide dirler, lütfeder, kesin bir rakamı ifade 
ederler. Ama, anlaşılıyor ki, bu on milyarın al
tında değildir, bütçemize getirdiği yenilik. De
necek 'ki, bunun bir kısmını vergi olarak geri all
ıyoruz. 

Genel bütçe bakımından belki doğrudur. Ge
nel 'bütçeye vergi olarak geri gelmektedir. Fa
raza bu on milyarın vergisi iki milyar tutu
yorsa bunun iki milyarı genel bütçeye gelmek
tedir. Ayrıca, Emekli Sandığının kes emeklerine 
de bütçe el koyduğuna göre onu da hesabe-
ders^k üç veya üç buçuk milyarı, bu on mil
yardan geri gelecektir. Ama, yine ortada 6 - 7 
milyarlık bir munzam ödeme kalmaktadır. Sa
dece genel muvazeneyi düşünmemek lâzım, bu 
arada. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve ma
hallî idareleri yani kamu sektörünü topluca ele 
almak lâzım. Çünkü, bunların açığı nihayet va
sıtalı yolla bütçeye aksetmektedir. Bunları dü
şünürsek 6 - 7 milyarlık bir munzam ödeme ile 
karşı karşıyayız. Bunun ekonomimize tesiri ne 
olacaktır? Hiç şüphesiz bunu düşünmeye mec
buruz. Bütçenin tümü üzerindeki konuşmamda 
da arz ettiğim gibi bunun tesirini biz hafif at-
latamıyacağız. Malî bünyemiz üzerinde yıllar-
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ca sürecek olumsuz tesirleri olacaktır; ekono
mimiz üzerinde olacaktır, hattâ kalkınmamıza, 
korkarım ki, geriletici, alıkoyucu tesir de ya
pabilecektir. 

Arkadaşlarım hatırlar, ben her vesile ile 
Personel Kanunu gibi bir reformun bir anda, 
bir hamlede yapılamıyacağını söylemiştim, bu 
kürsüden. Bunun 3 - 4 sene 5 sene sürecek ka
demeli bir tatbik ile ancak uygulanabileceğini 
ileri sürmüştüm. Bu görüşümde yanılmadığımı 
Personel Kanununun daha ilk uygulamaları or
taya çıkarmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Personel Kanununun 
genel bütçeye inikas eden kısmını nihayet büt
çe içinde mütalâa ettik, Bütçe denk olarak ka-
panabilirse, şüphesiz, bu da karşılanabilecektir. 
Ama, İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu bakım
dan bir kritik noktaya gelmişlerdir, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bunun tesiri 3 milyar li
ra olduğu söyleniyor. Eğer bu rakam doğru ise, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu yıl kendileri
ne ayrılan yatırımı, eğer Personel Kanununu 
tamamen uygulıyacaklarsa yapamamaları lâ
zımdır. Yani yatırıma ayırdıkları imkânları 
veya kendilerine yatırım için bütçeden verilen, 
yahut kredi yolu ile sağladıkları imkânları 
maaş ödemesine harcama durumuna gelecekler 
ve bu yatırımları yapamıyacaklar demektir. 

Anlaşıldığına göre, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, Personel Kanununun uygulanmasın
dan doğacak yeni ek finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bâzı zamlar derpiş edilmiş. 
Son PTT zamları bunu gösteriyor, ama bir 
skandalla bitti PTT zamları. Eğer Hükümet, 
buna karar verdiyse, bugün geri döndüyse o va
kit bir başka problemle karşı karşıya geldiği
miz anlaşılacaktır. Ne olacaktır, nasıl hallede
ceğiz? Burada konuşulması lâzımdır bu husu
sun. İktisadi Devlet Teşekküllerine inikası ne
dir, bunun ne miktarı İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin mallarının ve hizmetlerinin fiyatlarına, 
bedeline zam yapmakla karşılanacaktır? Bu, bir 
karar mevzuu olmuştur anlaşıldığına göre, neş
riyattan öğrendiğimize göre, bir Bakanlar Ku
rulu Kararı çıkmıştır, plânlanmıştır. Şimdi Hü
kümet bunu uygulıyacak, uygulıyacaksa zam
ları yapması lâzımdır, bundan vazgeçti ise, 
korktu ise bu takdirde İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bu açığını nasıl kapıyacağız, onu dü

şünmemiz lâzımdır, onu burada görüşmemiz lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Ferit Beyefendi, süreniz bit
mek üzeredir, ikinci kez bir konuşma hakkınız 
vardır. 

FERİD MELEN (Devamla) — İzin verir
seniz, bir ufak konudan daha bahsedeyim, ge
rekirse gelir konusundaki düşüncelerimi de 
ikinci konuşmamda arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; bir de kadro mev-
zuumuz var. G-eçen sene Kadro Kanunu ile 
500 000 küsur kadro almıştı Hükümet. İnti
baklar yapıldı ve intibaklar yapıldıktan sonra 
kalan kadrolar, Kanundaki bir hüküm gereğin
ce, tamamen iptal edilmiş durumdadır. Her se
ne Kadro Kanununa göre, Devletin kullanacağı 
personel kadroları bütçeye bağlanmak lâzım, 
yeni kanuna göre. Hükümet bunu bu sene yap
mamış veyahut yapamamış, toplıyamamış belki 
zaman dardı. Bunun yerine bir madde ile; Büt
çe Kanununa koyduğu bir madde ile 225 000 
kadro istemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu, bana çok mü
balâğalı geldi. 500 000 memurumuz var, bir yıl
da buna 225 000 ilâvesi için Hükümete yetki ve
riyoruz. Bu korkunç bir şey, 225 000 niye? 
50 000 olabilir, 30 000 olabilir, 40 000 olabilir, 
bu yeni ihtiyaç için. İntibaklar yapılmış, bit
miş yeni alacağımız kadrolar ne olacak? Müm
kündür, Devlet müesseseleri genişliyor, faraza 
bu yıl belki 10 000, 20 000, 30 000 öğretmen 
girebilir kadroya, bir doktor girebilir, şu veya 
bu girebilir, nihayet 20 000 - 30 000 kadroya 
ihtiyacımız olur. 225 000 rakamını görünce bi
raz tevahhuş ettim. Hakikaten Hükümet bu 
225 000 kadroyu alırsa bunun mânâsı nedir? 
Devlet, personelini yüzde 50 artıracak demek
tir. Bu, bana bir korkunç rakam gibi görün
dü. Bunun bir izahı olmak lâzım. Eğer izahı 
yoksa 225 000 gibi bir kadroyu istemek haki
katen yersiz, lüzumsuzdur ve korkutucudur. 

Bunun bir tehlikesi daha var muhterem 
arkadaşlar, bütçe muvazenesi bakımından, 
mevcut hükümlere göre kadroların tutarı büt
çeye karşılıkları ödenek olarak ve tam ola
rak konur. Yeni sistemde de böyle olmak lâ
zım. Kadrolar bütçe kanununa bağlanınca bun
ların tamamına ait karşılık ödenek olarak ^on
mak lâzım. Şimdi bu şekilde gelince bütçeye 
koyduğumuz ödenek sadece fiilen kullandığı-
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mız kadroların ödeneğidir, Hükümetin yeniden 
almak istediği 225 000 karşılığı yoktur, büt
çede. Şu halde bundan 50 000, 60 000, 80 000 
kadro kullandığı takdirde bütçe yeni bir den
gesizlik içine girecelk ve bu yüzden Hükümet 
bunlar için büyük ölçüde ek ödenekler iste
me mevkiinde kalacaktır. Bu, daha bütçe ya
pılırken bütçeyi bir dengesiz duruma getiren 
yanlış bir muameledir. Bunun da düzeltilmesi 
lâzım. Yani hakiki ihtiyaç ne ise, bu sene kaç 
kadro kullanabileceksek bunu tahdit etmek 
mümkündür. Her sene Devlet dairelerinde ar
tan kadroların sayısı bellidir, onu alalım. Yc|k-
sa kadroları birdenbire yüzde 50 artıracak şe
kilde bir tasarruf yapmaya, Hükümete bir yet
ki vermeye, kanatimce,, ihtiyaç yoktur ve ta
mamen yanlıştu\ 

Muhterem arkadaşlar; bu arada emeklilerin 
durumuna işaret etmek istiyorum. 

Filvaki Bütçe Komisyonunda mevzubahsol-
du, Maliye Bakanı, bir kanun tasarısı hazırla
dıklarını, Bakanlar Kurulunda olduğunu söy
ledi ama o günden bugüne kadar Bakanlar Ku
rulundan çıkıp gelmedi, ihtimal, tartışma mev
zuu olmaktadır, anlıyorum ama, bunun Mart'tan 
evvel yetiştirilmesi lâzım gelir, hiç olmazsa Mec
lise gelmesi lâzımdır ki, emekliler de bir endi
şeden ve tereddütten kurtulsunlar. Bu arada 
şunu arz edeyim; 1101 sayılı Kanunun prensi
binde her hangi bir değişiklik yapılmasına ta
raftan olmadığımızı arz etmeliyim. Belki yu
muşatma olabilir nisbetlerinde, ama 1101 sayı
lı Kanun bir reform kanunu olmuştu, bunun 
prensibini muhafaza etmek lâzımdır ve bütün 
emeklilerin istediği de budur. Kendilerini an
cak bununla emniyette görmektedirler. 

Bir diğer ufak noktaya işaret etmek is
tiyorum. Bütçede Karadeniz Bakır kompleksi 
için 280 000 000, liralık bir ikraz ödeneği kon
muş. Bakır kompleksi şirketine bütçemizden 
280 000 000 lira borç vereceğiz. Bunu biraz 
yadırgadım. Mukavelede varsa, hiç şüphesiz 
mukavele hükmü gereğidir, koymak lâzımdır. 
Başka emsal de vardır Ereğli böyle olmuştur. 
Ereğli'nin Türk parası ile yaptığı harcamaların 
tamamına yakın bir kısmı bütçeden karşı
lanmışta!'. O halde bilmiyorum, eğer bu şirke
tin, Hükümetle yaptığı mukavele var ise o va
kit mesele yçjk ama yok ise bütçeden bir şir
kete büyük ölçüde bir ikraz yapılmasının mâ

nâsını kavramak güç olur. Bu da izaha muh
taç bir noktadır. 

Teşekkül' ederim Sayın Başkan. (O. H. P. 
ve M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına ko
nuşacak olan Sayın Kadri Kaplan'm rahatsız
lığı nedeni ile konuşamıyacağı öğrenilmiştir, 
Millî Birlik Grupu adına konuşma yapılmıya-
caktır. 

Gümüşoğlu, buyurunuz efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Osman 
A. P. GRUPU ADINA OSMAN GÜMÜŞOĞ

LU (istanbul) — Sayın Başkan,, değerli ar
kadaşlarım; Maliye Bakanlığının 1971 yılı büt
çesi üzerinde A. P. Grupunun görüş ve kanaat
lerini arz etmek için huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

Mahdut zaman imkânları içinde bu Bakan
lığın devlet hayatındaki rolünü ve yerini bü
tün ayrınlılariyle belirtmeye imkân olmadığı
nı peşinen arz etmek isterim. 

Bu arada esasen bütçe raporlariyle ma
lûm bulunan ve Heyeti Umumiye müzakerele
riyle klasikleşen bu Bakanlığa ait teşkilâttan 
vazife ve sorumluluklardan, ifa ettikleri hiz
met şekillerinden bahsedecek de değilim. Aslın
da bu husus geniş ölçüde gerek daha evvelki 
senelerde vâki olan müzakereler ile ve gerek
se Sayın Melen'in uzunca süre maruzatı ile ma
lûm bulunmaktadır. Kaldı ki, Adalet Partisi 
Grupunun da daha evvelki senelerde belli olan 
kanaatleri, zabıtlarda mazbut bulunmaktadır. 
Bu itibarla maruzatım malî politikanın bu
günkü aktüel mevzularına inhisar edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız, iktisa
di ve sosyal hayatın tam çalışma esasına ve her
kes için insanhjk haysiyetine yaraşır bir ya
şama seviyesinin sağlanması amacına göre dü
zenlenmesini istemiştir. Böylesine bir gayeye 
ulaşmak için de demokratik ve karma ekono
mik nizam için de millî tasarrufların artırıl
masını, yatırımların, toplumun gerektirdiği 
yararların önceliklerine göre tevzi edilmesini 
emretmiştir. Şu halde devletin ekonomik ve 
sosyal hayata müdahalesi şart olmuştur. As
lında bu vecibe, bir Anayasa emri olmasa da
hi, millet hayatının devamlılığı bakımından 
şarttır ve zarurettir. ^ 

Bizim, Anayasa hükmüne dayalı bu beda-
lır,!! ortaya koymamızın sebebi; bir yandan 
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bütçenin muhtaç bulunduğu finansman kay-
ııai-namn sağlamada, diğer yandan İkinci 
Boş Yılbjk Kalkınma Plânının ortaya koyduğu 
hedeflere varmada takibedilen ııalî politika ile 
sosyal devlet fikrinin ne ölçüde kavrandığını 
ve kapsandığmı izah etmek zaruretinden doğ
muştur. 

Sayın senatörler; 
Arkada bıraktığımız 1970 yılı, malî ve ikti

sadi politika halamından çok ilginç gelişme
lere sahne olmuştur. 

Geçen yıl bütçesinin müzakeresi sırasında 
getirilen birtakım fiskal tedbirler, millî ekono
mimizi Ağustos ayında alınan köklü kararlara 
hazırlanmıştır. 

iktisadi kalkınmamızın yarattığı güçlükle
ri yenmede ve önümüzdeki yıllarda ortaya 
çıkacak daha çetin sorunların çözümünde reh
ber teşkil edecek bu anapolitik kararları ve 
muhtemel etkileri üzerinde bir nebze olsun 
durmak isteriz. 

Yayınlanmış bulunan istikrar programı 
içinde, en önemli husus hiç şüphesiz Türk pa
rasının kıymetinde yapılan değiştirme ameli-
yeöiddr. 

Para ayarlaması her memlekette, ekonomi
de temel bir dengesizlik belirdiği zaman baş
vurulan bir operasyondur. 

Mevzuun nezaketi ve kararın isabeti ba
kımından burada bir mukaddemeye zaruret his
setmekteyiz. 

Devalüasyondan önceki devrede alman bü
tün teşvik tedbirlerine rağmen, ihracatımıza 
istenilen hız kazandırılamamıştır. 

1964 yılından bu yana kaydedilen nispî ge
lişmelere rağmen ihracatımız, kalkınmanın. 
gerektirdiği döviz ihtiyacını karşılıyacak bir 
bünyeye ulaşamamıştır. 

Esefle ifade edelimki, Cumhuriyetin ilk ku
ruluşundan bu yana geleneksel bir kaç tarım 
maddelerinde dayanan ihracatımızın yapısı 
değiştirilememiştir. 

1950 yılından itibaren ranayi üretimde 
meydana gelen artışlar, daha ziyade iç istih
lâke dönük olmuştur. 

Piyasa değerinden uzaklaşan resmî kur
lar ise, ihracat üzerinde âdeta bir vergi te
sirini icra etmiştir. 

Bütün bu bünyevi zaruretlerin dışında pa
ra ayarlamasına dünya fiyat konjonktürü
nün tesirleri de büyük olmuştiA. 

1958 stabilizasyon kararlarından sonra ti
cari ilişkilerde bulunduğumuz dış ülkelerde 
fiyat artışları % 20 civarında ikem yurdu
muzda bu 12 senelik süre içinde fiyatlar % 
80 - 85 civarına yükselmiş bulunmaktadır. Şim
di burada fiyatların yükselmesinin Hüküme
tin basiretsiz, sorumsuz tutumlarının âmil ol
duğu iddia edilebilir. Ama, muhterem arkadaş
lar, bu fiyatların % 60 oranı A. P. İktidarının 
öncesine yani, 1965 senesindllki kısma aittir. 
Nitekim 1958 senesinde topt an eşya fiyatla
rı endeksi 212 iken, 1964 senesinde 313 olmuş-
tuı. 

Bu fiilî durum, bir yandan ihraç mallarımı
zın gelişmesini ve ihracatını zorlaştırırken, di
ğer yandan ihracatı teşvik için alman bütün 
tedbirleri geçersiz ve tesirsiz hale getirmiş
tik. 

Ayrıca, paramızın serbest piyasa değeri ile 
resini değeri arasındaki açık fark son zaman
larda önemli bir potansiyel olarak görülen 
işçi dövizlerinin memlekete gelmesine engel 
olmuştur. Bütün bu sebeplerle tediye muva
zenemizi düzeltmek, sıhhatli bir ekonominin 
muhtaç bulunduğu dengeyi sağlamak amacı 
ile alman 10 Ağustos kararlarını millî haya
tımız bakımından çok cesur, haklı ve isabet-
bir bir tedbir olarak karşılıyoruz. 

Bu tedbirlerin ilk müspet sonuçları 5 ay
lık kısa bir zaman içinde kendini göstermiş
tir. Dışardan gelen işçi dövizleri artmıştır, 
turizm mevsimi geçmesine rağmen ilk defa 
turizmde gider vs gelirler arasında /müspet 
fark husule gelmiştir, örfi idareye rağmen. 

Sayın Mirkelâmoğlu'nun beyanına ve ifa
delerine tamamen aykırı olarak, memleketi
mizde koleranın çıkması, yaş sebze ve meyva-
larm ihracını tamamen durdurmuş olmasına 
rağmen, ihracatm eldeki 10 aylık neticelerin
de, geçen seneye nisbeten, 10 Ağustos kararla* 
rmın tesiri ile daha fazla miktarda gelişme 
kaydetmiştir. 

Devalüasyonla bu Jkısa vadeli gelişmeler 
önemli olmakla beraber para ayarlanmasın
da asıl maksat; ekonomide bünyevi bir deği
şikliğin arzu edilmiş olmasıdır. 
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İhracata dönük bir sanayi ortamının ya
ratılması hedef alınmıştır. 

İhracatın geliştirilmesi ve türlerinin ço
ğaltılması yanında, sanayi imalâtın ihracatı
na büyük ümitler bağlanmıştır. Bu sebeple bu 
yılm icra programında ihracata dönük projele
re büyük bir ağırlık verilmiş olmasına şahit 
olmaktayım. 

Ancak, derhal ifade etmeye mecburuz ki; 
Yatırım dağıkmının yönünü değiştirmek, 

kaynakların ihracat sektörüne tevcihi bir za
man meselesidir. 

Bu itibarla devalüasyondan kısa vâdede 
büyük neticeler betelemek mümkün değildir. 

Malûm olduğu veçhile, devalüasyonu mu
vaffak kılmak için, diğer tedbirlerle destek
lenmesi zaruridir, işte bu sebepledir ki, deva
lüasyon kararı, şümullü bir istikrar progra
mı ile birlikte ilân edilmiştir. 

Bu programın önemli taraflarından biri de 
finansman Kanunu ile getirilen yeni vergi ted
birleridir. 1218 sayılı Finansman Kanunu, 

Bu kanun, bir yandan vergi tekniğinin ge
rektirdiği yeni tedbirleri ve düzeltmeleri tan
zim ederken, diğer yandan millî ekonominin 
süratle büyümesine ve gelişmesine engel olan 
sebepleri ortadan kaldırmak istemiştir. 

İstatistik kayıtları ve diğer ekonomik gös
tergeler büyük bir yatırım potansiyelinin taşıt, 
inşaat ve konut sektörüne kaydığını tesbit et
miştir, bu sahada tahminlerin üstündeki ge
lişmelerin diğer sektörlerin aleyhinde bulundu
ğu ve bu şekilde, plânın dengeli kalkınma il
kesinin de zedelenmekte olduğu müşahede olun
muştur. 

Karayollarında; yük ve yolcu nakliyatında 
görülen aşırı gelişmeler, 

Haksız rekabet, fiyat düşmelerine, istiap had
di üzerinde yüklemelere, aşınmaya ve trafik 
kazalarına sebebolmuştur. 

Bir çofe yerlere giden kamyon ve otobüsler, 
karşılık bulamadıkları için boş dönmeye mec
bur olmuşlardır, böylece bu kesimde oldukça 
geniş bir âtıl kapasite ortaya çıkmıştır. 

Diğer yandan, taşıma sektöründeki bu ola
ğanüstü gelişmeler, taşıt sektörüne de inti
kal etmiş, pazarlama imkânını bulamıyan ima
lât fazlası araç stokları birikmiştir. 

Ayrıca, otomativ sanayinin, montajdan baş-
lıyarak, tedricen imalâta dönüşmesi, şeklinde 
alınan tedbirler ve bu /konudaki tahminler, 
umulan neticeyi vermemiştir. 

Bu sektörde, yedek parça ve malzemenin 
ithali; yerli üretimden daha kârlı bir hale gel
miştir. 

işte bütün bu sebeplerle; Anayasanın temi
natı altında bulunan hür teşebbüs fikrini ze
delemeden, vergi ve teşvik tedbirleri ile pi
yasadaki talep hacmini azaltmak yolu tercih 
edilıriştir. 

Konut ve inşaat sektöründe de durum ay
nen böyledir. 

Bu sektördeki aşırı gelişmelerin ekonomik 
dengeyi ciddî bir şekilde bozacağından endişe 
edilmiştir. 

Büyük şehirlerde, bir çok seneler kulla
nılması mümkün olan meskenlerin yıfeılarak 
kat mülkiyetine esas olan lüks inşaatların ço
ğalması, büyük bir kaynağın israfına sebebol
muştur . 

Tabiatı ile böylesine bir temayüle müdahale 
etmek, arsaya, meskene ve inşaata para bağla
manın cazibesini azaltmak gerekiyordu. 

işte bina inşaat vergisi bu maksatla ihdas 
edilmiştir. 

Lüks inşaat malzemesi bu sebeple yeniden 
vergiye tabi tutulmuştur. 

istikrar programının başarıya ulaşmasında 
para ve kredi politikasının rolü ve önemi aşi
kârdır. 

Geçen yıl çıkardığımız Merkez Bankası ka-
nunlariyle müessesevi reformun temeli atılmış
tır. 

Artık Merkez Bankasının elinde para ve kre
di imkânlarının, kalkınmanın gerektirdiği ön
celiklere yönetmek imkânları mevcuttur. 

İthalâtta, peşin teminatların indirilmesi, 
devalüasyon sonrası para ihtiyacını bir ölçü 
içinde karşılamıştır. 

Önümüzdeki yılların en büyük Hükümet 
meselesi, ekonominin kredi ihtiyacını deva
lüasyonla getirilen istikrar dengesini bozma
dan yürütülebilme noktasında toplanmakta
dır . 

Para ayarlanması ile kazanılan rekabet avan
tajını idame ettirebilmek için para ve kredi po
litikasına da büyük sorumluluk düşmektedir. 
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Bu yıl ilk defa uygulanan Merkez Bankasın
ca sağlanacak orta vadeli sanayi kredilerin
de ölçünün kaçırılmaması hususuna itina ile 
dikkat edilmelidir. 

İstŞkrar programında yer alan tedbirlerden 
biri de fiyatlar genel seviyesinin makûl had
ler ve ölçüler içinde tutulması maksadiyle ihti
yar olunan vasıtalardır. 

Devalüasyon sonrası bâzı mallarda görülen 
fiyat artışları tamamen bünyevi ve münfe
rit hâdiseler olmasına rağmen, fiyatların artı
şı tehlikesine karşı, kamu sektöründe istihsal 
olunan anamal ve hizmet fiyatlarına zam ya
pılmaması isabetli bir tedbir olmuştur. 

İthalât damga resminin devalüasyonla bir
likte büyük nisbette indirilmesi, ithal malla
rındaki fiyat artışlarını önemli şekilde azalt
mıştır. 

Para transferindeki sürat, ithal mallarının 
maliyetine giren akreditif faizlerimin nisbetin-
de de büyük ölçüde düşmeler olmuştur. 

Ayrıca dış ülkelerden temin edilen kredi
ler ile, zaruri ithal mallarının hacmi genişle
tilmiş ve suni fiyat artışlarına bu şekilde mâni 
olunmuştur. 

Ancak biz bu arada; 
Fiyat istikrarının, ekonomik denge ile aşi

kâr olan irtibatı nazara alınarak, halkın muh
taç bulunduğu zaruri ihtiyaç maddelerinin 
belli fiyatlarla arzı mevzuunda, bugüne kadar 
ciddî bir gayretin sarf edilmemiş bulunduğu
na da işaret etmek isteriz. Biran evvel kanun
laşmasını temenni ettiğimiz, sermaye piyasa
sının teşkil ve teşviki hakkındaki Kanun ta
sarısından sonra bu konunun mutlaka ele alın
masını talebetmekteyiz. 

Bu yıl içinde yeniden yapılacak olan top
lu iş sözleşmeleri, iktisadi istikrarın idamesi 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır, de
mokratik bütün ülkelerde, devalüsyonla bir
likte, toplu iş sözleşmelerinin ertelenmesi mu-
tad iken, hattâ ekonomik kural iken bizde 
çeşitli sebeplerle böylesine bir tedbir alınama
mıştır. Şu halde, yeni parite ile kazanılan re
kabet avantajını muhafaza edebilmek için 
Hi&ümetin çok hassas ve dikkatli olmasından 
başka çare yoktur. Daha şimdiden ciddî ha
zırlıklara başlanmalıdır. 

İstikrar programında derpiş edilen tedbir
lerin hiç birinden fedâkârlık yapılmamalıdır. 

Bâzı sanayi ihraç mallarına uygulanan 
yüksek orandaki vergi indirimi, dolar fiyatını 
20 - 21 liraya çıkarmak suretiyle sanayi ma
mullerimizin ihracı esaslı bir şekilde teşvik 
edilmiş ise de, döviz ikâmesini gerektiren üre
tim daha etkin bir şekilde teşvik edilmelidir. 

Devalüasyon sonrası enflâsyon tehlikesi, 
Finansman Kanununun getirdiği malî imkân
larla, geniş ölçüde bertaraf edilmiş ise de, 
anamal ve hizmet fiyatlarını artıran diğer 
sebep ve âmillerin takip ve izalesi lüzumu
na inanmaktayız. 

Personel Kanununun getirdiği munzam kül
fetler, cari harcamaları bütçenin yarısına yak
laştırdığı halde, kamu hizmetlerinde reel bir 
gelişme görülememiştir. Umulan neticenin ta
mamen aksine intibak hükümleri idarede dü
zensizliğe ve anarşiye sebebolmuştur. 

Fiyat istikrarının ekonomik denge ile aşikâr 
olan irtibatı nazara alınarak halkın muhtaç 
bulunduğu zaruri ihtiyaç maddelerinin belli fi
yatlarla arzı mevzuunda bugüne kadar ciddi bir 
gayretin sarf edilmemesini noksanlık telâkki 
etmekteyiz. Biran evel kanunlaşmasını temen
ni ettiğimiz sermaye piyasasının teşkili ve teş
viki hakkındaki kanun tasarısından sonra, bu 
konunun mutlaka ele alınmasını istirham etmek
teyiz. Bu yıl içinde yeniden yapılacak olan 
toplu iş sözleşmeleri iktisadi istikrarın idamesi 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır. De
mokratik bütün ülkelerde devalüasyondan son
ra toplu iş sözleşmelerinin bir ertesi yıla erte
lenmesi mutat iken, hattâ ekonomik bir zaru
ret iken, çeşitli sebeplerle bu tedbir alınama
mıştır. O halde yeni parite ile kazanılan reka
bet avantajını koruyabilmek için, Hükümet bu 
konuda çok hassas ve dikkatli davranmak zo
rundadır. Daha şimdiden bu konuda ciddî 
gayretlere ihtiyaç vardır. İstikrar programın
da derpiş edilen tedbirlerin hiçbirinden feda
kârlık yapılmamalıdır. 

Bu arada işitiyoruz, bina inşaat vergisinden, 
emlâk vergisinden bâzı tavizlerin verileceği 
şeklinde kanaatler yayılmıştır. Biz A. P. Gru-
pu olarak bu konuda taviz verilmemesini iste
mekteyiz. Bâzı sanayi ihraç mallarına uygu
lanan yüksek orandaki vergi indirimi, dolar 
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fiyatını 20 - 21 liraya çıkarmak suretiyle sana
yi mamullerimizin ihracını esaslı bir şekilde 
teşvik etmiş ise de, yatırım indirimini gerekti
ren sanayi üretimine daha esaslı teşvk tedbir
lerinin getirilmesini arzu etmekteyiz. 

Devalüasyon sonrası enflâsyon tehlikesi, Fi
nansman Kanununun getirdiği malî imkânlarla 
geniş ölçüde bertaraf edilmiş ise de anamal ve 
hizmet fiyatlarını artıran diğer sebep ve âmille
rin takibedilmesine ve bunların izale edilmesine 
gayret sarf edilmelidir. Personel Kanununun 
getirdiği munzam külfetler, oari harcamaları 
bütçenin yarısına kadar yaklaştırmışken, bu ko
nuda umulan, yani kamu hizmetlerinden bekle
nen reel bir gelişme görülememiştir. Aslında 
bu kadar kısa vâde içerisinde böylesine bir ne
tice ummak da doğru değildir, ama hiç olmazsa 
bu 3127 sayılı Kanunun intibak hükümleri ele 
alınmak suretiyle, bugün meydana gelen hu
zursuzluğun düzeltilmesi lüzumuna da inanmak
tayız. Personel Kanununun prensiplerinin, ya
ni idari reorganizasyona esas olan birtakım ye
niliklerin, sonradan verilen veya verilmek 
üzere bulunan tavizlerle dejenere edildiği şek
lindeki kanaate iştirak etmiyoruz. Bu kanunun 
tümü bütün karakteri ile muhafaza edilmekte
dir, yalnız arzumuz, elbette idare de bu yön
dedir, 10 - 15 senelik bir prespektif içinde 
kadro şişkinliğinin azaltılması ve personel gider
lerinin millî hasılaya ve tüm Devlet gelirlerine 
oranının, bugün çok yüksek olan oranının ve 
pahalı bir Devlet olarak görünen imajın düzel
tilmesini istemektir. Bu şekilde millî hayatı
mızda büyük tesirleri görülebilen karar alma 
mevkilerine vasıflı elemanların gelmesi hususu
na da tabiatiyle bu kanunun tatbikatı ile bü
yük bir önem verilmelidir. Kamu idaresinin 
vasfında bir düzelme ve yükselme böylesine ted
birlerde görüldüğü takdirde, bugün Personel 
Kanununun bütçe üzerindeki umulan menfi te
sirleri ve yatırımları gereği gibi yerine getire
meme gibi endişeler tamamen bertaraf olmuş 
olacaktır. 

Maruzatımın şurasında sırası gelmişken, 
önemli bulduğum bir hususu da işaret etmeyi 
vazife bilmekteyim. Malî idarenin temel ka
nunlarından biri olan ihale Kanununun, yani 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 
biran evvel kanunlaşmasında, Maliye Bakanlı

ğının ve Gelirler İdaresinin teşkilât ve görevle
rine ait kanun tasarılarının da biran önce ka
nunlaşmasında ve malî idarede ve malî kazada 
umduğumuz reformun biran evvel gerçekleş
mesinde fayda mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sözlerimi Ana
yasa hükmüne dayalı yukardaki mâruzâtıma 
bağlamak istiyorum. A. P. iktidarı ilân edi
len istikrar programı ile, demin de ifade etti
ğim gibi, ekonomide bir bünye değişikliğini 
arzulamıştır. Yani, ihracata dönük bir sanayi 
ortamının yaratılmasını arzu etmiştir. Böylesi
ne bir hedefin uzun ve kısa vadeli neticeleri 
üzerinde bir nebze yukarda durdum, daha fazla 
beyanda bulunmam mümkün değildir, çünkü bu 
basında, muhalefet partilerinin sözlerinde her 
yöniyle tartışılmış ve bir polemik mevzuu ha
line getirilmiştir. Ancak, biz burada, netice ne 
olursa olsun, millî ekonomide fevkalâde mühim 
neticeleri beklenen böylesine karar ve tedbirle
rin sosyal bünyemize ait gayelerine, hiç olmaz
sa umulan, tahaklnık eden değil de umulan ga
yelerine, sadece işaret etmekle iktifa edeceğiz. 
ihracat mallarımızın iç ve dış piyasadaki aşın 
fiyat farkları senelerden beri bu malların müs
tahsilini tedirgin etmiştir. Ordu'da vatandaşın 
sokağa çıkması elbette haklı bir sebebe dayan
makta idi. Taban fiyatlannm tesbiti ile ödenen 
primler, geçersiz hale geldikten sonra alınan 10 
Ağustos kararlan ile 10 milyona yakın müstah
silin bir ölçü içerisinde-refahı sağlanmıştır. Böy
lece almterlerinm gerçek değeri verilmek isten
miştir. Köylü vatandaşlanmızın bir ölçü içeri
sinde ıstırabı dinmiştir. Dolar pariterisinin 12 
liradan tutulması çok isabetli bir tedbir olmuş
tur. Muhalefet bu konuda bir istismar zemini 
içine girmiştir, dolar paritesinin 12 lira olarak 
tes!biti bir nevi köylüye kendi hakkının verilme
mesi şeklinde, bu hakkın esirgenmiş olduğu şek
linde ifade edilen bir iddianın içine girilmiştir. 
Halbuki, bu tedbirle bir yandan geleneksel ih
raç mallarımızın dolar fiyatındaki azalması ön
lenmiş, diğer taraftan Hükümet ilerdeki yıllar
da bu malların iç fiyatlarını kademeli olarak 
artırma imkânını elde tutmuştur. Böylece tanın
la uğraşan büyük bir müstahsil kütlesi arasında 
gelirlerin âdil ve dengeli bir şekilde dağılmasını 
hedef almıştır. Çünkü muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de yalnız ihraç mallannın müstahsili 
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yoktur. Türkiye içinde istihlâk edilen malların 
müstahsili da vardır. Devalüasyonun tanıdığı 
imkânlar içinde sadece ihraç mallarının sahip
lerine, müstahsıllarına doları 15 liradan bozmak 
suretiyle o parayı vermek, diğer mal müstahsi
linin, yani içerde istihlâk edilen mal müstahsi
linin piyasadaki değerinden aşırı bir fiyat tanı
mak demektir ki; bu, müstahsıllar arasında, 
köylü vatandaşlar arasında dengesizlik husule 
getirir. Hükümet bütün müstahsıllar arasında 
gelir dağılımı 'bakımından bir denge sağlamak 
için dolar paritesini 12 lirada tutmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, gerçek değeri 9 lira
nın çok üstünde iken doları 9 liradan alıp, it
hal ettiği malı aşırı fiyatlarla satan mahdut it
halâtçının haksız kazancı ortadan kaldırılmış, 
bu suretle sosyal bünyemizde meydana gelen hu
zursuzluk, dengesizlik izale edilmiş olmaktadır. 
Paranın iç ve dış değeri arasındaki fiyat far
kından istifade eden ve bu suretle kurulan, as
lında millî ekonomi bakımından zararlı olan, 
birtakım sanayi kuruluşlarının, bu arada mon
taj da var, tasfiyesi hedef alınmıştır. 

[BAŞKAN — Gümüşoğlu Beyefendi, işaret 
edelim, birinci kez hakkınız zaman itibariyle 
dolmuştur. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Biti
yor, ikinci hakkımı kullanacağım. 

İstikrar programından beklenen hedefe ulaş
mak şöyle dursun, kısmen yaklaşmanın dahi 
sağlıyacağı döviz imkânlariyle tediye muvaze
nemizin bir ölçü içinde düzeleceği ve en azından 
zaruri ithal mallarının temini için her yıl ya
bancılara avuç açmaktan kurtulacağımız me
selesi cnplâna alınmıştır. 1318 sayılı Finansman 
Kanunu ile kalkınma plânının uygulanmasında 
aşırı gelişmeler kaydeden sektörler ve madde 
grupları için 4 milyara yakın munzam vergi kül
fetleri ihdas edilmiştir. Lüks tüketim maddeleri
ne karşı talep hacmim kısmak maksadiyle geti
rilen bu vergiler ile bir yandan iktisaden güçlü 
olanlardan cebri bir tasarruf kaynağı teşkil edi
lirken, diğer yandan sosyal adaletin vergi sis
temi içerisinde gerçekleşmesine şahidolmaktayız. 
Dengeli kalkınma ilkesini zedeKyen ve diğer 
sektörler aleyhinde gelişen taşıt sektörü için 
getirilen vergi ile de bir taraftan gelirin sektör
ler arasında âdil bir şekilde dağılımını sağlar
ken, diğer taraftan bu kesimde mevcut âtıl ka

pasitenin toplumun emrine verildiğine şahit ol
maktayız. Konut ve inşaat sektöründe de geliş
meler aynı sonucu bağlanmıştır. Gayrimenkul 
spekülâsyonlarından elde edilen aşırı kazançlar 
kıymet artışı vergisi ile sosyal adalet ilkesine 
uygun olarak, millî ekonomiye aktarılmıştır. 
Otomotiv sanayiinde yedek parça ve malzeme 
ithalatının avantajı bertaraf edilerek, yerli üre
timin ihracata yönelmesi zarureti ortaya konul
muş, bir nevi icbar edilmiştir. 

Bütün bu sebeplerle yukardanberi arz ve 
izaha çalıştığım mezkûr karar ve tedbirlerin 
reel ve somut amaçları yanında çok daha şü
mullü olan sosyal hedefleriyle A. P. iktidarının 
sosyal Devlet fikrinin uygulanmasındaki örnek
lerini sunmuş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. siyasi iktidarı
nın sosyal ve ekonomik hedefleri bu şekilde 
özetlendikten sonra, kendisinin doğuşuna, geliş
mesine ve iktidar olmasına vesile olan geniş 
halk topluluklarına sırtını çevirerek, sermaye 
çevrelerinin temsilcisi olduğu şeklinde yaratılan 
imajın, ilimle, akılla, mantıkla izahı mümkün 
değildir. 

Geçen bütçenin tümü üzerinde görüşülürken, 
sayın C.H.P. nin sözcüsü Fikret Gündoğan, «A. 
P. bu vasfı ile sınıf partisi haline gelmiştir» 
hükmünü ortaya koydular. İtiraf edeyim ki, 
Sevgili arkadaşlarım, bir gerçeği söyleyeyim ki, 
ikimizin de seçim bölgesi İstanbul. Ben Nişan-
taşmdan, Şişli'den, Moda'dan rey almıyorum, 
ben Taşlıtarla'dan, Zeytinburnun'dan, Kııştepe-
ler'den, gecekondu muhitlerinin reyi ile burada 
onları temsil ediyorum, Türkiye'de aslında po
litikada bir kadersizlik midir, nedir bizim teva-
zuumuza sebebolan, bize güc veren kütleye 
karşı gösteriliyoruz. Aslında kendilerine vücut 
veren kütlelere de biz sahip çıkmış gibi görünü
yoruz. Her halde bu görüntü, bu aslında cari 
olan şekil önümüzdeki senelerde düzelecektir. 
Çünkü, hisse dayalı bir politikanın artık Tür
kiye'de geçerli olacağı inancını taşımamaktayım. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, itiraf etmek 
lâzım ki, A.P. nin bu konuda bir talihsizliği var
dır. Her siyasi parti toplum içinde muayyen 
bir grapıı hedef alarak politika yaparken, A.P. 
nin hedefi yoktur. A.P. sine karşı verilen mü
cadelede de, partililer olarak verilen mücadele
de de A. P. nin hedefi yoktur. Çünkü, A.P. nin 
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kuruluşunda, felsefesinde memleket içinde çe
şitli iş ve güçle uğraşan köylüyle, kentliyle, 
işçiyle kendi mahdut imkânlarını yurt kalkın
masına atayan özel sektörle hep birlikte, bir bi
rinin meşru haklarına saygılı olarak huzur için
de yaşamasını istemektedir. Bu itibarla A.P. 
nin bütün toplumun grupları ve sosyal meslek 
ve grupları içinde denge olmak, bir birinin hak
larına saîaip çıkabilecek ve onu müdaf a edebile
cek bir tutumun içinde olduğu için, toplum 
içinde muayyen insanları ve grupları hedef al
ma imkânından mahrum bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu, benim şahsi görü
şümdür, grupumu ilzam etmez bir hususu daha 
ifade etmeye mecburum. Aslında bugün A.P.sine 
karşı yöneltilen mücadele ve onun başkanına 
karşı verilen mücadele bence siyasi olmaktan 
çok ekonomiktir. Bu memlekette rahat kazan
maya alışmış, rahat yaşamaya alışmış bohem 
hayatı yaşıyan insanlar, şu istikrar progra
mıyla, şu ekonomik tedbirlerle bundan sonra 
aynı olanakları devam ettirmiyeceğinden endişe 
etmektedir. Â. P. sine karşı olanlar, zannımca, 
onlara figüranlık yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şükranlarımı ifade 
ediyorum, C.H.P. nin Sayın Genel Başkanı bu
gün basma verdiği bir tebliğde, Anayasa Mah
kemesi kararını demokratik rejime indirilen bir 
darbe şeklinde nitelemiştir ve doğrudur. Parti 
yöneticilerini iktisaden güçlü olanlarla beraber 
yan yana bulundurmak, onların yardımına muh
taç kılmak, demokratik rejimin gelişmesiyle, 
Hükümetin ciddiyetiyle, milletin kaderine hük
medecek siyasi iktidarların tutumu ile kabili te
lif değildir. Anayasa Mahkemesi gerçekten Ana-
yasınm ruhunu tahribetmiştir, bunu ben açıkça 
ifade etmekten ve sayın C.H.P. Başkanı'nın bu 
tutumuna şükranlarımı arz etmek imkânını 
bulduğumdan müsterih bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım saygılar sunarım. 
(Bütün sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar 
bitmiştir. Şahısları adına Sayın Mebrure Ak-
soley buyurun hanımefendi. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; saygılarımı sunarak 
sözlerime başlıyorum. 

'Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Saygılarımı öunarak sözlerime başlıyorum. 
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] ıSayın Maliye Bakanı 1971 malî yılı Bütçe

sini, Senatoya takdim konuşmasında: Emekliler 
lüzumsuz bir Itelâş İçindedirler, aylıklarının 
artmıyacağı düşüncesindedirivr onların aylık
larında da en az % 90 zam yapılacaktır dedi
ler. En azdan ne kasdettiklerini bilmiyorum. 
Yalnız, Maliye Balkanının bu Ibeyanları emekli, 
•malûl, dul ve yetimlerin yarasına merhem ola
cak nitelikte değildir. 

Örneğin: Ayda 150 lira alan bir yetime 
% 50 izam yapılınca, bu yetimin eline ayda 225 
lira geçecektir. Bu hususu yüksek takdirleri
nize sunarım. 

Personelin devamı olan ememkliler, mâlûl-
'ler, ve onların dul ve yetimleri; demokrasimizi 
kuvvetle letkiliyen devalüasyon kararı, çeşitli 

j vergiler getiren finansman ve personel kanun-
larınnı yürürlüğe Igirmesinden sonra piyasada 
şahlanan fiyatlardan son derece müteessir ol
muşlardır. Emekli, malûl, dul ve yetimler gün
den güne artan bu hayat pahalılığı karşısında 
çetin bir yaşama kavgası vermektedirler. Sa
yın senatör arkadaşlarımın, Hükümetin emek
liler için düşündüğü % '50 zamma iltifat etmi-
yeceklerini umudeitmekteyim. 

Sayın Maliye Bakanı : Bir emeklinin, ken
di derecesinde olup, halen çalışmakta olan per
sonelden daha çok aylık alacağım ^birkaç kez 
söylediler. Sayın arkadaşlarım bu konuyu hep 
fibirlikte inceleyelim : 

Halen çalışmakta ıolan memurun maaşından 
% 8 emekli keseneği, '% 3 Tasarruf Bonosu be
deli, pul parası, Gelir Vergisi, ordu ve memur 
yardımlaşma payı olarak bâzı kesindiler yapı
lır. 

Emekli de; memur olduğu sürece, aylıkla
rından, kazanç, gelir, bulhran, muvazene, Millî 
Savunma vergileri, emekli keseneği, Tasarruf 
Bonosu toedeli, yardım sandıkları payları kesil
miştir. 

Emekli bu külfetlere 30 yıl 'veya daha faz
la yıllar katlanmıştır. Emekli 'buıgün Ibiraz ni
mete kavuş acaksa eğer, T>u çok görülmemelidir. 

Sayın senatörler, Memurdan kesilen; Tasar
ruf ©onosu Ibedeliyle, ordu ve memur yardım
laşma payı, doğrudan doğruya memurun kendi 
parasıdır, kendi tasarrufudur. 

I Emekli Sandığına ödediği emekli keseneği-
! ne gelince; bu emekli (keseneği de memura, 
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emekli olduğu zaman, kendisine ikramiye ve 
ayhk olarak geriverilecektir. Bir Sosyal Sigor
taya yatırım yapmak demektir. 

Yukardalki açıklamaya dayanarak bir örnek 
vermek suretiyle konuyu aydınlığa kavuştur
maya çalışalım : 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı 
Personel Kanunu hükümlerine göre; çalışan 
'birinci 'sınıf (çocuksuz) memurun, kesintiler 
yapıldıktan sıonra »eline geçecek olan net maaşı : 

3 725,30 Lira olacaktır. Buna 
350,00 Lira memur yardımlaşma payı 
170,00 Lira % 3 Tasarruf Bonosu bedeli 

bunlar memurun kendi tasarrufu
dur. 

560,00 Lira % 8 emekli keseneği ilâve 
olunursa 

4 805,30 Lira birinci sınıf memurun maaşı
dır. 

Birinci sınıf 30 yıl hizmet etmiş emiekTinin 
eline yeni personel Kanununa göre 4 900 lira 
geçecektir. Her M aylık arasında emekli le-
Ihdne, 94,70 lira bir fark kaydetmek icabeder. 
30 yıldan fazla 40 ilâ 50 küsur yıl hizmet etmiş 
olanların fazla çalışmadan mütevellit bir farkı 
olacaktır, tabiî. Yıllarca savaşta ve barışta ca
nını, kanını esirgememiş bize (bir vatan hediye 
etmiş 'maddi mânevi fedakârlıktan çekinmemiş 
olanların, son demlerinde aylıklarının % 80 inini 
almak suretiyle memurlarla emekliler arasın
da husule gelecek olan (bir fark, onların en 
tabiî müktesep (haklarıdır. Bu farkın Yüce He
yetinizce çok görülmiyeoeği kanısındayım. 

(Sayın arkadaşlarım, unütmamahki, bugünün 
külfeti ve zahmeti yarının nimetini hazırlar. 
Memur, ibugün kendi derecesindeki bir emek
liden az aylık alıyorsa, yarın emekli olunca ken
di derecesindeki personelden daiha çok ayhk 
alacaktır. 

Eğer bir memur emekliye ayrıldığında ala
cağı aylığın, son maaşına denk olacağını ve 
hele (bundan birazda fazla alacağını bilirse, ge
leceğine ve yaşlılık haline inan ve güvenle ba
kacak, ve görevine sımsıkı bağlanıp büyük 
şevkle hizmet verecektir. 

Sayın arkadaşlarım, kaldı ki, memurlar ve 
emekliler arasındaki hu fark sadece yüksek de
recedeki memurlarda görülmektedir. Küçük me

murlarda hu fark emekli aleyhinde tecelli et
mektedir. 

Sayın senatörler, 1101 sayılı Kanun bir re
form Kanunudur. Yıllarca vatana hizmet etmiş 
olan eski emekliler, sefaletin kucağından alı
narak yeni emeklilerle eşit hale getirilmiştir. 
Bu suretle sosyal adalet sağlanmıştır. 

1101 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi ge
reğince: Emekli, malûl, dul ve yetimler perso
nele yapılacak zamlardan aynen faydalanacak
lardır. 

1101 sayılı Kanunun koyduğu bu prensip, 
getirilecek tadil tasarılariyle ihlâl edilmemeli
dir. Personel Kanununun hükümleri emekliler
de 1 Mart 1970 ten uygulanmalıdır, 

1101 sayılı Kanun aynen tatbik edilerek, 
başta Devlet personelinin emekli, malûl, dul ve 
yetimlerin sosyal güvenliği sağlanmalıdır. 

Sayın Hükümeti 1101 sayılı Kanunu tatbike 
davet ediyorum. Yüce Senatoyu emekli, malûl, 
dul ve yetimlerin haklı dâvalarının yamibaşın-
da göreceğimden asla şüphe etmiyorum. 

Bu konuya son verirken bir hususa daha de
ğineyim. Emekli rejimi emekliler lehinde halle
dilirse, birçok memurlar emekli olmak için bek
lemektedirler, emekliliklerini istiyeceklerdir, bu 
suretle kadrolardaki şişkinlik giderilecektir, 
Hükümetin istediği tasfiye kendiliğinden yapıl
mış olacaktır. Gençlerimizin hizmete yerleşti
rilmesi mümkün olacaktır. Bugün üniversite me
zunu gençler dahi vekâlet kapılarından eli boş 
dönmektedirler. 

Sayın senatörler, bir önemli konuyu daha 
huzurunuza sermek istiyorum. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarına, onların 
emekli, malûl, dul ve yetimlerine sağlık yardı
mı yapılır. Buna mukabil sivil emekli, malûl, 
dul ve yetimler sağlık yardımından mahrum
durlar. Bu Anayasamızın eşitlik prensibine ta
mamen aykırıdır. Bu sivil emekli aldığı aylığın 
üçte birini her ay doktor ve ilâca vermekte ol
duğunu söylemiştir. Kamu görevlilerinin çeşit
li dallarında bir ömür boyu hizmet vermiş ve 
sayın vatandaşlarımız, kocamıştır. Herbirinin 
şikâyet ettiği bir derdi vardır. Devletin şefkat
li eli gerek kendilerine gerekse dul ve yetimle
rine süratle uzanmalıdır. Hele hele bütün has
taneler paralı iken doktorların vizite ücretleri 
artmışken, resmî ağızların ifadesine göre % 40, 
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piyasada % 60 ve % 100 ilâç fiyatlarına zam 
yapılmışken, sivil emekli, malûl, dul ve yetim
lere de süratle sağlık yardımının yapılması zo
runlu bir bale gelmiştir, Bu yardım yapılmak 
suretiyle, Anayasamızın eşitlik ve sosyal adalet 
ilkesi yerine getirilmiş olacaktır. Maliye Baka 
nının gönül ferahlatıcı cevaplar vermelerini te
menni etmekteyim,. 

Sayın senatörler, 
Bir konuya daha değinerek sözlerime son 

vereceğim. 
Vatandaşın yolunu, ışığını, okulunu, sağlık 

tesislerini, devamlı akarsuyunu, bulaşıcı hasta
lıklara ve ölümlere ve hudutların kapanması do-
layısiyle büyük maddi zararlara sebebolan ka
nalizasyonları yapamazken; 

Memlekette yetişen buğdayın vatandaşa kâ
fi gelmediği, vatandaşı açlıktan kurtarmak için 
yabancı memleketlerden buğday yardımı alınır
ken; 

Dış memleketlere ihraoettiğimiz işçi vatan 
toasreti ile yürekleri yanan öz evlâtlarımızın 
memlekete getirecekleri dövize muhtaç iken; 

Borç döviz alabilmek için el açmadığımız ya
bancı memleket kalmamışken; 

Personelin maaşını vermekte güçlük çeker
ken; 

Emekli, malûl, dul ve yetimlerin nafakasın
dan kesmeye kalkışırken; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan harb 
malzemesini Amerikalıların müsaade edeceği 
maksatlarda kullanmak kaydiyle ve demode 
olarak yabancı memleketlerden yardım olarak 
sağlarken; 

Bağımsızlığımızı sağlıyacak olan harb en
düstrisini kuracak dövizimiz mevcut değilken; 

Dış yardımın azalması ihtimaliyle bâzı as
kerî birlikler motorlu araçlarını takoza almış, 
yani kullanmaktan çıkarmışken; 

En büyük Devlet Hükümet makamını işgal 
edenlerden başlıyarak imkânını sağhyabilen her 
makam sahibinin, en son model, lüks büyük dö
vizlere mal olan yabancı otomobillere binmek 
sevdasına kapıldıklarını esefle görmekteyiz. 

Size bir örnek olarak gazeteden kestiğim 
fotoğrafa dayanarak bir valiye 1970 yılında, 
1970 modeli, 8 silindirli, telsiz - telefonlu, rad
yolu, sıcak, soğuk hava tertibatlı gıcır gıcır bir 
makam otomobilinin verildiğini gösterebilirim, 

Memleketimizde otomobil sanayiinin kurul
duğunu, görüyoruz; kurulmakta olduğunu da 
duyuyoruz. Bundan böyle döviz tasarrufu bakı
mından yerli otomobillerin satmalınmasmı lüks
ten ve israftan kaçınılmasını, âzami tasarrufa 
riayet edilmesini temenni ettiğimi bildirerek 
saygiyle huzurunuzdan ayrılırım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Zerin Tüaün, buyurunuz. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler, hepinizin 
çok yorgun olduğu bu geç saatte ben bir konu
ya kısaca değinecek ve vaktinizi fazla almadan 
s'izlerimi tamamlamaya çalışacağım. 

Sayın senatörler, bir memlekette hizmetlerin, 
Devlet hizmetlerinin yeterli ve düzgün yürütül
mesinde Devlet sektöründe hizmet görmekte 
olan her dereceli memurun görevini tam ve ek
siksiz olarak yapmasının büyük payı olduğu 
şüphesiz inkâr edilemez. Devlet memurunun 
kendisinden istenen hizmeti en iyi şekilde ba
şarabilmesi ise, görevinin ehli olması, meslek 
içinde devamlı olarak yetiştirilebilmesinin, vazi
fe şuuruna sahibolmasınm ve buna benzer fak
törlerin elbetteki rolü vardır. Ancak, bunun 
yanı sıra memurun halini ve geleceğini garanti 
altında hissetmesinin de verimli çalışmasında 
önemli bir payı olduğunu kabul etmek zorunda
yız. 

Ve yine kabul etmek zorundayız ki, «Perso
nel Kanunu» diye adlandırılan 1327 sayılı Ka
nunun tatbikatı hizmet içinde bulunan Devlet 
personeline böyle bir huzuru ve rahatlığı maale
sef sağlamamıştır. Bugün valisinden çöpçüsüne 
kadar her seviyedeki personelin büyük ölçüde 
protestolara girişmiş bulunmaları bu konuda en 
açık misâldir, inancındayım. Ancak, ben şu dar 
vakitte diğer birçok sayın senatörlerin de etraf
lı olarak üzerimde durduğu bu konuyu bir kere 
daha söz konusu ederek sizleri yormıyacağım 
ve sadece üzerinde devamlı olarak durulan ve 
bir tedirginlik kaynağı olan bu kanundaki ak
saklıkları giderecek tedbirlerin öncelikle ele 
alınmasını beklediğimizi ifade etmekle yetinece
ğim ve asıl üzerinde duracağım emeklilik konu
suna geçeceğim. 

Muhterem senatörler, biraz evvel de ifade et
tiğim gibi, bir memurun kendisinden beklenen 
ölçüler içinde bir çalışma düzeyine girmesinde, 
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yani kendisini "bütünü ile görevine vermesinde 
en önemli faktörlerden biri, hiç şüphe yok ki, 
memurun gerek kendisinin, gerekse çoluk çocu
ğunun geleceğinden emin bulunması, bir yarın 
endişesi içinde kalmamasıdır. Bir gün gözümü 
kaparsam veya elden ayaktan düştüğüm zaman 
ne olacaktır, diye birtakım kuşku ve endişelerin 
baskısı altında bulunan memurdan tam ve salim 
bir çalışma beklemek ve istemek mümkün de
ğildir. 

îşte biz bu görüş içindedir ki, 1101 sayılı Ka
nunu emekli mevzuatında gerçek reformist hü
kümler getirdiği nedeni ile büyük memnunluk
la kabul etmiştik. Zira, bu kanunun 2 nci 
maddesine göre, memurların barem, teşkilât, 
kadro, ve sair hususlarda kanunla yapılacak 
değişiklik sonunda aylık tutarlarında husule 
gelecek yükselmelerin emekli, malûl, dul ve ye
timlerin aylıklarına da aynen uygulanması ön
görülmekteydi Ne var M 1327 sayılı Kanunun 
kabulünden sonra memur maaşlarında yapılan 
değişiklik ve yükseltmelere karşılık 1101 sayılı 
Kanun hükümlerini derhal uygulama yoluna 
maalesef gidilememiştir. 

Şimdi ise, Sayın Maliye Bakanının basına 
intikâl eden beyanlarından 1101 sayılı Kanunda 
tadilât yapılması yoluna gidileceğini ve yeni bir 
emekli kanununun hazırlanmakta olduğunu öğ
renmiş bulunmaktayız. Bu hazırlanacak olan 
kanunun kapsamı ne olacaktır? Eunu bilmiyo
ruz. Yalnız, Sayın Bakan bu kürsüden defaatle 
emekli bir memurun çalışandan fazla para alma
sını önlemek gereğinden bahsettiklerine göre, 
kanun tadilinin bu görüş istikametinde getirile
ceğini tahmin etmek güç olmamaktadır. Biz, 
mevcut kanunları duruma göre değiştirmeyi he
def alan böyle bir tutumun yeni birtakım gayri 
memnun insanlar yaratacağından ve yeni bir 
huzursuzluk kaynağı olacağından endişe etmek
teyiz. Nitekim, memleketimizde ilk defa olarak 
emekli memurlarla, dul ve yetimler bir yürü
yüş yaparak 1101 sayılı Kanunun tatbikinde 
gecikilmesini protesto etmişler ve alınması söz 
konusu edilen yeni tedbirlere karşı duydukları 
endişeleri belirtmişlerdir. 

Sayın senatörler, bu durum her halde üserin-
de durulmadan geçilecek bir husus değildir. 
Senelerce Devlete hizmet etmiş kişileri ve onla
rın dul ve yefâmlerini haklarını .bizzat arama

ya ımecbur Mecek bir ortamın yaratılmış olftna-
ısı üzücü ve üzücü olduğu kadar düşündürücü 
değil mildir 

Şimdi, ben bir emeklinin çalışan bir memur
dan mulhakkak surette daha az para alması ge
reğini savunanlara sormak istiyorum. Sayın 
Alks'oHey de bu konuya değindiler. Acaba, Dev
let hizmetinde yorulmuş ve artık ihtiyarlık ça
ğına gelmiş* bulunan bir vatandaşın ihtiyaçları 
hizmette bulunan bir memurun ihtiyaçların-
dart daha mı azdır? Yaşlanmış, sağlığı tabiî 
olarak, bozulmuş ve bir gence göre çok daha 
fazla dikkat ve itina ile yaşamaya mecbur olan 
bir kimsenin çalışmakta olan bir kişiden daha 
az bir para ile- geçinmesi gerektiği görüşünü 
kolaylıkla kabul etmek mümkün müdür? Kal
dı ki, çalışanla emekliyi maaş yönünden aynı 
staitü içinde mütalâa etmek mümkün değildir. 
Zira, emekli maaşı ile Devletten alınan maaş 
birbirinden tamamen farklı hususlardır. Emek
li maaşı aslında, 3 ayda bir ödenen bir yaşlı
lık sigortasıdır, bir sigorta tazminatıdır. Bu 
tazminat emeklinin vazifede bulunduğu sürece 
kendisi ve onu çalıştıran işveren yani, Devlet 
tarafından ödenen primlerin hayat sigortası 
prensdpllerine göre nemalandırılmış olması ge
reken meblâğlarm karşılığıdır. Bizim görü
şümüze göre bunu faal vazife maaşı alanların 
ücret mahiyetinde bir geliri olan aylıkları ile 
mukayese etmıek doğru değildir. Yok, eğer 
Emekli Sandığı isabetsiz tasarruflar ve idare
ler yüzünden aktüarya açığı karşısında ise bu
nun kusurunu ve günahını da emeklilere yük
lemeyi elbette ki âdilâne bir görüş olarak ka
bul etmeye imkân yoktur. 

Konuyu böylece ele alırsak, emekli memu
run, çalışan memurdan fazla maaş alıp alma
ması hususunu da bahis konusu etmemek lâ-
zimgelir, inancındayız. Bir kimse eğer Devle
te 30 sene, 40 sene, hattâ 50 sene hizmet gör
müşse artık onun kenara çekilip dinleneceği 
gününde alacağı parayı kuruş kuruş hesapla
mak ve bunun çalışmakta . olanın aldığından 
fazla olmamasına itina göstermek bilemiyodıım 
ne dereceye kadar doğru bir görüştür. Evet, 
çalışan daha çok yorulur. Bu, doğrudur. Di
ğeri oturduğu yerde bu parayı alacak. Bu da 
doğrudur, işi bu yönden ele alırsak bu görüşte 
bir hak payı var gibi görünürse de, bunu di-
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ger yönü ile ele almak pekâlâ mümkündür. Bu 
insanlar bu parayı açıktan, hiçbir gayret sarf 
etmeden almamaktadırlar. Uzun yıllar süren bir 
hizmet devresinin ı&onuounda almaktadırlar ve 
alacakları para da kendi ödedikleri ve Sandı
ğım işleterek çoğaltması lâzıimgelen paradır. 

O halde bir düşünelim; uzun yıllar bu Dev
lete hıizmıeft etmiş, idürüıslt, çalışkan ve fera
ga t i bir ım'etmur, bu hizmet tsüresi içerisinde 
memuriyetim yüksek kademelerine kadar gel
miş ve hayat standardını da bulunduğu bu 
mlevkie göre ayarlamıştır. Şimdi, bu memu
run emıekl olur olmaz çoluk çocuğu ile yürüt
mekte olduğu hayat ıseviyesıini birden bire dü
şürmesini istemek ve beklemek mümkün mü
dür, doğru müdür? Böyle biri istekte bulun
mak âdilâne olur mu ve günün birlinde böyle 
blir duruma düşeceğini bilen bir memurdan ça
lışıma senelerini huzur içerisinde sürdürmesini 
(beklemek imkânı var mıdır? 

Ve işte bu husustur ki, memurlarımızı de
vamlı bir tedirginlik içinde bulundurmakta ve 
emeklilkten adeta korkütmalMaldır. Bu, kanı
mızca yanlış bir davranıştır ve esasen devamlı 
olarak artan hayat pahalılığının ağırlığı altın
da bulunan memur bir de geleceğinin ne ola
cağı endişesi içerisinde bırakılmamalıdır. Me
mur, çalıştığı ölçüde terfi edeceğinden ve so
nunda da bu ölçüleri içerisinde bir emekli maa
şına sahlbolarak alıştığı yaşamı, sınırlı bir 
ölçü içinde olsa dahi, sürdürebileceğinden 
emim olmalı/dır. Bugün .emekli olmuş bulunan 
binlerce eski memur file malûlün ve onların 
dul ve yetimlerinin hayat pahalılığının günden 
güne artmasına mukabil, maaşlarının hâlâ 
ayarlanmamış olması karşısında duydukları 
üzünJtü ve endişe ile protesto gösterilerine gi
riştikleri bir ortamda hizmette bulunan me-
murlananıızın geleceğin endişesinden uzak, hu
zur içerlisinide çalışmalarını beklemek, elbette 
ki, mümkün! değildir. 

Bu itibarla (ben sayın Bakandan, saygı de-
ğeı? emeklilerimizle, malûllerimizle, onların 
dul ve yetimlerini, içinde bulundukları huzur
suzluktan ve bunalımdan kurtaracak kararla
rın biran evvel haklı ve âdilâne ölçüler içeri-
sdmd© alınması hulsusunlda özel bir gayret gös
termelerini ve gerekli kararlan alırken de bu 
insanların şimdi iş görmedıiklerini değil, evvel

ce Devlete uzun seneler feragat ve fedakârlık
la hizmet etmiş olduklarını göz önünde bulun
durmalarını bilhassa rica eder, bütçenin mem
lekete hayırlı olması temennisi ile hepinize say
gılar sunarsın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mehmet izmen, buyurunuz. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, değerli senatör arka
daşlarım, bütçenin Yüce Senatoya Sayın Mali
ye Bakanı Mesut Erez arkadaşımız tarafından 
takdimi münasebeti ile genel olarak malî ve 
iktisadi bütçe politikamız görüşülmüştür. Bu
na rağmen bu görüşmelerin genel kadrosu için
de bâzı hususlara belirli şekilde temas edilme
diği için bu konularda şahsi görüşlerimi arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözleri
me, konulara girmek sureti ile, başlamadan ön
ce, bütçenin hazırlanmasında gittikçe artan 
bütçe tertiplerinin daha iyi tetkik edilmesinde 
ve bütçenin şekli ve tekniğinde her yıl yenilik
ler yapmak ve bu hususta büyük gayretler sarf 
etmek suretiyle bütçe hukukumuzun gelişme
sinde ve bütçemizin gelirlerinin bu gelişme isti
kametinde beslenmesinde hizmetleri dokunan 
meslek arkadaşlarıma teşekkürlerimi bildirmek 
isterim. 

Görüşlerimi, zamanın müsaadesi nisbetinde, 
arz etmeye çalışacağım. Bu itibarla zaman dar
lığı yüzünden bâzı hususlarda müphemiyet 
olursa şimdiden özür dilerim. 

Görüşüme konumu 3 kısımda mütalâa edece
ğim. Personel Kanunu, Finansman Kanunu ya
ni yeni vergiler ve devalüasyon kararları. 

Konulara girmeden önce bütçenin karakte
ri üzerinde özetle durmak istiyorum. Muhte
rem senatörler, bütçe arz ettiği karakteri iti
bariyle israfçı karakterde bir bütçedir. Bütçe
nin bu karakterde olmasının birçok sebepleri 
vardır. Bu sebepler arasında kamu hizmetleri 
teşkilâtı vardır. Bu teşkilât eskimiştir. Birçok 
hallerde mânasını ve maksadını kaybetmiştir. 
Hizmet teşkilâtında mükerrerlikler vardır. 
Eğitim, sağlık, ulaştırma, köy hizmetleri, ver
gi tahsilatı, teftiş ve murakabe teşkilâtı ve 
bunlardaki müşterek masraflar gibi. Hizmet 
teşkilâtının birçokları verimsizdir. Çalışma 
usulleri rasyonel değildir, kademe tedahülleri 
vardır. Bakanlıklar arasında kademe tedahül-

— 615 — 



C. Senatosu B : 37 4 . 2 . 1971 O : 3 

leri vardır, servisler arasında kademe tedahül
leri vardır. Yetki ve karar kademeleri lüzum
suz derecede çoktur. Kademeler uzundur. Bâzı 
hallerde bir işlemin 7 - 8 imzadan geçmek su
retiyle tekemmül ettiği vâkıdır. Birçok servis
lerde kadro fazlalığı vardır. Lüzumsuz ve fay
dasız iç ve dış seyahatler yapılmaktadır. İç se
yahatlere 100 milyonları aşan Türk liraları sarf 
edilmekte, dış seyahatlere bâzı hallerde 10 mil
yon doları aşan döviz harcamaları yapılmakta
dır. Bütün bunların sorumlusunun Sayın Mali
ye Bakanı arkadaşımız ve Maliye Bakanlığı 
mensupları olmadığı muhakkaktır. Ancak; 
bütçenin denkliği için görevi icabı, tedbir ve 
tavsiyelerde bulunması ve bunların mümkün ol
duğu kadar önlenilmesi hususunda Hükümet 
içinde gayret sarf etmesi Maliye Bakanına düş
tüğü için Maliye Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle bu noktadaki görüşlerimi işaret etmek is
tiyorum. 

Bütçe karakterinde ikinci noktada bütçenin 
cari giderlerin, netice itibariyle, personel gi
derlerinin baskısı altına girmiş olmasıdır. Cari 
giderlerin 1971 de mutlak rakamları, oranları, 
hakikatte bunların daha da yüksek oluşu, bir 
araştırma ve tahlil yapılırsa, meydana çıkacak
tır. Bütçenin bu haliyle maaş, ücret, harcırah 
ve yönetim giderleri bütçesi durumuna geldiği 
görülmektedir. Yatırım giderleri âdeta dumu
ra uğramıştır. Bu hal, kanaatimce, plânın ru
huna aykırı gözükmektedir. Bu yüzden altyapı 
yatırımlarının aksaması ihtimali vardır. Bu 
takdirde de gerek kamu sektöründen gerek 
özel sektörden beklediğimiz yatırımlar menfi 
etki altına girmiş olabilir. 

Konuların izahına geçiyorum. Bu konular
dan birisi Personel Kanunu, birisi Finansman 
Kanunu diğeri de devalüasyon kararı demiştim. 
Bunlardan ikisi doğrudan doğruya bütçeyi il
gilendirir, birisi de dolayısiyle bütçeyi ilgilen
dirmektedir. Personel Kanununu meydana geti
ren iki faktör olmuştur. Bunlardan birisi; binef-
sihi personel statüsünün ıslahı faktörü, ıslahı
nın icabettrrdiği faktör, ikincisi de hayat paha
lılığı faktörü. Personel Kanunu bütçemize bir 
hesaba göre 9 milyar, biraz daha ileri hesaplara 
göre 10 milyar civarında yeni yük yüklemiştir. 
Bu milyarlar yan ödemeler ve saire suretiyle 
yapılacak tadiîller yüzünden daha da artma is-
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tidadı göstermiştir. Bütçenin bu derecede bir 
yük altına gireceği bidayette iyice hesabedile-
memiştir, hatırımda kaldığına göre, muhterem 
Maliye Bakanı arkadaşımız burada, kanunun 
müzakeresi sırasında bu külfetin 4 - 5 milyar ci
varında olduğunu ifade buyurmuşlardır. Fakat 
beliren rakamlar, biraz evvel arz ettiğim, ölçüye 
çıkmıştır. Bu yüzdendir ki; yani Personel Kanu
nunun bütçeye tahmil edeceği külfetin sıhhatli 
şekilde hesabedilememesi lüzündendir ki, bu 
Personel Kanunu mevzuunda bütçenin, taham
mülünü aşar bir istidat göstermesi hesaba katı
larak lüzumlu mukavemet ve bu kanunun bün
yesinde gerekli tedbirler alınması imkânı olma
mıştır. Üstelik bu karakterine rağmen, yani 
bütçeye bu kada,r külfet yüklenmesine rağmen 
Personel Kanunu kimseyi memnun etmiş gibi 
gözükmemektedir. Halbuki Personel Kanunu
nun esas karakterlerinden birisi de bir reform 
kanunu olması, âmme hizmetlerinin daha iyi 
görülmesidir. izhar edilen endişelere göre öyle 
görünüyor ki; Personel Kanunu âdeta eski re
jim gibi, Devlet hizmetinde halk deyimi ile suyu 
getiren de, testiyi kıran da fark edilmemekte 
görülmektedir. Kanaatimce, Maliye Bakanlığı
nın bu kanunun hazırlanmasını ve çıkarılmasını 
doğrudan doğruya üzerine alması isabetli olma
mıştır. Kanunun bünyesinden ve tatbikatından 
şikâyetçi bulunanlar bu şikâyetlerin sebebini 
Maliye Bakanlığı olarak göstermektedir. Halbu
ki Maliye Bakanlığının üzerine atmış bulundu
ğu kanım, Devlet Personel Kanununun yalnız 
malî hükümlerini tertiplemek ve tatbikata koy
maktan ibarettir. Bu halde Maliye Bakanlığın
dan haksız olan şikâyetlere bu sebeple yeni bir 
şikâyet eklenmiştir. 

Personel Kanununun bu kadar külfetli olma
sının diğer bir sebebi de kanaatimizce Devlet 
teşkilâtında reform yapılmadan evvel bugünkü 
Devlet kadrosunda mevcut personele olduğu gi
bi, Personel Kanununun tatbik edilmiş olmasın
dan ileri gelmektedir. Bira* evvel ds ifade etti
ğim gibi bunun da kabahatlisi Sayın Maliye Ba
kanı ve Mailiye Bakanlığı değil, fakat arz etti
ğim gibi, bütçenin denkleşmesi görevi Maliye 
Bakanlığına mevdu bulunduğu için bu hususlar
da tedbir almak yine Maliye Bakanlığına düş
mektedir. Maliye Bakanlığı bu husustaki ted
birleri Hükümet bünyesi içinde almak mevkiin
dedir. 
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BAŞKAN — Mehmet Beyefendi, lütfen ifa
denizi bağlayınız, vaktiniz bitmek üzeredir. 

MEHMET ÎZMET (Devamla) — 3 - 5 daki
ka müsamaha mümkünse rica edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 3 - 5 dakika değin, de 
daha kısa bir süre içinde rica edeyim efendim. 

MEHMET ÎZMEN (Devamla) — Efendim, 
vaktin nihayet bulmak üzere olduğunu Sayın 
Başkanın ihtar buyurmaları üzerine sözlerimi( 
kesmek mecburiyetindeyim. Sözlerimi bitirme-' 
den önce Yüoe Senato huzurunda Sayın Maliye 
Bakanı arkadaşımdan ve Maliye Bakanlığı erkâ
nından bir ricam var. Milletimiz henüz kalkın
ma halindedir, millî gelirimizin seviyesi düşük
tür. Millî gelirden yapılan özel istihlâk nisbeti 
yüksektir, özel tasarruf ve kamu tasarrufu had
leri düşüktür. Buna rağmen Devlet hizmetleri
nin, âmme hizmetlerinin, kalkınma gayretleri
mizin yürütülmesi için vergi alınması zaruri
dir, Devlet hizmetlerinin vergi yolu ile, bütçe 
masraflarının vergi yolu ile karşılanmasını dai
ma müdafaa etmiş bulunuyorum. Bütün bunlar
dan sonra ricamı şöyle formüle etmek istiyo
rum : Devlet vergilerinin kemaliyle vergi ada
letine uygun şekilde tarh ve tahsil edilebilmesi 
için Devlet giderlerinin tam yerine, tasarruflu 
şekilde harcanabilmesi için Maliye Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun biran evvel yeniden gözden 
geçirilmesi, bilhassa vergi teşkilâtı ile ilgili ka
nunun - ki hazır olduğunu sanıyorum - biran ev
vel çıkarılması ve Ferid Melen arkadaşımın da 
ifade ettiği kanunlar arasında, bilhassa Genel 
Muhasebe Kanunu ile Devlet ihale Kanununda 
da süratle çıkarılması hususunu arkadaşlarım
dan rica ediyorum. Biz, bir liramızı 10 liralık 
verdm getirecek şekilde harcamaya mecburuz; 
aksine 1 liramızı 10 kuruşluk fayda getirecek 
şekilde değil. 

[Sözlerimi bitirirken değerli, faziletli Maliye 
Bakanı ve kendisinin yardımcısı Maliye Bakan
lığı erkânı meslek arkadaşlarımı sevgi ile, say
gı ile selâmlıyorum. Yeni bütçenin memleketi
mize huzur, sükûnet ve hayır getirmesini diliyo
rum. 

'Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Salih Tanyeri, buyurun efen
dim. 

[SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, huzurunuza birisi 
bölgemiz için çok önemli diğeri de genel ve gü
nün konusu olan iki meseleyi dile getirmek için 
çıkmış bulunuyorum. 

Bunlardan biri; Güney hududumuzdaki 1921 
Türk - Fransız anlaşması dolayısı ile hududun 
ilci tarafında kalan halkların, mütekabil arazi
lerinin karşılıklı ve eskiden olduğu gibi kema-
kân kullanılması imkânını selbeden, Hükümetin 
1968 Ekim tarihli misli ile mukabele kararından 
doğmuş sonuçtur. Bilindiği gibi, Birinci Cihan 
Harbinden sonra Osmanlı imparatorluğu mağ-
lübolmuş, yapılan mücadeleler neticesinde Sevr 
parçalanmış, onun yerine kaim olan, onun ye
rine yapılan Lozan Andlaşmasından evvel Fran
sızlarla Güneyde 1921 andlaşması yapılmıştı. Bu 
andlaşmaya göre misakı millî hududu çizilmiş ve 
fakat Suriyelilerin Türkiye'de, Türk'lerin Su
riye'ye kalan ve hudut rejiminden faydalana
bilmeleri öngörülen sahadaki arazilerinde pasa
van rejiminden faydalanmak suretiyle tasar
rufta bulunmaları kabul edilmişti. 1966 yılına 
kadar süregelen bu rejim, demin de arz ettiğim 
gibi, Ekim 1966 tarihinde Hükümetin aldığı 
misli ile mukabele kararı ile dondurulmuş ve ne 
Suriyeliler bize ve ne bizim vatandaşlarımız 
Suriye'deki mallarının başına gidemez olmuş, 
dolayısiyle büyük mağduriyete sebebiyet veril
miştir. Tabiatiyle Maliye Bütçesini konuştuğu
muz şu anda bu röprezay kararının doğru 
olup olmadığını tartışmaya mahal yoktur. Çün
kü, onu tartışma yeri burası değildir. Hariciye 
bütçesinde bu konuda grupumuz adına yaptı
ğımız görüşmede noktai nazarımızı arz etmiş
tik. 

Sayın Maliye Bakanından istirhamım; 1966 
dan bu yana halledilmemiş olan bu durumun 
aynı zamanda Suriye'de malları bulunan vatan
daşlarımıza, buradaki Suriye mallarından icar 
yolu ile yapılan uygulamada birtakım haksız
lıkların, birtakım yolsuzlukların olduğunu arz 
etmek ve şimdiye kadar düzelmemiş olan bu 
duruma el koyarak bunları, vatandaşlarımızın 
daha fazla mağdur olmamaları noktasında ıs
lâh etmesidir. 

250 dönüm arazi, yıllık kira şeklinde vatan
daşlarımıza çeşitli yerlerde verilmiş, fakat bu 
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dönüm miktarı bir kıstasa dayandırılmadığı gi
bi, karşıda fazla malı olanlara daha az veril
mek gibi, az malı olanlara da fazla verilmek gi
bi, hattâ karsıda hiç malı olmıyanlara burada 
icarla arazi verilmek gibi bir durum tahaşşüt 
etmiştir, bunun ıslahı mümkündür. Hariciye 
ile yaptığımız temas neticesinde bu durumun 
daha ne kadar zaman muallâkta kala cağı, ne za
man ve ne şekilde bir sonuca bağlanacağı bel
li olmamıştır. Bu itibarla geçici bir problem 
gibi değil de daimî bir mesele gibi üzerine eğil
mesinde fayda vardır. 

İkinci olarak, 1986 dan bu yana gerek Su
riye'de bizim mallarımızın işletilmesinden müte
vellit nemalar, paralar, gerekse bizde Suriyeli 
malların işletilmesinden mütevellit mallar ve 
haklar bloke edilmiştir. 5 sene içinde Suriye'ye 
gidemiyen ve bu yüzden zenginken hakikaten 
çok fakir ve perişan duruma düşmüş olan bu 
vatandaşlara hiçbir tevziat yapılmamıştır. Ha
riciye bütçesinde bunu ileri sürdüğümüz zaman 
«Maliye Vekâleti ile müştereken bu hususun 
dikkat nazarına alınması mümkündür» şek
linde bir cevap almıştık. Sayın Bakan'dan da 
bunu istirham ediyorum. İki bakanlık temsil
cileri, mesulleri bir araya gelerek bu deblokaj 
imkânını tesbit etmeleri ve burada biriktiği 
söylenilen ve fakat miktarı üzerinde iki bakan
lığın birleşemediği meblâğ her ne ise, bu va
tandaşlarımıza, oradaki malları ve hakları nis-
betinde, muvakkat bir tevzi yapı^ak suretiyle 
onların durumlarını biraz ıslah etmelerini istir
ham ediyorum. 

İkinci nokta; demin sayın arkadaşlarımın 
değindikleri «Emeklilerin durumu» dur. 

Devlet Personel Kanunu, burada müzakere 
edilirken Sayın Bakan, emeklilerin durumu 
ile ilgili madde dolayısiyle verdikleri değerli be
yanlarında, «Emeklilerin durumu 1101 sayılı 
Kanun muvacehesinde ve bu kanunun geçici 
maddesi muvacehesinde halledilecek ve kendile
ri 1 Mart 1970 ten geçerli olmak üzere tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde 1 Mart 1971 den iti
baren bu yeni duruma intibak ettirileceklerdir.» 
demişler idi. 

Sayın arkadaşlarım; bundan 1,5 ya da 2 sene 
evvel kabul edilen ve burada hepimizin sevinç
le reform niteliğinde olduğunu belirttiğimiz bir 
kanun, prensibolarak Devlet memurlarına, çalı-
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şan Devlet, memurlarının maaşlarında yapılacak 
her ayarlamanın belli oranda emeklilere de oto
matik olarak intikal edeceği prensibini koy
muştu. Bugün, bu prensibin, bu ileri adımın 
geri alınmaması ve mutlaka bu prensip üzerinde 
ısrarla durulması görüşündeyiz ve bu görüşü
müzde sonuna kadar ısrar edeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; 1101 sayılı Kanun neş
redildikten sonra uygulama alanında yalnız 
oran intibakları yapılmış ve fakat ek geçici 
2 nci maddenin medûlü olan, çalışanların maaş
larına yapılacak ayarlamanın aynen belli oran
lar dâhilinde emeklilere intikal edeceği hükmü 
henüz uygulanmamıştır. Ve uygulanma vesile
si ortaya çıktığı anda, - ortaya bir mesele çı
kıyor - «"bu uygulandığı takdirde emekliler ça
lışanlardan fazla para alacaklar, bu doğru de
ğildir» deniyor, neden? Eğer siz Hükümet ola
rak, emeklilerin çalışanlardan fazla para al
malarını istemiyor idiyseniz, bunu mahzurlu 
görüyor idiyseniz, buna kudretiniz yok idiyse 
o takdirde 1101 sayılı Kanunu tedvin ederken 
yapılacak a3/urlamalar emeklilere intikal ede
cektir, şu kadar ki, hiçbir halükârda emekli, 
çalışandan fazla para almayacaktır, ya da ala-
mıycaktır demeniz lâzımdı. Böyle bir hüküm 
koymadığınıza göre ve 1101 sayılı Kanunu bu
raya sevk edip müzakeresini ettirirken hemen 
bir sene sonra 657 sayılı Kanunun malî hüküm
lerini yürürlüğe koyarak bir katsayı rejimini 
uygulıyacaksınız ve bu katsayı rejiminin uy
gulanması ile göstergeye çarpımından olu
şan maaşın, sayın Başbakanın çeşitli ifadeleri
ne göre, bugün almandan mutlaka fazla olaca
ğı noktasını ortaya koyduğunuza göre, bunun 
emeklilere intikalinde, emekli maaşlarından 
vergi kesilmediğine göre verginin de kaldırıl
ması bir ileri hamle olduğuna ve binaenaleyh 
geriye dönülemiyeceğine göre, bunun emek
lilere intikalinde mutlaka böyle bir durumun 
tahassül edeceğini bilmeniz, ya da bilebilecek 
durumda olmanız lâzımdı. Eğer bilmiyor idiy
seniz, 1,5 sene sonraki durumu öngörememiş bir 
Hükümet durumuna düşersiniz ki, bu duruma 
düşmenize ben şahsan kail değilim, gönlüm bu
na razı olmaz. 

Diğer taraftan Devlet Personel Kanununun 
malî hükümlerini uygulamaya koyan 1327 sa
yılı Kanun, 14 Ağustos'ta yayınlanmış 1 Ara-
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lık'ta yürürlüğe girmiştir. Sayın Bakan, bura
da bu arada emeklilerin durumunu tanzim ede
cek dokümanın, vesikanın ya da kararın her 
halde 1 Mart 1971 den evvel çıkarılacağım söy
lemişlerdi. Şimdiye kadar hiçbir hazırlıkta bu
lunulmadı, yalnız bir beyanda bulunuldu, 
«Emeklilerin maaşı yüzde 50 den az olmamak 
üzere artacaktır» diye. Halbuki emeklilere,, he
sap yapma kudretine malik olduklarından do
layı kendi emsallerinin hangi göstergede bu
lunduğunu da bildiklerinden onların aldıkları 
parayı kendi emekli oranlarına çarpmak sure
tiyle bir meblâğ alacaklarını umut ediyor ve 
14 Ağustos 1D70 ten beri bu hayal kinde yaşı
yorlardı. Belki de buna göre masraf ediyorlar
dı, çünkü, Devlete güvenmişlerdi. E. simdi siz, 
«bu böyle olmıyacak, yeni kanun getireceğim, 
1101 sayılı Kanunun hükümlerini değiştirece
ğim, bunun için Hükümete dört alternatifli tek
lifte bulundum, bunlardan hangisini tercih ede
ceğini, siyasi tercih olarak, Hükümet ortaya ko
yacaktır» diyorsunuz. îşte emeklileri 'dışarıya 
çeken, onların yaşlı başlı insanların, onların dul
larının yetimlerinin sokaklara kışta kıyametete 
dökülmesine bu beyanlar sebebiyet veriyor, sa
rih olmak lâzımdır. Şimdi, akşam aldığımız ha
bere göre, ümit bağlanan bugünkü Bakanlar 
Kurulunda da emeklilerin durumu görüşülme
miş. Bugün Şubatın 4 ü, bayram giriyor, Mec
lis, ayın 12 sinde, 13 nde bütçe müzakerelerine 
başlıyacak, mutlaka 28 ine kadar bütçeyi çıkar
mak mecburiyeti var, Mart geldi yine bir şey 
yok. (A. P. sıralarından, «Ayın 10 unda Mecli
se gelecek» sesleri) 10 unda geliyor, 28 ine ka
dar çıkaracak, her halde iki gün içinde bu ka
nunu getirip komisyonlardan geçirip, Meclisten 
geçirip Senatoya getirmek ve binaenaleyh 
28 Şubatta çıkarmak mümkün değil. Her ne ka
dar Bayın Bakan diyecek ki, mutlaka 28 Şu
batta çıkmak şart değildir, anaprensip konmuş
tur, bu itibarla Mart içinde dahi çıksa yahut 
Nisanda dahi çıksa yürürlük maddesi 1 Mart 
1970 olacak ve 1 Mart 1971 den itibaren kendi
lerine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle diğer 
memurların olduğu gibi farkları nasıl ödene
cekse onların da üç aylık çeklerine ilâveler yap
mak, yahut ek çek vermek suretiyle ödenecek
tir. Fakat bu denilmelidir, bu denilmediği için 
emekliler mustariptir, perişandır, sokağa dökül

müştür. Bugün çalışan arkadaşlarıma, genç ar
kadaşlarıma bakarak onların emekliler karşı
sındaki tutumlarını yadırgıyorum. Bana öyle 
geliyor ki, emeklilerin bu tutum ve davranışla
rını kınar gibi bir durumları var. Halbuki bu
günün emeklileri, dünün şerefle bu memlekete 
her vadide hizmet etmiş kimseleridir. Ve yarın 
kendileri de emekli olacaktır. 

Bu itibarla, Sayın Bakandan Sayın Hükü
metten istirhamımız; demin arz ettiğim ana
prensip zedelenmemek suretiyle emeklilerin sta
tüsünde yapılacak tesbitin biran evvel yapılıp 
ilân edilmesi ve bu kimselerin perişan edilme
meleridir. 

Diğer nokta; bu kanunda mutlaka emeklile
rin sosyal haklarını temin edecek, onların teda
vi, ailelerinin, çocuklarının tedavi ve ilâç para
larını, ödemeyi temin edecek hükümlerin de ge
tirilmesi ve bu suretle memleketin sosyal güven
liğinde bir birlik tesis edilmesi noktasıdır. Te
şekkül' ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bendeniz kişisel görüşle
rimi, malî kaza, devalüasyon ve Hükümetin hiz
met kusurundan mütevellit vatandaşın sararı 
karşısında Danıştay kararları üzerinde duraca
ğım. 

1971 yılı bütçesi 38 milyar olarak tescil edil
miş bulunmaktadır. Devletle vatandaş arasın
da vergileri öderken malî ihtilâflar çıkmakta
dır. Halen eski bir kanun meriyette bulunmak
tadır. Maliye müfettişlerinin veya kontrolları-
nın tesbitinden sonra vergi kaçakçılığı veya ver
gi ziyaı sebebiyle itiraz komisyonlarına veril
miş dosyalar vardır, itiraz komisyonları; ilçe
lerde mal müdürü, kaymakam ve malî mevzuat
la hiç ilgisi olmıyan tüccardan iki kişiden mü
teşekkildir. Vilâyette de vali, defterdar ve tüc
cardan iki kişi gelmektedir. 

Burada karar merciinde olan kaymakam, 
malî mevzuatla pek ilgili değildir. Malî mevzu
attan anlayan yalnız mal müdürü vardır. Mal 
Müdürü hem vatandaştan davacı, hem de aynı 
zamanda karar merciidir, yani hem davacı, hem 
karar mercii. Eğer karar, aleyhine çıkarsa Mal 
Müdürünün temyiz hakkı da vardır. Hele tüc
cardan gelen iki arkadaşa gelince mevzuata ta-
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hıamen vâkıf olmadıkları için bu mevzu üzerin
de mal müdürü ne derse onun dediğini aynen 
teklit etmektedirler. Bu mevzuda Anayasamı
za göre bir malî teminattan bahsedilmektedir. 
Şu hale göre azıcık modern hayata gittiğimiz 
bir devirde ilkel bulunan bu malî mevzuatla bu 
ihtilâfların halli Anayasanın ruhuna tamamen 
aykırıdır. Hem davacı, hem karar mercii olan 
bir itiraz komisyonundan bahsetmek bugünkü 
Anayasanın esprisiyle sureti katiyede bağdaş
mam. 

itiraz Komisyonunun kararı Temyiz Komis
yonuna gelmektedir M, muhterem arkadaşlarım, 
Temyiz Komisyonu Maliye Bakanlığına bağlı 
bir teşekküldür. Fakat bu arkadaşlar yine 
vazifelerini şerefle yapmaktadırlar ama bunla
ra teminat vermek, bugünkü halde, sosyal ha
yatın bir zarureti haline gelmiştir. Bundan ev
velki İM bütçe münasebetiyle bu mevzua temas 
ettim ve biran evvel malî kazanın istiklâli mev
zuunda bir kanun getireceği üzerinde Sayın Ci
hat Bilgehan durdu, fakat halen bu kanun ge
tirilmemiştir, Sayın Bakandan bu malî kaza du
rumunu da anlamak isterim. 

Meseleyi bu yönden inceledikten sonra bir 
de kısaca devalüasyon kararı üzerinde durmak 
isterim. 

Zirai ürünlerde dolar 12 lira, zirai ürünlerin 
ihraç mallarında 12 lira, ithal mallarında dolar 
15 lira üzerinden muamele görmektedir. Yani 
bu, şu demek: ihraç mallarında, Türk köylüsün
den ihraç edilen malardan, ihraç edildiği zaman 
ithal edilen mala nazaran 3 lira bir fark kaybet
mektedir. Yani Türk köylüsüne burada bir sos
yal adalet durumunu tatbik edelim derken, it
hal ettiği mala nazaran dolarda 3 lira iktisadi 
bir darbe vurmuş durumdayız. Bu da sosyal 
adalet anlamı ile bağdaşamıyacağı gibi, Hükü
met de burada aynı zamanda malımız ihraç edi
lirken ithal malarına nazaran dolarda 3 lira 
noksan para almaktadır. Hangi cepheden böyle 
hareket edilmiş, bu meselenin izahını Sayın Ba
kandan istemekteyiz. 

Bir de devalüasyondan sonra, bilhassa Sa
yın Bakan burada beyan etmişti, çiftçiden be-
tahsis bir misal vereceğim, zirai mallarda me
selâ Fort traktörü o zaman 52 bin liraya satı
lıyordu, halbuki Fort traktörü bugün 70 binin 
üzerine çıkmıştır. Bu artış nereden ileri gel

mektedir. O halde çiftçi, gerek akaryakıta, vâ
ki olan zamdan, gerekse zirai aletlerden (müte
vellit parça veya traktörün devalüasyon sebe
biyle fiyat artışımdan ciddî bir darbeye mâruz 
kalmıştır, köylü burada iktisadi bir felâikefce sü
rüklenmiştir. 

iMuihterem arkadaşlarım, bu meyamda sulu 
ziraatte bir taban fiyatı tesbiıt edilmiştir ama 
buğdayda, arpada ve yulafta tabam, fiyatı tes-
bit edilmediğine ve Türkiye^de sulanalbilen 
arazi yüzde 5 in üzerinde bulunduğuna göre, 
yüzde 80 i kuru ziraatle iştigal eden, buğday 
mahsulü ile iştigal eden (köylü de ciddî bir 
darbeye mâruz kalmş, masrafı yükselmiş, fa
kat istihsal etmiş olduğu -malı ucuz fiyatla sat
maya mâruz kalmıştır İri, bu da yine köylü için 
iktisadi bir f elâlket olmuştur. 

Meseleyi bir de zarar ziyan mevzuuna inikas 
etlirmelk iatiyeceğim. 

Adalet Partisi iktidarı, Anayasanın öngördü
ğü can ve mal emmiyetini bugünkü sosyal ha
yat içerisinde teminat altına alamamıştır. Ve 
bu sosyal felakeit, her gün bir yerde toplum 
hareketleriyle devam etmektedir. Vatandaşın 
can emniyetine taarruz vâki olduğu giıbi malları 
da Devlet kuvvetlerinin ve idarecilerinin gö
zü önünde taJhribedilmekte, suya dökülmekte
dir. Bumun en canlı misalini olayların ilk baş
ladığı ve Danıştay kararlarına dayanan Elbis
tan 7dan misal vermekle başlıyacağun. 

Anayasa, vatandaşın mal ve can emniyetini 
teminat altına aldığına göre, Elbistan'da Alevî 
ve Sünni mücadelesinde Alevî vatandaşların 
malları tahribeidilirken vilâyetin valisi Nec
mettin Karaduman, Jandarma Komutanı Yaşar 
İmece, Kaymakam ve Jandarma Alay Komuta
nı, taimibedilen Oğuz Söğütlü'nün eczanesinin 
yanında bulunmaikta idiler. İşte bu anda kol
luk (kuvveti olan polis ve jandarmaya ihbar 
edildi «emir alamadığımız için vâki tahribe mü
dahale edemeyiz» demişler. Şu hale göre bura
da bir mevzu ortaya çıkıyor. Kaymakam veya 
valinin, orada bu gösteriler, bu tahrip devam 
öderken Hükümet sıfatiyle zor kullanarak 
tahribi önlemeleri imkânı var idi. Fakat bu yet
ki ve salâhiyeteriıai Hükümet olarak kullanma
dılar ve gözleri önünde bu tahrip devam et
ti. Vâki zarar, tesbiti delâil ve kusur zaptı ile 
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tesbit edildi, bu zabıt da İçişleri Bakanlığına 
verildi, Danıştay, kusur tesbiti ve hizmet kusu
rundan mütevellit 500 bin liranın maliyeden 
tam kaza dâvası sebebiyle tahsiline karar ver
di, 24 kişinin ilâmları buradadır. 

Şimdi, Maliye Bakanlığına soruyorum bura
dan, bu toplum olayı tevali ediyor, bunu bir 
misal olarak verdim, bu meyacıda kusuru mah
keme ilâmı ile tesbit edilmiş ve keza hizmet ku
suru da Danıştay kararı ile sabit olan bugün
kü yönetimi idare eden vali, kaymakam ve 
jandarma komutanları hakknda, Borçlar Ka
nununa göre müteselsil mesuliyetten müte
vellit, takibat yapılmış mıdır? Bu ciheti Sayın 
Bakandan sormaktayım. Ve bu husustaki söz
lerime son verir, Yüksek Senatoyu hürmetle se
lâmlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
iSaym Hamdi Özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sa

yın Doğan BarUtçuoğu, Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Bayın Mehmet Hazer, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Hüseyin ö'ztürk, Sayın Artuknıaç. 

Şimdi, sizden istirham ediyorm. İki talep, 
aynı zamanda geldi. Sayın Etem Erdinç, Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu. Taleplerin altta, üstte 
oluşuna göre sıraya koydum. 

î. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayım Ka
raağaçlıoğlu konuşsunlar, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
M. "* KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Çok teşekkür ederim efendim. 
ISayın (Başkan, Yüoe Senatomun muhterem 

üyeleri, 
Maliye Bakanlığının bütçe müzakeresi sebe

biyle grupları ve şahısları adına değerli fikir
ler serd eden arkadaşlarımın siyasi görüşlerinin 
dışınida, objektif ölçülere dayanan fikir ve 
kanaatlerine hürmet etmeyi bir vazife telâkki 
ederim. Ancak, Türkiye'de meseleleri politik 
bir adeseden daima ters bir anlayış içerisinde 
görmek ve bu suretle yapılanları ve yapılmış 
olanları Türk kamu oyunda küçültmek gayret 
ve çabalan, aslında onu yapanlara da hiçbir 
şey kazandırmıyacağını ifade etmek isterim. 

Türkiye, 1950 yılında başlıyan sosyal ve 
«konomik dinamizmini 1964 ve 1970 yılları ara
sında büyük bir güçle geliştirmek suretiyle 
bütün alt yapı tesislerinde ve ekonomik saha-
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larda memleketin gelişmesine, kalkınmasına, 
geri kalmışlık kadrosu içerisinde bulunan mem
leketler listesi içerisinde yüksek bir dereceye 
gelmeye baz teşkil edecek olan, plâncıların 
Tekof dedikleri bir patlama seviyesine kadar 
gelmiş bulunmaktadır. Aslında 38 milyar ci
varında olan global bütçe içerisinde yatırım
ların çok az olduğunu ve hattâ yatırım kay
naklarının kurutulmak üzere bulunduğunu ifa
de eden arkadaşlarıma şunu hatırlatmak iste
riz ki, bugün 1971 yılındaki yatırımların genel 
ve katma bütçe içerisindeki değerleri 8 milyar 
lira civarındadır. Bu, ancak, plânın öngördü
ğü hedeflere % 0,5 yakınlıkla erişilmiş, demek
tir. Türkiye'de bütün meseleleri ekonomik bir 
görüş içerisinde halletmek mecburiyetindeyiz. 
Aslında dünyanın akselere olan hâdiseleri de 
bizatihi ekonomik hâdiselerdir. Ve Türkiye'nin 
meselelerini, sadece Türkiye'nin Misakı Millî 
hudutları içerisinde değil, dünyanın birlikte 
yaşamaya mecbur olduğumuz devletlerin eko
nomik meseleleri içerisinde mütalâa etmeye ve 
ona göre bir değer vermeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, birtakım mesele
lerle Türkiye'nin hâlâ dışardan, şuradan, bura
dan döviz almak suretiyle, borç para talebi su
retiyle memleketi kalkındırmaya çalıştığını; 
bir bakıma da dökme su ile değirmen döndü
rülmez yolunda bulunduğunu ima eden konuş
malarda bulundular. Dünyanın kalkınmış ve 
kalkınmakta bulunan ülkeleri daima kendi 
kaynaklarının dışında başka kaynaklara ken
di bağımsızlıklarına ve mevcudiyetlerine, millî 
menfaatlerini haleldar etmeden temin etmek 
yoluna tevessül etmişlerdir. 1945 sonu Avrupa-
sında Fransa'nın iktisadi yaşantısı, iktisadi ge
lişmesi bunun açık misalidir. O tarihten bu 
yana Fransa kendi kaynaklarının dışında kur
muş olduğu iktisadi müesseselerin sermayeleri
nin % 65 ini dış memleketlerden getirmiştir. 
Türkiye'de kalkınmasını temin etmek iğin, el
bette ki, iç kaynakların yanında bağımsızlığını 
ve millî menfaatlerini haleldar etmeden dış 
kaynaklardan da faydalanmayı akıllı bir dev
let yönetiminin içerisinde tatbik edecektir. Bu
nu yadırgamak ve bu suretle kaHanmayı geri 
bırakmak Türkiye'nin geçmiş yıllarda olduğu 
gibi yine «bîr lokma, bir hırka» felsefesi içeri
sinde uzun yıllar bu şekilde devam etmesine 
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müsamaha etmek en azından bu memleketin 
gerçeklerine sırt çevirmek demektir. Bu itibar
la Türkiye basiretli bir devlet yönetimi içerisin
de, millî menfaatlerimize uygun olarak, dış 
imkânları kullanmak suretiyle hedefine gele
cektir. 

ikinci Beş Yıllık Plân 119,5 milyar liralık 
bir yatırımı öngörmüş ve plân devresi sonun
da dış yatırımların umum değer içerisindeki 
yüzdesi bir ile birbuçuk civarındadır. Bu da, 
görülüyor M, gittikçe kalkınan ve endüstrisi 
üçe dönüklükten dışa dönük bir hale getiren 
ülkemizde dış kaynaklardan faydalanma git
tikçe azalacak bir nisbette devam edecektir. 
Aslında bunun bir bakıma zarureti Türkiye'
nin ekonomik strüktüründen ileri gelmektedir. 
Birinci plân dönemi, şüphesiz ki, hepinizin ma
lûmudur. Doğrudan doğruya, yatırımlarda 
ağırlığı ziraat sektörüne vermiştir. Çünkü o 
devrede Türkiye'nin ekonomik yapısı içinde 
tarım büyük bir ağırlık teşkil ettiği gibi tarı
mın süratle gelişerek endüstriye kaydırılması, 
burada yığılan insan gruplarının, insangüçü-
nün endüstriye yönelmesi dış ticaret dengemiz
de çok büyük bir yekûn tutan % 75 - % 80 
ini tutan tarım ürünleri yerine endüstriyel is
tihsali ikame etmek mümkün olmadığı içindir 
ki, plân hazırlayıcıları birinci plân döneminde 
tarıma büyük bir ağırlık vermişlerdir. Ama, 
Türkiye'nin alt yapı tesisleri gelişen endüstri 
içerisinde lüzumlu enerji, maden, hammadde 
v. s. unsurlar demir, çelik, çimento gibi ağır 
endüstriler kurulduktan sonra yavaş yavaş ar
tık tarımdan endüstriye doğru geçiş başlamış
tır. üçüncü plân döneminde ise tam mânasiyle 
endüstriye büyük bir ağırlık verilecektir. 

Kısaca bu hususa değindikten sonra bâzı 
spesifik konulara, vaktin kısalığı nisbetinde, 
değinmek suretiyle sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de toplu 
sözleşmelerden bahsedeceğim. Memleketimizin 
iktisadi yapısı içerisinde Kamu İktisadi Devlet 
Teşekkülleri büyük bir ağırlık teşkil etmekte
dir. Ve bu müesseselerde çalışan personel, 
memur ve işçi dâhil, 350 000 civarındadır. Top
lu sözleşmeler prodüktiviteyi artırmak ve işçi
nin sosyal şartlarını geliştirmek dolayısiyle ar
tan istihsalden, artan kazançtan isçiyi faydalan
dırmak istikametinde olması da lâzımgelirken 
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274 - 275 sayılı kanunların esprisi içinde maa
lesef Türkiye'de toplu sözleşmeler her bir veya 
iki senede doğrudan doğ*ruya ücret pazarlığı 
şeklinde tecelli etmek suretiyle banların iştigal 
ettiği emtianın pahalılaşmasını dolayısiyle ha
yat pahalılığını tevlidedecek nitelikte piyasada 
bir istikrarsızlığın teminine yol açmaktadır. Bun
lara mutlak surette çare bulmak lâzımdır. Batı 
ülkelerinde toplu sözleşmelerini, fiiliyat strük-
türünü ayarlıyan mo'bil echelle donen hareketli 
bir skala fiyat endekslerini takiben toplu sözleş
melerde nazarı dikkate alınagelmiştir. Şayet bu 
hususta alınacak tedbirler, mümkün olan birta
kım tasarruflar yapılabilirse Türkiye'deki bil-

! hassa iktisadi Devlet Teşekküllerinin madende, 
tekstilde, deride, çelikte, çimentoda bütün bu 
anakalkmma stratejik maddelerindeki fiyat ar-

I tısların bu yönde, hisnıet yolu ile meydana gel-
j miş olan tesirlerini bir bakıma balanse etmek, 

dengelemek mümkün olabilir. Aslında Türkiye'
de Devlet müesseselerinde de pahalı hizmetler 
olmaktadır. Bugün geçmiş yıllardan müterakim 
birtakım bünyevi meseleler Devlet kadrolarında 

| hâlâ devam edegelmektedir. Türkiye Cumhuri-
I yeti Hükümetlerinin hiçbirisinin cesaretle te

vessül edemediği reformist bir zihniyetle hazır
lanmış olan Personel Kanununun kanaatimce, 
çok muvaffak olan tarafları yanında bir husu
su da Türkiye'deki pahalı hizmet anlayışını, pa
halı hizmet tatbikatını kadroların her gün bir 
parça kabarıklığını giderecek olan müessir ted
birleri, emniyet sübapları ile teçhiz etmek sure
tiyle bu kanunun ruhu içinde toplıyamamış ol
ması keyfiyetidir. Bugün Türkiye'de mevcudo-
lan 600 000 - 800 000 civarında değişik rakam
larla ifade edilen Devlet memurlarının asgari 
% 60 ı ile bugünkü Devlet hizmetlerinin görü
lebileceği ve dolayısiyle bütçede görünen 
20 000 000 000 lira civarında olan cari harca
maların daha da az olmak suretiyle bugünkü 
hizmetlerin fevkinde hizmet getirilebileceğine 
inanmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kâzım Beyefendi, lütfen bağla
yınız. 

KÂEIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim. Çok teşekkür ederim. 

Son olarak Hükümetin Türk ekonomisini ka
palı olmaktan ziyade dışa dönük bir hale getir
mek, ihracat, ithalât dengemizde büyük bir un-
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sur olan tarım ürünlerinin bilhassa dış piyasa
larda rekabetini temin edebilmek, turist gelir
lerini artırmak ve dışarıda bulunan işçilerimizin 
kazanmış oldukları dövizleri Türkiye'ye kana-
lize edebilmek maksadı ile Türk ekonomisinin 
sıkıntılarını da giderecek çok isabetli bir karar 
olan devalüasyonun önümüzdeki yıllarda Türk 
ekonomisini kendi kendini taşır hale getirebile
cek ve kalkınmaya büyük imkânlar sağlıyabi-
lecek nitelikte ve hakikaten yerinde güçlü ve ce
saretli bir operasyon olarak gördüğümü ifade 
etmek isterim. Ancak bunun emniyetlerini ve 
ekonomik olan, yine iktisadın kaideleri içeri
sinde, tedbirlerini de almak suretiyle bu devalü
asyonun getirmek istediği maksatların hayatiye
tini muhafaza edecek tedbirlerin de bilhassa cid
diyetle takibinde büyük faydalar olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi vaktin 
darlığı sebebiyle, birkaç hususu da arz etmeden 
kesmek mecburiyetindeyim. Sözlerimi bitirirken 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin, Türk milletine, 
Türk Devletine Ve Bakanlığa hayırlı, uğurlu ol
masını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ethem Erdinç. 
ETHEM ERDİNÇ (Kütahya) — Başka söz 

istiyen her halde olmadığına göre son söz ola
rak Sayın Bakandan sonra konuşmak için müsa
adenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN - - Yeterlik 
okutuyorum: 

önergesi gelmiştir, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi se

bebiyle şahıslan adına 6 sayın üye konuşmuş 
bulunmaktadır. Bu itibarla kifayeti müzakere 
kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz istiyen 
Sayın üye?... Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Sayın Maliye Bakanı bir dakikanızı rica ede
yim. Konuşmanız tahminen ne kadar sürecek 
efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, arkadaşları
mızın konuşmamın kısa sürmesini arzu ettikle
rini biliyorum. 

BAŞKAN — Hayır, rica ederim ben o mâ
nada söylemiyorum. 1,5 saat hakkınız vardır. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, 1 saat sürer. 

BAŞKAN — Öyleyse bir 10 dakikalık ara 
vermeme müsaadenizi rica edeyim. 10 dakika 
sonra tekrar 4 ncü oturumu açarız, efendim. 

Kapanma saati: 01,06 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati: 01,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardiı), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Dördüncü oturumu açıyorum. 

Z/l. — MALÎYE BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 
(Devamı) : 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanı Sayın Me
sut Erez'in. Buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör

ler; Maliye Bakanı olarak huzurunuzda hep bu 
saatlerde, lütfetmiş olduğunuz değerli mütalâa
larınıza arzıcevabetmek imkânını buluyorum. 
Gecenin bu saatinde sabrınızı ve tahammülünü
zü taşırmadan, sözlerimi mümkün olduğu kadar 
kısa kesmiye çalışarak arzıcevabetmek istiyo
rum. 
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Muhterem arkadaşlar; muhterem Cumhuri
yet Halk Partisinin sözcüleri bulunan gerek 
grup sözcülerine, gerek kişisel düşüncelerini 
lütfeden sözcü arkadaşlarıma bir şeyi hatırlat
mak istiyorum, kendilerinden de bir istirhamda 
bulunacağım. Bu konuyu da fazla uzatmıyaca-
ğım. Hâdiselere doğru açıdan bakmaya, çalış
sınlar arkadaşlarımız ve Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu ortamda meseleleri iç politi
kada mutlaka bir münakaşa mevzuu olmaktan 
ötede Türkiye'nin meselelerinin artık bir mahi
yet kazandığını göz önünde bulundursunlar. Ve 
bâzı konuların iç politika tartışmalarının dı
şında tutulması lâzımgeldiğmi lütfedip, düşün
sünler. Şimdi tabiatı ile bu sözlerimle muhte
rem C. H. P. nin değerli sözcülerinin her vesile 
ile düzenin bozukluğundan, düzenin değiştiril
mesi lâzım geldiğinden söz etmiş olmalarına 
işaret etmek istiyorum. Müteaddit defalar bura
da arz ve izah etmeye çalıştım. Bizatihi rejimin, 
nizamın, kendi ifadeleri ile düzenin bozuk olma
sı kabul edilecek olursa Anayasa ile çelişmeye 
asıl o takdirde düşülür. Olsa olsa, Anayasanın 
kabul ettiği demokratik rejimin, iktisadi niza
mın, ekonomik rejimin tatbikatında bâzı hata 
ve kusurlar vardır, onları düzeltmek, düzeni de
ğiştirmeden de mümkün olur. 

Ayrıca, bu suretle Türkiye'nin içinde bulun
duğu ortamda her vesile ile düzeni değtşirmek-
ten bahsetmenin kime yararlı olduğunu da lüt
fedip düşünmelerini istirham ediyorum. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Halka yaran, 
tuzu kurulara değil. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, bu konuyu daha fazla uzatarak 
bir münakaşa zemini açmak da istemiyorum. 

Bu sene Maliye bütçelerinin de bir kaderi 
vardır. Maliye Bakanlığının bütçeleri, bütçenin 
tümü gibi telâkki edilmiştir ve daima o şekil
de bir konuşma mevzuu yapılmıştır. Bugün ko
nuşulan Maliye Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle 
serdedilen mütalâalara bakacak olursak umumi
yetle bu mütalâalar yine bütçenin tümü üzerin
de görüşme karekterini muhafaza etmiştir, bu 
sene de. 

Bu sene başlıca münakaşa ve müzakere ko
nusu olan mevzular vardır, geçmiş yıllardan 
farklı olarak. Bunlar Personel Kanunu, Finans

man Kanunu, devalüasyon kararlarıdır. Perso
nel Kanunu dolayısiyle bütçenin rakamları bü
yümüş olduğu için bu bütçenin enflâsyonist ka< 
rakterde masrafçı bir bütçe olduğu söylenmiş
tir, yatırım ödenekleri azdır, cari harcama öde
nekleri çoktur tarzında da tenkidler yapılmış
tır. Bu tenkidleri yapan arkadaşlarıma bir hu
susu arz etmek istiyorum. Personel Kanunu ile 
memurlara yapılan bu yüksek ödemeler yapıl
masa mı idi veya bunun yapılmamasını mı isti
yorlar? Yani memurların maaşlarının yükseltil-
memesini mi istiyorlar? Memurların maaşları 
yükseltilecek idiyse, o zaman karşılaşacağımız 
durum budur. Elbetteki bu ödenekler bütçede 
yer alacaktır, bu ödeneklerin karşılığı da büt
çede elbetteki yer alacaktır ve bütçe de büyü
yecektir. Memur maaşları cari masraflardan ol
duğu için memur maaşlarının artması da Yüce-
Heyetmizee Personel Kanunu ile kabul edildi
ğinden, elbetteki, cari harcamalar yatırım har
camalarına nazaran daha fazla nisbette artmış 
olacak. 

Şu halde Personel Kanunu çıkmamış olsa 
idi bu maaşlarla memurların geçinmesine im
kân yoktur, mutlaka memur maaşları ayarlan
malıdır tarzında mütalâalar lûtf edilecekti, bu 
çıktıktan sonra da cari harcamalar çok artmıştır 
tarzında tenkidler yöneltilecektir. Bu nokta
daki çelişmeye işaret etmek istiyorum. 

Bu sene cari harcamaların, yatırım harcama
larından daha fazla bir artış gösterdiği bir ger
çektir. Bu da Personel masraflarından ileri ge
liyor. Ancak, yatırım ödeneklerinin geçmiş yıl
lardan çok daiha az olduğu, devalüasyon tesiri 
ile onu da hesaba katarsak bunun hattâ 
yatırıma hiç 'ödenek ayrılmadığı gibi (mütalâa
lara iştirak etmek mümkün değil. Bu arada 
dikkat nazarından uzak tutmamak lâzımgelen 
husus, bu sene yatırım ödeneklerinin içerisinde, 
her sene yatırım ödenekleri içinde görünen, 
500 milyon lira tutarındaki teknik personele 
ödenen harcama yoktur. O, personel giderleri 
içerisine alınmıştır. Bir başka dikkat nazarın
da tutulacak (husus; transfer harcamaları bö
lümündeki harcamaların İktisadi Devlet Teşek
küllerine yapılan transferlerin büyük bir kısmı
nın yatırıma sarfedileceğini de keza dikkat
ten uzak tutmamak lâzımgelir. 
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Kalkınma hızı mevzuubahsolan ahvalde ka
mu kesimindeki yatırımdır bu. Kalkınma yatı
rım ödenekleri azdır, binaenaleyh kalkınma hı
zına ulaşılamıyacaktır. Bu, sadece kamu kesi
mindeki yatırımdır, özel sektörün yatırımları 
bütçe ile idare edilmiyor, özel sektörün yatı
rımları ve kamu kasiminin yatırımları ikisinin 
muhasis'alasının, % 7 kalkınma hızını temin et
mesi iktiza eder. Bu hususu da gözden uzak 
tutmamak lâzımıdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; Personel Ka
nunu ile ilgili olarak Sayın Mirkelâmoğ-lu arka
daşım, bir ifadede bulundu. Bu, «malûm ve me
şum 'Kanun» dedi. Şimdi, malûm kanun tâbi
rine diyeceğimiz bir şey yok. Filhakika cüm
lenin malûmudur. Burada da müzakere edilip, 
tasvübedilip kabul buyurulduğuna göre elbet-
tski Yüksek Senatonun da malûmudur. Ama, 
bu derece belli ve malûm olduğuna göre «ma
lûm kanun» şeklindeki ifade, zannediyorum ki, 
haşivdir, bilinen bir şeydir. Fakat «meşum Per
sonel Kanunu» bu kanun (bu ifadeye lâyık mı
dır, değil midir ve arkadaşımın zabıtlara ge
çen ifadesi istikbâlde bu zabıtları okuyanlar 
tarafından nasıl değerlendirilecektir, bunu 
istikbâl 'gösterecektir. 

Şimdi, hüküm vermek Personel Kanunu 
hakkında en azından çok erkendir. Aralık ayın
da malî hükümleri tatbike başlanan, şu halde 
Aralık, Ocak, Şubat. Şubat'm 4 ündeyiz. İki 
aylık bir tatbikatı olan büyük bir kanun hak
kında hemen «meşum» sıfatım kullanmak, en 
azından çok erken davranmaktır. 

Muhterem senatörler; 'Personel Kanunun 
müzakeresi sırasında tasarı Meclislere sevkedi-
lirken, bunun bir zam kanunu olmadığı her 
zaman ifade edilmiştir. Eğer bu seyyanen bir 
zam kanunu olmuş olsa idi, eşit suretle maaş
lara zam yapan bir kanun olsa idi, hiç bir tep
ki ile karşılaşılmıyacaktı. Ama, eski barem re
jimi, ne dereceye kadar rejim demek doğru
dur, o dahi şüphelidir, bir sistem olmaktan da 
çıkmıştı ve müdafaa edilen tarafı da kalma
mıştı, eski baremi rejimi aynen devam ettiril
miş olacaktı. Şimdi, arkadaşım da zaten «hem 
meşum Personel Kanunu» diyor, hem de «uygu
lamada» reform vasfı kayboldu, kim bağırdı 
ise, mutlaka bir şey aldı» diyor. Bunu bütçe
nin tümü üzerinde de söyledim, Bütçe Komis

yonunda da söyledim, bunu alenen burada tek-
ziıbediyorum. Bağıran hiç kimse Kanuna uygun 
olmıyan hiçbir tâviz almamıştır, hiç bir hak 
almamıştır. «Efendim, doktorlar boykot yaptı, 
onlara bir şey verdiniz veya filânca memuriyet 
sınıfı protestoda bulundu, onlara bir hak tanı
dınız» Hayır, muhterem senatörler, 657 sayılı 
Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanuna uygun 
düşmiyen hiç bir hak, hiç kimseye verilme
miştir. Bunu muhterem arkadaşlarımızla, özel 
surette de Kanun maddelerini tetkik ederek 
ve yapılan muameleleri kendilerine arz ede
rek de münakaşa ötmeye hazırım. Kanunun için
de bir 20 nci madde vardır. 20 nci madde yö
netmelikler çıkıncaya kadar /bâzı yan ödemele
rin devamına imkân vermektedir. O 2 nci mad
deye istinaden bir ödeone yapılmışsa, yapılmış
tır, yan ödemelerle ilgili olarak, bunlar da iş 
riski, zaten kanunun kendi bünyesinde var, 
fazla çalışma ücreti ve tedarik güçlüğü tar
zındaki yan ödemelerdir. 

Bu şekilde bir yan ödeme de (halen yapıl
mamıştır hiç kimseye, sadece Maliye Bakanlığı 
tarafından bâzı tasarılar hazırlanmış Bakanlar 
Kuruluna isevkedilmiştir. Mütaaddit defa söyle
dim, dedim ki; eğer ortada bir hak varsa, bu
nun esprisi budur, ortada bir hak varsa ve o 
talep haklı ise, eyleme geçmeye lüzum yoktur, 
o hak verilir, ama, ortada (bir !hak yoksa ve ta-
lebedilen şey de haklı değilse eyleme geçilse 
de bir şey verilmez. Bunun aksini düşünmek 
mümkün değil, aksini düşündüğünüz takdirde 
bu işi disiplin altında tutmak mümkün değil. 
O zaman hakikaten kanunun reform karakteri 
zedelenmiş olur. 

Bir de Personel Kanunu ile ilgili olarak por
te meselesi vardır. Muhterem Millî Güven Par
tisinin sözcüsü Sayın Melen de bu konuya işa
ret etmiştir. Muhterem arkadaşlar, biz tasarıyı 
sevk ettiğimiz zaman, açık olarak buraya 2,5 
milyar lira ödenek koyduk;. Bilâhara konsolide 
bütçe olarak 2,5 milyar tarzında konan bu öde
nek, halen 6 milyara çıkmıştır diye de beyan 
ettim. Senatonun Personel Kanunu ile ilgili 
son oturumunda da bunun 5 milyar lirayı bula
bileceğini ifade ettim. Bunun bir cetveli var, 
tümü üzerinde de söyledim, bu cetvele nazaran 
Maclislerde yapılan değişiklikler ne kadar por
te getirmiştir, o belli. Onu da üzerine ekledi-
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ğimiz zaman, bizim tahminlerimizin, böyle bü
yük bir işte, çek az hatalı olarak tutmuş olduğu 
görünüyor. Kanunun getirdiği portenin 10 mil
yarı bulduğu tarzındaki ifadelerde hakikat yok
tur. Ayrıca, Sayın Melen'e şunu arz etmek isti
yorum ki, iktisadi Devlet Teşekküllerine bu 
kanunun getireceği yük 3 milyar değil, uzman
lar tarafından 1 400 000 000 - 1 500 000 000 ci
varında hesabediliyor. Bu ödenek de halen mü
zakere edilmekte olan bütçenin transfer harca
maları bölümüne konulmuştur. Bilâhara konu
lacak bir rakam değildir. Ayrıca, bu sene ko
nulmuştur, ama, gelecek yıllarda kendi bünye
leri içerisinde alacakları tedbirlerle bu munzam 
külfeti karşılamaları iktiza edecektir, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin. Bundan «mamullerine 
zam mı yapmak istiyorsunuz, bu neticeyi mi çı
karacağız?» diye bir düşünce hatıra gelebilir. 
Bu da dâhil olmak üzere, masraflarını kısıcı, 
daha rasyonel, daha rantabl çalışmalarını te
min edici diğer tedbirleri de düşünmek lâzım-
gelir birlikte. 

Mahallî idarelere gelince, onu Belediye Ge
lirleri Kanunu ile halledeceğimizi düşünmüş ve 
öyle ifade etmiştik. Kanun, Meclisin günde
mindedir. 

«Yan ödemeler de dâhil değildir» dedi Sa
yın Melen. Bu hususta söyliyeceğim husus şu
dur: Yan ödemeleri zaruri ahvale inhisar ettir
mek ve gayet de dar tutmak lâzımdır. Bu su
retle yan ödemelerin getireceği portenin çok 
düşük tutulması lâzımgeîdiğine kaaniiz ve öyle 
hareket etmek istiyoruz. 

Sayın Mirkelâmoğlu dedi ki, «devalüasyon 
yapılacağım Bakana itiraf ettirmiştim,.» Muhte
rem arkadaşım, eğer Maliye Bakanına böyle bir 
şey itiraf ettirmiş ise, hiç de iyi bir iy yapma
mış. Çünkü, Senatoda alenen, Maliye Bakanına, 
•devalüasyon yapılmadan önce, ben devalüasyon 
yapacağım diye itiraf ettirmiş olmak, müspet 
bir iş sayılmaz. Kaldı ki, zabıtlara bakacak 
olursanız katiyen böyle bir itirafta bulunulma
mış, devalüasyon yapılacağına dair bir imada 
da bulunulmamıştır. Hattâ ben hatırlıyorum, 
Sayın Melen benim bu ifadelerimden sonra 
tekrar söz almış bir hikâye anlatmış, «Hem oy
naya, hem de oynamaya» tarzında bir hikâye 
anlatmış, «Bakan hiçbir şey söylemedi» demiş
tir. 
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Sayın Mirkelâmoğlu arkadaşım, ihracatın 
çok düşük seyrettiğini, artmadığını, azaldığını 
ifade etti. Rakamlar onu göstermiyor, 1069 yı
lında 537 milyon lira olan ihracat 1970 t e 585 
milyon lira olarak gerçekleşecek tarzında tah
min yapılmıştır, Ocak - Ekim rakamı 1969 da 
412 milyon, 1970 te 439 milyon olmuştur, 27 
milyon müspet fark vardır. 

Şimdi, bütçenin enflâsyonist tesiri var mı, 
değil mi konusuna gelince; elâstiki gelir tahmin
lerinin çok önemi vardır. Eğer bütçenin gelir 
tahminleri doğru yapılmış ise ve bütçenin fi
nansmanı, bütçenin gelirleri sıhhatli kaynak
lardan temin ediliyor ise, sıhhatli kaynaklar
dan temin edilen bu paralar ister yatırıma git
sin, ister cari harcamalara gitsin, sıhhatli kay
naklardan bu paralar temin edileceği için zaten 
bir talep darlığı yaratacaktır. Yatırıma gidin
ce de, cari harcamaya gidince de evvelâ bu pa
ralar tahsil edilirken yaratılan talep darlığı, bu 
defa o darlığı giderici istikamette tesir edecek
tir. Binaenaleyh, bütçe denkse ve açıksa finans
manına gidilmiyorsa bütçenin enflâsyonist tesi
ri olmıyacaktır. 

Bütçede büyük bir sıçrama olduğu, varidat 
tahminlerinin doğru yapılmadığı, şişkin yapıl
dığı tarzındaki mütalâaları, sözü kısa kesmek 
için bir noktaya işaret ederek cevaplandırıp ge
çeceğim; Personel Kanununun ver^i gelirlerin
de husule getirdiği artış sadece 2 milyar liradır. 
Buna normal artışları eklerseniz ve finansman 
kanunlarının 1971 yılında tam yıl olarak uygu
lanacağını da eklerseniz, varidat tahminlerinin 
gayet gerçekçi olduğu neticesine varırsınız. 

Sayın Melen'le Sayın İzmen, Maliye Bakan
lığı Teşkilât Kanununun, gelMer, ve bütçe teş
kilâtının inkişaf ettirilmesi ve yeniden düzen
lenmesi lâsımgeldiğini beyan ettiler. Buna katı
lıyorum. 

Sayın Melen, Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile Artırma, Eksiltme kanunlarının çıkarılması 
da «inşallah Erez'e nasibolur» diye bir temen
nide bulundu. Bu temennisine de iştirak ediyo
rum. Günkü, Sayın izmen de aynı temenniye 
katıldı - uzunca yıllar çıkarılamamış kanunlar
dır. Bu vazifeyi aldığım günden beri uzunca 
yıllar çıkarılamamış birtakım kanunları çıkar
malı gibi bir durumda kaldığım için bunları da 
çıkarmak fırsatını bulmayı ben de temenni edi
yorum. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarımızın iltifat et
tikleri bir diğer konu, emekli maaşları ne ola
caktır konusudur. Sayın Mebnıre Aksoley ve 
Sayın Serin Tüzün Hanımefendiler bu konuda 
hassasiyetlerini ifade etmişlerdir. Kendilerinin 
rahmü şefkat sahibi arkadaşlarımız olduğunu 
bütün senatör arkadaşlarımız bilirler ve kendi
lerinin hüsnüniyetle yaptıkları temennilere işti
rak etmemek de mümkün değildir. Burada ben 
daima şunu beyan etmişimdir: Hiçbir mevzuat 
değişikliği getirilmediği takdirde, çalışan me-. 
murun eline daha az, emekli olan memurun eli
ne daha çok para geçer. Bunu düzelteceğiz de
mişimdir. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ar
kadaşlarımız bunun düzeltilmesine ihtiyaç olma
dığını bildirmelerdir. Bu konu ile ilgili tasarı 
huzurunuza gelip, görüşülmeye ballandığı, zaman, 
eğer hiçbir düzeltme hükmü getirmezsck ne gibi 
bir tablo ile karşılaşıyoruz, bunu kendilerine 
arz ettiğimiz zaman, bu kadar anormal bir du
rumun tasvibedilemiyeceğmi kendilerinin de 
ifade edeceklerini ümidediyerum. Yalnız mem
leketimizin şu hususiyetine ibaret ederek bu ko
nuda sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Bugün 25 yılını doldurmuş olan bir sivil me-
mur, emekliliğini taıebedebilir ve. emekliye ayrı
labilir, 25 hizn et yılını dolduranca da umumi
yetle 45 ilâ 43 yaş arasında oluyor insan. Da-
mek ki, en fa "da Devlete hizmet etmesi mümkün 
olan bir çağda gayet avantajlı bir durumda 
emekliye sevk edilerek, devlet hikmetini terk 
etmesi bir memurun mümkün oluyor. Şu halde 
daima çalışma gücünü, enerjisini kaybetmiş, on
dan sonra emekliye ayrılmış kimseleri düşün
memek lâzım. Sadece onları düşünürsek mü~a-
lâalarımıs tanı doğru olmaz. Bu konuyu fasla 
uzatmayacağım, bu konuyla ilgili münakaşaları 
huzurunuza yakında geleceğini tahmin ettiğim 
tasarıya terk ediyorum yahut şu kadarını bil
dirmek isterim ki, 1İ01 sayılı Kanunun getir
diği imkânlar ortadan kaldırılacak değildir. Ba
yın Melen bu hususta en olumlu mütalâayı söy
lemiştir; demiştir ki, «1101 sayılı Kanunun ge
tirdiği reformist yönler muhafaza edilmelidir, 
bu değişmemelidir. Olsa oba nisbstlerde bir 
yumuşama düşünülebilir.» demiştir ki, kendisiy
le tamamiyle aynı fikirdeyim. 

Sayın Llelen özellikle, BLUçe Komlsyonur-da 
da scylsdi, «Emekli Sandığını bir sigorta mü-
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essesesi olmaktan çıkarıyor musunuz; çıkarmı
yor musunuz? Bu hususta iki sistem vardır; 
bir sigorta sistemi, bir de bütçe sistemi... E.. 
Bütçe sistemine gidiyorsanız bunu bilelim... 
Onu münakaşa etmek mümkündür, ama bunu 
açıkça söyleyiniz... 1 200 000 000 lira emekli fo
nunu bütçeye gelir olarak kaydetmekle iktifa 
edemezsiniz, bu sistem üzerinde ne yapacağınızı 
bildirmeden... Hem de kanuni olarak tesbit et
meden bunu yapamazsınız.» tarzında mütalâa 
da bulundular 

Huzurunuza sevk edeceğimiz kanunda bu hu
susu halleden bir madde bulunacağını ümidedi
yorum. Tasarının bütün hükümlerini burada 
açıklamak durumunda bulunamıyorum. Bu, sa
dece şu arzumdan ileri geliyor: Bakanlar Kuru
lu tarafından görüşülüp Hükümet tasarısı hali
ne gelmemiş olan bir tasarının" hükümlerini bu
rada açıklamanın doğru olmıyacağını düşünü
yorum. Ama, arkadaşlarımızın biran önce bu 
tasarının gelmesi hususundaki temennilerine iş
tirak ediyorum. Maüye Bakanlığı tarafından 
Başbakanlığa bu tasarı sevk edilmiştir. Bay
ramdan sonra, zannediyorum ki, ilk iş olarak 
Meclislere gelecektir. 

Personel Kanunu ile ilgili olarak, Devletin 
büyük yükünü çeken kimseleri mağdur ettiği 
tarzındaki mütalâaya iştirak etmek mümkün 
değildir. Personel Kanununun halen tatbi
ki imkânı bulunamayan hükümleri de tat
bik edildiği zaman, bunun böyle olmadığı görü
lecektir. 

Sayın Melen, Karadeniz Balar işletmeleriyle 
ilgili olarak bir konuya değindi ve kendi müta
lâası içerisinde, temas ettiği konunun cevabı da 
mevcuttu. «Eğer anlaşmada bu hüküm var idi 
ise mesele yoktur. Bu ödeneği buraya koymak 
lâzımdır» buyurdular. Bunun anlaşmasında o 
şekilde hüküm vardır. 

Sayın Melen bir de G-enel Kadro Kanunu ile 
Bütçe Kanununa eklenmesi lâzımgelen kadrolar
la ilgil; mütalâalarda bulundular. Geçen sene 
de Genel Kadro Kanunu burada müzakere edi
lirken aynı şekilde bâzı mütalâalarda bulun
muşlar idi. Ben, hemen şunu ifade edeyim ki, 
geçen sene alman o torba kadroların çok büyük 
bir kısmı kullanılmamıştır. Ve Maliye Bakan
lığı tarafından yeni kadro ancak zaruri hallerde 
verilmektedir, 225 bin kadronun bugün mev
cut kadrolara bir ilâve olacağı tarzında düşü-
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nülmesi hatalıdır. Burada, derece farkları do-
layısiyle, intibaklar dolayısiyle bir üst derece
den kadro verildiği zaman, o kadro veriliyor, 
ama diğer kadro da düşülüyor. Yani düşük 
kadro kaldırılıyor, onun yerine, intibak dola
yısiyle verilmesi lâzımgelen daha yüksek dere
cedeki kadrolar veriliyor. 

Bu, bir çalışma imkânını getiriyor ve elasti
kiyet veriyor bu işe. Tabiî bu işin doğrusu 
kadro analizleri ve unvan standardizasyonu 
yapıldıktan sonra kadroların aynen Bütçe Ka
nununda görünmesidir. Sayın Melen de söyle
di, «belki yetiştiremediler bu sene» dedi. Bu 
çalışmalar yetiştirilememiş olduğu için geçen se-
neki sistemi aynen muhafaza etmek zarureti hâ
sıl olmuştur. Yetiştirümemesini de normal ad
detmek lâzım, Gayet muazzam bir iştir kadro 
analizi yapmak. Hangi işe hangi kadroyu vere
ceksiniz, hangi dereceyi vereceksiniz; o işin 
önemi gösterge tablosunda hangi dereceyi ver
meyi icabettiriyor? Bu, bir analizle tesbit 
edilecektir ve asıl kanunun reformist tarafların
dan birisi de budur. Bu çalışmalar zaman ala
caktır, bu sebeple yetiştirilememiş, geçen se-
neki Genel Kadro Kanunu esası aynen muhafa
za edilmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Sayın Gümüşoğlu arkadaşıma, kendisinin bir 
çalışma mahsulü olan konuşmasından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşımın top
lu sözleşmeler konusunda izhar ettiği endişelere 
ben de katılıyorum. 

Sayın Mebrare Aksoley Hanımefendi 150 lira 
maaş alan emekliden bahsettiler. Emekli aylık
larının bugünkü asgari haddi 300 liradır. 

Sayın Mehmet izmen Beyefendiye sunu arz 
etmek isterim ki, 1327 sayılı Kanım memurlara 
«Suyu getiren de bir; testiyi kıran da bir» esa
sını getirmemiş olduğu için, eskiden mevcut 
bu şekildeki esası ortadan kaldırdığı için tep
kilere yol açmaktadır. 

Sayın Salih Tanyeri arkadaşımız, Suriyelile
rin Türkiye'deki emlâki, Türklerin de Suriye'
deki emlâkiyle ilgili tasarruflara temas ede
rek; Suriye'de emlâki bulunan Türklerin mağ
dur edildiklerini söylediler. Bu konuyu Bütçe 
Komisyonunda bâzı arkadaşlarımız da dile ge
tirdiler, onlara da söyledim: Bizim vatandaş
larımızdan Suriye'de emlâki onlanların durum
larını hafifletmek için şu tedbirler düşünülü
yor : 
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Elkoyma kararına kadar Suriye'deki arazi
sinden pasavanla istifade eden vatandaşlarımıza 
Türkiye'deki Suriyelilere ait arazinin bir ölçü 
içinde işletme hakkının verilmesi; 

1 . 10 . 1866 dan itibaren Suriye Merkez 
Bankasında bloke edilmiş ve vatandaşlarımıza 
ait paralara karşılık kendilerine Hazinece bloke 
edilen Suriyelilere ait paradan % 75 nisbetin-
de bir avans verilmesi; 

Keza Suriyelilere ait zirai âletlerin Türkiye'
deki zarar gören vatandaşlarımızca çalıştırılmak 
üzere kendilerine tahsis edilmesi; 

Hazinece el konulan arazinin işletilmesine 
mütaallik yönetmeliğin tadili hususunda çalış
malar yapılıyor. 

Türkiye'deki Suriyelilere ait mal ve hak ve 
menfaatler halen tesbit edilmiştir. Bu tesbite 
göre el konulan arazinin miktariyle diğer mal 
ve para şöyledir : 

Arazi : 298 577 dönüm; bina : 378 aded; 
motorlu vasıta • 33 aded; nakil : 14 365 938 li
radır. 

Türklerin Suriye'deki mallarına gelince : Bu 
konuda çok çeşitli talepler vardır. Bunların 
sıhhati, ancak yapılmakta olan tetkikat ile sa
bit olabilecektir. Bu tetkikat ise Suriye ma
kamları nezdmde Dışişleri Bakanlığı ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işbirliği ile 
sağlanmaktadır ve bu tetkikat halen devam et
mektedir. 

Türkiye'deki Suriyelilere ait arazi evvelâ 
Suriye'deki el koymadan sarar gören vatandaş
larımıza âzami 250 dönüm miktarında kiraya 
verilmektedir. Bu miktar, Suriye zirai reform 
kanununa göre mallarına el konulmuş, istimlâk 
edilmiş vatandaşlarımız için 500 dönüme çıka
rılmıştır. 

Suriye Merkez Bankasında bloke edilmiş pa
rası bulunan vatandaşlarımızın durumu da, özel
likle bu paralarına karşılık kendilerine avans 
verilmesi veya ödeme yapılması hususu üzerin
de durulmaktadır. Pek tabiî bu cihet paranın 
mevcudiyetinir. Suriye makamları nezdinde ya
pılacak tetkikat ile tesbit edilmiş bulunmasına 
bağlıdır. Bu konunun üzerindeki çalışmalar bi
tince avans verilmesi için Bakanlar Kurulu ka
rarı istihsal edilmek üzere teklifte bulunulacak
tır. 

Sayın Soydan arkadaşımızın rnalî kaza ile 
ilgili temennilerine muhterem selefim Cihat Bil-
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gehan gibi ben de iştirak ediyorum. Zaten 
Anayasada malî kazanın düzeltilmesi yolunda 
hükümler de vardır ve halen Anayasanın espri
si dâhilinde mevcut itiraz komisyonları ve tem
yiz komisyonları da bir mahkeme karakterini 
taşımıyorlar. Bu işin biran önce düzeltilmesi 
gerekir. 

Sayın Soydan arkadaşımız Fort traktörün-
deM fiyat artışından bahsetti ve buğday fiyat
larının artmadığına işaret etti. Fort traktö
rünün fiyatı artmıştır ama, birçok malların da 
taban fiyatları yükseltilmiştir'. Bu arada pan
carın kilosu 14 kuruştan 20 kuruşa çıkarılmış
tır. 

C. H. P. li arkadaşlarımız tarafından tarım 
kuru diye tesmiye edilen 12 lira üzerindeki mü
talâalara bütçenin tümü üzerinde cevap vermiş 
olduğum için bunları tekrar etmiyorum. 

Sayın Karaağaçlıoğlu arkadaşımız, toplu 
sözleşmeden bahsetti. Kendisinin toplu söz
leşmeler üzerindeki hassasiyetine ben de katı
lıyorum. Toplu sözleşmeleri zapturapt altında 
tutmadığımız takdirde fiyatları tutamayız ve 
devalüasyondan beklenen faydalar da hâsıl ol
maz. Bu gayet önemli bir konudur. 

Arkadaşımızın, kadro şişkinliğini giderici 
tedbirleri Personel Kanunu içinde getirememiş
tir tarzında bir mütalâası oldu. Gayet tabiî 
Personel Kanunu bir tensikat getirmiyor. Ama 
kadro şişkinliğine zaman ile çare bulmanın ted
birlerini kendi bünyesinde taşımaktadır. Has
sasiyetle takibedildiği takdirde, münhal kadro
lar zaten bloke edilmiştir, bundan sonra mün
hal olacak olan kadrolara idarece, madem ki 
münhal olmuştur, derhal bir tâyin, yapılmalıdır, 
zihniyeti içerisinde hareket edilmediği takdirde 
ve her sene Bütçe Kanununa eklenecek olan cet
veller Parlâmentomuzda iyi tetkik edildiği tak
dirde, zannediyorum ki, önümüzdeki yıllarda 
personel şişkinliği gittikçe azalacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu su
retle özetlemeye çalışarak değerli arkadaşları
mın mütalâalarına arzı cevabetmiş oluyorum. 
Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son söz Sa
yın ibrahim Et em Erdinç'tedir. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz, bir temennide 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru soramazsınız. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Soru 

değil efendim, temenni... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Ba
kanın bulunmasına lüzum yok. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Perso
nel Kanunundan bahsettik, bu arada emeküi, dul 
ve yetimleri de konuştuk, bunun yanıbaşında 
vatani hizmet tertibinden maaş alan bir kısım 
vatandaşlarımız vardır. Bugünkü şartlar altın
da çok mağdur vaziyettedirler. Bu vatandaşları
mıza eğilmelerini ve bir çare düşünmelerini te
menni etmekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Etem Erdinç, buyurunuz efendim. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, saygılar sunarım. 

Gecenin bu geç saatinde mâruzâtımı kısa ke
seceğim. Son reform kanunlarını cesaretle geti
ren Maliye Bakanını, teşkilâtı ve Hükümeti teb
rik ile söze başlıyacağım. 

Bugün yurdumuz bâzı sivri uçların baskısı 
altında huzursuzluk içindedir. Her aile endişe 
içerisinde çocuğunu okula göndermektedir. Bu 
huzursuzluğun müsebbipleri içte ve dıştadır. 
Üniversite öğretim üyelerinin bir kısmı her gün 
gençleri kışkırtmakta, anarşistlerin yurt ve üni
versitede yuvalanmasına göz yummaktadırlar. 
Emniyet teşkilâtı yakaladıkları anarşistler için 
esaslı zabıt tanzim edemedikleri için olacak ki, 
adalet mekanizması delil kifayetsizliğinden bun
ları bırakmakta ve bundan yüz bulanlar hare
ket ve faaliyetlerini artırrmaktadırlar ve bâzı 
gazeteler de anarşistleri himaye ve teşvik etmek
tedirler. Memleketi bölücü ve rejimi yıkıcı ha
rekette bulunan, Türkiye'yi ortadan ikiye böle
rek garp tarafını Anadolu, şark tarafını Erme
nistan ve Kiirdistan olarak gösterenlerin artık 
serbest gezmesine müsaade edilmemelidir. Du
varlara yazılan büyük yazılar, bir iki saniye 
içinde yazılmaz. Neme lâzımcılık içinde bunlara 
göz yumulmaktadır. Artık bunlara bir son ver
me zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu memle
ketin bütünlüğü için muhalif ve muvafık elbir
liği ile hareket etmeye mecburuz. Kalkınma hu
zur içerisinde yapılabilir. Can ve mal emniyeti
ni, huzuru sağlıyamazsanız istediğiniz kadar 
fabrika yapınız, randıman sağlıyamazsınız. 
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Bugün fiyat artışları günden güne fazlalaş
maktadır. Sümerbank mallarına da % 25 e ka
dar zam yapılmıştır. Hayat pahalılığı artmakta
dır. Faiz hadlerinin artması da fiyat artışına 
sebeibolmuştur. 

Personel Kanununu cesaretle meriyete ko
yan Hükümet şayanı tebriktir. Ancak, teknik 
personel ve sağlık personelinin durumunun bi
ran evvel halli gereklidir. 

Vergilerin tahsilinde büyük zayiat vardır. 
Bir kısım maliye memurları tüccarların defter
lerini tutmakta ve vergi kaybına sebebolmakta-
dırlar. Kontrolların artırılması gereklidir. 

Emekliler kanunu biran evvel çıkartılmalı
dır. Bu kanunun, Personel Kanunu ile beraber 
ele alınmaması, emeklilerin ayaklanmasını mu-
cibolmuştur. 

Orman mevzuu da hâlâ halledilmemiştir. Or
man köylüleri mahkemelerde sürünmektedirler. 

Karayolları ulaştırma taşıt ve trafik kanunu 
yıllardır çıkartılmamıştır. Karayolları taşınma
sında can ve mal emniyeti yoktur. Trafik kaza
larından her gün 8 -10 Mşi ölmekte, millî servet 
heder olmaktadır. 

İhracat ve ithalâtımızın % 70 i yabancı ge
milerle yapılıyor. Her Devlet deniz nakliyatı 
yapıyor, kâr edip, bir gemisini iki yapıyor, biz 
de zarar ediyoruz. 

Vatandaşın geçim sıkıntısını gidermek için 
bir gıda bakanlığı kurulmasını uygun mütalâa 
etmekteyiz. Bu bakanlık Et ve Balık Kurumunu 
ele alarak bu ürünlerde istihsali artırma yoluna 
ıgitmeli, Toprak Mahsulleri Ofisini düzenlemeli, 
süt, yağ, peynir sanayiini, konserve sanayiini, 
yiyecek ve içecek sanayiini ele alarak tanzim et
melidir. 

Hükümet fiyat istikrarını sağlama hususun
da yerinde tedbirler almıştır. Yalnız, işi sıkı tut
mak ve eşya fiyatlarının artışını önleme yolun
da çalışmalar yaparak müessir tedbirler almalı
dır. 

Sermaye piyasasını düzenliyecek kanun tasa
rısının tezden kanunlaşması gereklidir. 

Gelişmeye muhtaç bölgelere uzun vadeli ve 
düşük faizli krediler vermek lâzımdır. 

Memlekette afyon kaçakçılığı yapılmaktadır. 
Tütüne, pamuğa, fındığa gerekli fiyat tesbit 
edilip, afyon fiyatı düşük tutulursa kaçakçılık 

olacaktır. Onun için afyonda da dış piyasaya 
uygun fiyat tesbit etmek lâzımdır. 

İdari mekanizmada görülen otoritesizük, sı
kıntı ve düzensizlik; yüksek makamlarda görü
len, sık sık değişiklikler yapılmasından ve ihti
sasa hürmet ve riayet edilmemesindendir. Bu şe
kilde ihtisasa riayet edilmeden yapılan nasp ve 
tâyinler vazife ifasında da aksaklık yaratmak
ta, plânın tatbikında, uygulanmasında gecikme
lere sebebolmaktadır. 

İktidarın ilk ve ortaokul ve lise açma bakı
mından maarife verdiği önem şayanı takdirdir. 

Memleketin kalkınmasına lüzumlu çimento, 
demir gübre sanayiine verdiği ehemmiyet de 
takdire değer. 

Keban, G-Ökçekaya barajlarının inşası, Am
barlı ve Seyid Ömer santrallerinin yapılması, 
elektrik üretiminin artması ile de kalkınmada 
büyük bir hamle yaratılmış olacaktır. * 

Bütçenin memlekete ve millete hayırlı olma
sını temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle Maliye Bakanlığı Bütçesinin tümü 

üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 525 698 462 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 61 668 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 107 109 502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

15.000 

16.000 

Kurum giderleri 2 122 367 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 13 621 651 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 1 406 400 000 
BAŞKAN — kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33.000 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
iktisadi transferler 1 609 600 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Malî transferler 6 753 784 603 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal transferler 310 000 001 

BAŞKAN — Efendim, burada bir temenni 
önergesi var, Yüce Kurulun ıttılaına arz edece
ğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 

çalışan Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma 
Derneğinin yaptırmakta olduğu Âcil Trafik 
Hastanesinin hâlen 4 katı tamamlanmış olup, 

15 milyon liraya mal olacaktır. Hastanenin iç 
tesisat ve malzemesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Almanya seyahatinde Alman Cumhurbaşkanı ile 
yaptığı temaslarda temin edilmiş, ayrıca Dev
let Plânlama Teşkilâtı bu hususta öncelik kararı 
almıştır. 

Kurulacak hastanenin, derneğin imkânları
nın çok üstünde bir teşebbüs olması sebebi ile, 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.000 nci bölümü
nün 35.822 nci maddedeki «Derneklere yardım» 
ödeneğinden 2 milyon lira miktarının, konunun 
önemine binaen, adı geçen derneğe verilmesi te
mennisinin Yüce Senatonun bilgisine sunulması
nı saygılarımızla arz ederiz. 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

Uşak 
Faik Âtayurt 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Muğla . 
ilyas Karaöz 

Konya 
Mehmet Varisli 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

İzmir 
Mümin Kırlı 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Aydın 
Delâlettin Coşkun 

Ankara 
Mahmut Vural 

Ankara 
İsmail Yetiş 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bir mütalâası 
olacak mı efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) —r Sayın Başkan, bu tertipteki 
ödeneğin tamamı 3 milyon liradır. Bu temenni 
önergesini imkân nisbetinde nazarı itibara ala
cağız. 

BAŞKAN — Oya vaz'ı bu suretle mümkün 
değil. Yüce Kurulun ıttılaına sunulmuştur. 

Okunan bölüm 35.000 i oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Bölüm 

36.000 Borç ödemeleri 

Lira 

4 275 569151 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
Aziz milletimize ve Bakanlığa hayırlı ve uğurlu 
olsun, efendim. 
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Z/2. — 1971 YILI BÜTÇE KANUNU TASA
RISI VE GELİR BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyoru'm. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmaların ve 

oylamanın zamanında yapılması amaciyle Büt^ 
çe kanun tasarısının maddelerinin okunması ve 
oyüanjmasına devamı arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep Afyon Karaihilsar 
Saldlh Tanyeri Kazım Karaağaçlıoğlu 

Tabiî Üye 
Fahri öadilek 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir mütalâa 
var mi? Yolk. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmüyıenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bu suretle 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın müzakeresine, maddelerinin okunmasına ge-
çdiyoruiz. 

Bu konuda bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
1971 yılı Biütçe kanun tasansının kabulün

de yalnız üzerinde değiştirme önergeleri olan 
maddelerin okunmasını, değiştirme önergesi 
olmıyan maddelerin okunmadan madde numa
ralan söylenerek oylanmasını saygılarumla ara 
ve teklf eıderim. 

Tabiî Üye 
Sama Küçük 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük, tüzüğümü
zün 113 ncü maddesinin 2 ncd fıkrasına göre, 
maddelerin okunmadan, yalnız numaraları 
ile yetdnilereik oya konması mümkün değil. 
Üzerinde tadil önergesi bulummıyan maddeler 
üzerinde müzakere açılmaması mümkün ve bu 
(teamülden. Bu mânada kabul ederek oylıyalım 
mı efendim? 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Evet. 
BAŞKAN — Açıkladığım tarzda önerge üze

rinde bir mütalâa var mı? Yok. Açıkladığım 
tarzda oylannısza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmtijyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1971 yılı Bütçe Kanunu 
Genel hükümle* : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/l) işareti cetvelde 

rım harcamaları için (A/2) işareti cetvelde 
gösterildiği üzere (3 164 928 359) lira, serma
ye teşkil ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işareti cetvelde gösterildiği üzere 
(15 274 389 848) İ r a M, toplam olarak 
(37 092 770 305) Mra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, esas itiba
riyle 1 nci maddedö kamu harcamalarının tas
nifini gösteren cetvellerde değişdklkler oldu. 
gösterildiği üzere (18 653 452 108) İra, yatı-
Bu değişiklikler şimdi okunan maddeye tama
men inikas etmiştir. Tekriri müzakereyi kapsı-
yan bir önerge var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki husus Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurulunda, şifahen arz edeceğim sebeplerle 
hatalı olarak kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince «gerekli 
değişikliğin» yapılması için gerek! işlemi say
gı ile arz ©deriz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Ankara 
Yiğit Köker 

Giresun 
ihsan Topaloğhı 

Kars 
Sim Atalay 

İstanbul 
Mebrure Aksoliey 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

Aydın 
Hail Goral 

Millet Meclsi Bütçesinin 21.000 Etüt ve 
proje giderlerinden 376 000 İra tenzil ile, 
MaMye Bakanlğı Bütçesi Dernek, birik, 'ku
ruluşlar yardımı bölümünün 35.822 nci mad
desine «Kooatepe Camiline Yardım Derneğine» 
verilmek kaydıiyle aktarılmasına. 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri, önerge
nizi açıklıyacak bir beyanda bulunacak mısınız? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI EROL YILMAZ AÇKAL (Rize Milletvekili) 
— Komisyon kararını beli etmiştir, sayın 
Başkan. Farklı bir şey söylememize imkân yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bir mütalâası 
olacak mı efendim? 
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MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

CEMALETTİN ÎNKAYA (Balıkesir) — 
Kabul edilmedi efendim. 

BAŞKAN — Edilmedi mi? Affedersiniz. 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir 
efendim. 

Birinci maddeye ait bir takrir daha var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dış ülkelerde yaptırılacak temsilcilik binala

rı için Bayındırlık Bakanlığı 1971 Bütçe tasarı
sının 32.200 ncü «Dış memleketlerde yaptırıla
cak binalar ve büyük onarımlar» maddesindeki 
8 100 000 liralık ödeneğin 1 500 000 liralık kıs
mının tenzil edilerek. Devlet malı dış temsilci
lik binaları büyük onarımlarının programa göre 
yaptırılabilmesi için, Dışişleri JSakanlığı büt
çe tasarısının 32.200 ncü «Dış memleketlerde 
yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar» mad
desine ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Birinci maddenin sonunda tekriri müzakere 
ile nazara alınmasını arz ve rica ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Önerge sahibinin burada olma
yışı nedeni ile Komisyon Başkanından istirham 
ediyoruz. 

Burada, Sayın Tığlı'nın önergesinin altına 
ve not mahiyetinde birinci maddenin sonunda 
«tekriri müzakere ile nazara alınmasını arz ve 
rica ediyorum» diye bu mütalâayı tekrarlıyor
sunuz. 

Sayın Bakan, bir mütalâanız var mı efen
dim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Bir mütalâa beyan etmi
yorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir efendim. 

i BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Saym Başkan, [komisyonun mütalâası alın
madı. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâasını şu 
derkenarınızda olduğu şekilde buyurdunuz. Öy
le anladım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Alınmadı her halde Sayın Başkanım, öyle zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Okudum efendim. «Birinci 
maddenin sonunda tekriri müzakere ile nazara 
alınmasını arz ve rica ederim» buyurmuşsunuz. 
Bunu benimsediğinizi ifade ediyorsunuz. On
dan sonra Sayın Bakandan mütalâa sordum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Takririn, komisyonun takriri olduğu hususu 
anlaşılmadı, zannederim. 

BAŞKAN — Takrir, Sakarya Senatörü Mus
tafa Tığlı'nın efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili)T — 
Komisyon olarak bu takrire iştirak ediyoruz. 
Bu anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Hayır, yazılı ifadeniz olduğunu, 
yani... 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Oy
lama neticesi anlaşılmadı. Bir daha oylayın. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi oylar sarih olarak 
anlaşıldı. Kabul edenler dendiği zaman sâkit 
kalındı. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Oy
lama yapılmıştır. Tekrarı mümkün değildir. 

BAŞKAN — Evet, reddedilmiştir. 
Üçüncü takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kuruluş halinde bulunan Devlet Mühendis

lik ve Mimarlık Akademilerinin ihtiyacını kar
şılamak üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
31.422 «3423 sayılı Kanunla idare edilen mes
lekî ve teknik öğretim okulları döner sermaye
sine» maddesinden kesilen 1 000 000 liranın 
800 000 lirası 12.413 ncü maddeye, 200 000 li
rası da 15,277 nci maddeye aktarılmış bulun-

I maktadır. 
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Kesilen bir milyon lira, döner sermayeyi ak
satacağından, 1 000 000 liranın aynı bakanlık 
bütçesinin 32.111 nci maddesindeki 44 000 000 
liradan karşılanması yerinde olacaktır. 

Bu suretle değişiklik yapılmasını arz ve tek
lif ederim, 

Balıkesir 
Cemalettin înkaya 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin înkaya, ay
rıca önergenin izahını yapacak mısınız? 

CEMALETTİN ÎNKAYA (Balıkesir) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan mütalâanızı rica 
edeyim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Mahzur görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, sizin 
mütalâanız nasıldır efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
İltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon Sa
yın Başkanı iltihak ediyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendini: 

Birinci maddeyi kabul buyuranlar önerge 
dairesindeki değişiklikle tekrar okutuyorum, 
efendim: 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Birinci okumada (A/l) cari harcamalarına ait 
rakam yanlış yazılmış, yanlış olarak okunmuş
tur. O bakımdan yeniden okunması icabediyor. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/1) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 653 452 108) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 164 928 349) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 37 milyar 092 
milyon,,, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
15 milyar olacak efendim. Doğu rakam 
15 274 389 848 liradır. 

Not : Tekriri müzakere yolu ile. 
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BAŞKAN — Bir matbua hatası olduğu ifa
de ediliyor. Maddeyi tekrar okutuyorum efen
dim, 

Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 653 452 108) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 164 928 349) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 15 274 389 848) 
lira ki, toplam olarak 37 092 900 305 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Tekrar bir diyeceğiniz var mı 
efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Toplamda hata var efendim. Yapılan değişik
liklerle beraber oylarsanız resmî rakamı oylarız. 

BAŞKAN — Kabul edilen önerge ve oku
nan cetvellerle birinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2 .— Genel bütçenin gelirleri, bağlı 
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(31 642 770 305) lirası normal kaynaklardan, 
(4 650 000 000) lirası da özel kaynaklardan 
olmak üzere (36 292 770 305) lira tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelinin bölümlerini oku
tuyorum efendim. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

B/l — Vergi gelirleri 
51.000 İrat ve servet vergileri 29 550 000 001 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

54.000 Gelir üzerinden alınan 
vergiler 10 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

55.000 Servet ve servet trans
ferleri üzerinden alınan 
vergiler 1165 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 



O. Senatosu B : 37 4 . 1 . 1971 O :• 4 

56.000 Üretim üzerinden alman 
vergiler 6 330 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

57.000 Harcamalar üzerinen alı
nan vergüer 1 020 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

58.000 Hizmetler üzerinden alı
nan vergi ve harçlar 3 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

59.000 İthalât üzerinden alınan 
vergi ve resimler 7 215 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B/2 — Vergi dışı normal gelirler 
61.000 Devletçe yönetilen kurum

lar hasılatı ve Devlet pay
ları 313 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Devlet patrimuvanmın ge
lirleri 375 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 1 404 200 304 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B/3 — Özel gelirler ve fonlar 
71.000 Özel gelirler ve fonlar 4 650 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveline ait bö
lümlerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki (800 000 000) liralık 
fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 4. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci üçer 
aylık tevziat birlikte yapılabilir. Maliye Bakan
lığı ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, libe
rasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi 
şartları göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edilen önerge dairesin
de, (Tadil önergesi yok) maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Mulhaisebfei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi igereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli, 

c) Gelecek yıllara igeçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — Devlet gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden teralküm eden (100) 
milyon liralık hisseden 1971 malî yılı içinde 
tahsil 'edilecek <kısmı, (B) işaretli cetvelin (çe
şitli gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
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Madde 7. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitini Bakan
lığı tarafından idare edilecek okul pansiyon
ları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık okulları öğrencierinden 1971 yılı 
içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi bağlı (B) cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 8. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara 
ait gösterge tablosunda yer alan gösterge ra
kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1971 
yılında (7) katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 9. — İntıJbak işlemleri tatmamlanarak 
kurumların kesin kadro ihtiyaçları tesbit edi
linceye kadar 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunda gösterilen kadrolar, 1971 bütçe yılı için 
de geçerlidir. 

Bu kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulu
nan Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet me
murları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapıla
cak intibakları için kullanılır. İntılbaMar so
nunda boş kalan kadrolar iptal edilir. 

Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak 
ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışı, 1971 
Ibütçe yılı içinde ilgili kurumun teklifi ve Mali
ye Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakan
lar Kurulunca tesibit edilir. 

Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullana
cakları yurt dışı kadroların sınıflar ve derece
ler itibariyle sayısı 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen iş
gal edilen kadro sayısını geçemez. 

057 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere 
göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hata
lar veya it'irazlı işlemler sonucunda yapılması 
gereken düzeltmeler dolayısiyle Maliye Bakan
lığının teklifi üserine kadro iptali veya ihdasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro 
yetersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi 
halinde kurumlara tahsis edilmesi gereken kad
rolar ekli TK cetvelinde (Torba Kadrolar) gös
terilmiştir. 

Bir kuruma bu kadrolardan tahsis yapılalbil-
mesi için : 

a) Hizmetin görülmesinde mutlak zorun-
luk bulunması ve (bu hizmetin mevcut kadro
larla yürütülememesi, 

flb) îhlüyaç duyulan kadroların diğer hiz
metlerden yapılacak kadro aktarmaları ile kar
şılanamaması, 

c) Bu kadroların verilmesi konusunda Dev
let Personel Dairesinin görücünün mevcudol-
ması, 

d) Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar veril
mesi, 

şarttır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceleri
ne girecek kadrolar ve bu kadroların unvan
ları aynı Kanunun 34 ncü maddesi hükümleri 
çerçevesinde 1971 malî yılı içinde Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde tesbit edilen bu 
kadrolara usulü dairesinde yeniden atanmıyan-
ların eski kadroları «kişiye has» kadrolar olarak 
muhafaza edilir ve herhangi suretle boşalması 
halinde bu kadrolar iptal edilir. 

Bakanlar Kurulunca 1, 2, 3 ve 4 ncü derece
lerde olduğu tesbit edilen görev yerlerine ye
niden atananlardan bu görevi daha önce kad
rosunu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta 
olanların bu göreve ilişkin eski kadrolarında ge
çirdikleri süreler kademe ilerlemesinde dikkate 
alınır. 

Kadro cetvellerinde yer alan kadrolardan 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelere girmiyenlerin unvan
ları unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar 
yeni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kurumun 
teklifi üzerine Başbakanlık Devlet Personel Da
iresince tesbit edilir. 

Bu madde hükümleri Katma Bütçeler için 
de uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı hakkında 
bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 
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1322 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Baş
kanlığına verilen kadrolar kaldırılmış yerine 
ekli kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil önerge
leri vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 9 ncu 

maddesinin son fıkrasının, ekli gerekçede göste
rilen sebeblerle, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Adana Zonguldak 
Muslihittin Yılmaz Mete Mehmet Ali Pestilci 

Ankara Niğde 
Mahmut Vural Hüseyin Avni G-öktürk 

Madde 9. — (Sonuncu fıkra) 
«Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum

hurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 
ve Sayıştay Başkanlıkları, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan 
görevlerde olanlar hakkında bu maddenin 1 nci 
fıkrası hükmü uygulanmaz.» 1322 sayılı Kanunla 
Cumhuıiyet Senatosu, Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay Başkanlıklarına ve hâkimlik ve Savcı
lık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sa
yılan görevlerde olanlara verilen kadrolar kal
dırılmış, yerine ekli kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Mete, izahanı yapacak 
mısınız efendim? 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Muhterem Başkanım, sayın komisyonun ve 
Sayın Bakanın izahlarını dinlersem, izahata bel
ki lüzum kalmaz ve muhterem Senatoyu işgal et
memiş olurum. 

BAŞKAN — Önergenizi tekrar ediyorsunuz. 
Sayın Bakan mütalaanız? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, evvelâ sayın 
komisyonu dinliyelim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) 
— (Sayın Başkan, takririn Senatoda oylanıp 
oylanamıyacağı hususunda bir kanat sahibi 
olamadık. Çünkü, takrir birçok kadroları ihti
va etmektedir. Tabiatiyle kadroların da bir 
karşılıkları vardır. Ancak, bu kadroların karşı

lıkları bütçede mevcut mudur, yoksa bir artma 
mı vardır, bunun tetkikine vakit bulamadık 
efendim. Esas itibariyle mâkul bdr takrir ola
rak görünüyor. Fakat Anayasaya aykın bir iş
lem yapma düşüncesi de bizi müspet mütalâa 
vermekten alıkoyuyor. Mesele, komisyonumuz
da incelenecektir. Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, komisyonda 
inceleneceğine göre, şu anda bir mütalâada bu
lunmam mümkün değildir. Tetkik etmemiz lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi incelenme ih
tiyacının bulunduğu derkâr. Ancak, komisyo
na madde geri alındığı takdirde bütçe müzake
relerinin de inkıtaa uğnyacağı tabiîdir. Komis
yonun Sayın Başkanının mütalâası önergeye 
katılmama niteliğini esas itibariyle taşımakta
dır. Bütçe, Anayasamızın 94 ncü maddesi mu
cibince, incelenmek üzere tekrar komisyona 
gittiği zaman reddi kapsıyan bir mütalâa kar
şısında önerge sahibinin bir mütalâsı olacak mı 
efendim? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkanım, bizim hazırladığımız takrir 
mahza maddeye malî külfet getirmiyorsa da 
gerek komisyonun, gerekse Hükümetin komis
yonda inceleme arzularını yerinde görmekte
yim. Binaenaleyh, bütçe Senatodan çıkıp Millet 
Meclisine gitmeden evvel komisyonda bir kara
ra bağlanmasını vadederlerse biz takririmizi 
geri alırız. 

BAŞKAN — Onu vadediyorlar zaten. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) 
— Zannediyorum, usule en uygun beyan zatıâ-
linizin beyanı. Şöyle ki, takrir oya konulup 
reddedildiği takdirde, esasen komisyon adına 
beyanda bulunurken de takririn mâkul olduğu
nu ancak inceleme ihtiyacında bulunduğumuzu 
belirtmiş idim. Bu takrir Yüce Senato tarafın
dan reddedilse dahi, şahsan Senatodaki bu mü
zakereler bizi komisyon olarak takriri incele
meye sevk edecektir. Takrir geri alındığı tak
dirde, komisyonun toplantısında bu meseleyi 
inceleyip incelememe konusu ise ortadan kalk
maktadır. Çünkü, Karma Komisyon toplantı
sında ancak Senatoda yapılan değişiklikler 
görüşülür. 
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BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Sayın 
inkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Aynı şeyleri söyliyecektim, bütçe Yüce Sena
todan geçtikten sonra komisyonda görüşmek 
mümkün değildir, bunu -ifade etmeli istedim. 
Sayın Komisyon başkanı gayet güzel ifade et
tiler. 

BAŞKAN — önerge sahibi, komisyon sayın 
başkanının komisyonda tekrar ele alınıp ince
lenmesini vadettiği takdirde ısrar etmedikleri
ni ifr.de ediyorlar. Bu mânada değil mi efen
dim? 

MUİSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Efendim, bu arada bir usul münakaşası çıktı. 

BAŞKAN — Usul münakaşası çıkmadı, ko
misyon başkanının mütalâası var. 

MUİSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, «eğer 
bu takrir geri alınırsa, yani burada görüşülüp 
reddedilse dahi biz komisyonda inceliyebiliriz» 
Şimdi, bu incelemeden mahrum olma ihtimali 
var. Bu sebeple ben takririmi geri almıyayım. 
Yalnız şunu arz edeyim, yalnız takririmiz kabul 
edildiği takdirde eğer yapılacak incelemeler
den sonra bütçeye bir yük tahmil ediyorsa o 
zaman, bundan sonraki komisyon toplantısında 
ve Millet Meclisinde bu takririn ve bu konu
nun reddedilmesi daha kolay olacaktır. Bina
enaleyh ben, takririmin kabul edilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, esasen gider artırıcı bir 
teklif şu safhada mümkün değil. 

Şimdi komisyonun ve Hükümetin mütalâası 
dinlendi, önerge sahibi de mütalâasını verdi. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Efendim, bu husus gider artırıcı olarak gözü
küyor. Çünkü, bütçe kanununa ekli cetveller, 
artırıcı bir cetveldir, adedler artmaktadır. Bi
naenaleyh, bunun gider artırıcı bir teklif oldu
ğu gayet açıktır, öyle olunca da Anayasaya 
göre burada gider artırıcı teklif yapmaya im
kân yoktur, oylamak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin İnkaya, gi
der artırıcı niteliğini kesinlikle komisyon baş
kanı ifade edemedi. Keza Sayın Bakan da ko
misyon başkanının izahı muvacehesinde mese
lenin muhtacı tetkik olduğunu ifade etti. Bu 

itibarla bu sarahat dâhilinde gider artırıcı ni
telikte görülmüyor. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, aksi sabit değil. Yani mesele 
muallâktadır. Gider artırıcı mıdır, değil midir, 
Muallâkta olan bir meseleyi bir ihtimal üzerine 
oylamaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Cemalettin inkaya, 
gider artırıcı nitelik taşımadığını teklif sahibi 
de komisyon başkanı da ifade ediyor. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Ben, gider artırıcı olduğunu iddia ediyorum. 
Gider artırıcı bir teklifin de oylanması müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Bir usul teklifi sevk edilmiş
tir. Sayın inkaya'nın mütalâasının leh ve aley
hinde konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 
Olmadığına göre gider artırıcı bir teklif nite
liğini taşıyan bu önergenin oylanıp oylanmaya
cağı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Oylansın mı, oylanmasın mı? 

BAŞKAN — Evet, efendim. Oylansın mı 
oylanmasın mı? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Oylamayı mı oylanmamayı mı teklif ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Oylanması, evvelâ müspet olum
lusu teklif edilir. Ondan sonra olumsuzu tek
lif edilir. Oylanması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyecıler... («An
laşılmadı» sesleri) tekrar ifade edeyim. Vuzu
ha kavuşturalım. Sayın Cemalettin İnkaya bu 
teklifin gider artırıcı nitelikte bulundğunu ve 
bu itibarla Anayasanın hükmü muvacehesinde 
böyle bir teklifin oylanamıyacağını ifade etti
ler. Şimdi, bu, bir usul teklifidir. Lehinde, 
aleyhinde söz söyliyen olmadı. Bu nedenle bu 
teklifin bu karakterde görülüp görülmediğini 
yani, oylanıp oylanmıyacağı hususunu oylarını
za sunuyorum. Sayın Cemalettin İnkaya'nın 
teklifini kabul edenler... Yani oylanamıyacağını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Oylanamıya-
cağı kabul edilmiştir. 

Komisyonca ayrıca tetkiki yapılacaktır. («în-
celiyemez» sesleri) inceler efendim. Bir önerge 
daha var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 9 ncu 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında teklif. 

Gerekçe : 
Malûmları olduğu üzere bir kısım bakanlık

lar teşkilât kanunlarının bulunmaması ve bir 
kısmının da teşkilât kanunu mevcudolmasma 
rağmen bir hayli eskimiş ve ihtiyaca cevap ver
mekten uzak ıbulunması sebebiyle, 440 sayılı Ka
nunun geçici 8 nci maddesine istinaden kendi
lerine "bağlı kuruluşlardam personel çalıştırmak 
suretiyle görevlerini sürekli olarak yürütmek
tedirler. 

Bu tatbikat 657 sayılı Kanun yürürlüğe gir
dikten sonra dahi her yıl Bütçe Kanununa ko
nan ıbir madde ile yürütülegelmektedir. 657 
sayılı Kanunun malî hükümleri yürürlüğe gir
miş olmakla beraber, 10 - 15 yıldan beri geınel 
müdür yardımcısı, şube müdürü olarak başariy-
le çalışan elemanların ayrılması halinde, göre
vin süratle yürütülmesinin aksaması önlenemi-
yecek ve personel ihtiyacı da kısa ıbir dönemde 
gMerilemiyecektir. Ayrıca yeni alınacak perso
nel sebebiyle !bütçeye büyük bir külfet yüklen
miş olacaktır. 

öte yandan 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
numun 86 - 91 nci maddeleri Ticaret Bakanlığı
na birtakım görevler tahmil etmiştir. Anaya
sanın 51 nci maddesi ve İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı 1971 yılı icra programı esprisi içe
risinde bu görevlerin aksamadan yürütül
mesi, örnek anasözleşmelerin ve kooperatiflerin 
muhasebe yönetmeliklerinin hazırlanması, tef
tiş ve denetimlerinin zamanında ifası, üst örgüt
lenmelerin tamamlanması, kooperatifçilik eğitim 
merkezinin kurulması, 2836 ve 2834 sayılı ka
nunlar ve bunlara ilişkin anasözleşmelerde ge
rekli değişikliğin yapılması mevcut personel
den bir süre daha faydalanılmasını zaruri kıl
maktadır. 

Bu hususlar göz önüne alınarak 1971 Bütçe 
kanunu tasamsıımn 9 ncu maddesine aşağıdaki 
metnin ithal edilmesini arz ve rica ederiz. 

İlâve fıkra teklifimiz : 
12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirak
ler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesin-

4 , 1 . 1971 O : 4 
deki 3 yıllık süre 28 . 2 . 1972 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Burdur Samsun 
Faruk Kmaytürk Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, Sayın Rende
ci, izahını yapacak muisımız ayrıca efendim? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Takrir 
gerekçeli. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Zaten, tak
rir gerekçeli. 

BAŞKAN — Evet gerekçeli. Sayın Komis
yon Başkanı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
İltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Siz 
IMALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, zabıtlara geç
mesi bakımından şu mütalâalarımın tesbitini is
tiyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kamunu işte bu 
kabil tatbikatı da önlemeyi istihdaf etmektedir. 
Bu kanuna göre, 657 sayılı Kanuna göre 1327 
sayılı Kanuna göre artık kadrosu başka bir ida
rede, başka bir teşekkülde o kadrodan maaş 
alan memur da başka bir vekâMte veya başka 
Ibir kurumda vazife görür, maaşını da başka 
bir taraftan alır tarzındaki tatbikata son ver
mektedir 657 sayılı Kanun. Ve bu kanunun dü
zelttiği noktalardan birisi de budur. O halde 
mesele nasıl halledilecektir Meselenin halli doğ
ru şekilde şöyle olmak lâzungelir. Eğer o hiz
mete o vekâlette lüzum varsa o hizmetin öne
mine göre bir kadro verilmek lâzungelir. O 
kaldroya da bu zevatın tâyin edilmesi iktiza 
eder. Bu muamele yani, kadro verilmesi mua
melesi tamamlanıncaya kadar akla gelefbilir ki 
bu basit bir şeydir, kadroyu verim de halledi-
verin. Halbuki kadro analizi yapılacaktır, o işim 
önemi ölçülüp biçilecek ve ona göre bir derece 
verilecektir. Bu muamele tamamlanıncaya ka
dar hizmetim aksamaması noktasından geçici 
olarak, bunun devamını temin eden bir önerge
dir, bu bakımdan katıhiyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeyi Sayın 
Balkan ve Komisyonun Sayın Başkanı kabul et
tiler, loylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Bir önerge daha var, okutuyorum efendm. 
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Yüce Senato Başkanlığıma 
Oerekçe : 
Halen teşkilât kanunu ibulunmıyan bakanlık

larda hizmetlerin bakanlığa bağlı ve ilgili ku
ruluşlar kadrolarından maaş almak suretiyle 
çalıştırılan personel ile yürütüldüğü malûmları
dır. («Diğerinin aynı» sesleri) 657 sayılı Dev
let memurları Kanunu ve ekleriyle 1322 sayılı 
Genel Kadro Kamunu hükümlerine göre yapılan 
intibakların... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, arkadaşlarımın 
maksadına uygundur, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam, bir önerge daha var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bütçe kanunu tasarısının 

9 mcu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklf ederim. 

Erol Yılmaz Akçal 
Bütçe Karma Komsyonu Başkanı 

Madide 9. — «İntibak işlemleri tamamlanarak 
kurumların kesin kadro ihtiyaçları tesbit edilin
ceye kadar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda 
gösterilen kadrolar, 1971 bütçe yılı için de ge
çerlidir. 

Bu kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulu
nan Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu çerçevesinde yapılacak intibak
ları için kullanılır, intibaklar sonunda boş ka
lan kadrolar iptal edilir. 

Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak ve 
(kurum içimde üniteler itibaryle dağılışı, 1971 
bütçe yılı içinde ilgili kurumun teklifi ve Mali
ye Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilir. 

Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullana
cakları yurt dışı kadroların sınıflar ve dereceler 
itibariyle sayısının tesbitinde 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte iş
gal edilen kadro sayısı esas alınır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kamununa 1327 
saydı Kanunla eklenen ek geçici maddelere göre 
yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar ve
ya itiraalı işlemler sonucunda yapılması gereken 
düzeltımeler dolayısiyle Maliye Bakanlığının 

teklifi üzerine kadro iptali veya ihdasına Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro ye
tersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi, veya 
bu görevin teşmili sebebiyle ihtiyaç hâsıl olması 
halinde kurumlara iç ve dış kuruluşları içici tah
sis edilmesi gereken kadrolar ekli TK cetvelinde 
(Torba kadrolar) gösterilmiştir. 

Bir kuruma hu kadrolardan tahsis yapılabil
mesi için : 

a) Hizmeltin görülmesinde mutlak sorunluk 
bulunması ve bu hizmetin mevcut kadrolarla yü-
rütülamemssi, 

b) İhtiyaç duyulan kadroların diğer hizmet
lerden yapılacak kadro aktarmaları ile karşı
lanamaması, 

c) Bu kadroların verilmesi konusunda Dev
let Personel Dairesinin görüşünün mavcudol-
maısı, 

d) Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca karar veril
mesi, 

Şarttır. 

657 saydı Devlet Memurları Kanunna ek 
gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecele
rine girecek kadrolar ve bu kadroların unvan
ları aymı kanunun 34 ncü maddesi hükümleri 
çerçevesinde 1971 malî yılı içinde Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde tesbit edilen bu 
kadrolara usulü dairesinde yeniden atanmıyan-
larm eski kadroları «kişiye has» kadrolar ola-
rk muhafaza edilir ve her hangi suretle boşal
ması halinde bu kadrolar iptal edilir. 

Bakanlar Kurulunca 1, 2, 3 ve 4 ncü derece
lerde olduğu tesbit edilen görev yerlerime yeni
den atananlardan bu görevi daha önce kadrosu
nu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta olan
ların bu göreve ilişkin eski kadrolarında geçir
dikleri süreler kademe ilerlemesinde dikkate 
alınır. 

Kadro cetvellerinde yer alan kadrolardan 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelere girmiyemlerin unvanları, 
unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar ye
ni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kurumun tek
lifi üzerine Başbakanlık Devlet Personel Daire
since tesbit edilir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeler için de 
uygulanır. 
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Cumihııriyet 'Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı halikında 
bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 
1322 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Baş
kanlığına verilen kadrolar kaldırılmış, yerine 
ekli kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Buyuranı Saym Komisyon Baş
kanı. önerge sizin, ayrıca izahını yapacak mı
sınız? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Zannetmiyorum efendim, önerge gayet açıktır, 
'Sayın Başkan, izahına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 9 ncu madde

nin tadili haManda Komisyonun Sayın Başkanı 
tarafından verilen değişiklik önergesini okut
tum, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, 9 ncu madde Sayın Komisyon Başka
nının tadil teklifi dairesimde kabul edildi. Bun
dan evvel kabul edilen bir fıkra ilâvesini muh
tevi önerge de kabul edildi. Bu önerge, evvel
ce kabul edilen ve bir fıkradan ibaret olan öner
ge, şimdi kabul ettiğimiz 9 ncu maddeye dâhil 
değil mi 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Evvelce kabul edilen önergedeki fıkra 9 ncu 
maddenin bu şeklinin sonuna ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — İlâve edilecektir. Bu nedenle 
evvelce kabul edilmiş olan 9 ncu maddeye bir 
fıkra ilâvesini kapsıyan önergeyle birlikte Ko
misyonun Sayın Başkanı tarafından önerilen ve 
bu kere kabul edilmiş olan iki önergeyi tekrar 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edilen 9 ncu mad
deye ilâve kaydiyle. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

îki önerge kabul edilerek madde, ilâve fık-
ralı olarak yeni şeklini almıştır. 

Yalnız bir noktayı açıklıyayım. Demin bir 
sürçülisan oldu. Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'
nin önergesinin artık Komisyonda da incelen
mesine imkân yok. Kasdımız, Millet Meclisinde 
tekrar edilebileceği, bu arada önergeye ilişik 

kadroların ayrıca gider artırıcı karakterde olup 
olmadığının incelenmesine matuftur. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Sayın Başkan, usul hakkında zatıâlinizin bir dü
şüncenizi öğrenebilir miyim? 

Bütçe Karma Komisyonunun hangi meselele
ri inceleyip, hangisini inceliyemiyeceği hususu 
şahsınızın bir beyaniyle takyidedilmiş oluyor. Bi
zim Karma Komisyon olarak anlayışımız bu şe
kilde değildir, efendim. Her hangi bir üyemizin 
müracaatında tetkik edilip usulî bir karara va
rılamayacağı, incelenemiyeceği hakkında bir ka
rarımız mevcut değildir, beyanım da o şekilde
dir Sayın Badkan, arz ederim. 

BAŞKAN — Becıim buradaki beyanım bir 
sürçü lisanın tavzihi karekterindedir. Komisyo
nu bağlıyacak nitelikte olamaz. G-enel Kurul ka
rarma iktiran etmilyen Başkanvekilinin müta
laası higbir zaman bağlayıcı olamaz, onun içine 
giremez. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Teşekkür ederim. 

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 s ayin Kamunla değişik 156 ncı 
maddesine istinaden tesbit edilecek kurumların 
yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev 
alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 nci 
maiddeye göre tesbit edilen aylık tutarlarından, 
alınacak vergi ve kanunlar gereğimce yapılacak 
bütün kesintiler indirildikten sonra, (Kefalet 
Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmı ile 10 
Ağustos 1970 tarihli Devalüasyon kararından 
öne3 bu memurların eline, bulundukları mem
lekete göre geçen miktar arasındaki farkın top
lanması suretiyle bulunacak miktarı (1) emsal
le çarpılmasiyle bulunur. 

BAŞKAN — 10 ncu maddenin tadili Sayın 
Komisyon Başkanı tarafından önerilmiştir, öner
geyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bütçe Kanunu tasarısı

nın 10 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 
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Madde 10. — ©57 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 156 ncı 
maddesine istinaden kurumların yurt dışı kuru
luşlarına dâhil kadrolarında görev almış olan 
Devlet memurlarının aylıkları için aynı kanu
nun 157 nci maddesinin öngördüğü şekilde kat
sayılar tesbit edilip işbu Bütçe Kanununa ek bir 
kanunda gösterilinceye kadar bu memurlara, 
1327 sayılı Kanun uyarınca intibak ettirildikle
ri derecelerle 1 Aralık 1070 den sonra terfi ve
ya atama suretiyle getirildikleri yeni derecele
rin aylıkları, tekabül ettiği eski derecelere gö
re 10 Ağustos 1970 tarihinden önce bulunulan 
memlekette ele geçmesi gereken döviz miktarı
nı geçmiyecek şekilde ödenir. Şu kadar ki, 10 
Ağustos 1970 den önce parasının resmî kurunda 
yapılan değişiklik sebebiyle ele geçen döviz mik
tarları azalmış olan ve bu azalmayı telâfi ede
cek herhangi yeni bir emsal tesbit edilmemiş bu
lunan memleketlerdeki aylıklar yabancı memle
ketin döviz kurunda vukubulan değişiklikten 
önceki döviz miktarı üzerinden ödenir. Ödene
cek dövizlerin Türk Lirası tutarları ile memu
run bulunduğu derece ve kademenin kesintili 
yurt içi aylık tutarlan arasındaki fark maaş 
bordrolarında «Dış memleket tazminatı» adı ile 
açılacak ayrı bir sütunda gösterilir ve bu tazmi
nat vergiye tabi tutulmaz. 

Dış kuruluşlarda çalışan idari memurlarla 
telsizcilerin aylıkları da aynı esaslar dâhilinde 
muameleye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi üzerinde 
söz istiyen?.. Yok. (Sayın Bakan, katılıyor musu
nuz? 

MALİYE BAİKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının önergesi
ne Sayın Bakan da katılmaktadır. Oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir efendim. 

10 ncu madde tadil önergesindeki şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Kurumların yurt dışı kuruluş
larında bütçe kanunlarının (D) cetveline göre 
veya Teşkilât Kanunlarına müsteniden ücretli 
veya sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 
30 . 10 . 1970 tarihine kadar alınan ve halen ça
lışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
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olup da 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre in
tibak işlemleri yapılanların yurt dışı aylık veya 
ücretleriyle ilgili esaslarla; mezkûr tarihten 
evvel veya sonra alman yabancı uyruklularla 
henüz intibak işlemleri yapılmamış Türk uyruk
luların istihdam ve ücret statülerinin tesbitine 
kadar 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den önceki esas ve emsallere göre ellerine ge
çen döviz miktarları üzerinden aylık ve ücret
lerinin ödenmesine devam olunur. 

Bunlardan kurumlarınca terfi ettirilecekle
rin, yeni terfi ettirildikleri derece, kademe ve
ya ücret seviyesindeki aylık ücretleri 1327 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
esas ve emsallere göre hesaplanacak döviz mik
tarı üzerinden ödenir. 

Yeniden işe alınacak personelin dövizle öde
necek aylık veya ücreti yukardaki fıkrada be
lirtilen esas ve emsallere göre tesbit ve tediye 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 657 sayılı Kanunla uygulan
masına son verilen 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı Yönetmelik hükümlerine göre veya (E) 
cetvelinden alman kadrolarda istihdam edilmek
te iken yabancı uyruklu oldukları için Devlet 
Memurluğuna intibakları yapılamıyan kimseler, 
ücretlerinin aylık tutarı veya yevmiyelerinin 30 
günlük tutarı esas alınmak suretiyle, 1971 büt
çe yılında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Tadil önergesi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 203 - 205 nci maddeleri gereğince 
ödenecek olan aile yardım ödeneği 1971 malî 
yılı içinde de yalnız çocuklar için verilir. 

Bu ödeme beher çocuk için 10 lira olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci maddesi gereğince ödenecek 
olan doğum yardımı ödeneği 1971 malî yılı için 
kesintisiz 200 lira olarak ödenir. 
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İBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 15. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 176 ncı 
maddesi gereğince tesbiti öngörülen saat ba
şına ödenecek ders ve konferans ücretleri için, 
1970 malî yılı Genel Bütçe Kanununa ek kanun
da belirtilen miktarlar 1971 malî yılında da ay
nen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 178 nci 
maddesi gereğince, 1971 malî yılında meslekler 
itibariyle saat başına ödenecek fazla çalışma üc
retleri 1970 malî yılı Genel Bütçe Kanununa 
ek kanunda tesbit edilen esaslar ve miktarlar 
üzerinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 17. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 6 ncı kısmının sonuna 1327 sayılı 
Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek madde 
gereğince, 1971 malî yılında meslekler itibariy
le Ödenecek işgüçlülüğü, is riski ve teminindeki 
güçlük zammı, 1970 malî yılı Genel Bütçe Kanu
nuna ek kanundaki esaslar ve miktarlar üzerin
den ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 18. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1971 bütçe 
yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 
sözü geçen kanunun 38 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de 
bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
kurumların satmalacakları taşıtların âzami sa
tmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

4 . 1 . 1971 O : 4 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara alt formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerindü tadil 
önergeleri var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe Kanununun 19 ncu maddesi

ne bağlı (E) işaretli cetvelin C. Senatosu ve 
Millet Meclisi bölümünün, Üyeler Tedavi Gider
leri, kısmında mevcut formülün yerine aşağı
daki formülün konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

Üyeler Tedavi Giderleri : 
Üyeler ile kanunen bakmakla yükümlü ol

dukları kimselerin tedavileriyle ilgili bilûmum 
giderler. Başkanlık Divanınca tesbit edilecek 
esaslara göre, 11.370 nci maddeden ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin İnkaya, öner
geniz hakkında ayrıca açıklama yapacak mısı
nız? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ha
yır yapmıyacağım. 

BAŞKAN — Komisyonun Sayın Başkanı? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

SBOL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Takdire bırakıyoruz. 
EAŞKAN — Sayın Bakan takdire bırakıyor

lar, Komisyon katılıyorlar, önergeyi oylarınıza 
L-unuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gider ter

tiplerinden yapılacak harcamalara ait formülün 
(R) işaretli cetveline ekli gerekçede gösterilen 
sebeplere binaen aşağıdaki bölümün ilâve edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Zonguldak 
M, Yılmaz Mete M. Ali Pestilci 

Ankara Niğde 
Mahmut Vural H. Avni Göktürk 
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Danıştay Başkanlığı kurs giderleri : 
Başkanlık bünyesinde veya haricinde açıla

cak kurs, seminer, dil kursları ve hizmet içi eği
timin gerektirdiği her türlü giderler 12.000 nci 
bölümde yer alan yolluklar ve gündelikler ha
riç ve teşkilât içinden ve dışından temin oluna
cak zevata saat başına 100 lirayı geçmemek 
üzere Başkanlık onayı ile tesbit ve tâyin edile
cek miktarlarda verilecek ders ve konferans üc
retleriyle yolluklar 14.510 ncu maddeden öde
nir. 

Gerekçe : 
Danıştay bütçesinde 29 Nisan 1970 gün ve 

13483 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Hiz
met içi eğitim yönetmeliğine» göre Danıştay 
meslek mensuplarından kanun sözcüleri ile baş
yardımcı ve yardımcıların başta idare ve Ana
yasa hukuku olmak üzere gerekli görülecek hu
kuk dallarındaki bilgilerini artırmak amaciyîe 
kurslar tertibclunacak ve bu kurslardaki kon
feranslar Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlileri ile Danıştay meslek mensupları ve 
konularında bilgileriyle temayüz etmiş zevat 
tarafından verilecek ve ayrıca özellikle idari 
dâvalar ve Danıştay idari ve kazai içtihatla-
riyle ilgili konularda seminer mesaisi şeklinde 
bilimsel araştırma ve incelemeler yapılacak ve 
yine Danıştay kanun sözcüleri, Başyardımcı ve 
yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin belirli 
bir seviyeye ulaştırılması amaciyîe Danıştayda 
veya belli edilecek bir kuruluşta yabancı dil 
eğitimine tabi tutulacaklardır. 

Bütün bu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
ni sağlamak üzere Danıştay bütçesinin 14.510 
ncu bölümüne 160 000 lira ödenek konmuştur. 

Bütçe kanun tasarısının gider tertiplerinden 
yapılacak harcamalara ait formülün (R) işaret
li cetvelinin «Kurs giderleri» bölümünde teşki
lât dışında temin olunacak zevata saat başına 
30 lirayı geçmemek üzere ders ve konferans üc
reti verilmesi öngörülmüştür. Ankara ve istan
bul Üniversitelerinden davet edilecek profesör 
ve öğretim görevlilerinin bu miktar ücretle kon
ferans vermeleri seminer yapmaları mümkün 
değildir. Bu nedenle Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarına verilen 
yetkide olduğu gibi, Danıştay Başkanlığının da 
eğitim faaliyetlerinin konulan ödenek çerçeve

sinde yürütülmesini sağlamak üzere kurs gider
lerinin ayrı bir (R) formülü esasına göre sarfı
nın yapılması zorunlu ve faydalı görülmüştür. 

BAŞKAN — önerge sahipleri yok. Gerekçe
lerini okuduk. Komisyon Başkanı lütfen müta
lâanız efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Tüm Devlet teşkilâtını alâkadar eden bir mese
ledir ve yeni bir ayarlama yapılacaktır. Bu se
beple münferit bir teşekkül için böyle bir şeye 
iştirak edemiyeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ve 
Sayın Bakan katılmadılar, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Öner
ge reddedilmiştir efendim. 

Biraz evvel kabul buyurulan önerge ve oku
nan 19 ncu maddeyi bağlı (R) cetveli ile ve 
kabul edilen önerge ile birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Tadil 
edildiği şekilde (R) cetvelindeki kayıtla kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lıklarla ilgili tertipleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 21. — Kanunla tesbit edilen kadroya 
müstenit aylık tertipleri ile bunlarla ilgili taz
minat, ödenek ve emekli keseneği tertiplerin
den maddeler arası aktarme ancak kendi arala
rında yapılabilir. Bu tertiplerden başka madde-

— 644 — 
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lere ödenek aktanlmaz. Bu madde hükmü katma 
bütçeler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 22. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba
kanlığı "bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kı
sımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca il
gili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yıl içinde nakden ödenmiyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil önergesi 
yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 23. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projeler dışında her han
gi bir projeye yatırım harcaması yapılamam. 
Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir pro
je numarası altında toplu olarak verildiği hal
lerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde 
kullanılacağına dair ilgili bakan tarafından 
onaylanmış programlarda gösterilen işler esas 
alınır. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kubul edil
miştir efendim. 

Madde 24, — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nuna göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı 
Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü 
personelin yeni kadrolarının dereceleri, esas 
alınmak suretiyle 1971 malî yılı yılında da uy
gulanır. Harcırah Kanununun 33 ncü maddesi
nin (a) ve Cb) bendlerinde yazılı nisibet ve 
yevmiye miktarlarına ilişkin kayitlayıcı hü
kümler uygulanmamak üzere bu madde ile 
aynı kanunun 34, 45 ve '50 nci maddeleri ge
reğince her yıl foütçe Kanunu ile t-s'sfbiti ge-
rdken misil, nis'bet ve miktarlar, ibağlı (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, (belediye hudutları haricinde va
zife gören defterdarlık kontr'ol memurları 
için en az yevnrye miktarı, £5 lira olarak tss-

bit edilmiştir. Bunların Maliye müfettişi 
ve hesap uzmanları ile birlikte memuriyet 
merkezleri dışında tertflbedilscek çalışmalara 
(katılmaları halinde gündeliklerinin bu mik
tar üzerinden ödenmesine devam olunur. 
Ayrıca Harcırah Kanununun 37 nci madde
sindeki aJsgard 4 lira yevmiye de 15 liraya 
çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 129 ncu ve 5 nci madde
leri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) sa
yılı cetvellerdeki (475) liralık tutar yerine 
6 nci derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki 
1 000) liralık tutar yerine de 1 nci derece kad
rosu esas tutulmuştur. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapa-
cakları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Babanları, Başba
kan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 
komutanları ile rösmî davete icaJbet sure
tiyle seyahat eden eşlerine ve kadro derece
leri 1 olan sulbay ve Devlet memurları, müs
teşarlar ve elçilere 'Bakanlar Kurulu kararına 
müsteniden yaptıkları daimî veya gseici 
vazife seyahatlerinde 1 nci, Ibunlann dışın
dakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı öde
nir. 

Ancak yabancı memleketlerde görevli el
çilerden diğer memleketlerde de temsil vazi
fesi verilmiş 'bulunanların yurt dışında yaptık
ları vazife seyahatleri ile elçilerden yurt dı
şında bir yere veya merkeze istişare maür-a-
diyle çağırılanlara, kararname alınmaksızın 
'birinci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şü
mulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde 
tatibdk olunacak emisaller 10 . 8 . 1970 tarihin
den evvel ödenen döviz miktarını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tesfoit olunur. 

Harcırah tesbitinde (H.) işaretli cetvelde 
gösterilen kadro ve yevmiye miktarları na
zara alınır. 

Bilimsel çalışmalar yapmak üzere yurt içi 
yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek su
retiyle yabancı memleketlere gönderilen do
çent ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 ta
rihinden önce ellerine geçen döviz nrMar-
larına eşit dövizin yeni kur farkları kurum
larınca ilgililerin yevmiyelerinin verildiği ter. 
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tiplerden ilâveten ödenmek suretiyle karşıla
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — a) Genel ve katma bütçeli ida
relerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri Maliye Ba
kanlığınca belirtilecek miktarları asacak şekil
de kredili mal ve hizmet alım ve satımı yapa
mazlar. 

b) Genel ve katma bütçeli daireler mevcut 
bütçe ödeneklerinden ne milyarlarının Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinden temin edecekleri mal 
ve hizmetler 'karşılığı olduğunu malî yılın ilk 
ayında Maliye Bakanlığına bildirmeye mecbur
durlar.. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerle Kamu 
iktisadi Teşebüsleri arasındaki cari hesapların 
ve karşılıklı borç ve alacakların mahsuben 
tasfiyesine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu fıkra kapsamına giren daire, kurum, mü
esseseler aralarındaki sözleşme hükümleri saklı 
kalmak şartiyle her ay sonu itibariyle diğer dai
re, kurum ve müesseselerden olan borç ve ala
caklarını mütaakıp ayın 15 nci gününe kadar 
Maliye Bakanlığına tevdi etmekle mükelleftir
ler 

Alacak ve borçların mahsup işlemleri, Mali
ye Bakanlığı tarafından hasırlanarak derhal ye
rine getirilir. 

Maliye Bakanlığı mahsup işlemlerinin kolay
lıkla yarine getirilmesini sağlamak amaciyle, Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin genel ve katma 
bütçeli dairelerden bütçe yılı içinde doğacak 
olan •alacaklarını bütçelerindeki ödeneklerin
den mevkuf tutturmak suretiyle tahakkuka 
bağlatmıya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Ödenekleri Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde yer alan Atatürk Üniversi
tesi ile Karadeniz Teknik üniversitesine ait ku
ruluş kanunundaki öğretim üyeleri ve yardım
cılarına ait kadrolardan 1971 bütçe yılında 
kullanılmayacak olanlar, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (L) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum... Ka

bul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe işlemleri ile ilgili hükümler : 
Madde 27. — Devlet Memurları aylıkları 

için Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.120 nci 
maddesine konulan toplu ödenekten genel ve 
katma bütçeli dairelerin ilgili tertiplerine (ay
lık, sözleşmeli personel ücreti, emekli ve sos
yal sigortalar kesenek kargılıkları ve ders gö
revi ücreti ile hâkim ödeneği) ödenek aktarma
ya ve gerekli işlemleri yapmıya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Ancak esas itibariyle masraflarını kendi ge
lirleri ile karşılıyan va sadece belli maksatlar 
için genel bütçeden Hazine yardımı alan katma 
bütçeler için bu madde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Sosyal yardımlar için Maliye 
Bakanlığı bütçesinin 12.300 ncü maddesine konu
lan toplu ödenekten genel ve katma bütçeli 
dairelerin ilgili tertiplerine (aile yardımı, do
ğum yardımı, ölüm yardımı, tedavi yardımı ve 
cenaze masrafları) yeteri kadar ödenek aktar
maya ve gerekli işlemleri yapmıya Maliye Ba-

yetkilidir. 

Ancak esas itibariyle masraflarını kendi 
gelirleriyle karşılıyan katma bütçeler için bu 
madde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 29. — Personel kanunları gereğince 
1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1370 tarihleri arası için 
tahakkuk edecek aylık farklardan, öden
mesi 1971 malî yılında yapılacak miktarlara 
ait (Sandığa tabi iştirakçilerden alınacak) 
keseneklerle (giriş aidatı, artış farkları dâ
hil) karşılık ve % 1 nisbetindeki ek 
karşılıklardan, 13!23 sayılı Kanunun ek ge
çici 11 nci ve 1327 sarılı Kanunun ek geçici 
34 ncü maddeleri gereğince T. C. Emekli San
dığına ödenmiyecek kısımları 1971 gelir büt
çesine irat koydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 30. — Devlet. Memurları Kanunu-
nunun öngördüğü yönetmelikler, hazırlanıp 
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uygulamaya geçildikçe Maliye Bakanlığı Büt
çesinin 12.120 nci (Yönetmeliklerin gerektir
diği giderler karşılığı) maddesindeki toplu 
ödenekten genel ve katma bütçeli idarelerin 
aşağıda gösterilen tertiplerine yeteri kadar 
ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

12.391 (Giyecek yadımı) 12.392 (Yiyecek 
yardımı) 12.410 (Fazla çalışma ücreti) (Üni
versitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla ça
lışma ücreti hariç) 12.571 (iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zammı) 12.600 (ödül) 
16.712 (Oörevsel temsil giderleri). 

Ancak, esas itibariyle masrafarını kendi ge
lirleri ile karşıhyan katma bütçeler için bu 
madde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 31. — Türk parası karşılıklarından 
serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi 
olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Madde 32. — Yabanca devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıkla
rından daha fazla kredi kullanma imkânı hâ
sıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını 
ilgili idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gi
der bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydet-
miye ve madde altındaki açıklamanın bu mik
tarlara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 33. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı 
Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Saha
sında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmiye ve tediye şart ve esaslarını tes-
bit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

4 . 1 . 1971 O : 4 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 34. — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin (A/2) işaretli atırım harcamaları cetve
linin etüt ve proje giderleri bölümünün 21.111 
nci «etüt ve proje giderleri» maddesindeki öde
nekten bir kısmının Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca lüzum görülen hallerde harcama amaçla
rına uygun çalışmaların yaptırılması maksadiy-
le genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili ter
tibine aktarılmasına ve bununla ilgili diğer 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla 
diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetle
rin bedellerini peşin ödiyebilir. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 35. — Genel ve katma bütçeli dairele
re dış kaynaklardan ve ayrıca uluslararası anlaş
malar çerçevesinde bağış ve kredi voliyle gelecek 
her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili her 
türlü Gümrük Vergisi ve resimlerinin ödenmesi 
maksadiyle ilgili bütçelerinde yeniden açılacak 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 36. — Millî Savunma Bakanlığı tara
fından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin beddellerini kar
şılamak maksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve 
maddeleri arasında, varılacak mutabakat üzeri
ne, karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 37. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler vs diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yap
tırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava 
meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisleri ile 
bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin yap
tırılması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı adı-
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na yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel maddeye gelir, diğer taraftan Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin (A/2) işaretli (ya
tırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay-
dolunui'. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmi-
yem kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yukarda belirtilen Devlet kurum ve mües
seseleri ile, kamu tüzel kişileri, derneklerin ve 
diğer kurumların bu madde hükmüne göre yap
tıracakları bütün işlerde ilgi! kuruluşların iha
le mevzuatını tatbika Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rmu. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 38. — 222 sayıh İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödenekleri, tesbit olunacat prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarele
rine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rmu. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 39. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı ya
tırım bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere ait (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki 
(kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 
aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 40. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 
32.000 nci bölümde yer alan «kamulaştırma ve 
sa-tınalma bedeli» ödeneklerinden lüzum görü
lenler Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibi
ne Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo 
rmu. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 41. — Dış memleketlerden getirilecek 

I malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebebi 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi gereğin
ce açılmış b^unan kredilerin akreditife tahsis 
olunan miktarlarında, malî yılın son günü iti
bariyle bedeli muhabir bankaya transfer edil
mek suretiyle çözülmüş bulunan kısma teka
bül eden mal tutarları mahsup devresi sonuna 
kadar yılı bütçesinden mahsubedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rrau. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 42. — 1971 bütçe yılı içerisinde Mil
lî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yolu iie veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet-
kilidh'. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetveliyle be
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin 
genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla yurt dışında 
kendi hesaplarına okutturacakları öğrencileri 
için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden 
gereMi miktarlarını, bağlı (B) işaretli cet
velde gelir ve bu öğrencilerin her türlü gi
derleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya ye
niden açılacak tertiplere ödenek kaydetmiye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetveli ile be
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 44. — Yabancı devletler ve millet
lerarası kurumlarla yapılmış ve yapılacak 
anlaşma hüküsüerine göre Hükümetimizle bu 
Devlet veya kurumlar tarafından müştereken 
sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz an
laşmalarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşı
lıklarından ayırarak anlaşmalarda belirtilen 
hesaplara yatırılmak üzere bütçeye gelir, öde-

I nek ve gider kaydetmiye ve bu şekilde hesap-
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lara yatırılan miktarları anlaşmalara göre il
gili devlet veya kurumlarla Maliye Bakanlığı 
arasında varılacak mutabakat esasları daire
sinde sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Yabancı devletler veya ulus-
lararsı kurumlardan yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1971 malî 
yılında elde edilecek imkânların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
bir taraftan bütçeye gelir, diler taraftan 
ilgili idareler bütçelerinin özel tertiplerine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1970 ve daha önceki yıllarda aynı mak
satlarla temin edilmiş bulunan Türk Lirası 
karşılıkları ile malzems ve hizmet bedelleri 
hakkında da yukarıda yazılı esas dâhilinde 
işlem yapılaibilr. 

Bütye ihtiyaçlarına tahsis edilecek yar
dım ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açı
lacak özel tertibine gelir kaydetmeye ve har-
eanmıyan gelir ve ödenek bakiyelerini dev
retmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — Maliye Bakanlığı, yabancı 
devletler, uluslararası kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlardan istikraz sure
tiyle sağlanan imkânları ekonominin çeşitli 
sektörlerinde gelişmeyi artırmak amaciyle an
laşmalar hükümleri gereğince kamu ve özel 
sektör kurumlarına ikraz veya devretmeye 
yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, uluslararası kurumlarca 
ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince, 
kamu ve özel sektör kurumlarına verilecek 
kredileri garanti edebilir. 

1970 ve daha önceki yıllara ait krediler 
için de bu madde hükmü çerçevesinde işlem 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hazine işlemleriyle ilgili hükümler : 
Madds 47. — Üçüncü maddede te'Sİbit edi-

| len miktara kadar iç istikraz akdine Maliye 
Bakanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz 
ni&îbeti, ihraç fiyatı, ittfa süresi ve diğer 
şartlan Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
olunur. Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bun
larla ilgili ödemeler ve istikraza ilişkin bü
tün işlemler, her türlü vergi ve resimden 
muaftır. Bu tahviller kamu kurumlarının 
yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşme
lerde teminat olarak ve Hazinece satılan millî 
emlâk bedellerinin ödenmesinde, itibarî değer
leri üzerinden kabul olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 48. — 1971 malî yılı içinde kısa 
süreli avanslar almuya, hesaplar açtırmaya, 
Hazinede birikmiş ve birikecek altınları Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devret
meye ve gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye ya
tırmak istiyecekleri paralar karşılığında en 
çok bir yıl vadeli Hazine bonoları çıkarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu madde gereğince 
çıkarılacak Hazine bonoları 2,5 milyar lirayı 

I aşamaz. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 

I kanun gereğince Hazineye açacağı kısa râ-
I deli avansın nisfbeti 1971 yılı genel bütçe 

'ödeneklerinin % 15 ni geçmemek üzere uygu-
I lanır. 
I BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu-
I yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

j Madde 49. — özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak açı-
I lan (kambiyo karşılık fonu) hesabının ak-
I tarıldığı kambiyo karşılık fonu provizyon he-
I sabi» na 1971 malî yılı içinde yatırılacak borç 

bakiyeleri, 
b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka

nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli 
I ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine da

yanılarak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 ta
rihli 5/1280 sayılı kararı gereğince tesis edi
len istikrar fonuna» yatırılacak paraların net 
bakiyesi, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
I sındaki NATO hesabında toplanan paralar-
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dan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 
e) 16 . 9 . 1980 tarihli ve 79 sayılı Kanu

nunun 5 nci maddesinin birinci fıkrası gere
ğince açılan, (akaryakıt fiyat istikrar fonu) 
nun 10 milyon lirayı asan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırıl

ması gereken borç bakiyeleri hakkında 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddde 50. —Sermayeleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar 
hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair 
kanunlarında bir hüküm bulunmıyan genel 
ve katma bütçeli dairelere bağlı döner serma
yeli isletmelerin sermaye fazlası gelirlerini 
genel bütçeye irat. kaydettirmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 51. — a) Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yönetim ve müdürler kurullarınca 
onaylanan 1970 yılı net kârları ile eski 
yıllar kârlarından ödenmiş sermayelerine mah-
subedilmiyen miktarları bütçeye gelir ve 
yıllık yatırım ve finansman programlan ge
reğince sermayelerine mahsup veya kendi
lerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek ve 
gider kaydetmeye, 

b) Ortaklık halindeki Kamu iktisadi Te
şebbüslerindeki Hazine temettü hisselerini, 
Hazinenin sermaye borcuna mahsubetmiye, 

c) Sümerbank, Etibank ve Emlâk Kredi 
Bankasında mevcut Hazine mevduatını, ku
rumların ödenmemiş sermayelerine mahsubet
miye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu işlemler Damga Resmine tabi değildir. 
BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 52. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri, 
yıllık yatırını ve finansmanı için D. Y. B. 
sının yatırım ve işletme kredilerinden fayda-
landırılabilir. 

BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 53. — a) İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve diğer Kamu iktisadi Teşefbbüs-
lerinin geçmiş yıllarda birbirlerine, genel ve 
katma bütçeli idarelere, Hazineye, Devlet 
Yatırım Bankaisma ve T. C. Merkez Bankası
na olan her çeşit borç ve alacakları ile dış 
borçlarını nakden veya hesalben tahsil ve 
tediye etmiye veya ettirmiye gerektiğinde bu 
işlemler sonuçlarını bütçeye gelir ve mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek ve gider kaydetmiye, 

b) 6 . 12 . 1960 tarih ve 1'54 sayılı, 
12 . 6 . 1963 tarih ve 250 sayılı ve 26 . 7 . 1965 
tarih ve 691 sayılı tahkim kanunları ile 
5 . 9 . 1963 tarih ve 325 sayılı Kanun ve 441 
sayılı Devlet yatırım Bankası Kanununun 
27 nci maddesi gereğince doğan Hazine borç 
ve alacaklarını yukarıdaki mahsup işlem
lerinin yapılabilmesi için, yahut yıllık yatı
rım ve finansman programının gereği olarak 
ya da küçük meblâğların hesaplardan tasfi
yesi bakımından kısmen veya tamamen erken 
tahsil ve ödemiye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
c) 250 sayılı Kanun haricolmak üzere 

(ib) fıkrasında sözü geçen, tahkim kanun
ları uyarınca yapılan erken ödeme ve mah
sup işlemleri faizsiz olarak yürütülür. Bu 
işlemler için, geçmiş yıllar vâdelerine ait 
faiz ödemesi yapılmaz ve bu kanunların tat
bikatından ötürü Hazineye borçlu olan ku
rumlardan da faiz aranmaz. 

d) (b) fıkrasında sözü geçen tahkim 
kanunları dolayısiyle Hazinenin, Türkiye Em
lâk Kredi Bankası, Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, Devlet Yatırım Bankası, Va
kıflar Bankası ve Vakıflar Oenel Müdürlü
ğüne olan borçları Devlet iç istikraz tah
villeri verilmek suretiyle tasfiye olunur. Bun
lar için de geçmiş yıllar vâdelerine ait faiz 
ödemesi yapılmaz. Ve bu fıkra gereğince ya
pılacak mahsup işlemleri sonunçlarının ge
lir, ödenek ve gider kaydının icrasında yuka
rıdaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 54. — a) Hazinenin iştiraki bu
lunan ortaklıklardaki Kamu iktisadi Teşeb
büslerin sermaye paylannı devralmıya, ge
rektiğinde diğer ortakların sermaye payla
rını da satınalmıya veya Hazine paylarını de
vir veya satmıya, artırılacak sermaye payla
rını taabhüdetmiye, 

ib) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin iştiraki 
bulunan ortaklıklardaki sermaye paylarını 
Hazineye veya diğer kamu teşebbüslerine 
devrettirmiye, gerektiğinde diğer ortakların 
sermaye paylarını satınalmıya ve artırılacak 
sermaye paylarını taabhüdetmiye, 

c) Kamu payının % 50 den fasla veya 
% 50 ye eşit olduğu ortaklıklarda, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin sermaye paylarını 
devralmıya, gerektiğinde diğer ortakların ser
maye paylarını satınalmıya, bu paylar ile 
Hazine paylarım diğer kamu teşebbüslerine 
devretmiye ve artmlacak sermaye paylannı 
taahhüdetmiye,. 

d) Bu işlemlerin yapılabilmesi için ge
rekli ödenekleri bütçeye gider ve gelir veya 
Hazinenin alacak ve borç hesaplarına kaydet-
miye ve bunlar arasında mümkün olan mah-
suplan yapmıya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 55. — Maliye Bakanı, genel büt
çeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarele
rin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve ben
zeri kurumlannm iş programları ggereğince 
yer ve zaman esasına göre harcama plânlan 
ve gelir tahsilat tahminleri hazırlıklarını isti-
yebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 56. — Yıllık programla tesbit edilen 
dış finansman ihtiyacının karşılanması maksa-
diyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmıya Ma
liye Bakam yetkilidir. Bu kabîl anlaşmalar Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 

1971 bütçe yılında aktedilmiş benzeri anlaş
malar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyrenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 57. — Türk Parası değerinin korun
ması hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü mad
desi ile tesis edilen «özel Hesap» m tasfiyesi 
beklenmeksizin malî yıl sonunda bu hesap ba
kiyesinden Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası arasında mutabık kalı
nacak miktar bütçeye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 58. — a) Belediyelerin ve belediye
lere bağlı müessese ve işletmelerin, 31 . 12 . 1970 
tarihi itibariyle iller Bankasına olan borçları 
(Belediyeler fonuna olan borçlar dâlıll), bu 
borçların anapara ve faiz miktarları ile vâde ta
rihleri göz önüne alınarak, iller Bankası ve Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilin
de tahkim edilir. Ve buna göre Hazinece iller 
Bankasına ödenir. Bu tahkimden dolayı iller 
Bankasına ayrıca faiz öetenmez. 

b) Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin 69i sayılı Kanunla ve bu 
madde gereğince yapılacak tahkimler sonunda 
doğan Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı 
Kanuna göre yapılacak mahsup işlemleri so
nunda kalan kısımları, terkin olunur. 

c) Bu madde gereğince tahkim olunan 
borçların, 1971 malî yılında İller Bankasına öde
necek taksit karşılığını Maliye Bakanlığı bütçe
sinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 59. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1970 yılı kârı olarak bütçeye gelir 
kaydedilecek miktardan, Türk Parasının Değe
rini Koruma hakkındaki 18 sayılı Kararın 3 ncü 
maddesi ile tesis edilen «Kambiyo Eşitlendirme 
Fonu» na tekabül eden kısmını 1971 yılı bütçe
sinde yeniden açılacak bir tertibe ödenek kaydı 
suretiyle tekrar sözü geçen fona intikal ettirme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Müteferrik hükümler : 
Madde 60. — 1971 malî yılı içinde Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren 
ham petrolün Milli Savunma veya Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyâçları için yabancı 
memleketlerden ithâl ve yabancı memleketler
den ithal edilen veya yerli hain petrolden istih
sal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî 
yağların Millî Savunma ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye tes
limi Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga, 
Vergisi, Rıhtım Resmi, İthalde ve Dâhilde Alı
nan istihsal vergileri ve Hazineye, katma bütçe
li idarelere ve özel idarelere ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve ar
diye ücretlerinden müstesnadır. 

Aneak, Millî Savunma veya Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal olu
nan ham petrolden elde edilen ürünlerin ciheti 
askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukardaki 
istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 61. — a) 31 . 8 .1956 tarihli ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 hcü ve 64 ncü mad
delerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ve 
aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orban 
Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek 
miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kaununda değişiklik ya
pılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (c) fıkrası 
hükmü; 

e) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü 
maddesi hükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Verg-ileri Kanununun 66 ncı maddesi hükmü 
ile bu maddeye yeni bir fıkra ekliyen 1137 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında
ki 6972 sayılı Kanunun 9 ncü maddesi hükmü; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı iîköğfe^ 
tim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1971 bütçe yılında bu kanunna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygula
nır. 

h) Muhafazasına lüzum kalmiyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

i) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara, 
İstanbul, izmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 
nci, bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarih, 1366 sa
yılı; 13 . 12 . 1934 tarih, 2609 sayılı; 10 . 3 . 1930 
tarih, 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih, 2143 sa
yılı ve İ l , 6 . 1933 tarih, 2304 sayılı kânunları; 
3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kânunun 
6 cı ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla 
tâdil edilen 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

j) 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yolları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası; 

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
195, 199 ncu maddeleri hükmü; 

197İ bütçe yılında uygulanmaz. 
Madde 62. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku

rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için mad
dede öngörülen % 40 lık limit 1971 bütçe yılın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edil
miştir. 

Madde 63. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komu
tanlığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 64. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı Bütçesin
deki tertiplerinden yapılır ve bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyatı olarak g-österilir. 
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İki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 65. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi çı
kıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstâkil tertiplerindeki ödeneklerden 
Ve müşterek tertiplerin ilgili bakanlıklar ile va
rılacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına ayrı
lacak paylarından yapılacak harcamalarda da 
âmiri ita Köy işleri Bakanıdır. 

Sanayi Bakanlığı bütçesindeki köy elektri
fikasyonu için Türkiye Elektrik Kurumuna öde
neğin âmiri itası Köy İşleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 66. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi 
çıkıncaya kadar Orman Bakanlığı harcamala
rı Tarım Bakanlığı Bütçesinde yer alan müsta
kil tertiplerden yapılır ve bu harcamalar Or
man Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Har
camalarda âmiri ita Orman Bakanıdır. 

BAŞKAN-— Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 67. — Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamaları, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerin
den yapılır ve bu harcmalar Gençlik ve Spor 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 

Harcamalarda âmiri ita Gençlik ve Spor Ba
kanıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 68. — 2005 sayılı Kanuna göre yö
netilen okul pansiyonlarında görevli kimselerin, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen Ek geçici 32 nci mad
de uyarınca Devlet memurluğuna intibakları 
yapılmış olduğundan okul pansiyonları hak
kındaki 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapı
lıncaya kadar okul pansiyonları gelirlerinin 
% 25 i bütçeye «B/2 vergi dışı normal gelirle

ri» bölümünün «61.330» ncu maddesine «pan
siyonlu okul ücretleri % 25» adiyle gelir kaydo
lunur. 

1970 bütçe yılında tahakkuk etmiş okul, 
pansiyon gelirlerinden Aralık, Ocak, Şubat ay
larına isabet eden kısmın % 25 i hakkında da 
yukarki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 69. — Genel ve katma bütçeli-daire
lerin geçmiş yıllarda çeşitli yollarla yurt dışın
dan ithal ettikleri malzemeler dolayısiyle, güm
rük idarelerine borçlandıkları, her türlü vergi 
ve resim ve gecikme zamlarının ödenmesini te-
minen, bu dairelerin söz konusu borç miktarları 
ve Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 
sayılı Karar ile bu karar ek karar hükümlerine 
istinaden ertelenen kur farklarını, ilgili masraf 
bütçesinin alâkalı tertiplerine ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle kaydolunan gümrüklerle ilgili 
ödenek, bir taraftan Gelir Bütçesine irat ve 
yandan ilgili dairece mahsuben masraf kay
dedilir. 

Kur farkına ait ödenekler Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasındaki özel hesaba öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 70. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 71. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

b) Sayıştay ile ilgili hükümlerini Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bu suretle sayın arkadaşlarım, bütçe kanun 
tasarısının maddelerinin müzakeresi de bitmiş
tir. Bundan sonra tüzük değil, teamülümüz ge
reğince gruplar ve bir lehte bir aleyhte olmak 

üzere oyunun rengini belli edecek arkadaşlar 
konuşacaklar ve ondan sonra tasarı açık oyları
nıza sunulacaktır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5. -— 5 Şubat 1971 günü yapılacak Genel Ku
rul toplantısının saat 10,30 da başlatılmasına dair 
A. T., C. H. P. ve M. B. Grupu Başkan ve Bas-
kanvekilleri tarafından verilen önerge 

BAŞKAN — Bugünkü, 38 nci Birleşim hak
kında bir önerge var, okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5 . 2 .1971 günü yani, bugün 9,30 da başlı-

yacak müzakerelerin aynı gün 10,30 da başlatıl
masını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Adına 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 

Millî Birlik Grupu 
Başkanı 

Fahri Özdilek 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Balıkesir 

Cemalettin İnkaya 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak isti-
yen arkadaşımız var mı? Yok. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 37 nci Birleşimi kapatı
yorum. 38 nci Birleşim kabul buyurduğunuz 
önerge gereğince bugün saat 10,30 da toplana
caktır, efendim. 

Kapanma saati: 04,50 

•mm* 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 115 
Kabul edenLer : 110 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 66 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Sapıi Küçük 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılınaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigül 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi i Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Oaman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

srvAs 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etcm Karakapıeı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topal oğlu 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 

[Oya kahhmyanlar] 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Tayfur Sökmen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. D 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 
(B.) 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
| "Selâhattin Cizreldoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barot^uıoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

SİVAS 
Âdil Aitay 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakjr Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen . 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Koratürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe K anunu tasarısına verilen 

TABÎI ÜYELER 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kar ay i git 
Kemal Şeaıocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulıısoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

oyların sonucu. 
(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 66 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Benkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat üztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevızi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
î Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas IvaraÖz 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
j 0. Lutfı Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
| î. Etem Karakapıcı 
i Hasan Oral 
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UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

TABİİ ÜYE 
Mucip Ataklı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüne? 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

[Reddedenler] 
GİRESUN j MALATYA 

İhsan Topaloğlu I Nurettin Akyurt 
KARS MARAŞ 

Mehmet Hazer g Hilmi Soydan 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Aka dlı 

[Oya katılmıyanlar] 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğtlu 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburıın 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Oağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(l.A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SÎVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

? 

Kasım Gülek 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER I 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman | 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını KaraağaçîU-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Man sur Ulu soy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy vw<mler : 121 

Kabul ©d&Bİıer : 115 
Reddedenle? : 6 

Çekins erler : 0 
Oya ka+ılmıyanlar : 60 

Aç.*: üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk ! 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytiirk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
l M. Şevket özçetin 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
zYzmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baygoy 

Mustafa Dcliveli 1 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı ! 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek | 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
, Mustafa Bozoklar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna, 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ -
ERZURUM i Ali Alkan 

Osman Alihocagil | KIRŞEHİR 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip oonmnoğlu 

ESKİŞEHİR 

1 Halil özmen 
| KOCAELİ 
| Lûtfi Tokoğlu 

f-Tiar Ucuzal 1 KONYA 
GAZİANTEP J Osman Nuri Canpolat 

ibrahim Tevfik Kutlar j Fevsi Halıcı 
GİRESUN j Mehmet Varıglı 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

Abbas Cilâra S İ. Etem Erdinç 
HATAY 1 MALATYA 

1 Enver Bahadırlı j Hamdi Özer 
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MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
j İSL Jisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâh?, Ün Acar 

| Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
i SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Bendeci 
Fethi Tevetoğlu 

1 SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
| Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altııntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
î. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydmer 

Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

i Tayfur Sökmen 
I Ragıp Üner 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

İhsan Topaloğlu 
KARS 

Mehmet Hazer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I.Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğu. 3ekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Halil Goral 
BİLECİK 

Mehmet ÖrEon Tnfrul 
(B.) 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

I BURSA 
i İ. Sabri Cağlayangıl 1 

I ( R ) * I 
I Saffet Ural | 
J DİYARBAKIR 
i 1 
I Selâhattin Cizrelioğlu 1 

EDİRNE i 
Mehmet Nafiz Ergeneli \ 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

[Oya kattlmıyanlar] 
| İZMİR 
1 Beliğ Beler 
i Nazif Çağatay 
I Necip Mirkelânıoğlu 
İ (î- A.) 
j KARS 
I Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MARAŞ 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MANİSA 
f Doğan Barutçuoğlu 
1 MARAŞ 
I Hilmi Soydan 
J ORDU 
l Şevket Koksal 
1 SAKARYA 
| Mustafa Tığlı 

İ srvAS 
i Âdil Altay 
i Hüseyin Oztürk 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TBABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet. Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURB A SK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğh 
Zerin Tüzün 
Âdü Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

37 NCÎ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1971 Perşembe 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumlıuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı: 1481) (Dağıtma tarihi: 25 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




