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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(BİRİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk ol

madığı anlaşıldığından bir saat sonra toplanıl
mak üzere Birleşime ara verildi. 

lEt'NiOI OTURUM 
Maliye Bakanı Cihat Bilıge'han'ın, Gider Ver

gileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının, öncelik ve ive
dilikle ve diğer işlere takdimen görüşülımesine 
•dair önergesi kabul olunarak Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinden sonra görüşüleceği bil
dirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi ve Üniversi
te*] er Bütçe kanunu tasarıları üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanı İra ak üzere Birleşime 
ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve oy
ların ayinimi sonunda kanunlaştığı bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesi bitirilerek, bölümleri kalbul ©dildi. 

Ankara, 
Ege, 
İstanlbul ve, 

İstanlbul Teknik Üniversitelerinin 19>67 yılı 
Bütçe kanun tasarıları görüşülerek tümleri açık 

oya sunuldu ise de oyların ayırımı sonunda ço
ğunluk sağlananıadığı ve oylamaların gelecek 
'birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü. 

20 . 2 . 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvdkili 
AJimet Bilgin 

Kâtip 
Tokat 

B c dr e tth ı Kar ar e rk e k 

Kâtıip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. —• Sinop Milletvekili Hilmi İğ-güzar'ın, 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda suiisti
mal olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
B'aşibalkanlığa gönderilmiştir. (6/517) 

Yazılı soru 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

ın, tütün ekicilerinin ihtiyaçlarına ve Tütüncü
lük Kanununun değiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/334) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü l.l9'86 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarlısı (1/329) (Bütçe 
Karma Kcmisy onuna) 

TEKLİF 
2. — Antalya Milletvekili llhsaıı Ataöv'ün, 

7129 sayılı Kanunun 301 sayılı Kamınla değiş
tirilen 33 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/452) (Mali
ye, Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

•TEZKERELER 
3. — Konya Milllefcvdkili Selçuk Ay tan'm, 

yasama dokunulmazhğıran kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (:3/579) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdongeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması , ha'kkında Başibaikanlık tezkeresi 
(3/580) (Anyasa ve Adalet (komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 
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RAPOR y 

5. — Su Ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu îstanlbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Atı met Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Tevfik İnci'nin, Su Ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 210) 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Bir.1 ekinini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gider vergileri Kanununda bâzı deği
şikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ce Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kundan Geçici Komisyon raporu (1/300) 
(S. Sayısı : 189) 

BAŞKAN — Müzakeresine başlamıştık. Dün
kü müzakerelerde Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Memduh Erdemir konuşurken, daha önce tes-
bit edilen vaktin hitama ermesi münasebetiyle, 
birleşim bugüne bırakılmıştı. Şimdi kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Erdemir? Yok. 
T.t.P. Grupu adına Sayın Ali Karcı? Yok. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Hamdi Orhon? Yok. 
Şahısları adına söz istiyenlere geçiyoruz. Sa

yı n Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Konuşmıya-
eağım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bu
yurun. 

HAS AN TAHSİN Uzun (Kırklareli) —Muh
terem arkadaşlarım, şu anda, akar yakıta yapı
lan zam hakkında konuşmak üzere söz almış bıı-
lunuvorum. 

Türkiye'mizde, bugünlerde basında ve halk 
arasında zamdan başka bir konu konuşulmuyor. 
Fakir vatandaş bu zamlar karşısında nasıl geçi
neceğini düşünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, durumu şöylece göz
den geçirmek lâzımdır. Muhterem arkadaşlarım, 
durumu şöyle kısaca gözden geçirdiğimiz zaman 
pek yakın tarihlerde benim hatırlıyabildiğim 
kadar zamlar şu maddelere yapılmıştır. 

1. Tekel maddelerine, 
2. Şekere, 
3. Çimentoya, 
4. Kömüre, 
5. Elektriğe, 
6. Tuza, 
7. İthal mallarına, 
8. Şimdi de petrole zam yapılması kararlaş

tırılmak üzeredir. Mevcut Adalet Partisi Hükü
meti kolay bir yol seçmiştir. 

Bugün yapılan zamlarının neticelerinin bütün 
Türkiye'de bulunan vatandaşların sırtına yük
leneceği bir gerçektir. Bu yapılan zamlar bütün 
piyasaya sirayet etmiştir ve edecektir de. Artık 
bu zamlar karşısında Türkiye'mizde çok fakir 
ve çok zengin iki sınıf türiyecektir. 
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Orta sınıf yaşama gücünü kaybedecektir. 
Muhterem arkadaşlarım, gerekçe olarak akar 

yakıt fiyatları bakımından dünyadaki ucuz mem
leketler arasında bulunduğumuz gösterilmek
tedir. 

Bu zamları yaparken Hükümet Fransa'dan, 
İtalya'dan, y Almanya'dan misaller vermektedir. 
Oradaki akar yakıt fiyatlarını ele almıştır. 

Biz 'ne Almanya'ya benzeriz, ne de italya'ya. 
Onlar bize nazaran iktisaden kalkınmış millet
lerdir. Oralardaki petrol fiyatları bizimle mu
kayese edilmesi yanlıştır. Türkiye'miz bugün 
geri kalmış ülkeler arasındadır. Adalet Partisi 
iktidarı seçimlerden önce vatandaşa, iktidara 
geldiğimiz zaman vergi almıyacağız diye va'de-
der. Fakat iktidara geldiği zaman dolaylı yol
lardan vergi alır. Bu doğru değildir. Bu ya
pılan zamların nelere tesir edeceğini ineci ive
lim. 

1. Bütün yiyecek maddelerine, 
2. Bütün giyecek eşyalarına,, 
3. Kirada oturan vatandaşların kiralarının 

artışına, 

4. Velhasıl şimdi Adalet Partisinin yaptığı 
bu zamlar Türkiye'de yaşıyan bütün insanla
rın yaşamasını güçleştirecektir. 'Türk köylü
sünün kalkınmasını sağlıyacağım diye köylerde 
propaganda yapan Adalet Partililer, şimdi ik
tidara gelir gelmez, Türk çiftçisinin kullanmak
ta bulunduğu traktörüne, ziraat aletlerine zam 
yapmıştır. Bu da yetmiyormuş gibi, bunun 
benzinine, gazına da zam yapmıştır. 

Bu şekilde kalkınma çabası halinde bulıı-nan 
Türk kövlüsü, Türk çiftçisi kalkınamaz, kal
kınmasına da imkân yoktur. Türk köylüsünün 
çıkardığı mahsulüne zam yok, aldığına zam 
var. Bu şekilde kalkınma olmaz. Ben şahsan 
bu zamların alevhindeyim ve buna kırmızı oy 
vereceğimi bildiririm. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı? Yok. Sayın 
Onan? Yok. Savın Şener buyurun efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu zamların 
memlekette yatırımlar yapmak için yapıldığı
nı ileri süren iktidarın, bir huzursuzluk getir
diğini de kabul etmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz ki, bu Gider Vergisiyle kalınmıyor, Gider 
Vergisine yapılan zamlar bu kadarla, kalmıyor, 
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peşinden diğerleri gelmektedir. Çünkü elimi
ze geçmiş olan bir plânda, bilhassa 2 nci Beş 
Yıllık Plânda bu yatırımları tahakkuk ettir
mek için bu zamların çok daha fazlası yapıla
cağını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iktidar ki ikti
dara gelirken bütün vatandaşlara «Biz zam 
yapmıyacagız» der ve iktidara geldikten sonra 
her türlü zammı gayet rahatlıkla, Meclisteki oy 
fazlalığına güvenerek getirip geçirme arzusun
da olduğunu biliyoruz. 

Muhterem, arkadaşlar; çimentoya zam yapıl
mış, aşağı - yukarı 65 000 000 lira. Geçen se
ne Tomruk Vergisi 45 000 000 lira. Bu zam 
310 000 000 lira. Şeker, aklımda kaldığına göre, 
260 000 000 lira. Geçen sene geçim indirimin
den 60 milyon küsur lira. Ve bugün demir, çe
liğe 20 kuruş zam yapılmış, tuza zam yapılmış. 
(«Sökere de yapıldı» sesleri) Şekeri söylemeye 
lüzum yoktur. Günkü, yapsa da yapmasa da rey 
alacağını ifade ettiler. Benzine bugün 10 ku
ruş, motorine 13 kuruş, gaz yağma 11 kuruş 
zam yapılıydı*. Düşününüz M muhterem arka
daşlarım, bir fakir vatandaş gaz ocağını yaka
rak pişirdiği yemeğine de bu vesile ile zam ya
pılmış oluyor. Dizelle elektrik istihsal eden be
lediyeler arasında elektriğin kilovatını 120 ku
ruşa verenler vardır. Şimdi bunlara yine zam 
gelmiş olacaktır, dağ başında lükmen yakarak 
geçinen, veya ışığını temin eden, çocuğunu 
okutan vatandaş bu zamlardan zarar görecek
tir. Otobüslere, dolmuşlara vesaiti nakliyeye, 
bilhassa yük nakliyelerine bu zammın tesiri 
olacaktır. Yol yapımı yine zam görecektir. Do-
layısiyle mütaahhitler bu zammı rahatlıkla 
alacaklardır. Her mütaahhit, yapmış olduğu 
işten mütevellit zammı, kendisi alacaktır. Ama 
zarar görecek olan, vatandaşın kendisidir. 

Şimdi düşününüz, plânlı devre diyoruz, 
programlı devre diyorum, plânı yapıyoruz, prog
ramı yapıyoruz, peşinden de vergileri getiri
yoruz. Bunun akislerini düşününüz, memu
runda, müstahdem ininde, işçisinde, vatanda
şında, topyekûn Türk Milletinde bunun reak
siyonları ve akisleri çok fazla olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi düşününüz 
ki, bilhasa ziraat istihsalâtmda traktör ve bi
çer - döverlerin çalışmasında istihsal faktörü. 
olarak, bir mazotun, bir benzinin, bir gaz ya-
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ğrnın tesiri çok fazla olacaktır. Diyoruz ki; 
köylüyü kalkındıralım. Lâfla kalkmmaz. Ona 
yapmış olduğumuz hizmetlere karşı iki misli, 
üç misli zam yapılıyor. Bu zamlar böyle de
vam ettiği müddetçe kalkınma bu memlekette 
güçleşir muhterem arkadaşlarım. Yalnız bir 
vergi vurulurken sosyal adaleti temin etmek 
icabeder. Biz yeri gelince söyledik, dedik ki, 
vergi alacağız ama çalışandan, kazanandan ver
gi alacağız. Düşününüz simdi, burada yapılan 
zamlar, daha ziyade fakir vatandaşın sırtına 
yükleniyor. Bugün görüyoruz ki hemen oto
büse zam yapmak kararını almış Ankara Bele
diyesi. İşçi bundan mutazarrır olacak, talebe 
mutazarrır olacak, memur mutazarrır olacaktır, 
Avans Kanunu ile memurlara, müstahdemlere 
verdiğiniz zammın iki mislini geri alıyorsunuz, 
sadece bu zamla. 310 milyon lira bu. Verdiği
miz vergileri çıkardıktan sonra zaten 350 mil
yon lira. Düşününüz ki hakikaten, yapmış ol
duğumuz zamların zararları ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zamlar böyle de
vam ettiği müddetçe benim kanaatim, odur ki, 
sizin de her gün duyduğunuz gibi, bilhassa da
ha fazla duymanız icabeder, toplantılarda, soh
betlerde, . sokakta, dairede veya her evde bu zam 
lar konuşulmaya başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, plân ve programa 
göre sosyal adaleti temin etmek maksadiyle, 
fakir zümreyi düşünmek suretiyle bilhassa zirai 
istihsal âtı önleyici zamların, bu memleketin 
beslenmesini ilgilendiren zirai istihsalâtı önle
yici bu gibi zamların yapılmamasını istirham 
edeceğim. Bundan evvel Gümrük Vergisi, itha
lât Vergisi Kanunu yaparken zirai aletlerin bu 
vergiden muaf tutulması ' icabettiğini ortaya 
koyduk. Fakat yine Hükümet zirai alet ve ma
kin alarmı ithal Vergisinden muaf tutamamış
tır. Köylünün aletini muaf tutmayınız, yakaca
ğını tutmayınız, giyeceğini tutmayınız, imalâtı
na ai'dolan hususları tutmayınız. Ondan sonra 
deyiniz ki, istihsali artıracağız. Bu mümkün ol
maz arkadaşlarım. 

• Muhterem arkadaşlarım, şahsan bu zamlara, 
sosyal adalete uygun olmıyan bu zamlara, kır
mızı oy kullanacağımı arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdem i r, dün
kü eksik kalan konuşmanızı tamamlamak üzere 

konuşacaksınız, Millet Partisi Grupu adına, bu
yurun. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMlR (Kırşehir) — Skym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; dün akar yakıt konu
sunda görüşmekte olduğumuz kanun vesilesiyle 
gruptunuz adına söz almıştık. Fakat, vaktin ki
fayetsizliği sözümüzün yarıda kalmasına se-
hebolmuştu. ilk önce tasarının gerekçesi üze
rinde durmuş ve iki noktaya işaret ederek, ta
sarı gerekçesi samimiyetten uzaktır, demiştik. 

Bu iki noktadan birisi, gerekçede benzinle 
motorin arasındaki dengeyi tesis etmek ve daha 
az ham petrol ithal etmek gayesine matuf ola
rak gösteriliyor, ikincisi de, Avrupa ülkelerine 
nazaran bizim petrol fiyatlarımız daha ucuz
dur, bu bakımdan zam yapılması gereklidir, 
deniliyor. 

Gerçekten Avrupa piyasasına nazaran kul
lanılmakta olan akar yakıt Türkiye'de daha 
ucuzdur. Fakat, işaret etmiş ve bir misal ver
miştim. Fransa'da Türkiye'den gitmiş bir terzi 
kalfası ayda 1 500 frank kazanıyor. Ama Tür
kiye'de o kalfa kadar kazanan kaç aded terzi 
kalfası vardır? Fransa'nın bir terzi kalfasına 
verdiği 1 500 franka mukabil; şurada, Anka
ra'da bulvara çıkınız, bütün terzihanelerdeki 
kalfalara sorunuz, aldıkları haftada yüz lirayı 
buluyor mu? Hayır! Çoğu yüz liranın altında
dır. Binaenaleyh, başka memleketlerle bizim 
akar yakıt fiyatımızı mukayese etmek yersiz 
olur, Hükümet için kınanacak bir davranıştır. 
Çünkü, bizim halkımızın yaşantısı ve hayat se
viyesi Avrupa ülkeleri ile, daha doğrusu ekono
mide ilerlemiş, halkının iktisadi durumunu iyi
leştirmiş, yahut Sayın Başbakanımızın ifade et
tiği, Türk Milletinin de özlediği üzere, refah 
devletini gerçekleştirmiş olan milletlerin hayat 
seviyesiyle, bizim refah devletinden çok geri
lerde, âdeta sefalet devleti diyebileceğimiz geri 
kalmış bir ülkenin halkının yaşantılarını öbür 
tarafınkiylc mukayese etmek haksızlık olur. 

Samimî olmak lâzımgelir demiştik. Hüküme
tin, bu. kanunu program açığını kapatmak için 
getirdiği, iki kere iki dört eder gibi, bir şey. 
Program açığını karşılamak için; düşündük ta
şındık ve akar yakıta zam yapmak lüzumunu 
hissettik demiş olsalardı bunun münakaşa edi
lecek bir tarafı kalmazdı. 
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Gerekçede diğer bir hususta şudur: Fiyatlar 
ucuz olduğu için diyor, Hükümet, paihalı akar 
yakıtın yerine ucuz olanları ikame ediliyor. Me
selâ, benzine gaz karıştırmak, yahut motorine 
gaz karıştırmak suretiyle hem alıcı vatandaşları
mız aldatılıyor, hem de satıcılar fahiş kâr elde 
etmek gibi bir yola gidiyorlar. Bütün bunların 
ötesinde millî ekonomimize, malkinalarda meyda
na getirdiği hırpalanmalar ve arızalar sebebiyle 
büyük zarar ika ediyor deniliyor ki, Hükümetin 
bu görüsü doğrudur. O takdirde ne yapmak lâ
zımdır! O takdirde, benzin fiyatı ile mazot fiya
tı; firmalara tanınacak kâr haddi öyle olmalı idi 
ki, aşağı - yukarı eşit olmalı ve vergiler de eşit 
olmaılı ve bu mahzur öylece önlenmeliydi, ama 
şimdi ne oluyor? Hepsinden aynı ölçüde, aynı bi
rim ilcinde kalan bir zamla vergi aldınız mı, ara
daki fark değişmivecektir. Şimdi mazot fiyatına 
12 kuruş, gazın fiyatına 11 kuruş, benzinin fiya
tına 10 kuruş zam yapılmıştır. Binaenaleyh 10 
ilâ 12 kuruş anasında değişen vergi zammı, Hü
kümetin ffcrekecsinde ileri sürmüş olduğu maih-
zıunı bertaraf edici nitelikte olmasa gerektir. Hü
kümetin burada 3 noktada işaret ettiğimiz gerek
mesi ya.nl ıştır. Darılmasın Sayın Maliye Bakanı
mı?;. şahsına hürmet ettiğimiz arkadaşımız, sami
miyet fikrinden uzaktır. 

Müh terem arkadaşlar; simdi bu zammı bütçe 
ile muıkavese edelim, Bütçe acık vermektedir. 
Her ne kadar bütçenin denk olduğunu Sayın Ba
kanımız burada ve komisyon huzurunda saatler
ce konuşmak, çeşitli beyanlarda bulunmak sure
tiyle ifade etmeye çalışmışlarsa da, önemli olan, 
bütçenin rakam olarak denk olması değildir. 
Önemli olan, bütçenin ekonomik ve sosyal bakım
dan denk olmasıdır. Bu bütçe, ekonomik denkli
ği getiriyor, sosyal dengeyi muhafaza edebilecek 
bir nitelik taşıyor ise o zaman bütçe denk sayılır. 
Rakamlar arasında bir milletin malî politikası
nın iktisadi politikasının icabı kasten 
farklar da yaratılabilir. İstenirse bütçe 
açık verdirilebilir. istenirse bütçe denk ola
rak, rakamları itibariyle denk olarak gösterilebi
lir. O memleketin politikasını ilgilendirir ama, 
açıklıktan, denıgclikten ziyade memleketteki eko
nomik ve sosyal dengenin tesis edilmesi lâzımge-
lir ki, zamlara bu yönden bakacağız. Ekonomik 
ve sosyal dengeyi tesis edecek bir bütçesinin ge
rekçesi midir, değil midir? Buna kısaca göz at
mak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe gerekçesine. 
baktığımız zaman görüyoruz ki, bütçedeki cari 
harcamalar bir hayli artmış, 1 242 781 800 lira
lık, yani 13,63 nisbetinde bir artış var. Câri har
camalar artıyor, öbür taraftan yatırım harcama
ları % 5,25 nisbetinde artıyor. Hükümetin getir
diği tasarılar, ya da kendi yetkisi dâhilinde yap
tığı zamlarla elde ettiği rakam nedir? O rakam, 
programda gösterilen 2 milyar 219 milyon lira
lık program eksiğinin karşılanmasıdır. Bir yan
da 2 milyar 219 milyon liralık program eksiği, 
öte yanda, cari harcamalarda 1,5 milyara yakın 
bir artış. Ama yatırımlardaki artış ne kadar: 
25:5 milyon lira. Fazla yatırım yapmaya mecbu
ri yet vardır, fazla yatırımlar sebebi ile vatanda
şın kaynaklarına müracaat ediyoruz, vatandaş
larımız artık bu duruma tahammül etmek zorun
dadır, gelecekteki çocuklarını daha rahat ettire
bilmek için, hattâ kendi yaşantılarını düzeltebil
mek için bunu kendilerinden almaya mecburuz, 
demiş olsalardı bir dereceye kadar haıdı olurlar
dı. Ama yatırımların 1967 programında 255 mil-
von civarında olduğunu, cari harcamaların 1,5 
milyara yaklaştığını görürse, anlarsa vatandaş ne 
diyecektir? «Sen Devletin masraflarını artırmak 
için alıyorsun, benim menfaatlerime uygun yatı
rım yapmak, işsizimize iş bulmak, istihdam hac
mini artırmak gayesine matuf değildir..»' diyebi
lir, böyle düşünebilir. Bakınız, «Cari masrafların 
Devlet Bütçesinde dağılımı nedir?» acaba diye ak
lıma bir sual geldi. Baktım, Başbakanlık 
19 875 51.7 lira artırmış, geçen seneye nisbetle 
% 41 yapıyor. Adalet Bakanlığı, 46 270 315 lira 
artırmış, % 14,2 yapıyor. Millî Eğitim Bakanlı
ğı 238 712 948 lira artırmış, % 12,6 yapıyor. Dü
şündüm, Millî Eğitim Bakanlığı bu 238 milyon 
lirayı niçin artırmış? Aoaba maaşı bin liradan 
yeni öğretmenler mi tâyin edecek, öğretmensiz 
okullara yeni öğretmen tâyin edecek de bunun 
için mi diye düşündüm? O zaman 238 bin öğret
men lâzımdır. Bu fiilen mümkün olmadığına gö
re, olsa olsa 1967 yılı içinde naklini düşündüğü 
öğretmenlerin harcırahı olabilir, diye bir şey gel
di aklıma. Belki böyle değil ama, bu kadar yük
sek. Sağlık Bakanlığı 77 milyar lira artırmış, 
İmar ve İskân Bakanlığı 29 milyon lira artır
mış Toprak İskân 12 milyon, Turizm Bakan
lığı 7 milyon, Tarım Bakanlığı 41 milyon ca
ri ödemlerde fazla ödenek isitemiş. Bunlar, ra-
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hatlıkla Hükümet tarafımdan kalkıl edilmiş. 
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü 19 mil
yon, Jandarma Genel Komutanlığı 45 milyon 
lira artırmış. Sayın Sükan acaıba bu kadar faz
la ö'deneğıi ne yapacak? Eğer işin şakaya gelir 
tarafı oka, belki bir polk - jandarma devleti 
mi kuracak diye düşünmek mümlkün olur. 

İşte arkadaşlar, bu derece cari masrafları 
kabarık bulunan bir bütçede, vatandaştan faz
la fedakârlık: beklemeye, bu bütçeyi hazırlı-
yan Hükümetin her halde hakkı olmasa ge
rek. Eğer, bunun 1 000 000 000 lirası yatırım 
olsaydı, buna belki diyecek bir şey bulamaz
dık. Aıma yatırımlardan çok uzak vıe fakat 
vatandaşın ödeme gücünü zayıflatan geçim 
imkânlarını daraltan, ağırlaştıran bir artış. 

Dün akşam otomobile binmiştim, bir yer
den geliyordum. Şoför derhal tarifenin fevkin
de bir para istedi. Zam geldi ağabey dedi, ya
kında alınacak, biz de sizden almaya • mecbu
ruz. Zihniyete bakınız; benzine, şekere, çi
mentoya ve saireye her şeye zam geliyor, özel 
teşebbüs diye tarif edilen, emeği ile geçinen 
insanlar da «Hükümet kendiliğinden madem 
ki zam yapıyor, ben de disiplin tanımam, ken
diliğimden zam yapacağım, vatandaştan fazla 
ücret alacağım» diyor. Maalesef Hükümet, bu 
davranışı ile vatandaşa bu zihniyetin uyanma
sına sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ithalden alman 
daımga resmi, aşağı - yukarı, basında da yer 
aldı, çeşitli resmî beyanlarla da ifade edildi. 
650 milyon civarında bir şey oluyor. Akar ya
kıt zammı, gerekçede belirtildiği gibi, 310 mil
yon lirayı tutuyor. Tekel maddeleri zammı, 
tuz dâhil, 300 milyon lira tutuyor. Her halde 
yakında çaya da zam yapılacaktır. Çay eksik 
'bırakılmış ama, her halde çaya da uygulana
caktır. Şekere yapılan zam 250 milyon lira tu
tuyor. Kömüre ne kadar yapılmış bunu teslbit 
edemedim ama, elektriğe yapılan zammın yıl
lık bilançosu 150, 200 milyon lira civarında. 
Demire yapılan zammın yıllık bilançosu ise 

1 700 milyon lirayı bulmaktadır. Yani, bunların 
hepsi vatandaşın sırtından çılkacaiktır. Bunla
rın sonunda ne olacaktır? Otomatiikman, ulaş
tırma vasıtaları da fiyatlarına zam koyacak
tır. Yakında Devlet Demiryolları navlunlarını 
arttıracaktır. Çünkü bu zamların mantıki sil

silesi bu neticeyi doğurmaktadır. Sümerfoank 
mamullerinin bundan azade kalması düşünü
lemez. Sümernankın kullandığı kömür fiyatı 
artacak, yedek parça fiyatı artacak, Sümer-
hankm kullandığı hammadde bedeli artacak, 
elektrik sarfiyatı artacak da Sümıerbanlk ma
mullerinin fiyatı sabit kalacak, bu düşünüle
mez. Bu zamların tamamı vatandaşın günlük 
hayatına şüphesiz intikal edecektir. O takdir
de ne olacak? Bir zam daha geliyor, önümüze. 
O zam, hem bir bakıma bu zamlar muvacehe
sinde zorunlu ve hem de o zammı gerektiren 
mahsulü yetiştiremıyen yahut üretemiyen va
tandaşlar için büyük ıstıraplara sebefbolaeak-
tır. Bu zam şudur: 

Hükümet Haziran ayında hububat fiyatla
rını ilân etmek zoırundadır. Hububat fiyatla
rını ilân ettiği takdirde köylüye, üreticiye di
yebilecek midir ki, sizin hububatınıza Toprak 
Mahsulleri Of k i zam yapmıyacaktır. Gidiniz 
eski fiyatlarla hububatınızı aracıya, tüccara, 
ya da beğenmiyorsanız Toprak Mahsulleri Ofi
sine satın diyebilecek midir? Hayır. Nıe yapa
caktır? İlân ederken bunu zamlı ilân etmeye 
ımeclbuırdur. Köylünün kullandığı gaz yağına, 
köylünün kullandığı motorine, benzine zam' 
yaptıktan sonra köylünün alacağı her şeye, şe
kere, Sümerlbank mamullerine, kömüre, demi
re, çimentoya zam yapıldıktan^ sonra, onun tek 
ümidi olan mahsulüne, hububatına, veyahut 
da şeker pancarına zam yapamam diıyemiye-' 
çektir. Bu zamların tabiî neticesi, üreticinin 
mahsullerinin fiyatlarına bilhassa köylüler ta
rafından üretilen mahsullerin Devlet tarafın
dan alman kısmına şüphesiz bir zam yapmak 
zorunluğunu doğurmaktadır. Bakının, bu zam
larla Türk .köylüsünün münasebeti sıkı sıkıya 
ilgilidir. Devlet îs tatkt ik Enstitüsü 'enteresan 
neşriyatlar yapmış. Şimdi kimden alacağız? 
Bu zammı eğer zengin olan, varlıklı olan, çalı
şıp böl kazanmak imkânını sağlıyan vatandaş
lara vergi yoluyla, yani vasıtasız vergi yoluy
la intikal ettirmiş olsaydık bunun münakaşa' 
edilecek tarafı belki az bulunurdu. Ama ne 
yapıyoruz? Vasıtalı olarak herkesten eşit öl
çüde almaya kalkıyoruz. Köylünün içtiği siga
raya zam, ysdiği şekere zam ve saire, ve sai
re. Ama, bunun büyük çoğunluğu fakir taba
kalardır. Nüfusu 5 binden aşağı kasalba ve 
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köylerde oturan vatandaş!arımız balkımından, 
bir istatistik yapmış Devlet İstatistik Enstitü
sü 2, 3, 5, 7 nüfusa kadar bir odalı evde ba
nman valtandaşlar çoğunlukta. Türkiye 'de nü
fusu 5 binden aşağı kasaibalanda bir odalı ev 
795 764, iki odalı ev 244 481, üç odalı ev 
359 814. G-örülıüyor ki, nüfusun yüzde 59 u bir 
ve iki odalı küçük barınaklarda yaşamakta
dır. O derece küçük evlerde, gayrisıfhlhi yer
lerde yaşıyan insanın evvelâ yaşadığı yeri dü-
zeltmemeısiinin sebebi gelir seviyesinin düşük
lüğüne, kazancınım bulunmadığına başlta delil 
sayılaibilir. Bakınız, bunların daha enteresan 
neticeleri vardır. 2 787 000 inin mutfağı yok, 
1 455 000 nin yıkanma yeri yok, 938 000 inin 
tuvaleti yok. Tuvaloti dışarıda bulunanlar ise 
1 809 000 dir. 

Günlük hayatı bu derece kÖtni şartlar içe
risinde geçen milyonlarca insan bu vergiyi 
ödiyecek ama, bunların yetiştirdiği yumurta
yı toplamak suretiyle tefecilik yapan ve onun 
çeşitli yollarla şehirde fiyatını artıran ve her 
yaz mevsimini, çeşnisine göre, çeşitli sayfiye-. 
lerde geçiren varlıklı vatandaşlardan almıyo
ruz bu vergiyi veya onlarla b e r a t a , onun yu
murtasını hiç bedeline toplıyan insanlarla eşit 
olarak alıyoruz. Bu bakımdan' ağırdır, bu ba
kımdan yanlıştır. Hükümetimiz müterakki ver
gi yoluna gitmiş, kazançlardan vergi alına 
yoluna gilmiş olsaydı ben inanıyorum M, ver
gi kaçaklarını önlemek, vengilendirilmieımiş sa
halara vergi koymak suretiyle ve kazançlar-; 
dan doğrudan doğruya alınacak vergilerle bu
gün almak istediğinin daha fazlasını alırdı. 

O zaman daha çok yatırım yapar, belki ile--. 
ride vatandaşa; «Bakanız önce ötekilerden a l 
dım, şimdi sıra size geldi, siz de Devletin gider
lerine yardım etme zorundasınız» deyip vatan-;, 
daşm vasıtalı vergi vermesini istiyebilirdi. Bu 
vatandaşlardan, içme suyunu kuyudan içenler! 
543 bin ev, dereden, gölden ve iptadai kaynak-': 
lardan su içinler 456 bin ev, babadan kalma pı-; 
narlardan içinler ise 2 milyon 110 bin ev. Aşa-; 
ğı - yukarı Türkiye'de 30 bin küsur köy varsa,' 
muhtarlık varsa bunun lâakal 25 binini kapsa-; 

maktadır. Eh, gaza zam yapıldı... 

•CEYAD OD YAKMAZ (Sivas) — Onlara su| 
getirmek için yapıyoruz. * 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ona 
da bir göz atarız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Şim

di muhterem arkadaşlarım, bu şekilde sosyal 
düzeni bozuk, sosyal imkânlardan mahrum olan 
vatandaş gazı doğrudan doğruya istihlâk etmek
tedir. Bakınız bugün 3 milyon 68 bin evde gaz 
lâmbası kullanılıyor. 126 000 evde yağ kandili 
kullanılıyor. Bu kandili kullanan vatandaş da 
giydiği kumaştan, yediği şekerden, içtiği sigara
dan bu vergiyi ödiyecek. 155 000 evde çıra kul
lanılmaktadır. 

Arkadaşlar, bunlar fecidir. 20 nci asır Tür
kiye'sinde kalkmıyoruz, plânlı gidiyoruz, köye 
hizmet, elektrik, su, götüreceğiz, okul yapaca
ğız lâflarının arkasındaki rakamların getirdiği 
acı gerçek buradadır. Karpit lâmbası kullanan 
henüz 35 bin ev var Türkiye'de. Bu vatandaş
larda bindiği nakil vasıtası ile, giydiği giyim 
eşyası sebebiyle, kullandığı ilâç sebebiyle vergi 
ödemiyecek midir? Şüphesiz ödiyecektir. İşte 
vasıtalı vergilerin getirdiği adaletsizliğin, hal
kımızın yaşama durumfuna şöyle bir göz atınca, 
ne kadar büyük ölçüde olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, istatistikler tabiî 
köyde yaşıyan vatandaşları çeşitli bakımdan 
tasnif etmiş. Bunların hepsini okuyup başınızı 
ağrıtacak değilim, ama, işaret etmek istediğim 
' usus, bu derece ağır yaşama şartları yalnız 
köylerde mi var? Öbür taraftan memurun duru-
: uma, dar gelirli vatandaşın durumuna da şöy
le bir göz atmak, işçinin vaziyetini bir gözden 
geçirmek lâzımgelir ki, tüm Türk topluluğu 
bakımından, bu verginin getirdiği ağırlığı daha 
iyi anlıyabilelim. İstatistiklerimiz fiyatlara 
mebdei olarak 1953 yılını almaktadır .1953 ten 
bu tarafa toptan eşya endekslerindeki puvanm 
bu Ocak ayı itibariyle vardığı rakam 307 dir. 
Ankara geçim endeksi yine 307, istanbul geçim 
endeksi 313 rakamına varmıştır. Yani endeks
lere 1953 ten geçirdiğimiz Ocak ayma kadar bu 
rakamlara ulaşmıştır. Bunlar Ticaret Bakanlı
ğının tesbit ettiği resmî rakamlar.' Ama memur 
maaşlarına ne olmuş? Bakınız, 1959 da 1953 te 
aldığı paraya nazaran yüzde 100 zam yapılmış, 
sonra bir % 20, % 15 bu da yapıyor yüzde 70, 
son defa bizim çıkardığımız kanunla âzami yüz
de 15 le memurun 1953 e nazaran aldığı zam 
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yüzde 185 dir. Yüzde 185 zam alıyor, endeksler 
yüzde 307 yükseliyor. Yani memurun aldığı 
fiilî para ile fiyatlardaki Ocak ayı sonuna ka-
darki artışı mukayese ettiğimiz zaman, memur 
ağır bir şartla büyük bir iktisadi sıkıntı içinde 
yaşamaktadır. Son yapılan zamlar, rakam ola-, 
rak endekslere intikal ettiği zaman göreceğiz ki, 
bu yıl içerisindeki endeksler her halde yüz
de 330 - 340 civarında bir şey olacaktır. Henüz 
bu zamlar çeşitli mallara inikas edip de bunların 
fiyatlarında-meydana getirdiği gelişmeler he-
sabedilmiş değildir. Ama göreceğiz ki, önümüz
deki Haziran veya Ekim ayında fiyatlar bir hay
li yükselmiş olacaktır. Türk işçisinin, esasen 
az olan geliri, toplu sözleşmelerle temin ettiği 
küçük menfaatleri ve memura bu defa yapılmış 
yüzde 10 - 15 zammı, Devlet bir eliyle veriyor, 
öteki eliyle geri alıyor, cebine indiriyor. Hem 
de nasıl? Daha fazla olarak. İnsaf edin, bu 
derece denksizlik olmaz. 

Sayın Barbakanımız bir ideolojiye burada 
haklı olarak cevap verirlerken, özel teşebbüsü ta
rif ettiler, bu tarif rakam olarak. Enteresan bir 
tarifti. Buyurdular ki, «400 bin memur, 400 bin 
işçi, 400 bin özeli teşebbüste çalışan işçi ailele
riyle 6 milyon yapar, geri kalan 26 milyonu özel 
teşebbüstür.» dediler. Şimdi bu 26 milyon özel 
teşebbüsün içerisine o tarife göre biraz evvel işa
ret ettiğim yağ kandili yakan, karpit kullanan, 
efendim otomobillerde gündelikçi çalışan şoför
ler de girmektedir, köylü de girmektedir. Bun
ların özel teşebbüsle bir ilgisi yok. Özel te
şebbüs muztar durumda, özel teşebbüs addedilen 
ve emeğiyle geçinen vatandaş muztar durumda. 
ÖTîel teşebbüs dediği 26 milyonun büyük çoğun
luğu köylü bulunduğuna göre, köylerdeki insan
lar kısım kısımdır. Bir kısmı var hiç toprağı yok, 
bir kısmının toprağı var işine yaramaz, bir kısmı 
var, toprağiyle zarzor geçinir, her yıl borçludur. 
Bir kısmının geçimi de, bunların kullandıkları 
gazyağı, gazyağı yakan cihazdan belli. 55 bin va
tandaş, lüks lâmbası kullanıyor. Yani 26 milyon 
özel teşebbüsün içinde 55 bin vatandaş lüks lâm
bası kullanmaktadır. Hayat seviyesi o mertebeye 
gelmiş. Binaenaleyh, toprak bakımından fakir, 
iş bulmaktan mahrum, yahut toprak itibariyle bir 
kaynak yaratma, bir sermaye üretme niteliğinden 
yoksun insanları özel teşebbüs addediyorsunuz. 
Ve bu özel teşebbüs kazanıp Devlete vergi vere

bilecek diyorsunuz. Nerede verecek? Bu müm
kün değildir. Gerçi nasıl olsa bu zamlar fakir 
olan için bir şey ifade etmez, parası olan için bir 
mâna ifade eder. Fakir zaten fakir, zam tesir 
etmez, diye yanlış bir mantıkla konuşulabilir. 
Ama, fakire daha ağır şartlar yüklemektedir bu 
zamlar. Şurada gecekondu muhitinde Adalet 
Partili muhterem bâzı arkadaşlarımla beraber 
gezelim.. Nasıl inliyorlar, nasıl bu zamlardan ya
kmıyorlar. Yürekler acısı, hakikaten yürekler 
acısı. Şimdi bu zammın karşısına çıkınız, bu zam
mın yanlış olduğunu ifade edm.ız. Devlete gelir 
gelmesin demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Dev
lete geliri başka yollardan temin edelim? Ama, 
bütün maddelere zam yapmak suretiyle, şöyle ifa
de edeyim, hizmet mallarına yatırım mallarına, 
istihsal mallarının hepsine zam yapmak suretiyle 
vatandaşın hayat şartlarını ağırlaştırmak yerine, 
kazançlardan vergi almak, yahut vergilendirilme
miş sahalara vergi koymak yoluna gitmek daha 
doğru olurdu, diyoruz. Binaenaleyh, vatandaşın 
yakınması bu bakımdan haklıdır. Onların içle
rine girip bu durumu Sayın Maliye Bakanının 
görmesini çok arzu ederdik. 

Evet muhterem arkadaşlar, memur ve işçi ba
kımından da durum, ifade ettiğimiz üzere, pek 
parlak değildir. Gerek işçi, gerek memur ve 
gerekse özel sektörde muayyen bir ücret karşılı
ğında çalışan insanların bu zamlardan çektiği ıs
tırap büyük olacaktır. Ama, buna mukabil zam
lar; çok kazanan vatandaşlarımıza, varlıklı olan 
insanlara tesir etmiyecektir tabiî. 

Bu zamların getireceği bir büyük tehlike da
ha var muhterem arkadaşlarım. Ne olacak? Bü
tün mallara zam yapınız, bütün istihsal ürünle
rine zam yapınız. Bununla fazla kaynak mı sağ-
'lıyacaksmız? Şimdi demire zam yapıyorsunuz, 
Öte yandan demir istihsali için kullanılan kömü
re de zam yapıyorsunuz, demir istihsalinde kul
lanılan elektriğe de zam yapıyorsunuz. Zammın 
bir kısmını elektrik, bir kısmını kömür alıp gö
türecek. Tabiî buna diğer maddelerin zammı 
inzimam edecek. Demir istihsal eden müessesele
rin eline geçecek para bu zamlar oranında olmı-
yacaktır. Yani, bu bir fayda sağlamaz. Bu dav
ranış yumurtlayan tavuğun yemini kesince yu
murtayı kesmesine benzer. Bu derece ağır vergi 
yükü İrem istihsâl müesseseleri bakımından, hem 
de vatandaşlar bakımından onları vergi veremi-
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yeeek hale itmek anlamına gelir. Sözümüzün bir 
noktasında Hükümetimiz ileride hububata zam 
yapmak zorunda kalacaktır demiştik. Hububata 
zam yapınca yarın fırıncılar duracak mı? Buğ
daya zam yaptınız, o halde ekmek fiyatlarını da 
artırın, diyecektir. Bu, tabiî, kaçınılmaz bir neti
cedir. Ekmek fiyatlarını artırmayı politikasına 
uygun bulmazsa Hükümet ne yapacaktır'? Fırın 
cılarla anlaşarak ekmeğin gramajını düşürmek 
yoluna gidecektir. Fakat ekmek zahiren aynı fi
yata satılmış olacak. Bunun işçi bakımından ana-
gıdası ekmek olan vatandaşlarımız, bakımından 
büyük tehlikeleri, büyük mahzurları olacaktır. 
Onları sefalete itmek gibi bir netice meydana 
getirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Erdomir, tahmin ediyo
rum görüştüğümüz kanun gazyağı ve motorine 
zam yapılmasını derpiş etmektedir. 

Buyurunuz. 
MEMDUH. ERDEMİR (Devamla) — Eve*. 

Sayın Başkanım, bunun nerelere inikas edeeeğ' 
ne, ne neticeler doğuracağına işaret etmek isti
yoruz. 

BAŞKAN — Muhtemel faraziyelerden ziyade 
mevcut vakıa üzerinde durursanız daha isabeti 
olacak. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayı: 
Başkanım, bu mantıktan çıkıyor, bu zamların ge 
tirdiği mantıki düşüncelerden çıkıyor. Bunu İrz 
icadetmiyoruz, bunun tabiî neticesidir, diyoruz 

Şimdi muhterem arkadaşlar; şehirlerde ve ka 
sabalarda yaşıyan, Ankara, İstanbul ve İzmir g'-
bi büyük merkezlerimizde yaşıyan gecekondu sa 
kinleri bakımından hakikaten bu zamlar ağır ol 
muştur Şimdi bu zamların karşısına çıkacak va 
tandaşlardan .şekere zam yaptınız diyenler ol
du mu, onların karşısına; «canım geçmişte şe
keri 5 liraya yememiş miydiniz'? O günkü 5 lira
nın değeri, bugün 100 lira, o zaman 100 liraya 
yemiştiniz, biz bugünün parasiyle 3,5 - 4 lira alı
yoruz.» gibi bir faraziye ile belki çıkılacaktır. 
Ama arkadaşlarım, bunlar vatandaşı aldatmak
tan öteye gitmiyecektir. Muayyen bir müddet 
aldatacaksınız. Sonra ekonomi gelip tıkandığı 
zaman, ithal yapma imkânınız kalmadığı ve dış 
tediye dengeniz tamamen bozulduğu zaman, ye
niden iktisadi tedbirlere başvurma gibi bir du
rumla karşılaşacaksınız. Her maddeye zam yap
ma yolu geçmişte denenmiş bir yoldur. O dene

melerin sonu 4 Ağustos 1958 kararlarını getir
miştir. Sayın Maliye Bakanımız burada göğsünü 
gere gere ifade buyurdular. 

Biz kendilerinin haklı çıkmasını temenni ede
riz. Hiçbir zaman Türk parasının değeri düşü-
rülmiyecektir, devalüasyon olmıyacaktır, buyur
dular. Ama şu zamlara bakıyoruz. Bu ekonomide 
bir tıkanıklığa yol açacaktır. Yatırım yaıpamı-
yacaksmız, vatandaş çalışmaktan mahrum ola
cak, kazanmaktan mahrum olacak, fazla vergi 
vermekten .mahrum, olacaktır. Neticede siz iç gelir 
bakımından, iç gelir seviyesi bakımından sıkışık 
duruma geleceksiniz. İstihsal düşecek, istihsal 
düşünce ihraç imkânlarımız daralacak ve sonun
da ekonomimiz tıkanacaktır, ve bir iktisadi kri
ze gideceksiniz. Bu krizin sonunda ekonomiyi 
düzeltmek için yeni bir tedbir alacaksınız. O ne
dir? Devalüasyon olacaktır. Dün böyle olmuş
tur. Dün böyle olan bir yola, bile bile gitmek ye
rine, vergilendirilmemiş başka sahalara vergi 
koymak, ya da gelir vergisindeki boşluğu dü
zeltmek suretiyle kaçaklara mâni olmak, bunun 
dilimlerinde bir nisbet dâhilinde artırma yap
mak ve kazançların muayyen bir seviyesinden 
sonra daha fazlasını almak suretiyle sosyal ada
leti gerçekleştirmek mümkün olurdu. Bakınız, 
İkinci Beş Yıllık Plânın hedef ve stratejisinde 
Hükümetimiz ne buyuruyorlar; 5 nci maddede 
şöyle diyorlar : «Fakirlikte fertlerin eşitliği de
ğil, artan gelir ve yükselen refahtan dengesiz
likleri giderici yönde herkesin adaletli bir pay 
alarak yaşama seviyesini yükseltmek ve fertle
rin kalkınmanın gerektirdiği fedakârlıklara 
kendi güçleri oranında sağlamaktır. Fakirlikle 
herkesi eşit yapmıyacağız, eşit yapmadaki gaye
miz refahla eşit yapmaktır.» Bu çok güzel, iyi 
bir düşüncedir. Ama arkasında ne buyuruyorlar 
«biz, herkesin gücü nisbetinde kalkınmaya işti
raklerini istiyoruz.» Bu zamlar, genel olarak ya
pılan zamlar insaf ediniz herkesin gücü nisbetin
de mi kalkınmaya iştiraktir? Yoksa, güçlü ile 
güçsüzün bir arada ve müşterek olarak ağır yü
kü kaldırması gibi bir netice midir? Şüphesiz 
ikincisi. Binaenaleyh, Hükümet daha 1968 den 
itibaren uygulamaya başlıyaeağı programın ge
rekçesini 1967 de reddeden bir yola girmiştir. 
Bu yanlış hatalı bir adımdır. Bu hatalı adımlar 
tevali ederse, biraz evvel kısaca işaret etmek is
tediğimiz iktisadi kriz uzak değildir, yakındır. 

— 586 — 



M. Meclisi B : 59 20 . 2 . 1967 O : 1 

Tarım çalışması esasına göre istihdam imkânla
rının genişletilmesi, müterakki vergiler, halk 
kütlelerinin yararına genişilyen ve dengeli dağı
lan kamu hizmetleri... Bu vergilerin müterakki-
likle alâkası yoktur. Mütera'kki vergi yoluna gi
dilmesi düşüncesi Hükümette belki vardır. Ama 
bir türlü incelemeleri mi bitmedi, elemanları mı 
kâfi değildir, bunun âdil bir esasını mı bulama
dılar, nedir, bunu anlamıyoruz. Ama bir türlü 
Hükümet, müterakki vergi kanunlarını ıslah 
edecek tasarıyı getirmiyor. Ama bunun aksine 
birtakım temayüller görüyoruz : Servet beyan
larının kaldırılması yoluna gidiliyor. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir... 
M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE

MİR (Devamla) — Evet Başkanım... 
BAŞKAN — Lütfen sadede giriniz. Başkan

lık olarak konuşmalarınızı yakinen izliyoruz. 
M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE

MİR (Devamla) — Sayın Başkanım vergi mev
zuunda konuşuyoruz, bir vergi zammı gelmiş, bu
nunla ilgili olarak tümü... 

BAŞKAN — Efendim sadede giriniz. Sadet 
dışı beyanda bulunduğunuzu siz de biliyorsu
nuz. Kendi takdirinizi kendiniz düzenleyiniz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Sayın Başkanım, burada mil
letvekilleri sayın Başkanların takdirleri ölçü
sünde değil, kendi ölçüleri içinde konuşurlar. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, İçtüzük Baş
kanlığa, hatibin sadet dışı konuşup konuşmadı
ğını takdir yetkisini vermiştir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Sadet içerisinde bulunuyo
ruz. İnsaf edin bunun sadet dışı neresi, tama
men sadedin içindeyiz. Bu zamların keyfîliği... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, elimizdeki ka
nun tasarısı gaz yağı ve motorine zam yapılma
sını derpiş eden bir kanun tasarısıdır. Servet be
yannamesi ile hiçbir ilişiği yoktur. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Her kelimenin arkasında 
illâ, motorin, benzin kelimesini mi kullanaca
ğız? 

BAŞKAN — Hayır efendim, servet beyan
namesi ile bu zammın hiçbir ilişiği, irtibatı yok
tur. Bunu kemdiniz de çok iyi biliyorsunuz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Evet ımühterem arkadaşla
rım, Sayın Başkan bir hukukçu olarak, iktida
rın felsefesini de bilen 'Sayın Başkanımız ola
rak mevzu ile ilişkisini çok iyi biliyorlar. Ama 
burada her# nasılsa yanıldılar galiba, bana mü
dahale etmekle.. 

Evet, Hükümetin bugünden getirdiği fiyat 
artırımları ve zamlarla yarın tatbik edeceğim 
dediği hususları mukayese ötmek hu görüşme
nin çerçevesi içine girmez mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlıkla tartış
maya girişmeyiniz. Bendeniz ızaitıâlinizin bu 
servet beyannamesi ile ilgili noktai nazarınız
da serd ettiğiniz fikrin gaz, ibenzin, motorinle 
bir irtibat tesisi... 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Evet iSaym Başkanım, ilgili
dir, ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayan Erdemir, lütfen müna
kaşayı kesiniz. Sayın Erdemir size Başkan ola
rak sadede girmenizi ihtar ettim. İçtüzüğün 
bana verdiği yetkiyi gerektiği şekilde kullan
dım. Lütfediniz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Haksız ihtar olmaz Sayın 
Başkanım, haklı yapmak lâzımgelir. Burada 
Yüce Meclisin huzurunda hir Milletvekiline, 
bir grup sözcüsüne haksız ithamda bulunmak 
Yüce Meclise saygısızlıktır. Rica ederim ıbeni 
konuşturmayın. (A. P. sıralarından «saygısız
lığı siz yapıyorsunuz» sesleri) 

BAŞKAN — Hiçbir irtibatı yok. Rica ede
rim. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Deıvamla) — Pek muhterem arkadaşla
rım, tmrada fikirlerimizi söylemiye mecburuz. 
Her şeyi söyledik de ne yaptık? Gerçeklere ay
kırı bir şey mi söyledik ? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Esasa 
geliniz ve Başkana saygısızlık etmeyiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Niçin müdahale ediyorsunuz? ıSizin müdahale
ye hakkınız yoktur ki.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Başkan
lığa karşı saygısızlık ediyor. 
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BAŞKANN — Sayın Uğrasızoğiu, o dahi 
bizi alâkadar eder, sizi etmez, çok rica ede
rim. 

Buyurun .efendim. 
M. P. GRUPU ADINA MEM'DUH ERDE-

MİR (Devamla) — Balkınız Hükünaet o beşinci 
maddede ıbugünkü tatbikatı ile yani akar ya
kıta 'getirdiği zamlarla tenakuz teşkil edecek 
çok dalha güzel' neler söylemiş : «Gelir farkla
rımı azaltıcı yöndeki diğer politikalar sosyal 
adaletin gerçekleşmesinde kullanılacak ballıca 
vasıtalar olacaktır.» Yani Hükümetimiz sosyal 
'adaletin gerçekleştirilmesini aınahodef olarak 
seçiyor ve birtakım politikalar güdeceğim ki, 
o politikalar bu adaleti gerçekleştirecektir, 
diyor. Şimdi, bütün malların fiyatını etkili-
yen, üretim mallarının fiyatını etkiliyen bir 
zam bu sosyal adaleti gerçekleştirme fikri ile 
bağdaşır mı? Yoksa tamamen taban tabana 
zıt 'mıdır? Asıl cevabı verilecek sual budur. 
Şüphesiz sosyal adaleti '''gerıçökleştirmek: fik
rinden çok uzakta bulunmaktadır. Binaen
aleyh, sayın Hükümetlimizin getirmekte bulun
duğu bu kanuna biz Millet Partisi Grupu ola
rak evet diyemiyeceğiz. Vergi alınmasına kar
şı olduğumuz için değil; getirilen vergilerde 
adalet unsurunun hulunımaıması sebebiyle, sos
yal adaleti 'gerçekleştirebilecek nitelikten çok 
uzak bulunması sebebiyle şüphesiz karşı bulu
nuyoruz. Prensipler bakımından karşıyız. De
ğilse bir Devlet şüphesiz vatandaşların kay
naklarına müracaat ederek masraflarını karşı-, 
lıyacaktır. Bunun aksini düşünmek mümkün 
değildir. Ama bunun âdil «ölçülerde yapılma
sı lâzımgelir. Burada çok kazananla hiç ka-
zanımıyanı eşit tutan bir yola gidilmesini Yüce 
Meclisin sayın üyeleri ve bilhassa Adalet Par
tisinin muhterem mensupları tasvibediyorlarsa, 
eh, bu da bir millî iradenin neticesidir, vatan
daş siz de millî iradeyi başka türlü bir kere 
daha tecelli ettirin demek gibi bir mantık do
ğabilir. Ama aslolan bunu vatandaşa rahatlık
la kabul ettirebilmektir, inandırmaktır, ikna 
edebilmektir. Ben dünden beri meşgul oluyo
rum, birkaç kişi ile kıonuştum. Vatandaşın hav
salası almıyor; geçinemiyoruz, yaşıyamıyoruz 
diyorlar. Ankara geçim .endeksi,o hale geldi 
ki diyor vatandaş, biz katiyen geçinemiyoruz. 
Otomobilci şikâyet ediyor; benzine, maızıota 
zam var, IO- halde ben de alacağım. Öte yan

dan işçi şikâyet ediyor; benini yaşama haya
tımda müessir «Lan bir maddeye zam var, o 
halde bana da hızını diyor. Memur şikâyet 
ediyor; keşke bize zam yapmasaydı, % 10-15 
zam vermeseydi de bü -zamlar başımıza gelme
seydi, diyor. Binaenaleyh vatandaşta meydana 
gelen bu yanık çağırışmaları Hükümetin dik
kate alması lâzımgelirdi. Bunu dikkate alma 
niteliğinden yoksun bulunan Sayın Hükümeti
mizin, ilerde büyük bir iktisadi kriz ile Tür
kiye karşılaştığı zaman kendilerinin bu ikti
sadi krize çare bulabilmek için başvuracak
ları tedbirlerin de, biraz evvel arz ettiğimiz 
gibi devalüasyon zorunluluğudur. Yani bu gi
diş paranın kıymetinde süratle bir düşüşe yol 
açmaktadır. Bu gidiş kalkınmamızı frenliyen 
bir gidiştir. Bu gidiş vatandasın yaşama şart
larını ağırlaştıran, onları sefalete ve ıstıraba 
.sürükliyeın bir gidiştir. Biz bu gidişle bu pren
siplerle beraber olmadığımız için zamlara kar
şıyız. Sağlam kaynakların bulunması ve ver
gide adaletin tesis edilmesi, müterakki vergi 
sistemine başvurulması, vergi kaçakçılığının 
önlenmesi halinde Millet Partisi, Adalet Par
tisi Hükümetini desteklemekten geri kalmaya
caktır. En derin saygılarımı ve hürmetlerimi 
sunarım. Grupuım adına sizleri selâmlarım ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı. 
T. İ. P. GRUPU ADİNA ALÎ KARCI (Ada

na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tür
kiye İşçi Partisi Meclis Grupu konuşul an ka
nun hakkında olumsuz oy kullanacaktır Çün
kü: 

1. Bu kanunda gerekçe ile gerçek arasında 
bir çelişi vardır. 

2. Adalet Partisinin seçim bildirisi ve Hü -
Ikümet programına aykırıdır. 

3. Hiç şüphesiz cari harcamalar ve plânın 
finansmanı iç'in vergilendirmeye gidilir, ama bu 
vergilendirme hiçbir zaman Anayasanın sosyal 
nitelik taşıyan 2 nci maddesine ve yine Anaya
sanın gelire göre Kazanç Vergisini koyan 61 nci 
'madesine aykırı olamaz. İşte bu bakımlardan 
dolayı Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu bu 
kanun hakkında olumsuz oy kul!anacaktır. Şim
di müsaadeniz'l'e bunların izahına geçeceğim. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişikli': 
yapmak üzer Adalet Partisi Hükümetinin ge-
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firdiği İstihsal Vergisini artıran kanun şu ger-
çeiklere dayanıyor: 

1. Petrol ürünleri arasındaki fiyat denge
sizliği. Şimdi gerekçeden okuyorum bunu: 
«Diğer taraftan halen benzin ve motorin arasın
da bir fiyat 'dengesizliği de vardır. Memleketi
mizde benzin tüketiminin motorin tüketimine 
göre artış hızı 'düşüktür. Bunun s'dbebi yukar
da da temas edildiği üzere benzin ve motorin 
fiyatları arasındaki dengesizliktir. Yani moto
rinin fiyatı benzin fiyatına kıyasla düşük oldu
ğu için talep benzinden motorine kaymakta ve 
«motorin» diye 'devam etmdktc.dir. 

Muhterem aıikadaşlarırn, adam sanki ara
basına benzin yerine mazot kııllaııalbilirmiş gibi 
•bir eda taşıyor bu. Talep 'benzinden motorine 
kayıyormuş, bunun için artınyorlarmış; yani 
motorin satışlarını düşürmek ve .bu suretle ben
zinin satışını yükseltmdk gibi. Hiç böyle şov 
olur mu? Gelişen ulaşımın 'tabiî bir sonucu ola-
ra'k elbetteki »motorin satışları artacaktır. 

İkincisi: Denge deyimi de buruda doğru de
ğildir. Dengeyi ten: inde doğru değildir. 
Eğer yalnız motorine zam yapılmış olsaydı 
'bir derece makul olabilirdi bu. Qyı?.ı\ 10 
kuruş da aynı zamanda benzine zam yapılmak
tadır. Şu halde gerekçenin 'dayandığı bu esas 
temelinden yanlıştır. 

Yine gerdkçdde akar yakıt fiyatları bakımın
dan Türkiye Dünyanın en ucuz memleketlerin
den 'birisi olarak: gösteriliyor. Ve örnek olarak 
da Ankara'da benzin 103 kuruş, İstanlbulY!a 
98,3 'kuruş, İtalya'da 154 kuruş, Fransa'da 17G 
Ikıırusi diye ayrıca başka örnekler de veriliyor. 
Bu Türkiye'deki benzinle Avrupa Vlaki benzinin 
aynı olktan benzin olmadığı hususunu söyleme
yi zait 'buluyorum. Evvelâ kalite farkı var. 
ikincisi; Fransa Vla.ki ve İta.'lyadaki gelir ve ge
lir' dağılımiyle T ürk'iye VI ek i gelir ve gelir da
ğılımı birbirinin aynı mıdır? Fransa ve İtalya'-
dalki orta halli bir vatandaşla Türkiye'deki or
ta halli 'bir vatandaşın kazancı ayın'mıdır ki. 
Benzin fiyatları ve mazot fiyatları aynı seviye
ye ulaştırılsın. Hiç şüphesiz hayır. Ayrıca, is
çi ücretleri, ayrıca fiyatlar arasındaki farklar 
bu gerdkec ne ıkadar sakat bir temele 'dayandı
ğını göstermiş olmuyor mu? 
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Sayın milletvekilleri, yine gerekçeden öğre
niyoruz, bütçeye bu kanunla 310 000 000 lira 
gelir temin edilecek. 310 000 000 lira gelir te
min edilecek:, ama şu da göz önünde tutulabil-
nueli k i ; taşıt ücretlerine bu kanunun kabulün
den sonra % 15 e yaikm bir zam yapılacaktır. 
Yük taşıma ücretlerine tesir edecektir. Ve do-
layısiyle taşman mallara tesir edecektir, dola-
yısiyle eşya fiyatlarına tesir edecektir. Hayat 
zaten hızla pahalanıyor; bu .kanun :bu pahalılı
ğın üzerine 'bir tuz, birer olacalktır. Vakıa tuz 
ve biber olacaktır diyoruz; Hükümetin biber 
fiyatlarını artırmaya gücü yetmiyor, ama tuz 
fiyatlarını artıran kanunu yakında Meclise ge
tirecek. O zaman daha da tuzlu olacaktır ha
yat. 12 aylık devre 'ortalama] arma göre 
1965 te Ankara Via geçi'm endeksi 283, İstan
bul'da geçim endeksi 275 olarak dakia önceki 
yıla sröre % 6.8 ve % 4,6 oranında artışlar kay
detmiştir. 1966 yılı ilik 9 aylık .ortalanması An
kara geçim endeksinde 298, İstan'bul geçim en
deksinde 297 olmuştur. Bu endeks rakamları 
1965 vıb seviyelerine göre yüzde 5.3, yüzde 8 
oranlarında yükseliş']eri aksettirmektedir. 

İkinci nokta : Bn kanun Adalet Partisinin 
seçim bildirisi ve Hükümet programına aylkırı-
dır. Bas'bakan geçen f>;ün bu kürsüden «biz 
zam yanmıvacağız diye bir sey söylemedik» de
diler. Elbette hiçbir parti zam yakacağı m di
ye seçim meydanlarına gitmez. Ama ne yapa
cağım genellikle açıklar. 

Meselâ Hükümet programının 3 neü sayfa
sındaki su paragrafı ibretle gözlerinizin önü
ne sermek isterim. Diyor ki, Hükümet Progra
mında: «Geleceğinden emin olarak yaşıyan in-
sarParla dolu bir ülke haline getirmek için ge
reken tedbirleri alacağım». Geleceğinden emin 
yaşamak! İnsanların geleceğinden emin yaşa
ması demek hayatın biraz daha ucuz olması de
mek, insanın emeğinin karşılığını alması de
mektir. Oysa, görüyoruz ki; şu bilrkaç gün içe
risinde, hattâ bir ay içerisinde milyar liralık ge
lir getiren Vergi kanunları ve tekel maddele
ri yolu "ile hrfka âdil olmıyan vasıtalı vergi
ler yüklenmiştir. İşte bu zamlar Türkiye'yi ya
şanır ve yarınından emin bir hale getirmek de
ğil, aksine yaşanmaz bir hale getirmektedir. 
Kaldı ki, Başbakan b:lz vergi koymıyacağız de-
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nıedik diye bu çatının altında konuşurken, yine 
bu çatının altında Hükümet Programını okur
ken şöyle konuşuyordu: «Vasıtalı ve vasıtasız 
vergi sistemlerimizin serbest teşebbüs alanına 
ve genellikle üretimin artması üzerinde yap
tıkları olumsuz etkiler varsa bunu teşhis ve tes-
bit ederek bertaraf edilmesi..» yani eğer olum
suz etkisi varsa vasıtalı ve vasıtasız vergile
rin bunlar teşhis ve tesbit edilerek bertaraf 
edilecektir. Böyle diyor Başbakan. Oysa sayın 
milletvekilleri, hepinizde biliyorsunuz ki, Milli et 
Meclisine ilk getirilen kanun, asgari geçim in
dirimini iki yıl erteliyen Kanundur ve Sena
to da bütçe müzakereleri sırasında tekel mad
delerine zam yapıldı. Daha dün 10 gün bile bek-
liyemedcn öncelik ve ivedilikli, e akar yakıta 
zam Kanununu Meclise getirdiler. Hani nere
de bertaraf etmek? Aksine yaşanmaz bir hale 
getirmek için Türkiye'yi ne lazımsa Hükümet 
maalesef onları yapmakta, yeni zam kanun
ları getirmektedir, ve vasıtalı vergiler yoliy-
le Beş Yıllık Plânın finansmanını ve cari har-
camallarını fakir halk kütlelerinin sırtına yük
lemeye çalışmaktadır. Burada bu konuda üre
timi etkiliydi faktörler vardır, dün de vardı. 
Bunları Hükümet Programında söylediğiniz 
gibi bertaraf edeceğinize bugün yenisini geti
riyorsunuz. Bu. tasarruf bu bakımdan Hükümet 
Programına aykırıdır. 

İkineisiı Bu zam bir vasıtalı vergidir. Ken
di tabiatında sosyal adalete aykırıdır. Özel ara
basına binip keyfeden!er, gece gündüz direksi
yon. sallıyan araba sahibiyle aynı ücreti ödiyc-
cektir benzine. 

Şimdi anlaşıldı refah devletine giden yol. 
Gümrük resmi, rıhtım resmi, kömüre, demire, 
tekel maddelerine, akar yakıta zamla, 'gidilecek
tir. refah devletine. Refah devleti deyimiyle 
ne demek istendiğini vatandaş şimdi çok 
daha iyi anlıyor. Vergiler yine dün ezilenle
rin sırtına biniyordu, vergiler bugün yine 
ezilenlerin sırtına binmektedir. Vatandaş 
kabul edilip vergilcndirilmiycüler bolluktan, 
refahtan nasibini alacak, milyonuna milyon 
katacak, çünkü on'lar vergilendirilmiyor. Şim
di size Profesör Lütfi Duran'ın Milliyet Ga
zetesinde «Refah Devleti ne olacak?» ser
levha! ı makalesinden bir- pasaj okuyaacğım : 

«{Hükümet Programının çizdiği tabk)» 

diyor. Profesör Lütfi Duran, «Amerikalıların 
refah Devleti telâkkisini aksettirmekte ise de, 
1961 Anayasasının kurulmasını öngördüğü sos
yal Devlet nizamına sırt çevirmektir.» Nite
kim bu böyle olmuştur. Zam kanunları ile 
Anayasanın 2 ııci maddesindeki sosyal Dev
let ilkesine aykırı hareket edilmiştir. 

A. P. kendi meşrebine uygun bir eylem 
ve işlem içindedir sayın milletvekilleri. Mü-
taahhitlik müessesesini ihya, sanayi mamul
leri için vergi iadesi, ihracat kazançların 
dan vergi indirimi. Programdaki!er bunlar. 
Bir Hükümet bundan başka ne yapabilir.1? 
Oysaki Vasıtalı ve Vasıtasız vergilerin yıllar 
içinde bütçedeki yüzdelerine bakacak oHursak, 
bu vergilerin ne kadar adaletsiz olduğu kendi
liğinden meydana çıkar. Dün burada arka
daşlarımız Vasıtaüı vergilerin Avrupa'da bir
çok memleketlerdeki bütçe içindeki yüzde
lerini, saydılar ve hepiniz şahidoldunuz ki, 
bu yüzdeler hiçbir zaman yüzde 50 yi geçme
di. Oysa, bakın Türkiye'de durum na'sı! : 

Yıl 1962, Vasıtasız vergi toplamı 
2 858 000 000 lira, Vasıtalı Vergi toplamı 
4 657 000 000 lira. Yani 1962 yılı içindeki 
toplam vergiler içindeki Vasıtalı vergiler 
-oranı % 66,4, Vasıtasız Vergi oranı % 33,6. 

Yıl 1963, Vasıtasız Vergi toplamı 
2 545 000 000 lira, Vasıtalı Vergi toplamı 
5 879 000 000 lira'. Yani 1963 yılı içindeki 
toplam vergiler içindeki Vasıtalı vergiler ora
nı % 69,8, Vasıtasız Vergi oranı % 80',2 dir. 

Yıl 1964, Vasıtasız Vergi toplamı 
3 036 000 000 lira, Vasıtalı Vergi toplamı 
6 256 000 000 lira, yani 1964 yılı -cindeki top
lam vergiler içindeki Vasıtalı vergiler oranı 
% 67,3 tür, Vastasız Vergi oranı % 32,7 dir. 

Yıl 1965, Vasıtasız Vergi toplamı, 
3 326 000 000 lira, Vasıtalı Vergi toplamı 
6 931 000 000 lira, yani 1965 yılı toplam ver
giler içindeki Vasıtalı vergder oranı % 67,5 
tur. Vasıtasız Vergi oranı % 32,5 dur. 

Yıl 1966, bütçe tahminlerine göre Vası
tasız Vergi toplamı 4 055 000 000 lira, Va
sıtalı Vergi toplamı 8 622 000 000 lira. Ya
ni 1966 yılı içinde toplam . vemi'ler Vin d eki 
Vasıtalı vergiler oranı % 68, Vasıtasız Vergi 
oranı % 32 dir. Akar yakıta zam, Tekel m ad-
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delerine zam, Rıhtım Resmi, İthalât Damga 
Resmi, Tuz Kanunu ve yıl içinde şimdiden 
bilemediğimiz bâzı zamlarla Vasıtalıı vergi
lerin oranı bellki de % 75 e çıkacak ve Va
sıtasız vergilerin oranı da bu suretle % 25 e 
düşecektir. 

Vasıtalı vergiler kaynağının işllemcsi ko
lay, tahsilatı zahmetsizdir, işte Vasıtalı ver
gilerin bütçe içindeki yerinin yüzde olarak 
artması ya da eksilmesi iktidarların hangi sınıf 
ve tabakalardan yana. olması bakımından önem
lidir. İşte bunun içindir ki, vasıtalı vergilerin 
bütçe içindeki artışı büyük kazançlıların yaka
larını direkt vergilerden kurtarmış olur. Çünkü 
vasıtalı verdiler arttığı nisbette diğerleri bu ver
giden kendilerini kurtarmış olurlar. Eğer iktidar
da bulunanlar programları, tüzükleri ile serma
yenin yanında iseler, yani sermayeden yana bir 
düdenden yana iseler, vergilendirmeye gitmek ge
rektiğinde sınıfsal çıkarlarına uygun olarak ken
di çıkarları karşısındakiler i vergilendirirler. Bu
nun da en kestirme yolu, vasıtalı vergileri artır
maktır. Eğer iktidarda bulunanlar emekten ya
na iseler, vergilendirme Anayasanın 61 nci mad-
deşme uygun olarak emeğe göre gelir, gelire göre 
vergi ilkesi uygulanarak dolaylı vergiler yerine 
direkt vergilendirmeye gider. Vasıtalı vergiler 
dolaylı yoldan halktan toplanır ve halk vergi ver
diğinin farkına bile varmaz. Bütün vergi oranı 
yukarıda da gördüğünüz gibi sayın milletvekilleri. 
bazan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Büt
çesinde %"70 e varır. Haliktan toplanan bu vası
talı vergileri maaş olarak alan polisler, İstanbul'
da bu vergiyi veren TMTF mensubu öğrenciler
dirler?.. Halktan toplanan bu paralardan maaş 
alan bir savcı Atatürk'ün Bursa Nutkunu oku
yan bir üniversiteli genci mahkemeye verir... 

BAŞKAN — Sayın Karcı, çok rica öderim, 
İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince zatıâlinizi 
sadede davet ediyorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Vasıtalı vergilerin niteliğini arz etmek 
için ifade ediyorum Sayın Başkan. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — O zaman anar
şi olmuyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Ertem, çok rica ederim, 
hepimiz Başkanlık yaparsak hiç birimiz Başkan
lık yapamayız. 

Buyurun Sayın Karcı. 
T. i. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De

vamla) >— Halktan alınan bu vergilerle lüks 
semtlerin yolları asfaltlanır, telefon aynı semtle
re çekilir, su boruları aynı semtlere döşenir, neon 
ışıiklı lâmbalar aynı semtlere... Diğer semtlere yol 
gitmez, su gitmez... 

iBAŞKAN — Sayın Karcı, zatıâlinize bu Mec
lisin Başkanı olarak rica ettim, lütfen sadede gi
riniz, hürmetkar olunuz. Konuşmanızı takibedi-
yorıım. İçtüzüğün maddei mahsusunu zikrederek 
söyledim, istirham ederim lütfediniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Vasıtalı vergilerin niteliğini anlatıyo-' 
raim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, zatıâlink de büi-
yorsunuz sadet dışı olduğunu, fakat söylemekte 
ısrar ediyorsunuz. Rica ederim, konunun dışına 
çıkmayıniız. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Yani daha açık söylemek gerekirse, bütçenin 
bütün ağırlığı vasıtalı vergiler yolu ile halka yük
lenir. Bu sömürü düzeninin emekten yana dönü
şü mücadelesini ya.paıı halk kendi verdiği vergi
nin cop olarak, kaba kuvvet olarak tepesine indi
ğini görür. 

Sayın milletvekilleri, soruyorum, bütçe açığını 
kapatmak için vergilendirme gerektiğinde neden 
müteahhitler, sanayiciler, aracı tüccarlar akla 
o-elmez? Bunlar akla gelmez, çünkü şimdiyedek 
iktidara gelenler ya bu varlıklılar arasından çık
mıştır, ya. da bu varlıklı sınıftan yana bir dün
ya görüşü ve hayat felsefesine inanmaktadır. 

Asgari geçim indirimini iki yıl erteliyen ka
nun bu Meclise geldiği vakit, bize cevap vermek 
üzere bir sayın bakan, iyi hatırlamıyorum, zan
nediyorum ki, Sayın Bilgöhan olacaklar, biz yır
tık pantolonla geldik dediler. Doğru, birçokları 
yırtık pantolonla geldi, ama bu vergileri getirmek
le yırtık pantolonluları unuttuklarını gayet açık 
olarak göstermiş oldular ve bu vergiyi getirmek
le yırtık pantolonlulara karşı olduklarını gayet 
açık olarak meydana koymuş oldular. 

Sayın milletvekilleri, oysa vasıtalı vergilere 
gitmeden bu 310 milyon lira olan ihtiyacı başka 
yollardan da karşılamak mümkündü. Hani sos
yalist yolla filân da değil, hiç ona da lüzum yok. 
örnek vereyim size : 
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1. Petrolde yapılabilecek büyük indirim yo
lu ile. 

2. Zirai sektörde alman vergi sınırlarını ge
nişletmek yolu ile. 

3. Bugünkü Gelir Vergisinin kaçakçılık ya
pılmaz şekilde reorganizasyonu yolu ile. 

Şimdi, bir bir bunları gözden geçirelim ve bu 
suretle vasıtalı vergiler yolu ile halktan alınan bu 
vergilerin ne kadar adaletsiz ve ne kadar haksız 
olduğunu görelim: Örneğin 25 Kasım 1964 gün 
ve 11865 sayılı Resmî Gazetenin 24 ncü sayfa
sında petrolle ilgili alınacak tedbirler arasındaki 
şu maddesi uygulanalbilse; Resmî Gazeteden cüm
leyi .aynen okuyorum: «Petrol ürünleri ihtiyacının 
karşılanması için yapılan ithalâtın dünya cari fi
yatlarına uygun olarak yapılmasını sağlıyacak 
tedbirler alınacaktır.» Oysa o zamandan beri bu 
tedbirler alınmamıştır ve Yüce Mecliste Petrol 
Kanunu münasebetiyle yapılan konuşmalarda yıl
da 200 milyona yakın fazladan ücret ödediğimiz 
meydana çıkmış bulunuyordu. Şüphesiz daha bir
çok vergilendirme alanları mevcuttur. Bunların 
basında ikincisi akla gelendir ve bu da tarımdır, 

Şimdi sizlere sayın milletvekilleri, tarım ala
nında en çok vergi ödiyon 10 ilin rakamlarını or
taya dökeceğim. Akar yakıttan alınmak istenen 
vasıtalı vergilerin ne kadar haksız, ne kadar ada
letsiz olacağı şu vergileri okuduktan sonra mey
dana çıkacaktır. 

Adana: Mükellef sayısı 3 812, ödenen vergi 
6 659 800 lira. Yani Adana'daki o büyük toprak 
ağaları da dâhil olmak üzere ödenen vergi bir 
yılda mükellef başına 1 744 lira. 

İçel: 1 814 mükellef, 3 448 291 lira ödemiş. 
Mükellef basına düşen vergi oranı 1 901 lira. 

İzmir: Mükellef sayısı 1 412, ödenen vergi 
•miktarı 3 117 540 lira. Mükellef başına, çiftçi 
basına ödenen vergi 2 208 lira. 

Manisa: Mükellef sayısı 1 144, 2 »86 981 li
ra vergi ödenmiş, ortalama her çiftçiye 2 611 
lira. 

Antalya: Mükellef sayısı 1 588, ödenen tarım
sal- Gelir Vengisi 2 310 557, ortalama ödenen 
vergi mikta.rı 1 455 lira. 

İstanbul: Mükellef sayısı 751, ödenen tarım
sal Gelir Vergisi 1 893 911, mükellef başına dü
şen ortalama miktar 2 522. 

Aydın: Mükellef sayısı 1 325, ödenen tarım
sal Gelir Vergisi 1 524 483, mükellef başına dü
şen miktar 1 İSİ. 

• 20 . 2 . 1987 0 : 1 j 

; Balıkesir: Mükellef sayısı 720, ödenen tannı-
İ sal Gelir Vergisi .miktarı 1 251 370, mükellef ba-
Uşma düşen miktar 1 738. 
j Konya: Mükellef sayısı 1 718, ödenen tarım
sal Gelir Vergisi 1 131 070, mükellef başına dü
şen miktar 658. 

Hatay: Mükellef sayısı 956, ödenen tarımsal 
Gelir Vergisi 1 023 709, mükellef başına düşen 
miktar 1 071. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere ödenen vergi 
• ortalama olarak yılda 658 lira ve en az 658 lira, 
en çok 2 611 1 İradır. Bir başka deyimle yıllık 
kazanç 3 000 - 10 000 lira arasında değişmekte
dir. O büyük toprak ağalarının, o traktörlerin 
bulunduğu çiftliklerin kazançları bir yılda 
3 000 lira ile 10 000 lira arasında imiş. Yani 
kuyruklu arabalar, uşaklar, şoförler, lüks vil
lâlar, Avrupa gezileri yapan bu çiftçiler ne ka
dar da az kazanıyorlarmış sayın milletvekilleri 
gördünüz ya. Ortalama kazançları 3 000 ilâ 
10 000 lira arasında değişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, şimdi burada biz 
zirai vergilerin esasını görüşmüyoruz. Bir kı
yaslama yaptınız, ama o kanunun görüşülmesi 
âdeta yapılmakta imiş gibi beyanda bulunmayı
nız. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Sayın Başkan, sözlerime başlarken 
vasıtalı vergilerin adaletsizliğini anlatıp başka 
vergi alanlarının da bulunduğunu da Hükümete 
göstereceğimizi söylemiştik. Bu bakımdan bu 
noktalara Hükümetin dikkatini çekmek ve Bü
yük Meclise aleyhte oy kullandırmak bakımın
dan söylüyoruz. 

•BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Zirai ver
gilendirme sahası ile mukayese yapabilirsiniz. 
Fakat zirai vergilendirme sahası sanki burada 
müzakere ediliyormuş gibi meselenin esasına, 
detayına o konuda girmeyiniz. Bunu demek is
tiyorum. Mukayesenizi bu şekilde yapınız. . 

T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — İstihsal gerekçeleri kâra değil, meğer 
bunların memleket hizmetine dayanıyormuş. Ve 
bu suretle çiftçilik yapış nedenleri kâr için de
ğil, - 10 000 lira büyük bir para değil tabiî Tür
kiye'de, - sırf hizmet etmek içinmiş, böyle anla
şılıyor. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtınca düzenlenen İkinci 5 Yıllık Kalkınma 
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Plânı hedefleri ve strateji danışma toplantısında 
Milliyet Gazetesinin 30 Ocak tarihli nüshasından 
aldığım ve Profesör Üstünel tarafından söyle
nenlere bakınız: «Bugün tarım, ulaştırma, it
halât ve ihracaattan gereği gibi vergi alınamamak
tadır. Yurt içi tasarrufu teşvik etmek, vergi
leri artırmak lâzımdır. Plânın hedeflerine ula
şılması ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 
bu şarttır.» 

Demek ki, plânın gerçekleşme şartı bâzı di
rekt vergilere gitmek ile mümkün olabiliyor. 
Zirai kazançlar hakkında Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonunun 1966 malî yılı bütçesi hakkında 
hazırlamış olduğu raporunda şöyle söylenmek
tedir : «Zirai kazançları vergilendirme politika
mızın işleme tarzına dikkati çekmekte fayda 
vardır. Zirai sektörde bugün elde olunan ver
gi miktarının üstünde bir rezerv bulunduğu ger
çektir. Yüksek tarım gelirlerinin Devlet mas
raflarına iştirak payını artıracak faaliyet de 
önem kazanır mahiyettedir.» 

Burada hemen şunu belirtmek lâzımdır. 
1964 yılında bütün Türkiye'de 24. 957 tarımsal 
vergiye tabi mükellef mevcut idi ve bunun sa
dece 838 adedi gerçek kazanç usulüne tabi ola
rak defter tutmuş, 24 119 u ise götürü gider 
usulüne tabi olmuştu. Sayın milletvekilleri, yu
karıda da çiftçilerin ne miktar vergi ödedikle
rini söylemiştim. Oysa ki Çukurova'daki toprak 
dağılımına bakınca ortalama ödenen 1 744 lira
nın ne kadar küçük olduğu, ne kadar yetersiz 
olduğu kendiliğinden anlaşılır. Çukurova'daki 
arazi dağılımına bakınız, yani bir başka deyimle 
toprakların nasıl belirli ellerde toplandığına ve 
fakat zirai vergi olarak ne kadar eksik ödendi
ğine örnek olarak veriyorum bunu... 

BAŞKAN — Sayın Karcı, biraz evvöl zatıâli-
nizden rica ettim. Konuştuğumuz kanun akar
yakıta zam tasarısıdır. Bu mesele ile irtibatını 
belirtiniz ve faka:t bu meselelerle ayrıca detayına 
inerek sanki bu meseleler görüşülüyormuş gibi 
tafsilen beyandan çekininiz. Çok rica ederim, sa
detle ilgisini görmüyorum. İzah yapmayınız. Sı
rası geldiği zaman, ileride bu şekilde bir kanun 
geldiği zaman elbette bunu ariz ve amik konuş
mak imkânını bulacaksınız. Şimdi burada sanki 
bunları görüşüyormuşuz gibi konuşmayınız, onu 
demek istiyorum. Yoksa atıfta bulunmayın de
miyorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — 1952 de Çukurova tarım arazisinin 
% 52 si kırsal alanlardan geçinen aile sayısının 
% 6 sının elinde iken, 1965 yılında tarımsal ara
zinin % 60 tan fazlası, % 2 nin elindedir. Ve bu 
% 2 1er yukarıda söylediğimiz gibi 10 000 lira
dan daha eksik vergi vermektedir. Binaenaleyh, 
vergilendirme gerektiği vakit, bütçe açığını ka
patmak, cari harcamaları karşılamak, 5 yıllık 
plânın finansmanını temin etmek düşünüldüğü 
vakit akla gelen bunlar olmalıdır. Bu vergi re
zervleri olmalıdır. 

Şimdi sayın milletvekilleri bir de Gelir Ver
gisine tabi diğer mükelleflerin durumuna baka
lım. 

1961 yılında mevcut 242 006 mükellef üst 
üste yılda 13 445 lira para kazanmış bütün Tür
kiye'de. Bunun 3 621 lirasını vergi olarak ver
miş. Bu hesaba göre demek ki, yılda 9 824 lira 
kazanmış oluyor, bütün Türkiye'deki vergi mü
kellefleri. Aylık kazanç ortalamaları 817 lira. 

1962 yılında mevcut 304 601 mükellef üst üs
te yılda 11 497 lira kazanmış, 2 847 lira vergi 
olarak vermiş ve bir yılda 8 650 lira para kaza
nabilmiş ancak. Aylık ortalaması 720 lira. 

1963 te 348 542 mükellef üst üste ortalama 
yılda 11 530 lira kazanmış, 3 192 lirasını vergi 
olarak vermiş, 8 338 lira para kazanmış, aylık 
ortalama kazancı 695 lira. 

Bu caddelerden akan otomobiller, 695 lira ay
lık ile otomobillerini yürütüyorlar ve lüks apart
manlarda yaşıyorlar. 

1964 yılında 366 708 mükellef ortalama yıl
da 12 143 lira kazanmış, 3 114 lirasını vergi 
olarak vermiş, yılda ortalama 9 029 lira kazan
mış, aylık ortalama kazancı 752 lira. 

1965 yılında 387 348 mükellef ortalama 12 970 
lira kazanmış 3 543 ünü vergi olarak vermiş, 
bir yıldaki kazancı 9 427 liradır ve aylık orta
lama kazancı 785 liradır. 

Demek ki, Türkiye'de bütün mükellefler 1 000 
liranın altında, yani ayda ortalama 700 - 800 li
ra ile geçinmektedir. Biliyorum, nasıl vergi ka
çırıldığının en canlı, en belirgin örneği değil mi 
bu rakamlar? Binaenaleyh akar yakıta zammı dü
şüneceğimize, evvelâ yukarıda da söylediğimiz gi
bi vergi kaçırma yollarını kapatmak ve bunları 
tıkamak ilk şart olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Biz bunları yaptığımız sürece Hükümete daha 
birçok vasıtalı vergilerle karşımıza çıkacaktır. 
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Ben biraz daha belirgin örnek vermek bakı
mından bir de bankalar üzerine cğ.lcceğlm. 

19G2 yılında özel sermaye bankalarının müş 
tcrllcrlndcn aldığı faiz ve komisyonlar 500 000 000 
liraya ulaştığı hakle yıl sonu kârlarının 40 030 000 
lira gibi düjük bir miktarla kapanırıdır. Buna 
muka'bil resmî sektör bankalarının aynı şekilde 
aldıkları 550 000 000 liralık faiz ve komiısyon
lara karşılık 1C7 000 000 lira kâr gÖ3tcrm'ş ol
maları her halde üzer'nde önemle durulması ge
reken bir konudur. N-tekim aynı yıl 5 yabancı 
bankanın müfterilerinden aldıkları 80 000 C00 1-
ralık faiz ve komibyonlara kargılık 17 000 000 
lira kâr gösterm"ş olmaları. Öze] sektör banka!a 
rı 500 000 000 faiz ve kondisyon gösteriyor, ya
bancı bankalar 80 000 000 gösteriyor. Özel sek
tör bankaları 50 000 000 kârlı olarak görülüyor. 
buna mukabil yabancı bankalar bu kadar düşük 
bir kondisyona rağmen 17 000 000 kâr gÖ3terel)i-
liyorlar. Özel sektör bankalarının vergi bakı
mından ne durumda olduğu her halde bu suretle 
da'ıa 'vi an larmış olur. 

Çeşitli valiler ve gayrlmeşru rekabet yalla
rı ile halktan toplanan bu mevduat, çok kene 
banka kodamanlarının yakın arkadaşlarına da
ğıtılmakta, sonra o şahıslar iflâs etmiş görü
nerek bankanın kârı düşük görünmektedir. 

Meselâ 1962 yılındı: • 
Denizcilik Bankası 24 milyon lira vergi 

ödemiş, 
Ziraat Bankası 28 milyon lira vergi öde

miş, 
Vakıflar Bankası 4 milyon lira vergi öde

miş.. 
Oysa özel sektör bankalarından Yapı ve 

Kredi Bankası 4 milyon lira, 
Garanti Bankası 1,5 milyon lira, 
Türk Ticaret Bankası 1,2 milyon lira, 
Şokerbank 1 milyon lira. 
vergi ödemişlerdir. 
Sayın Milletvekilleri, 
Bugün Türkiye'de vergilendirilecek olanla

rın hepsini saymadık. Oysa bu vergilendirme 
alanları dururken biz fakir halka dönüyor, on
dan vasıtalı yolla vergi istiyoruz. Anayasamı
zın 61 nci maddesine... 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Ne 
alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan müdahale 
ötmeyin, Yalnız biraz evvel söyledim. Söz hak

kım ketmodiliyor diye bir kanaat hasıl olma
sın diye Başkanlık mümkün olduğu kadar 
müsamaha gösteriyor, odur mesele. Buyurun. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Çok müsama
ha gösteriyorsunuz. 

T. t. P. GRUPU ADTNA ALİ KARCI (De
vamla) — Anayasanın 61 nci maddesi gereğin
ce kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
güce göre, vergi alınması yoluna gidilmesi em
redilir. Bir de ortalama dışındaki şu rakam
lara bakınız. 

1%2-yılında 11 350 mükellef 1 milyar 545 
milyon 357 bin 365 Tl. kazanıyor. Bir vasıtalı 
vergiler getirmek surotiyle işte bunları direkt 
vergilerden kurtarmış oluyoruz. 

1965 yılında 5 503 mükellef 1 795 244 887 
lira kazanıyor. îşte biz Vasıtalı vergilere evet 
demekle bunları direkt vergilerden kurtarmış 
oluyoruz. Yani başka bir deyimle, biz gazı ısın
mak için yazıhanesine petrol alanları, 400 lira 
maaşla çalışıp evini aydınlatmak istiyen Mec
listeki odacılarla aynı tutuyoruz. Aynı fiyatla 
gaz lâmbalarını âdeta teşvik edercesine, - biraz 
nonra bu kanun çıkacak ve el kaldıracağız -
meydana getirmiş oluyoruz. 

Savın milletvekilleri halkın büyük çoğunlu
ğu kandilden petrol lâmbasına g~eme savaşı 
yapıyor, ve işte görüyorsunuz, halk hâlâ petro
le geçmiş değil, halk hâlâ bu kandili yakıyor ve 
halkın petrole geçiş mücadelesi, şundan kurtul
ma mücadelesidir. Bizler petrole zam va^an bu 
kanuna ê vet demekle bunu önliyeceğiz. 10 kuruş 
"İzin için cok küçüktür ama millî gdi rd r n bir 
v i d a 250 lira kazanan aileler için 10 kurusun 
••>"> demde olduğunu bilmiyorum anlatmaya lü
zum var mı? 

Savm milletvekilleri, ben şrna inanıyorum 
""i. B'iv'ik Meclis akav yakıta zam varı lmasın 
V i ^ n bu kanman dovhina ov krllrracaktıır. 
T 'nVi. T-pllotyokilVn o1 arak hcnHdzin. hrni-
"•"z'n kövlümüz, isçimiz, dar gelMim'z ve fW;a-
n'^ıza r>ek cok vaitlen-dz vardır. Bu vaitlcri-
V"i rn|r'ttu"'umrz,T. hic do 7nrn^tmivn^um. Bu 

'ıakımdau bu l 'arrn^n nlc^Mrdp oy lrrllnn^a-
"T?T istirham ndoca<nm. T. t. P.. biraz önce söv-
ied''"im rçlbi, kanunun aleyhinde oy kullanacak
tır. Savalarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. İm 
kanun vesilesiyle bir usuli noktayı da bclirt-
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mekte fayda telâkki ediyorum. Milletvekilleri
nin kürsüde mutlak surette söz hürriyetleri 
vardır. Bunu her birimiz ayrı ayrı takdir et
mekle beraber Başkanlık bu söz hürriyetini 
âzami derecede titizlik göstermek suretiyle ye
rine getirmek ister. Ancak, söz hürriyeti için
de îçtüzjk hükümlerine göre ve usule göre ko
nuşmak, o konu içinde konuşmak da milletve
killerine İçtüzüğümüz".n vermiş olduğu bir mü
kellefiyettir. Bu sebeple arkadaşlarımız konu
şurlarken söz hürriyetini elbette âzami derece
de kullanmak ve fakat konu içinde mahsur kal
mak ve o konu ile ilgili beyanda bulunmak 
üzere konuşurlarsa gerek Meclisin düzeni ve 
gerekse Başkanlığın sadedle ilgili müdahalesi 
yönünden çok faydalı olacaktır. Bu lâzimeye ri
ayet etmelerini arkadaşlarımdan önemle rica 
ederim. B"nnn aksine vâki olan haller zuhu
runda politik birtakım gayeler elde etmek irin. 
Başkanlığı da bertaraf etmek suretiyle ve iç
tüzük hükümlerine göre hareket etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuz halde, sanki söz hak
kını ketmediyormuşuz gibi, bir hal içinde bıra
kılmış olmaktan kurtarılmış oluruz. B^nu bil-
hıssa arkadaşlarımdan önemle rica ediyorum. 
Bir önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

ÎT,YAS KILIÇ (Samsun) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde Savın Kılıç? 
önergeyi daha okutmadık ki. Bir dakika, oku
yalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Akar yakıta zam kanunu hakkında konuşa 

cakların zamanının gruplar adına 15, kendi ad 
lanna da 10 ar dakika olarak sınırlandırılma 
sim arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

B A R K A N — Konuşacak mısınız Savın Kılıç? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim efen

dim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 

. RUHÎ SOYER (Niğde) — Aleyhinde söz 
i s t ^ ^ ^ m . 

BA SK^N — Buyurunuz Sayın özarda, öner
genin aleyhinde... 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın mi'llet-
vekileri, bu gibi sınırlandırmalar i}in babında 
düşünülse daha adilâne hareket edilmiş, olur. 
Bir kısım grup sözcülerine geniş geniş 'konuş
ma imkânı verdi'kten sonra, diğer henüz konuş
ma sırası gelmiyenlerin sözünü kısmak cidden 
adaletsizlik olur. 

.ikincisi; bütçe müza/kereleri dolayısiyle de 
gördülk, Meclis kürsüsü siyasi parti gruplarının 
bir çekişmesi halini almış, milletvekillerine ken
di fikirlerini ifade etme imkânı verilmemiştir 
Bu bakımdan böyle bir önemli konu üzerinde 
başlamış olan geniş çapta konuşma i m k â n ı n , 
^ürihme^rin sonuna yaklaştığımız bir sırada 
tahdidedilmesi doğru olmaz. Zaten kanun bir 
maddeliktir, bunun müza'keresi de fazla bir 
saman almaz. 

D!ğpr bir n^kta: Hükümet bu kanunca mil
letten 310 000 000 lirabîk bir vergi fttiyr. Bu 
"Ergiyi verecek olan Yüce Meclistir. Bugün 
Vr a m e V b i r hamal 10 lira nara kazanmak ieîn 
ıklama kadar .kazma kürek sallar, ter döker. 
Hükümet... 

BAŞKAN — Savn ö~arda çok rica ed^ri'm, 
'V.fen bu konmma^an tahdit edeı önerge üze
n d e konuşunuz, konuya girmeyiniz. 

REŞAT ÖZJVRDA (Devamla) — Hükümet 
V0 000 000 liralık ver-g'vi abrf-en o da b'raz 
^rVsin. Bu kadar kolaybVa böyle mühim ka
nunlar tvkaHırsa mce 'e îvi olmaz .arikadrr1ar. 
O T U için bu takrir aleyhinde oy vermenizi ri-
""i ediyorum. 

BASKAN — Savm Soyer buyurunuz. 
RUHt SOYER (N^del — Muhterem arka-

l ı ^anm, benden evvel komisin arkadaşım, 
mevzuun esasını ve n'ein bu t akrVn a W h iride 
•̂ v verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ben sa-
dnce meıelenin. fakir tabakam n, miPetin fakir 
kısmının vergiye tabi tutulmasına da'r b'r ka-
Tnnun 'müzak^res'nde mi^e^vpkPlerinin sözünün 
Vs'tlanmas'nm aleyhinde olfluthımn ve bunun 
•-»cmleketin umumuna şâmil bir rp*As;yon rvan-
1ıT,aYı1e',eğini ifade etmek ve Yü"e Mp^'^m 
dikkatini çekmiş olmak için kürsüye geldim. 
»̂u takrVin areyh'nde oy kullanmanızı rica 

ederim. Hürnıe'^erimle. 
BASKAN — önergeyi Yüce Hevet'n r>yu-

ı a sunuyorum. Ka'uıl edenVr... BtmivenVr... 
önerge kabul edilmiştir. Bundan sonra grup-
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l an adına beyanda bulunacalk arkadaşlar 15 er 
dakika, şahısları adına konuşacak arkadaşları
mız 10 ar da'kika içinde "konuşacaklardır. 

Şimdiye kadar C. H. P., M. P. ve T. t. P. 
Grupü .adına arkadaşlarımız konulmuşlardır. 
O. H. P. Grupu adına tekrar sayın Hamdi Or-
hon kaydedilmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına 
îhsan Kabadayı konuşacak. 

BAŞKAN — Yazılı beyanınız var mı?.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hamdı 

Orttıon söz sırasını bana 'verdiler. 
BAŞKAN — Efendim, bu gibi söız sıraları

nı yazılı bir vesikaya bağlayınız.. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Dünden 

söz alanlar varadır. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki kayıt sıra
sına göre okuyorum Sayın Esenıgin. Şimdi arka
daşlar, bâzı itirazları, meseleleri çok yadından 
bilmeden yapıyoruz. Bu bakımdan zabıtlara 
da Riyaset başka türlü hareket ediyormuş gibi 
geçiyor. Elimizde mevcut, grupları adına söz 
alanların isimleri kaydedilmiş. Bu kayıda gö
re : 1. Reşit Ülker, C. H. P. adına; 2. Hamdi 
Orlhon, C. H. P. adına kayıtlı; 3. Memduh Er-
demir, M. P. adına; 4. Ali Karcı, T. 1. P. adına; 
5. Tekrar Hamdi Orhon, C. H. P. Grupu adına 
dünden yazılmış. 

KENAN ESENGİN CEohguldaik) — İki de
fa yazılmış, kendisi yoktur. ' 

BAŞKAN — Efendim kendisi yok. Yalnız 
Grup B.aşikanve'kiliniz Sayın Hilmi İncesulu. 
şimdi Hamdi Orhon yerine İhsan Kalbadayı ko
nuşacak dedi. 

»Buyurun Sayın Kabadayı, C, H. P. Grupu 
adına. • . . . ' 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Ben, şahıs olm'akla beraber her 
şeyden evvel C. H. P. Grupunun bir üyesi ol
mam hasebiyle her zaman, her yerde konuşabi
lirim. Sayın Paşam da arzu ederlerse, hazır
lanırlar, Grup Başkanye'kilinc müracaat eder
ler, söz alabilirler. Onun söz hakkı... 

BAŞKAN — Sayın Kaba'dayı, bu münaka
şamızı lütfen kürsüden yapmayınız. Oturduğu
nuz yerde, dışarda yapınız. Ben size söz hak
kını C. H. P. Grupu adına tanıdım ve söz ver
dim. Mesele, bitmiştir efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSHAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; son yıllarda memleketimizde sık sık 
Ikısia aralarla hayatî ehemmiyeti haiz maddeler 
üzerinde yapılan zamlar vatandaşı tedirgin et
miş, üzmüştür. Elimizdeki kanun tasarısına 
şöyle bir göz atarsak, kısa zaman fasıla ile de
miş olduğum husus lortaya çıkacaktır. 1963 yı
lında 187 sayılı Kanunla, 1964 yılında 482 sayı
lı Kanunla ve nihayet 1965 senesinde 664 sayılı 
Kanunla zam görmemiş ama, Hazine hissesi is
tihsal Vergisine kallbedilmiş gibi dolaylı yollar
la üç defa zam görmüştür. Birincisi zam, ikin
cisi za'ma zam, üçüncüsü zammın zammı olarak 
bir ilerleyiş kaydetmiştir. Ve birinci esbabı 
mucilbe >olarak da Fransa, Almanya ve Avustur
ya gibi memlelketler'e Ikıyasla Türkiye 1de akar 
yakıt fiyatlarının çolk düşük olduğu gösterili
yor. Beyler, deve bir para, deve bin para hikâ
yesi. Keşke Türkiye'nin millî geliri yükselsin, 
vatandaşın takati artsın da onlara kıyasen artır
ma yolunu tutalım. Fakat düşünün ki. Al
manya'da fert başına millî gelir 13 000 lira, 
Fransa'da millî gelir 11 000 liranın üzerinde, 
Avusturya'da 10 000 den aşağı değil iken Tür
kiye, Yunanistan'ın millî gelirinin çok altın
da 1 800 lirayı bulmamıştır. Dağ köylerinde 
hane başına, ev başına bu miktar 400 lira iken, 
bu zamlara zayıf bir esbabı mucibe olarak Tür
kiye'yi diğer memleketlerle kıyas ederek gös
terme şekli kanaatimizce bir zayıf esbabı mu
cibedir. Şimdiki zamlar 11, 12, 13 kuruş olarak 
zayıf ikinci bir esbabı mucibeyo dayanmaktadır. 
Benzin ile motorin arasındaki fiyat dengesi bo
zulmuştur. Çünkü benzinin fiyatı yüksek, moto-
rininki düşük kalınca vatandaş ihtiyacını moto
rinle karşlamış, onu ikame etmliş. Plânlamadaki 
sarf hedeflerine benzin varamamıştır, düşük 
kalmıştır. Motorin almıştır. Türkiye'deki ham-
petrollerin derecesi düşük olduğundan dışardan 
da ham petrol getirildiğinden döviz gidiyor ve 
tesbiti mümküu olmıyan dört numaralı fuel -
öil de stok olarak kaldığı için bu zammı zaruri 
görüyormuş. Bence bunların hiçbiri açık, seçik, 
sarih, doyurucu, bizi inandırıcı ciddi esbabı 
mucibe değil, «Ecel geldi cihana, baş ağrısı baha
ne» misillû zayıf esbabı mucibe]erdir. 

Biz grup olarak bu zamların her şeyden ev
vel aleyhindeyiz. Çünkü, huzurunuza gelen ta
sarıdaki bu vergi bir vasıtalı vergidir. Vasıtalı 
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vergi, hepinizin bildiği gibi, Hükümet için, I 
alan el için kolay, ama veren el için, vatandaş 
için, ödiyen için zor ve güç bir vergi sistemidir. 
Çok iyi bilirsinz ki, ileri memleketlerde vasıtalı 
vergilerle, vasıtasız vergilerin bir orantı, bir den- I 
gesi vardır. Bizde de Plânlama, yapmış oldu
ğu hazırlıklarında, vasıtalı ve vasıtasız vergi 
dengesini öngörmüştür. Kanaatimiz odur ki, bu I 
şekilde akar yakıta yapılan bu vasıtalı zamlar
la, vasıtalı ve vasıtasız vergi arasındaki denge 
bozulmuştur. Aynı zamanda bunlarda bir ver
gi rezervi saklıdır, akar yakıta bu zammı onun I 
için yapıyoruz, diyor. Burada saklı da, Türki- I 
ye'de vasıtasız vergi rezervi hiç mi kalmamıştır, I 
bu kaynaklar tamamiyle kuruduğu için mi bu 
açık ve vergi rezervi saklanan akar yakıt sahasına I 
atılmıştır? Bunu öğrenmek isteriz. Böylece de- I 
mek istiyoruz ki, vasıtalı vergilerle vasıtasız I 
vergiler dengesi, oran nisbeti açık ve aşikâr 
şekilde bozulmuştur. Göreceksiniz, uzun değil, I 
Allah hepinize uzun ömür versin, kısa zaman I 
sonra, bu zamlardan sonra, Türkiye'de sosyal I 
adalet ve sosyal Devlet mefhumlarının tahak- I 
kukunun bizden çok uzaklaştığını, sefaletin [ 
arttığını göreceksiniz. Hepimizin endişe ve 
üzüntü ile takibettiğimiz komünizm felâketi aç- I 
lık ve felâketten gelir. Bunun batağı budur. 
Bu batağı kurtarmak için orta tabakayı ayakta 
tutucu, iştira gücünün kendini besleyici, ba-
rmdırıcı imkânları bulmamız gerekir. Hal
buki vasıtalı vergi sistemi, direkt olarak faki
re, fukaraya, işçiye memura, köylüye yükle
nen bir vergi sistemi olarak onların tahammül 
gücünün sınırını aşmış bulunmaktadır. I 

ikinci husus, bir rençber çocuğu olarak da söy-
liyeyim ki, kimse inkâr edemez, bu apaçık, do
laylı da olmaksızın zirai sektöre intikal edecek I 
ürünlerin fiyatını artıracak, dolayısdyle de ge
çim imkânı güçleşecektir. Bunun yanı sıra da 
istihsal düşecektir. Bu vergi alınmalı. Beyler; I 
biz «vergi alınmasın» yolunda değiliz. Fakat bir I 
politik kurnazlıktan vazgeçelim. Açık ve sarih I 
olmanın yolu hakkın yolu, yüzü ak, alnı pak 
olmanın yoludur. Seçim sıralarında, zam yap-
mıyacağım, huzurlu, cennet bir vatan getire
ceğim deyip de zam yapmak şekli, bilmiyorum I 
olmamalıdır. Ben bunu bütün eski politikacı- I 

I lardan, kendi partimden, bütün partililerden 
I istiyorum ve vatandaşa çıkıp demeli ki ben; şu 

şu sahada zam yapacağım, yapacağını yapmak, 
I yapmıyacağım demişse, yapmamalıdır. Bugün 
I bütün vatandaşlar hepimizi, politikacı olarak, 

vergi meselesinden dolayı pek de sevimli gör
müyor, sempatik: bulmuyor ve bunlara, düpe
düz sürpriz vergi ve topyekûn milletçe vergi 
baskınına uğradık, diyor, vergi baskınına uğ
radık... Evet, Türkiye'de böylece demir, kömür, 
çimento, şeker, sigara, pamuk ve akar yakıtta 

I olduğu gibi, rahat ve yükselici zam seferleri 
r fini fırıl gezmeye başlamıştır ve acaba hangi 

emtialar üzerinde süratli yükseliş seferleri 
I yapacak diye tereddütteyiz, vatandaşların 
I hepsi de üzüntülü haldedir. Bütün bu yapılan 
I vergilerle fiyatlar asansör süratiyle yükselir-
I ken, orta tabaka dediğimiz işçinin, memurun, 

köylünün geliri, gelir imkânları, değil bunu 
I asansörde takibedecek, merdiven basamağın

dan emekleye emekleye tırmanacak dahi ta-
I kati kalmamıştır, geniş kütleler bundan dert-
I lidir. Acaba Muhterem Hükümet ve sayın 
[ iktidar partisi bu vergüeme yolu ile geçmişteki 
I bir hatayı bize hatırlatmak mı istiyor? Tıpkı 

Timur'un Akşehirliye teker teker vergi zammı ile 
feryatlarını dinlemek, feryadı durup zevke sa-
faya başlayınca artık takati kalmadı, kesin, ye
ter misillû bir denemeye mi gidiyorlar? 

Sayın iktidar mensuplarından ve Hükümet
ten grupumuzun istirhamı odur ki; vergi.tarh 

I etsinler, ama gelire, varlığa dayama olsun. Va
sıtalı vasıtasız vergiler arasındaki dengeyi 
Plânlamanın öngördüğü oranı da kollıyarak 

I yapsın ve bilhassa olandan, verenden alınabilir, 
vermiyenden alınamaz. Ancak geçimi kadar ola
na, geçimin geçimini de ver demek şekli, demin-

I den beri söylemeye çalıştığımız geniş kütleyi 
bizar kılmaktadır. Ve Türkiye'de de, samimi
yetle söylüyorum, orta tabaka kayıyor ve ka
yıp gitmektedir. Biran evvel tutmanın yolu 
gelmiştir ve orantı kurma zamanı gelmiştir. 
Aksi halde yarınımızı memleket olarak iyi bul
madığımız ve iyi görmek niyetinde olduğumuz 

I için de tedbirlerin bu yolda alınmasını Muh-
I terem Hükümetten ve iktidar partisinden te-
I menni etmekteyiz. Hürmetlerimle efendim. 
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BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Meh
met Ali Aytaş, buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA MEHMET ALt AY-
TAŞ (îzmir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; akar yakıt fiyatlarına yappılan zam hak
kında Hükümetçe sevk edilen kanun tasarısı
nın gerekçesini tasvibettiğimizi beyan etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin sevk etti
ği kanunun esbabı mucibesi son derecede mâ
kuldür. Sayın muhaliflerimizin bu zamlar hak
kında yurt sathında kendi düşünceleri istika
metinde beyanlarda bulunacakları ve bu zam
ların yersiz olacağı hakkındaki düşüncelerini 
vatandaşlarımıza izah etmeve çalışacakları 
movdandadır ve bu gavet tabiîdir. Yalnız, biz 
de, Adalet Partililer olarak Hükümetin umu
miyetle bu zamları niçin yaptığını vatandaşla
rımıza izah edeceğiz ve eminiz ki, Türk M'l-
leti Hükümetin getirmiş bulunduğu bir seri 
zamları mâkul karşılıvacak ve Hükümetin bu 
husustaki zaruretini takdir edecektir. Biz bu
na inanıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu kürsüden 
konuşan hatip arkadaşlarımız, gerek partisi 
namına, gerekse şahısları namma konuşan muh
terem arkadaşlarımız; muayyen noktalara te
mas ettiler. Bir defa buvuruvorlar ki : «Ada
let Partis;n:n srç'm beyannamea'nde ve Hükü
met programında vergi alınmıvacağı husu
sunda beyanlar ihtiva etmektedir.» Burada 
bunu mütaaddıt hatipler mü*;aaddit defalar 
yalnız bu vergi zammı dolayısiyle değil, muh
telif vesilelerle mütemadiven tekrar etmek
tedirler. Muhterem arkrdaşlar, ne seçim be
yannamemizde, ne de Hükümet programımızda 
«vergi almmıyaçaktır» sözünü bir cümle halin
de muhterem muhalif1 erimizden hiçbirisi söy
lemediler. Ve esasen bövle bir şey de yoktur. 
Vergi alınmaksızın Devlet idaresinin mümkün ol-
mıvacağı hususunu bütün milletvekilleri ve 
bütün Türk Milleti gayet açık bilir. Elbette 
ki Devletimiz, gerek bizim partimizin iktidarı 
zamanında, gerekse bizden sonra gelecek parti
lerin ikt'dan zamanında muhakkak ki vergi 
alacaklardır. Ve böylece bu ebediyete kadar, 
sonsmluğa kadar devam edecektir. Her Hükü
met her zaman vergi alacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu akar yakıt 
vergisi dolayısiyle bugün elime alımış bulundu
ğum bir broşürden sizlere bâzı rakamlar okuya
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 senesinden 1966 
senesine kadar benzin, gazyağı, motorin, dizelo-
11, fueloil ve madenî yağlar üzerindeki sarfiya
tı gösteren Petrol Ofisi'nin satışlarını gösteren 
bir rakamlar vardır. Petrol Ofisi, 1963 senesin-
sinde 599 000 ton akar yakıt satmış, 1964 de 
681 000 ton satmış. 1965 de 801 000 ton satmış. 
1066 da 884 000 ton satmış. 1967 de de 1 000 000 

* ton satacağını programlamış. 
Şimdi muhterem arkadaşlar; bu sıkar yakıta 

yapılan zamda Petrol Ofisi 1967 seneoinde sata
cağını programladığı bir milyon ton petrolü sa
tamaz da, 1968 da sattığından daha az satıyor
sa, o zaman Hükümetin akar yakıta getirmiş ol
duğu zamların kaynağını iyi hesap etmeden yap
mış olduğunu mütalâa etmek haklıdır. Fakat 
böyle bir belirti olmadan, böyle bir n3ticeye vâ
sıl olacağım iddia etmek te erken bir te;ıhl« ve 
erken bir tahmin ve hattâ bedbin bir tahmin, 
kötü göstermek üzerine istikâmet almış bir tah
minden ibarettir. 1967 senesi sonunda Türkiye-
do'ki akar yakıt sarfiyatının bugünkünden çok 
daha fazla olacağı hususunda ben de ümidimi 
ve tahminlerimi beyan etmek isterimi. 

Muhterem arkadaşlar, vergi zammı dolayısiy
le burada muhtelif hatipler, muhtelif mevzulara 
temas ettiler. Bu şekere yapılan zammı da mü
talâa ettiler. Muhterem arkadaşlar, ben bu şe
ker zammı üzerinde bir rakam vereceğim ve bir 
düşüncemi arz edeceğim. Türkiye'de adam başına 
senede ş^ker sarf miktarı 12 kilolur. Ayda 
Türkiye'de her vatandaşımız üst üste bir kilo şe
ker sarfetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şokere yapılan bu zam
la adam basma ayda 50 kuruş bir zam yapılmış
tır. Bunun takdirini size arzediyorum. Beş nü
fuslu bir ailenin ödiyeceği fark ayda 250 kuruş 
eder, senede de otuz lira tutar. 

Muhterem arkadaşlar; gerek akar yakıta ge
rek şekere yapılan zamlar büyük zamlar değildir. 
Ve Hükümete getireceği miktarlar daha fazladır, 
halka vereceği külfet daha az. Fakat Hükümete 
getireceği imkânlar daha fazladır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu yapılan 
zamların zincirleme bir hayat pahalılığı getire-
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ceği de söylenmektedir. Muhterem arkadaşlar; 
iî'k evvelâ şu noktada mutabık kal'alıım; heyat ol
duğu yerde durur mu? Hayat pahalılığının mu
ayyen bir rakamda, bir fiyat seviyeoinde durma
sı mümkün müdür, değil midir? Burada beni din-
liyen muhterem arkadaşlarımız şunu bilirler ki, 
hayat pahalılığını veyahut geçinme endeksini 
muayyen bir nokta üzerinde tutmak dünya yü
zünde mümkün değildir, Türkiyede de mümkün 
değildir. Burada bir çok konuşmalar oluyor; 
Amerika'da hayat pahalılığı no kadardır, İngil
tere'de, batı memleketlerinde hayat pahalılığı se
neden seneye ne kadar artıyor, Tünldye'de ne 
kadar artıyor. Geri kalmış memleketlerde ne 
•kadar artıyor. Türkiye'de ve bütün dünyada ha
yat pahalılığı geçim endeksi mütemadiyen ar
tacaktır. Banları bilmamiz ve kabul ötmemiz 
lâzımdır. Fakat geçim endeksinde aşırı bir fiyat 
yükseliş geri kalmış momlakctlerin bariz bir gös
tergesidir. Muhterom arkadaşlarım, işte bizim 
milletçe yaptığımız savaş, hayat geçim endcıksinin 
normal bir seviyeye artmasını teminden ibarettir. 

Burada kötümser birçok levhalar çiziliyor, 
Bir odada kaç kilinin yattığını izah etti Mem-
duh Erdemir Bey. Ne kadar kişinin elektrikle 
ne kadar insanın hangi vasıtalarla aydınlandığı
nı izah ettiler. Muhterem arkadaşlar, bu, Tür
kiye'nin asırlardan beri içinde bulunduğu bir 
zorluktur ve bizim gayretimiz bundan kurtul
maktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben size bir ra
kam söyliyeseğim; 1950 den evvel Türkiye'de 
adam başına senede isabet eden elektrik 75 kilo
vat civarında idi. Bugün 1967 senesinin başın
da Türkiye'de adam başına isabet eden elektrik 
miktarı 200 K\v. civarındadır. 1950 den evvelki 
75 kilovat ile 1967 senesindeki 200 kilovatın 
mukayesesini siz arkadaşlarımın takdirine terk 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; biz bilmiyor muyuz 
bizim Batımızda bizden daha az elektrik sarf 
eden bir milletin bulunmadığını? Biz bilmiyor 
muyuz? Elbette biliyoruz. Komşumuz Yuna
nistan'da insan başına 500 kilovat isabet ediyor 
senede. Komşumuz Bulgaristan 700 kilovattan 
daha fazla kullanıyor. Biz bunları bilmiyor mu
yuz? Bizim Batımızda bizden daha az adam 
başına elektrik kullanan devletin bulunmadığını 

bilmiyor muyuz? Kâğıt sarfiyatımız da bu, de
mir sarfiyatımız da bu, çimento sarfiyatımız da 
bu, her şey böyle. Türkiye bugün Batımızda 
bulunan devletlerin en geri seviyesindedir. Tür
kiye de adam başına millî gelirimiz 2 077 îîradır. 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa da Portekiz 
en geri kalmış memlekettir. Portekiz, Arna
vutluk ve Yugoslavya Avrupa'nın en geri kal
mış memleketleridir. Bunların adam başına 
millî gelirin isabeti 300 dolardan fazladır, 
330 - 360 dolar civarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bizim, Adalet 
Partisi ve bizim gibi programları halk hürriye
tine ve halk mülkiyetine taraftar olan diğer par
tilerin bütün gayreti, bütün cehti bu geri kal
mışlıktan kurtulmaktan ibarettir. Muhterem 
arkadaşlarım; biz hürriyet içinde milletin ka-
kmmasmı temin etmeye çalışıyoruz ve bunda 
muvaffak olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım T. 1. P. nin görüşü
ne de bir parça temas etmek istiyorum. Tür-
k'ye İşçi Partisine mensup gerek şahsı adına 
kanuşan, gerekse Partileri adına konuşanlar bu 
kürsüye geliyorlar, hangi vesileyle geliyorlar? 
Ziraat sektörü için geliyorlar. Başka? Millî 
eğitim sektörü için geliyorlar. Başka? Millî 
müdafaa meseleleri için geliyorlar, ekonomi 
meseleleri için geliyorlar, endüstri meseleleri 
için geliyorlar, her mesele için geliyorlar. Onla
rın kafasında bir tek mesele mevzuubahistir; bu 
da doktirin meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar onlar bu memlekette 
Marksizmi yerleştirmek istiyorlar. Bütün me
seleleri budur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır Sayın Ay-
taş. Lütfen ona göre konuşmanızı düzenleyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
TAŞ • (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Türk Milleti ve Büyük Meclis bunu müşahede 
ediyor. Biz bunun karşısında. Nasıl davaranı-
lacağım da biliyoruz. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Her seferinde söylemeye lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmh. 
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 

Oraya müdahale edin lütfen. 
BAŞKAN — Oraya müdahaleyi Başkan dü

şünür. Sizin yerinizden müdahale etmeniz İçtü
züğe aykırıdır, usulsüzdür. Çok rica ederim. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALt AY
TAŞ (Devamla) — Şimdi acaba Başkan neden 
müdahale etsin benim konuşmalarıma? Türkiye 
İşçi Partisi mümessilleri bundan başka bir şey 
mi konuşuyorlar, Meclise geliyorlar da, kürsü
lere geliyorlar da benim söylediğimin hilâfına bir 
şey mi konuşuyorlar? Onlar konuşacaklar mü
dahale etmiyecek Sayın Başkan; biz temas etti
ğimiz zaman müdahale edecek. Olur mu böyle 
şey arkadaşlar? 

BAŞKAN — Konuşmanızı bağlayınız. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-

TAŞ Devamla) — Sonra, kısaca bir şeye daha 
temas etmek istiyorum. Burada Halk Partisi
nin sözcüsü bir arkadaşımız da şu sloganı, yahut 
slagon haline gelmiş şu sözü tekrarladı. «Zen
ginler daha zengin olacak, fakirler daha fakir 
olacak.» yakın zamanda çok tekrar ediliyor bu 
kürsüde. 

Muhterem arkadaşlar; bunu burada Tahsin 
Uzun arkadaşımız söyledi. (C. H. P. sıraların
dan görültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aytaş... Sayın Uzun... 
Bir dakika arkadaşlar... 
Sayın Esengin ne oluyorsunuz efendim? 
Sayın Aytaş vaktiniz bitti. Lütfen son sö

zünüzü söyleyiniz, rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
TAŞ (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, «zenginler daha zengin, fakirler daha fa
kir olacaklar» sözü 150 sene evvel söylenmiş söz
dür. Ama hakikat olmadığı, realize edileme
diği, meydana çıkmadığı da ispat edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım bunlar, Marse'in ve bu 
istikamette düşünen zevatın fikirleridir.. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Ne demek istiyorsunuz bununla? 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
TAŞ Devamla) — Evet öyledir efendim. Kabul 
ediniz Tahsin Uzun Bey, bu böyledir. «Zengin
ler daha zengin olacak, fakirler...» 

BAŞKAN — Sayın Aytaş lütfen, tamamdır 
efendim. Vaktiniz dolmuştur efendim. (Gürül
tüler) 

Sayın Uzun, oturunuz yerinize. 
Sayın Aytaş tamamdır efendim. Lütfen biti

riniz efendim, müddetiniz dolmuştur, vaktiniz 
geldi. Rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
TAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bunun başka bir çaresi yoktur muhterem ar
kadaşlar... (Gürültüler) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Marksist sensin. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY

TAŞ (Devamla) — Hükümeti tasvibediyoruz. 
Teşekkür ederim muhterem arkadaşlar. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Ayıp, ayıp, 
yakışır mı ? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ayıp, ayıp bir de 
generallik yapmışsın. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, Sayın Aytaş lüt
fen yerinize oturunuz. Millet Meclisi toplantısı 
devam ediyor arkadaşlar. Bu Meclisi Başkan 
idare ediyor, çok rica ederim, her kafadan bir 
ses çıkmasın. 

Sayın Uzun, unutmayınız ki, Meclis müzakere
si devam ediyor. Çok rica ediyorum. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sataşma var, lütfen söz istiyorum, şahsıma sa
taşma var, söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne bakımdan bir sataşma var, 
lütfen belirtiniz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Efendim, benim fikrimi başka türlü yorumladı, 
şahsıma sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Yalnız Sayın Uzun, kürsüye gelirken şunu 

dikkatle ve önemle takibediııiz; münhasıran İç
tüzüğün 89 ncu maddesine göre, ileri sürdüğü
nüz mütalâa hilâfında beyanda bulunulduğunu 
belirtmek için konuşacaksınız. 

Buyurunuz çok rica ederim. (Gürültüler) 
Karşılıklı, münakaşalarınıza, ithamlarınıza 

devamla Başkanlığı kendinize âlet etmeyiniz, 
bütün meseleleri Başkanlık burada takibemek-
tedir. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Mehmet Ali Aytaş arkadaşımız benim Marksist 
olduğumdan bahsettiler. 

BAŞKAN — Olduğunuzu söylemedi Sayın 
Uzun. Bir fikrinizi.... 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım.... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şu noktayı 
belirtmekte fayda vardır; sizin fikrinizi izah 
için, sizin ileri sürdüğünüz.... 
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MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Ben kim
seyi itham etmedim. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Aytaş, rica 
ederim, rica ederim beni dinleyiniz rica ederim, 
meseleleri sakin sakin halledelim. Sizin ileri 
sürdüğünüz bir beyanı marksist anlama da gele
bileceğini ifade ettiler. Bu noktayı tavzih edi
niz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben burada konuşur
ken, konuşmalarımda ne şu fikri, ne bu fikri 
savundum. Ben yalnız alıyabildiğim, düşünebil
diğim konuya temas ettim. Ama bu şöyle konu
şulursa şu çıkarmış, böyle konuşulursa bu tarafa 
gidermiş, ben bunu düşünerek bu kürsüye 
gelmedim. Ben bu memleketin içinden gelenim, 
ben bu memleketi köy köy gezenim. Şu Parlâ
mentoda belki benim kadar halkı bilen bir insan 
yoktur. • Bunu iddia edebilirim. Ben köy köy 
kahve kahve gezerek burada halkın derdini dile 
getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzun; Başkanlığa «mü
saade buyurun» diye ricakâr beyanda bulunu
yorsunuz, arkadan devam ediyorsunuz, rica ede
rim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben bu
rada konuşurken, orta sınıf, bu tutumla, bu gi
dişle kalmıyacak diye bahsettim ve bu doğrudur 
ve fakirler daha fakir olacaktır, dedim Haki
katen zenginler, şeker piyasasında, demir piyasa
sında karaborsa yaratmıştır ve bugünkü Ada
let Partisi Hükümeti buna göz yummuştur, şe
kere zam yapmak suretiyle zenginler daha zen
gin olmuştur, hürmetlerimle. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nuda müzakerelerin yeterli olduğuna dair öner
ge gelmiştir. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aleyhte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Saym llyas Kılıç 
istedi. 

önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri kadar konuşulmuştur. 

Görüşmelerin yeterliğine karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Saym Başkanlığa 
Bütçenin varidat bakımından takviye edil

mesi hususu bütün partilerin ittifak ettiği bir 
konudur. Bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lerde de vasıtalı ve vasıtasız vergilerin tartış
ması yapılmıştır. 

Konu kâfi derecede aydınlandığından ve büt-
çe görüşmelerinin programa göre görüşülmesine 
de imkân vermek üzere görüşmelerin kifayetine 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Gültekin Sakarya • 

BAŞKAN — Şimdiye kadar grup adına beş 
grup sözcüsü ve şahısları adma iki arkadaşı
mız konuşmuşlardır. 

Buyurunuz Saym Kılıç, yeterlik önergesinin 
aleyhinde. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, bütçe müzakerelerinin başından 
beri müzakereleri takilbeden (bir arkadaşınız 
olarak ifade edeyim ki, grup konuşmalarından 
fırsat bulup, şaihsi fikirlerimizi söylemek im
kânı hâsıl olmaımış'tır. Bu bakımdan kifayetin 
kalbul edilmemesini istiyorum. Sonra son yapı
lan zamların, hassaten benzin, gaz ve motorin
le ilgili olduğuna göre bu 20 milyon köylünün 
yakmalkta olduğu gazın üzerine yapılan bu 
zammın köylüye hamgi noktalarda ve nasıl te
sirler yaratacağını izah bakımımdan söz verme
nizi ve bu maksatla kifayeti kalbul etmemenizi 
istiyorum. 

Kifayeti kaibul etmeyiniz ki, dün maaşlara 
yapılan % 10 - % 15 zamlardan sonra, piya
sada görülen bu zamların orta tabaka üzerinde 
yarattığı etkileri izah edelim. 

Kifayeti kaibul etmeyiniz ki, zam mevzuunu 
izaih ederken zamla Marksizm arasında bir 
ıköprü kurmaya çalışan ve Marksizmin ne ol
duğunu bilmiyen insanlar Manksizmi izash ede
lim. 

— 601 — 



M. Meclisi B : 50 19 . 2 . 1Ö3? O : 1 

Kifayeti kabul etmeyiniz ki, mazota, gaza 
ve fuel - oile yapılan zammın, hassaten mazot 
ve gaza yapılan zammın köylülerin traktörle
rine, su prmpalanna, toplu 'köylere su veren 
K"y I üe 4 Bakanlığının verdiği motorlara yap
tığı etkiyi ve köylerin bundan göreceği sıkın
tıyı, d)layi's'y1e istihsal mallarına vâki inika
s t ı ve piyasada yaratacağı akisleri izah ede
lim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇ03LU (Giresun) 
— Bir evlâdın baıbasmı tenlbid. etmesi iyi ol
muyor. 

ILYAS KILIÇ (Davamla) — Evet öyle söy
lüyor Saym Kılıçoğlu; bir evlâdın babasını 
tenkid etmesi hiç iyi olmuyor. 

Kifayeti kabul esneyiniz ki, bu kanun da 
Tıbkiy3 ile Avrupa devletleri a^aırnda y a p ı c ı 
mukayesenin yersizliğini, ilgisizliğini, münase
betsizliğini izah edelim. 

Kifayeti kabul etmeyiniz ki, şimdiye kadar 
kiimüro, demire, tuza, şcikerc, siıgaraya ve çi
mentoya yap-lan zamların arkasından, gaza ben
zine ve fuel - oile yapılan zammın da piyasada 
ve konjonktürde yaratacağı akisleri izah ede
lim. 

Kifayeti kabul etmeyiniz ki, zamların heTe 
bu şekilde yapılan zamların, vergi rezervden 
ba ika yerde dururken, da'ra başka noktalarda 
rahatça zam yapılması icabede 'ken ve bu yol
dan zam yapıldığı taM'rde IliÜ'rüma!;.' can ve gö-
n'Üden destekliyeeek olan muhalefete bu zam
ların adaletsiz olduğunu izah edelim. Saygıla
rınla. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Gir emin) 
— Arkadaşlarımızdan; «bir baıbanm evlâdını 
tenkid etmesi» sözünü izah etmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç bir dakika. 
Bir evlâdın babasını tentkid etmesi doğru de
ğildir, buyurdunuz. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — İzah edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, izah, ta
lebiniz dahi Başkanlıkça mesmu olacaktır çok 
rica ederim evvelâ, şikâyeti dinliydim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Efendim, Saym îlyaıs Beyle a-amızda bu 
mvi latifeler çok olur. Fakat Meclis kürsüsü
nün ciddiliği ve zabıtlara geçmesi bakımından 

bunun bir lâtif a ve espri olduğunu bilemez. Bu 
bakımdan arkadaşımız bunun nedenini lütfet
sinler. 

BAŞKAN — Zaten Meclis kürsüsünden bu 
şekilde beyanlarda bulunmanın doğru olmadı-
ğmı a 'kadarlarımız takdir ederler. Bu Meclis 
kürsüsü böyle lâfın kolayca söyleneceği bir , 
yer değildir. 

Buyurun Sayın Kılıç, çok rica ederim, şu 
Meclisin mehabetine yaradır şekilde konuşu
nuz. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım ; Kılıçoğlu arkadaşımın da izah ettiği 
gVoi bu espiri benim soyadımın «Kılıç», onun 
soyadının «Kılıçoğlu:> olmasından ileri geliyor. 
Bu samimî bir düşüncenin ifadesidir. Biz âbi 
karde} olarak çalışırız, arkadaşımdır. Yanlış 
anlamamasını rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ben de bütün arkadaşlar
dan Meclis kürsüsünde bu sakilde yanlış ada
malara, yanlış yorumlara yol açabilecek mahi
yette beyanların sureti katiyede yapılmaması
nı rica ederim. 

Yeterlik önergesini Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmeler bu şekilde sona 
ermiştir. Maddelere geçilmesi Hususunu Yüce 
Heystin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miycnler... Maddeleri geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Tasarının görüşülmesi teklifi vardır. İve
dilik teklifini ryunuza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri 'okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

D03-AN SUNGUN (Zonguldak) — Komisycn 
adına söz rica edecektik. 

BAŞKAN — Her s"z taleple bağlıdır. Ye
terlik önergesi okunduktan sonra ne komisyo
na, ne Hükümete ayrıca söz verilmesi mümkün 
değildir. 

Yeterlik önergesinin geldiğini işaret ettiğim 
anıla söz istiyeceksiniz, o zaman komisyon ve 
Hükümetin tercih hakkı vardır, onu takiben de 
son söz milletvekilinlndir hükmünü tatbik ede-, 
riz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI E?vOL 
YILMAZ AKÇAL (Bize) — SJz görmediniz Sa
yın Başkan, 
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BAŞKAN — Okuyun efcndi-m. 
Gide.* Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 

yapılman hakkında Kanun 
Madde 1. — 13 . 7 . 1356 tarihli ve 6802 

sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numa
ralı tablonun 15 . 2 . 1933, 25 . -6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 654 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunun (i), (ii) 
fıkraları ile (<!>:) fıkrasının (>a) ve (b - aa) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Akar yakıtlar: 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yığını ihtriva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aıağı. olan hafif yağlar 
(1 Kg S. den 70 kuruş) 

ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yulkarı olup 55 santigrat 
dereceden a^.ağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukacı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür 
ed?n orta yağlar (1 Kg. S. den 40 kuruş) 

iii) Kapalı kabta alevlenme nıktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) Taıktir mahsulü yakıtlar: 
Kraklng vukubulmadan % 80 den fazlası ta

kattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar: 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. S. den 40 

kunrj) 
BAŞKAN — 1 nsi madde üze.'inde Sayın 

Reıat Ozanda buyurun efendim. 
Usulü müzake eyi teobitte fayda vardır. 

LîtZen konulmalar birinci maddeyi inhisar et
tirildin Tümü üzerindeki müzake.ele 'in sona 
e.uV.ş olduğunu tcJlırar 'konuym'acıktra hatırlatı
rını. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş 
kan, sayın milletvekilleri; müzakeresine baş
lanan kanun tasarısının 1 nci maddesi ile ben 
zlne yeniden 10 kuruş, gaz yağma 11 kuruş. 
motorine 12 kuruş, fuel - oile 13 kurr.ş zam 
yapılmaktadır, ki, bu, 1963 senesinde 187 sa 
yılı ve 1964 senesinde 482 sr;alı kanunlarla 
evvelce bu maddelerden alınması kabul edi
len istihlâk vergileri ile beraber bugün ye

kûn olarak benzinden 28, gaz yağından 35, mo
torinden 26,5 fuel - oilden 28 kr.ruş İstihsal 
Vergisi alınması yoluna gidilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu îstihasl Vergisi 
1963 senesinde ilk defa Halk Partisi tara
fından icadedilerek Meclise getirilmiş.. 
(A. P. ve C. H. P. sıraları arasında gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Esengln, Sayın Arı-
kan, bu gibi münakaşalarınızı dışarıda yap
manızı rica ederim. Hatip rahat konuşamıyor. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — O zaman 
muhalefette bulunan A. P. bu kanunların şid
detle aleyhinde bulunmuştur. Bunun sebebi, 
her iktidarın kendisine göre bir iktisadi kal
kınma ve b-ir vergi prensibi, programı ve an
layışı vardır. Meselâ 1949 senesinden evvel, 
o zamanın daha ziyade tek parti devrinde 
Hükümet, memleket idaresinde güçlüklerle 
karşılaştıkça kolay ve çıkar yol olarak yeni 
vergi kaynaklarına başvurmayı en çıkar yol 
bilirdi. Meselâ bu arada, Kazanç Vergisi, Buh
ran Vergisi, Muvazene Verg'si, Hava Ku
rumu Vergisi, Yol Vergisi gibi çeşitli isim
ler altında çeşitli vergilerce vatandaşın im
kânlarına müracaat ed'lirdi. Bu vergi siste
mi ve usulü elbette adaletsiz bir usûldü. 
Memlekette vatandaşın kazancına göre de' i l , 
fert başına vergilendirmek gibi bir yo1 a gidili-
liyordu. 1949 senesinde Gelir Vergin' Kanu
nu ilk defa Türkiye'de bir vergi reform ka
nunu olarak çıkmış ve ondan sonra vatandaş
lar artık fert başına devril, herkesin k^ndi 
kazancı nispstinde vergi vermesi yob'na gidil-
m'ıV no va-îJl:',c:, 1953 - 1964G:nöIeründon ''itibaren 
yenilen memlekette birtairım kaynaklara vergi ola
rak başvurma yoluna gid'lmiş, 1963 -1964 sencle-
vnd'O «ver;?'. roxr<mu» isni altında pdk çok ka-

nı-n tasarısı Meclise sevk edilmişt'r. O zaman
lar biz yine eski zihniyetin goldiği ve y'ne 
memleketi kalkındırmak bakımırdan uzrn 
zamandan beri başvurulmayan bu kaynaklara 
yeniden C. H. P. nin iktidara g^lımp-'y^ b.ıs 
nı*Ti'ldu"'unu esefle müşahede et t i : ve A. P. 

de bu teşhisi koymuştur. Ancak... 

BAŞKAN — Sıym özarda, şimdi görüş
mekte olduğumuz kanr.r.rn 1 nci maddesini fok 
sıhahtli bir şekilde okudrnuz mu? ZatıâVnizin 
bütün beyanları bu kanunun tümü müzakere 
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edilirken görülşülmüştür ve Yüksek Meclis al
dığı bir kararla tümü üzerinde cereyan eden 
müzakereyi, sona erdirmiştir. Şimdi görüşmekte 
olduğumuz münhasıran birinci maddedir. Birin
ci maddede değişikliği icabettirir bir hal mevcut 
mudur, değil midir? Bu nokta üzerinde konuşun. 
Çok rica ederim Sayın uzarda. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Yalnız şunu arz edeyim. Bu kanunun bi
rinci maddesi 1963 senesinde çıkan 187 sayılı Ka
nunun birinci maddesini değiştiren bir kanundur. 
187 sayılı Kanunla böyle bir vergi yoluna ilk de
fa başvurulmuştur. Bugün de o verginin artırıl
ması yoluna gidilmiştir. İkisini birlikte mütalâa 
metmekte bir mahzur görmedim. 

Netice itibariyle muhterem arkadaşlarıma şu 
hususu ifade etmek isterim ki, bu çeşit vergiler 
Halk Partisinin icadıdır ve buna karşı Adaleı 
Partisi büyük reaksiyon göstermiş bir partidir. 
Ve meırileketin kalkınması için, yatırımlar için 
başka kaynaklara başvurulması lâzımgeldiğini sa
vunmuştur. Ama aradan üç - dört sene geçtikten 
sonra demek ki, onlar da aynı yolda, aldıkları 
dersten istifade ederek bugün Cumhuriyet Halk 
Partisinin getirdiği kanunların tatbikçiliğini yap
mak suretiyle vatandaşın önüne aynı şeyleri sür
mektedirler. Binaenaleyh, bugün halen müzakere 
konusu olan kanunun birinci maddesi kabul edil
mekle memlekette topyekûn bütün Türk vatan
daşlarına geniş şekilde inikas edecek vergiler mey
dana çıkacaktır. Bir defa bu vergilerin yalnız 
bunun satınalacak şahıslara değil, Devlete varın
caya kadar her ferde inikas edeceğini şu şekilde 
izah etmekte fayda vardır: Bugün Devlet mem
leket kalkınması için yatırıma önem vermektedir. 
Ne acıdır ki, yatırımlar için ayrılan paraların 
% 60 ı personel masrafı olarak gitmektedir. Geri
ye kalan % 40 m da gerek bu kanunla kabul edi
len akar yakıta ve diğer kanunlarla kabul edilen 
çimento, demir ve saire gibi şeylere zam suretiy
le yapılacak yatırımın maliyet fiyatını yükselt
mek suretiyle ne oluyor iş; yatırım meselesi âde
ta keçi boynuzuna dönüyor. Yani masraflar yük
seldikçe yükseliyor, fakat bunun içinden elde 
edilecek eser, yapılacak iş miktarı azalıyor. Bi
naenaleyh, bu çeşit vergi yollarına başvurulması 
memleketin hayrına değil, zararmadır. Bu mem
lekette Hükümetin muhtacolduğu kaynakları 
sağlıyacak başka imkânlar mevcuttur. 

Temas edeceğim ikinci bir nokta; bu kanun
la alınacak olan vergi, alınacak, olan vatandaş 
kütlesine ve onun menfaatine tam olarak kulla
nılacak olsa yine buna seve seve göz yumacağız, 
kabul edeceğiz. Ancak bütçe meydandadır, bu 
alınacak vergilerle, bu vergiyi geniş şekilde ödi-
yecek olan vatandaş kütlesinin bundan istifadesi 
az olacaktır. Çünkü daha ziyade her şeyden mah
rum olan en fakir köylü vatandaş bu vergiye 
muhatabolacaktır. Ancak bunun karşılığında 
yapılacak olan işlerden onun nasibi pek az olacak
tır, yerine masruf ölmıyacaktır. Bu bakımdan 
bugünkü dünya gidişine ve Türkiye'nin kalkın
ma anlayışına aykırı bulunması dol ay isiyle mad
denin reddini talebederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Köscoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Köscoğlu. 
Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, biz komisyon ola
rak daha evvel söz alıp konuşmak için işare
timizin görüldüğünü zannediyor idik ve oyla
madan evvel de bunum komisyon ve Hükümeti 
haricolarak yapılacağımı düşünerek tümü üze
rinde görüşürken bu bakımdan geciktik. Bu
na rağmen ben birinci madde üzerinde konu
şurken, ki esas anamaddedir ve aşağı - yukarı 
tümünü ilgilendirmektedir, zaten diğer iki 
maddeden birisi geçici, birisi de yürürlük mad
delerdir, bu bakımdan mümkün mertebe bu 
hususlar içinde kalmak şartiyle size bir mik
tar teknik malûmat arz efcmek istiyorum. On
dan sionra da bâzı ya/nlıs, anlaşılmış olan hu
suslarım izahını yapmak istiyorum. Çünkü 
burada birçok ^arkadaşlarımız konuştular ve 
birçok mevzulara değimdiler ki bunların ko
misyon olarak, teknik biı* komisyon olarak 
yapmış olduğumuz çalışmaların en ince tefer
ruatına kadar bilinmesinde gerek Yüksek 
Meclisıçe ve gerek memleketimizce fayda var
dır. Bu bakımdan Sayın Başkanım, mümkün 
mertöbe hududu aşmamaya ıgayret edeceğim, 
fakat buna rağmen de 'bizi bir miktar mazur 
görmenizi istirham edeceğim. 
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Mulhterem arkadaşlarım, evvelâ size şunu 
arz etmek isterim ki, bu haddizatında elbette 
bir zam kanunudur ve bu maksatla yapılmış
tır. Burada birçok arkadaşlarımızın gerekçeyi 
ele alarak bu zammın daha ziyade akar ya
kıttaki 4 - 5 çeşit arasında bir denıge sağlamak 
gayesiyle yapıldığı Kebabına kapıldıklarını anı
lıyoruz. Haddizatında bu böyle değildir. Bir 
zam maksadiyle getirilmiştir. Ancak gerekçe
de bir dengeden bahsedilmesi bu zam yapılır
ken bu akar yakıttaki 4 - 5 çeşit arasında da, 
bir dengenin kurulmasına olan zaruretim ifade
sini ve niye farklı zamlar, niye farklı ra
kamlar getirildiğinin izanından ibarettir. Peşi
nen evvelâ 'bunu arz etmek isterim ki, yanlış 
bir anlama olmasın. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği gi
bi, 1963 senesinde 187 sayılı Kanunla benzinin 
kilogramına 18 kuruş, motorine 7,5 kuruş, 
4 numara fuel - oile 8 kuruş zam yapılmış ve 
o zaman gaz yağma bir zam yapılmamıştı. Bilâ-
Ihara 6 . 7 . 1964 te 482 sayılı Kanunla moto
rine 7 kuruş, 4 numaralı fuel - aile 7 kuruş, 
gaz yağma da 14 kuruşluk bir zam yapılmıştı, 
»buna mukabil benzine bir zam yapılmamıştı. 
O zammın maksadı, bilhassa gaz ve motorin 
fiyatlarındaki dengesizliği bertaraf etmeye ma
tuf idi. 1965 senesinde ise 664 sayılı Kanunla 
her hanıgi bir zam yapılmamıştır. Ancak, Ha
zine hissesi İstihsal Vergisine kalbedilmiş olu
yor idi. Şimdi bu yeni' tasarı ile teklif edilen 
kilogramda benzine 10 kuruş, gaz yağma 11 
kuruş, motorine 12 kuruş ve 4 numaralı fuel -
oile 13 kuruşluş bir zamdır ve elbette bunların 
litre fiyatlarına intikali bu rakamların daha 
dununda kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu zamlar vesile
siyle burada birçok hatip arkadaşlarımız bil
hassa siyasi parti sözcüleri şu hususlara temas 
ettiler : 1963 - 1964 senelerinde yapılan bu 
'zamlar sırasında o zamanki muhalefet partisi
ni teşkil eden A. P. ne mensup sözcü ve şahıs
ları adına konuşan arkadaşlar, bunları çok 
ağır bir şekilde tenkid ettiler ama şimdi görü
yoruz ki,, iktidara geçen A. P. bunun tam ak
si tezi müdafaa etmekte ve böyle bir tasarı
yı da huzurlarımıza getirmiş bulunmaktadır, 
dediler ve bunun için de birçok eski zabıtları 
karıştırarak sizlere eskiden konuşan arkadaş
larımızın konuşmalarını açıkladılar. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan bu şekil
de, kusura bakmasınlar, oldukça klâsik telâkki et
tiğim daima eski zabıtları karıştırmanın, o böyle 
söyledi, bu şöyle söyledi gibi hususlara teması 
hiçbir şekilde faydalı telâkki etmem. Bu tuhaf 
bir yarıştan ibaret olur. Bu bakımdan ben bu 
hususlara dokunmak istemiyorum. Ama bâzı mü
him hususlara da temas etmek mecburiyetinde 
kalacak olursam affmuzı rica ederim. 

Mulhterem arkadaşlar, Sayın C. H. P. Sözcü
sü Reşit Ülker arkadaşım, biraz evvel arz ettiğim 
hususları derpiş etmişti. Ve bütün bu hususları 
derpiş ettikten sonra da biz kendisinden hakika
ten şunu beklerdik; madem ki, o zaman böyle bir 
kanun tasarısını müdafaa etmişlerdi, yine biz 
kendilerinden bugün de bir müdafaa beklerdik. 
Ama onlar da bu müdafaayı yapmadılar. Bilâkis 
aksi yola gitmek suretiyle, daha evvel tenkid et
miş oldukları hususa kendileri düşmüş oldular ki, 
bu tenakuzu bu şekilde hatırlatmakla iktifa et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze
re bu zam 310 milyon lira ilâve bir gelir getir
mektedir. Ancak konuşan arkadaşlarımız bu 310 
milyon lirayı o kadar çok yere çarptırdılar ki, 
otobüse çarptırdılar, dolmuşa çarptırdılar, trak
töre çarptırdılar ve birçok yerlere çarpıtırdılar 
ve ben kendimi hakikaten bir atom bombası infi
lâk ettirilmiş ve zincirleme bir nükleer reaksiyo
nun hâsıl olduğu kanaatine vasıl oldum, öyle bir 
reaksiyon ki, âdeta memleketin üzerinde bunun 
neticesinde kara ve radyoaktif bir bulut çökmüş, 
bu 310 milyon liralık zam, muhtelif yerlere çar
pa çarpa milyarları aşmış, birkaç milyara var
mış şeklinde âdeta bir hava, bir atmosfer yara
tıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun matematik 
ifadesi açıktır. Bu zammın tutarı 310 milyon lira
dır ve nereye intikali ederse etsin, neticede müs
tehlikten alınacağına göre, bunun bütün Türfci-
yedeki inikası 310 milyon lira olacaktır. Bu hu
susu belirtmekte fayda mütalâa ederim. Çünkü, 
daima etrafta söylenen ve matbuata da aksettiri
len bu 310 milyon lira, sağa sola çarpmak sure
tiyle, 3 - 5 kere 310 milyon lira olmaktadır ki, 
matematik olarak ve fiilen bunun hakikatle hiç
bir alâkası yoktur. 

Mulhterem arkadaşlarım, akar yakıtlar ara
sındaki fiyat farkları, yani zam olarak ortaya 
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atılan fiyat farkları hakikaten mâkuldür. Çün 
kü gerekçede de ifade edildiği g'bl, daha evvel 
yakılan zamlardaki miktarların hatalı oluşu dola» 
yıslvle veva hatalı demiyellm de, bilâhara fiili* 
y.V -̂vki ink'şafı doVyıs'yle motorin sarfivatı art-
m^. benzm sarfiyatı da azalmıştır. Halbuki he-
plnVn maifımudu"", h",mp^trol içerisinde ben
zin. ga^ ya^ı, motorin, fuel - oil ve şiire gibi müş-
t^Va^n n^be^i elbette hr.m - petrolün orijinine 
t-dr. olmakla beraber muavvendi^. Bizim ge~ek 
koTvl' VıV^-vr^miz. ve^i i^iVv^ûırz T'P ^e^ek dı
şardan getirilen h".muetroldeki nnb-^er na.zarı 
it*bn>" ,̂ nl^nıd'^1 takdi"d°. moVvrin istihlâkinin ar
tışı, ha.mnetroTın içersindeki moto^'n miktarı
nı tpcv-ü": c^f'^'ı c'hptV ^o belki de bu vîİTdcn 
dnıV fa-^a hampatrol ithal o'rnoA mecburiyetiy
le bVı karıı kar-sıva bı~akrcak bir durum yara-
tıvo^^n O tnkd'^de dn, bu şefe" bâTi petrol ü"üh-
lev ' el'm'^de -kalmış o^c-'ktı. fate bu dengeyi de 
s'vw»'hy\b'1mek ic'n. bu şekilde akar vakit çeşitle
ri a r a n d ı , fa"klı fiyatlar tenb't edilmiştir. Ama 
b :r p/rkada'unvz ifade ettiler, b^n-.'nle çalışan bir 
va<vfnva mc-orin, motiven1 p calışa.n bir vasıtaya 
da benz'n konma?-, dcd'^er. Evet, doğrudur, ama 
h'r, bun" "\n - bes ay ic'n yo.T>mıyo"*iTz. Flbe-tte da
ha iV^'d^Vi son^-e^e de matuf, ilerideki yılları 
d">, 'r'mn a^ack b ' " h^^ekc.^ir, ona gö^e de za
ten b :r istikamet alacaktır. Bundan sonra, bu şe-
k ; ıdn>' mubr^aV-'n v<mi otormbVde vf serede 
v> «.-V-'HIP o"hnu. b'i b^kımdau da s'mdiden ted-
b"" almm'vnm ebette faydası vardır. Ama. ile 
rVle bu d"*V.'" ; -^man, yine buna güre bir ted
bir aranması icnbeder. 

MuVo-PiTi arkadaşlarım, yine bâzı arkadaş-
lan-nr-z Vh'v^a k-n^v^nnda di vâki oldu; gaz ya-
guıı b : ı 1 ı< ı^ı kö-^ü kuşanıyor, d y e za.m yapılma
masını ile~i sürdüler. B:"; dn bunu arzu ederdik 
r.rm. bun1^ da v'no teV .̂l1- b'r sebebi vardır Gaz 
yağı ucuz bırakıldığı takdirde hevi fuel - oil ile 
k^'^^r-ılm^k suretiyle, ma-ln dizelle karıştırıl
mak suretiyle motor'n terklbmi ekle etmek müm-
k'in obıvvr. O "akit gaz r.arfiyatı o kadar çok 
artıyor ki, yine biraz evvel arz ettiğim gibi, ham-
petro1 içerisindeki mevcut nlsbetfere göre. bu ar
tacak gaz vağı istihlâkini karşılamaya imkân ol-
mıv",cnk. Ya dışardan gaz yağı ithal etmek mec
buriyetinde kalacağız. Yahut daha fazla ham 
petrol ithal ötmek suretime bu istihlâk fazlası 
gaz yağını bu şekilde telâfi etmek imkânına sa-

h'bolaeağız. t ^ e bu sebepten ötürüdür ki, mec
buren gaz yağma da, böyle bir hareketin önüne 
geçmek kasıt ve gayesiyle, zam yapılmıştır. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, size bâzı ra
kamlar arz ötmek istiyorum. Biliyorsunuz, Tür
kiye'nin a:>ağı - yukarı % 75 i köylüdür, gaz ya
ğını kuşanır ve yine hepinizin bildiği gibi, gazı 
b : " yakıt mak^d'yle değil, fakat ışık maksadiyle 
ku'lanıv. Şimdi fvze bâzı rakamlar arz edeceğim; 
Türkiye'de istihlâk edilen gazdan, bu bahsettiği
miz miktarda, vergi alındığı takdirde, yani zam 
yapıldığı takdirde, bunun toplamı 55 milyon 
Türk, Lirası tutmaktadır, yani 310 milyon Türk 
lirası içinde 55 milyon Türk lirasıdır. 

Yapılan hesaplara göre, köydeki aydınlat
mada kullanılan gazın miktarına göre yap
tığımız hesap, bu zamdan mütevellit ilâve
nin Türk köylüsüne 4 620 COO Tl. olduğunu 
göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 310 milyon lira 
içer'sinde 4 020 000 lira aşağı - yukarı yüzde 
1,5 olur. 

Bunun dışında arkadaşlarımız traktörler
den bahsettiler; doğrudur. Traktörlerde de bir 
miktar akar yakıt kullanılmaktadır, Bımun 
ilâve farkı ise 8 250 CO0 liradır. Arzu eden 
arkadaşlarıma bunun hesap1 arını bilâhara 
teker teker arz ederim. Şu halde bunları top
ladığımız vakit bütün hv. rakamlar ydr 'nu-
nrin yüzde 4 ü geçmediğini görürsünüz ki, 
Türkiye'nin % 75 mi teşkil eden köylümüze 
demek ki, 310 m^yon Türk liralık bu zam 
içerisindeki isabet payı % 4 ilâ % 5 o-lup 
diğer intikalleri de nazarı itibara acırsanız 
takriben en faz1 a % 10 u aşmayacak demektir. 

Muhterem arkadaşlarım bunun soysal ada-
W,s*zlikle ilgisi nerededir1? Biz anlıvamad k. 
Muhterem-arkadaşlarım Vasıtalı vergilere her 
ne kadar S07Mİ ada1 et ilkeleriyle-, verg' ada
leti ilkeler'7de g<nyrika'bili telif denir ise 
rK bu mevzuda haddizatında bu böyle delil
di". Çünkü, hepinizin h'ldF'i gibi, b rnzlni 
kullanan yerler ne'crdir? Araba sahipleri. 
F v d - oil'i sarryiciler kullanır. Ona bir zam 
yoktur, sanayi üretimindeki fiyat artırma 
".eV<hoİmamak için. Bâzı au artman dairele
rinde akar yakıt kullanılmakta ama, n'havet 
on1 ar da birer daire sahibi. I I T halde, bizim 
Türk köylüsüyle mukayese edilm'yccek nis-
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bette daha fazla ücret almaktadırlar. Şu 
halde bu zam kanunu ile getirmiş olduğu
muz hususların pek de öyle gayriâdil vergi 
mevzuu olduğunu düşünmemek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok arkadaşla-
rımız da diyorlar ki, işte daha birçok vergi 
alınacak, yani Vasıtasız Vergi alınacak kay
naklarımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, vardır, ve bunlar 
üzerinde çalışmaların, vergi reformu bakı
mından, yapılmakta olduğu ifade edildi. Bu
nun birinci kademesi, belki ilk nazarda vergi 
zayiatını ve varsa vergi kaçakçılığını önb-
mek için gereken tedbirlerin alınması, on
dan sonra da diğer kaynakların, bizim kendi 
görüşümüze göre, Hükümetimizin anlayışına 
göre kıymetlendirilmesidir. 

Yalnız, ben sayın arkadaşlarıma şunu arz 
etmek isterim, yüksek g2İir*lilerden daha fazla 
vergi alalım d'yorlar. Hepinizin bildiği 
gibi, yüksek gelir, aşağı - yukarı gelirinin yüz
de 40 ilâ yüzde 60 ı nisbetinde vergi veren
ler, müteşebbislerimizdir, vatandaşlarımız
dır. Bu noktadan herkes buraya dokunuyor 
ama, acaba burada ne nisbette vergi ala
bileceğimizi hiçbir partinin sözcüsü ifade et 
medi. Acaba bu % GO miktarını % 80 
% 90 nisb etine mi çıkarmamızı bize tavsiye 
etmektedirler? 

Muhterem arkadaşlarım, bu Vasıtasız vergi
leri tetkik ederseniz Amerika'da yalnız belki 
Vasıtasız vergilerin nista etinin yüzde GO a 
çıktısını ve Vasıtalı vergilerin yüzde 10 ol
duğunu görürsünüz. Ama düşününüz ki, Amr-
merika gibi, ekonomisinin en zirve noktasmr 
varmış, endüstrisinin en zirve noktasına var
mış, gTeken bütün hamlelerini yanmış, böyle 
s'ne dinamik bir ekononrye sahip memle
kette, ancak bu rakamı görebrliyorsnnrj' 
Ve csasrn ^'k^n^misi bu dmaniz'iBe vâsıl 
olmıvan, en büyük harıl evi yapmış bir eko-
n-m'd^ bu p-'tanniyele vâsıl olmayan memle
ketlerde araşrırsamz bu rlsbeti göremezsiniz. 
Ve ekonominin lyilcşmesiyle ilerlemesiyle be
raber bu nisbetin deriştiğini görürsünüz 
Şu harde, bütün geri kalmış momhketlerd^ 
veyahut da gelişmekte olan memleketlerde bu 
nisbetler daha düşüktür, daha farklıdır ve 

Türkiye bu bakımdan, Vasıtalı ve Vasıtasız 
Vergi nisbetleri bakımından pek de anormal 
sayılabilecek bir seviyede değildir. 

Muhte.em arkadaşlarım, bu vaaıtalı vergi
ler nisbetleri için size bir iki misal vermek isti
yorum. Sayın C. H. P. sözcüsü Rejit Ülker ar-
ûadapmız bu şekilde, A. P. iktidarının, bu nis
betleri gittikçe artırmakta olduğunu ifade et
ti. Vereceğim rakamlarla bir hususu sizlerin 
mukayesesine arz etmiş olacağım. 1961 yılın
da vasıtalı vergiler nisbeti % 60,8 1032 yıl n-
da % 67,2, 1963 yılında % 67,5, 1934 yılında 
% 67,4 ve 1963 yılında, A. P. iktidarı devrin
de % 63,9 seviyesine düşmüştür. Bunlar da 
tetkik edilecek olursa, cüzi farklar olmakla be
raber, yine muhterem arkadaşımızın ifade et-
>tiği devirlerde bu farkın bir miktar yüksel
miş olduğu görülmektedir.. 

Muhterem arkadaşlarım; bu nisbetlerde bir 
hususu daha sizlere hatırlamakta fayda vardır. 
Sosyal şarjlar bu nisbetlerde yoktur. Bunları da 
rjazarı itibara aldığımız takdirde, yani vasıta
sın vergilerde sosyal şarjlar bulunmamaktadır. 
Bunlar da bir nevi vergidir. Bunu da nazarı 
11'bar.a aldığımız tr.f:3r>;de bu vasıtanız vergi nis

petlerinin, Türkiye'de % 40 olduğunu, to
parlak olarak görürsünüz ki o takdirde va-
Gitalı vergi nisbeti de bu dediğimiz ralkamdan 
'bir miktar aıağıya düşmüş olur. 

Muhterem arkadaşlarım yine bu zamların 
'nikâhlarından bahsettiler. Müsaadenizle bu 
hususta bir iki şey söylemek isterim : 

Yatının malları olsun, tüketim malları ol
an, fiyat artışlarının akö'ne hayalî Lir tab

lo içinde hep arkadaşlarım arz ettiler. 1967 
de gayAsâfi millî hâsılamn 90 milyar lira ci
darında olacağı tahmin edilmektedir. Bu senc-
ki program finansmanı için t ;plam zamlar; 
950 milyon lirası bütçe, 707 milyon lirası da 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ekonomisi içeri
sinde olmak üzere, 1 milyar 637 m^yon li
radır. Yani toplam harcamalara oranı % 1,84 
tür. Eğer bu zamlar yapılmamış olsa para de
vir süratinin toplam talep hasmı üzerindeki 
tazyiki dolayrsiyle harcamalar açık finansman
la yapılacak ve bunun künülâtif tesiri dolayı-
siyle fiyatlardaki artij daha da süratli ola
caktır. Arkadaşlarımızın elbette ki bu husus
ları nazarı itibara almaları icabeder. 

— 607 — 
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Muhterem- arkadaşlarını, tuza zamdan bah-
•Södildi. Hükümet böyle bir zammı derpiş et-
ımemiş'tir. Sadece fiyat tes'biti yetkisini iste
miştir. Ancak, Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Ibu kanun tasarısını değiştirerek bir miktar 
izam yapmış ve tasarıyı Bütçe Komisyonuna 
şavk etmiştir. Tasarı umumi heyette görüşü
lecektir. Hükümet bu sene tuz fiyatlarına zam 
yapmamayı düşünmekte olduğunu da ifade 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz konuşmala-
r.ım bellki daldan dala oluyor, ama muhtelif 
hatipler de aşağı - yukarı bu minval üzere ko
nuştukları için, özür dilerim, bu şekilde- bir 
sıra takiibediyorum. 

Biraz evvel de bir miktar ifade etmiştim, 
vasıtasız verigleri artırımak için yapılacak 
şey, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi al
mak, yani bu % 40 - % 60 arasındaki nishe-
ti dalha yüksek bir seviyeye çıkarmak... Biraz 
evvel de 'bunun bâzı ımukayeselerini size arz 
etmiştim. Şimdi dâva, bu % 60 ı dalha yulka-
rıya çıkarmak suretiyle bir vergi temini, bir ^ 
para, bir gelir temini ve ellbette hunlarm Dev
let vasltasiyle yatırıma inkılâbıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, o takdirde diyor
sunuz ki, özel teşebbüsten alın, bu yatırımı 
Devlet yapsın. Bunu özel teşebbüsten almadı
ğımız vakit, elbette o yatırımı özel teşebbüs 
(kendisi yapacaktır. Acaba, bunlar arasında 
arkadaşlarımız bir fark mı görmektedirler? 

İkincisi; böyle ıbir şeyi haydi kahul edelim 
ve böyle bir yola tevessül edelim, onlar daha 
az yatırım yapsınlar. Ama bu şekildeki hare
ketler acaıba özel teşebbüsü tedirgin eder de 
bunların daha az yatırım yapmalarına sebeibol-
maz mı? Biz, ısdbe'bolur kanaatindeyiz. Bu ba
kımdan, bu hususta elbette yapılacaik bâzı şey
ler vardır. Fakat çok dikkatli olmaya mecbu
ruz. Muhalefete mensup arkadaşlarımızın bu
nu kabul etmeleri icalbeder. Bu o kadar kolay
lıkla ortaya atılacak, derinine tatbikat yapıl
madan kabul edilecek bir husus değildir. Bu 
'bakımdan arkadaşlarımızın bu hususta biraz 
daha derin tetkike gitmelerini rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Sungun bir dakikanızı 
rica edeceğim. Konuşmanız daha ne kadar 
sürer 1 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — On dakika 
kadar devam eder Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
13,00 te öğle tatiline girmemiz lâzımıgelir. An
cak, müsaade buyurursanız, sayın Komisyon 
sözcüsü konuşmasının on dakikada tamamla
nacağını vadediyor. Bu bakımdan, Yüce Mec
lis kalbul ederse, on dakika içinde ikmal edilir. 

Konu'şfmasının devamı hususunu oyunuza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurunuz efendim. 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz yine bu Vası
tasız vergiler dolayısiyle arz etmek istiyo
rum, k â n işin ölçülebilen bir neticesi, ekono
mide hareket ve icraat için esas müşevvik, 
bir organizasyonun büyümesi ve ekonomik 
performansında bir madde telâkki etmekte
yiz. Nasıl kârdan alman vergilerle Devlet 
âmme hizmetlerini ifa ediyor, enfrastrüktür 
tesislerini kuruyor ve iktisadi yatırımları ta
hakkuk ettiriyorsa özel teşebbüs de elinde 
kalan safi kâr ile yeni yatıtımları, tesislerin 
kalite ve kantite bakımından inkişaflarını 
sağlıyacak ıslah işlerine tevessül etmekte
dir. Bugün hiç kimse iddia edemez ki, özel te
şebbüs elde ettiği kârı küplere doldurup top
rak altında muhafaza etmekte veya tamamen 
şahsına haracamaktadır. Şu hale göre, kârı da 
memleket ekonomisinin inkişafında kullanılan 
bir nevi vasıtalı vergi ve vatandaşın hayat se
viyesini yükseltici ve işsizliği önleyici bir unsur 
olarak telâkki etmeleri icabeder. Bu hususu Vası
talı vergül'er balomdan aıikadaşlıarıımıaın sözle
rine bir cevap olarak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ithalden alı
nan damga resmindeki vergi miktarının 600 
«milyon olacağım ifade ettMler. FafoaJt Resmî Ga
zetede ilân edildi Bakanlar Kurulu % 10 ola
rak tesbit etmiştir. Ve bunun tutarı da 600 
milyon değil, 322 000 000 Türki Lirası olacak
tır : 

Muhterem arkadaşlarım, yine bütün muha
lefet hatipleri bunların hayat pahalılığı getire
ceğini ifade ettiler. 
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Arkada.şlar, hepinizin malûmu iktisa-
den gelişmekte bul uman memleketlerde 
bilhassa, bu iktisadi gelişmeyi mümkün 
kılabilmek için - bu da yine bir ik
tisadi kaide - % 3,5 ilâ % 4 âzami bir ha
yat pahalılığı her sene mümkün olmaktadır. 
Daha doğrusu, bu hayat pahalılığı bunun bir 
neticesidir. Bu zamların hayat pahalılığı in
dekslerine ne kadar tesir edeceğini, kıymetli 
arkadaşlarım benden çok daha kolay hesa-
bedebilirler, elbette miktarı çok cüzi ola
caktır. Ama iktisaden kalkınmanın demek 
ki, iktisadi kaide neticesi bir miktar hayat 
pahalılığına inikas ettiği intikal ettiği kabul 
ediliyor. Bunun başka türlü yolu yok. 

Şu halde biz, bugünkü bu zamları niçin 
getiriyoruz? İktisadi kalkınmamızı mümkün 
kılmak için getiriyoruz. Ama, bunun netice
sini , hepinizin elinde Beş Yıllık plânlar, yıl
lık bütçeler, plânlar var.. Orada da görüyorsu
nuz ki; millî hâsıla her sene artıyor, millî 
gelir payı artıyor. Şu halde bunlar % 3. 
5 - 4 civarında artarken onun mukabilinde 
% 7 veya 1966 da görüldüğü gibi % 8,8 bir 
gelir artışı oluyor. Şu halde, bu artışlar 
mukabilinde, vatandaşımızın da geliri artı
yor, iştira gücü ondan daha fazla artıyor, 
demektir. Zaten bütün dâva, işin bütün püf 
noktası buradadır. Bu iktisadi gelişmeyi biz millî 
hâsılayı artırmak, fertlerin gelirini artırmrJk 
için yapıyoruz. Onun için de elbette bir mik
tarını gerivermek icabedecektir. Bumun başka 
türlü yolu yoktur. Acaiba arkadaşlarımız, 
bunun dışında, nereden bu geliri te
min etmemizi istiyorlar? Temas ettikleri nok
talara cevap vermiş olduğum için onun dışın
da başka düşünceleri var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bu vergi mevzuun
da bizim seçim beyanememizden, falan filândan 
bahsettiler. Hükümet Programında sayın Baş
bakanımız ifade buyurmuşlardır. Bu bakımdan, 
bunları ifade edecek değilim, çünkü teferruatı 
ile ifade buyurmuşlardır. Bizim böyle bir ifade
miz yoktur, hizmetleri yapabilmek için, lüzumu 
halinde, elbette bâzı şeyler yapılacaktır, diye ifa
de buyurmuşlardır. 

Asla. temas etmek, dokunmak istemiyordum, 
ama 1961 senesinde de Halk Partisinin seçim 

beyannamesindeki bâzı hususları yapmamış ol
duğu ortadadır. Bunlara teker teker temas etmek 
istemiyorum ve bunu da başka türlü bir vesile 
telâkki etmesinler. Bu gibi şeylerin ortaya atıl
masının pek hoş olmadığını ifade maksadıyla böy
le bir mukayeseyi yapmak istedim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Biz ne varsa 
ilân ettik. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL BO
ĞAN SUNGUN (Devamla) — İlân edilenlerden 
yapılmıyanlar var beyefendi, onu kasdettim, 
aksi yapılanlar var beyefendi. 

Bir arkadaşımız, İşçi Partisinden Sayın Ali 
Karcı, «İşte petrol fi/yatlarında indirimi temin 
edebilseydiniz 200 milyon Tl. bir kazanç sağla
mış olurdunuz.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 bütçe raporuna, 
programına baktığımızda sayfa 32, tablo 80, 
görülür ki, bu sene dışardan ithal edilecek 
olan hampetrol yekûnu 434 milyon Tl. sidir. 
Bu 200 milyonluk tasarrufu indirim yoluyla 
nasıl temin ediyormuş arkadaşım? Ben bunun 
hesabını anlıyamadım. Özür dilerim. Acaba 
yüzde 50 - 60 kadar bir indirim mümkün mü 
oluyor ? 

Muhterem arkadaşlarım; bu vergilerin, zam
ların otobüslere filân inikası elbette oluyor, 
ama şimdi burada çok teferruatlı rakamlar var. 
Yalnız size bir misal olmak üzere arz edeyim. 
İstanbul - Ankara arasındaki 40 kişilik bir oto
büste bu benzin veya motorinden gelen zam 
farkı aşağı - yukarı otobüs başına sekiz lira 
yapmaktadır. Hesaplıyabilirsiniz. Bende he
sapları var, size arz edebilirim. 

Yine, İşçi Partisinden arkadaşımız Ali Kar
cı, gelir dağılımlarını verdiler. Şimdi ben de 
bu gelir dağılımlarını burada size okumak is
terdim, ama, vaktinizi çok alacağım. Bunu 
okumadan, okumaya değişik mânalarda izah 
etmek mümkün oluyor. Yalnız arkadaşıma şu 
kadarını hatırlatmak isterim ki; bu yalnız 
Gelir Vergisi ile ilgilidir. Bunda; Bina, Arsa, 
Kurumlar Vergisi ve saire gibi hususlar yok
tur. Hep bunlar bunun dışındadır. Bir de, bir
çok memur arkadaşlar var Türkiye'de. Bun
ların da ufak tefek, sağdan soldan gelen ge
lirleri de, ki bunlar senede 3 000 - 5 000 lira 
arasında olabiliyor, bu rakamların içerisine 
girmiştir ve o bakımdan da rakamları küçült-
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müştür. Bu bakımdan bunların bu kürsüden 
üç kelime i'le ifadesi suretiyle bir neticeye va
rılması yanlıştır, hatalıdır. Bu hususta arka
daşlarımızın çok daha dikkatli olmaları ve yal
nız bunu partilerinin veyahut da muhalefette 
«İmanın bir icabı telâkki ederek rast/gele bir 
konuşma şeklinde düşünmemeleri icabeder. Bu 
bakımdan da daha fazla rakam vererek zama
nınızı israf etmek istemiyorum. 

Yalnız, arkadaşımız bir kandil gösterdi bu
rada. «Kandilden petrole geçiş mücadelesi ya
pılırken» dediler. Ben bunu anlıyamadım muh
terem arkadaşlarım. 

Çünkü bugün kandilde kullanılacak yağ, pet
rolden kat bekat daha pahalıdır. Nasıl bu kandi
li kullanıyorlar? Arkadaşımız burada bir kandil 
gösterdi. («Kandil değil, çıra» sesleri.) Gazın fi
yatı belli 75 - 80 kuruş civarında. Ama bugün 
yağın fiyatını ya arkadaşımız bilmiyorlar veya 
ne maksatla söyledilkerini ben bilmiyorum. En 
aşağı, en âdi yağın bir kilosu 4 - 5 liradan aşağı 
alınamaz. 

Bir de yine bu arada yakıttan bahsettiler, gaz 
ocaklarından filân. Bunlar pek gaz ocaklarında 
dahi kullanılmamaktadır. LPG dediğimiz likit 
g'az miktarı artmakta. Bende istatistikleri var
dır, arkadaşlarıma verebilirim. 1967 senesinde 
'bu 100 bin tonu buluyor ve yakıt için kullanılan 
gaz da muazzam miktarda düşmektedir. Bu ra
kamları size uzunboylu vermek isterdim. Zama
nımız kıt olduğundan, ancak arzu eden arkadaş
larıma gösterebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; daha fazla vaktini-

zi almak istemiyorum. B'ilâhara, yine konuşmak 
icabederse, daha teferruatlı olarak mevzua ine
riz. Muhakkak ki, sevgili arkadaşlarım; zammın ne
ticesi ne olursa olsun, faydası ne olursa olsun, 
ilk anda güler yüzlü değildir. Elbette bunu ka
bul etmek icabeder ama, bir memleketin iktisa
di kalkınmasını gerçekleştirmek için bu şekilde 
yapılan zamların ve bu maksada kullanılmak üze
re yapılan zamların, neticede elbette yüzü güler 
olacaktır ve son gülen iyi gülecektir, son gülen de 
muhakkak ki, Türk Milleti, Türk vatandaşı ve 
fakir Türk halkı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine dediler ki, «Bu 
zam yapılıyor ama, bu zam daha ziyade câri mas
raflara gitmektedir.» Ama yine programı tetkik 
ederlerse, bütçe raporunda da göreceklerdir ki, 
bu sene 1966 senesine nazaran toparlak iki milyar 
Türk lirası daha fazla bir yatırım vardır. Yalnız 
bunu nisbetlere dökmek doğru değildir. Bu ba
kımdan herkesin her istediği istikamete bunu 
çekmemesi icabeder. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdilik sözlerimi bura
da kesiyorum. Bunu tekraren ifade etmek iste
rim: Z'am güler yüzlü değildir ama, yine bu zam
lardan gelecek paralarla bu memleketin ekonomi
si kalkınacak ve neticede de Türk halkının yüzü 
'gülecektir. 

Hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN •— 14,30 da, tekrar toplanılmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,13 

ı»» »« 

— 610 — 



M. Meclisi B : 59 19 . 2 . 1967 O : 2 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

(BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 59 ucu 
Birleşimin ikinci celsesine başlıyoruz. 

Bir öndeki celsede, Gider Vergileri Kanu
nunda değişiklikler yapılması hakkımdaki ka
nun tasarısının 1 nci maddesi üzerinde müza-
(kereye devam ediyorduk. Şimdi kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon 'konuştu, onu takiben şahısları 
adına boyamda bulunacak arkadaşlara geçmiış-
(tik. Bu 'arada Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmıi İşgüzar 1 nci madde üzerinde sıöa 
istemiştir, takdimen kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın îşıgüzar. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) —• Sayın Milletvekilleri; görüşülmıek-
te olan kanun tasarısının birinci maddesi üze^ 
rindeki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Bütçeye 310 milyon liralık ek gelir sağla
mak maksadiyle getirilmiş olan <akar yakıt 
zam tasarısının bu birinci maddesinin aleyhin
de olduğumuzu işaret etmek işitiyoruz. Her 
<ne kadar benzinin litresine 7,35, gaz yağınm 
'litresine 8,8 motorin yağının da litre başına 
10,2 kuruşluk bir zammın millî gelir artışına 
paralel olarak buraya getirlildiği hususu ge
rekçede yazılı ise de, biz hiç de böyle olmadı
ğı kanaatindeyiz. Elbette ki, vergi alınmadan 
çeşitli sahalarda yatırım yapılamaz, böyle bir-
şey düşünmek hayal olur. Ancak, bütün dev
letlerde olduğu gibi, memleketimizde de ver
giler alınırken, verginin gayesine uygun şekil
de kanunların tedvin edilmesini ele almak 
mecburiyeti olduğuna işaret etmek mjeclburiye-
tindeyiz. 

1 nci madde, verginin malî gayesine uygun 
olmakla beraber ekonomik ve sosyal gayeye 
uygun olmadığı görüşü içimde bulunduğumuz 
içindir ki, bu maddenin aleyhimdeyiz. Bizde, 
daima Vasıtalı vergiler faikir halkım sırtına ko

layca yükleme politikası 40 yıldır takibedilmiş-
ve kanunlar bu yönden tedvin edilmiştir. 1 nci 
maddede yer alan hususlar bilhassa diğer mem
leketlerle mukayese bakımından da ele alandı-' 
ğı zaman, söylediğimiz ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye bugün tutulabilenden vergi almak 
lesasına dayanan son derece boızulk, sakat ve 
adaletsiz bir vergi içine girmiş ve zam ka
nunları devamlı şekilde birlbirlerini takibe^ 
meye başlamıştır. 

• Fransa'da bir litre benzinin fiyatı 176,8, 
İtalya'da 154 kuruş olduğu halde, gaz yağımın 
ıbir litresi Fransa'da 96.8, İtalya'da 115,3 tür. 
Halbuki, memleketimizde litre başına, bu zam
la gelen fiyatların da ilâvesiyle, Anlkaralda 
benzinin bir litresi 110,35, gaz yağının 85,8, 
motorin yağı da 92 kuruşa yükselmektedir. Bu 
iki rakamı en ileri, demokrasinin en fazla bu
lunduğu, millî gelirin çok fazla olduğu Fran
sa bile mukayese ettiğimiz zaman, bile, hiçlbir 
vakit âdil ölçüler içerisinde Vasıtalı Vergiye 
evet diyecek durumda değiliz. Kaldı ki, Fran-
saMiın durumu ile bizim durumumuz hiç de 
bir değildir. Onların millî geliri ve şahıslarını 
millî gelire iştirak oranları bizden çıok yük
sek olduğu halde, bizim memleketimizde ista-
tistikî malûmatlara göre, bir köylü vatanda
şın yıllık gelirden aylık olarak aldıkları 98 
kuruştur. Bu itibarla Vasıtasız vergilere başvu
rulmadığı ve devamlı şekilde, Kanunen birin
ci maddesinde yer aldığı veçhile, Vasıtalı ver
gilere bu şekilde itibar edildiği müddetçe bu 
memleketlte küçük esnaf, fakir ve dar gelirli 
in.s anların büyük ölçüde sıkıntıya mâruz kala
cağını kabul etırnek mecburiyetindeyiz. Bunum* 
la, Hükümet olarak, iktidarlar olarak hangi 
partiye mensulbolursa olsunlar, muayyen za
man içinde muayyen gelir temin etmıek gaye
sine ulaşabilirler. 

Fakat malî gaye bakımından bu vergi, iyi 
olmakla beraber, ekonomik ve sosyal adalete 
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uygun düşmez. Benden evvel konuşan arka
daşlarımızın fikirlerine bu bakımdan iştirak 
ıctmiyeceğimize işaret etmek istiyorum. Çün
kü verginin sosyal gayesi bugün 20 nci asır
da verginin en az malî gayesi kadar önem ta
sı maktadır. Binaenaleyh sosyal gayesi ile 
beraber ekonomik gayeyi de gö'z önüne al
mak ve ona göre hareket etmek mecburiyetin
deyiz. İlk olarak sosyal gayesi Alman Wer-
ner tarafından ortaya atılmış olan bu vergi 
sistemini bugün bütün dünya devletleri kabul 
ctaıiiŞ ve önsafı tutmak gibi bir duruma gel
miştir. Sosyal adaleti sağlamak için vergi, 
nıü'kcllcfjn vergi verebilme yeteneğine uygun 
lolmalıdır. Mükelleflere, gerekli ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir miktar gelir bıraktıktan son
ra işlemeli ve zengin, fakir sınıflar arasındaki 
farkı büyütmek değil, aksine daraltmak gaye
sini gütmelidir. Halbuki bu kanunun kabu
lünden sonra, derhal sosyal adalet dediğimiz 
şevden daha çok uzaklaşacağız ve fakir halk ola
rak 'kabul ettiğimiz, orta sınıf olarak kalbul 
ettiğimiz memurlara, işçilere ve Devlet sek
töründe, tarım sektöründe, büyük şehirlerde 
yaşamak mecburiyetinde olan insanların her 
Ibirisine, asgari şahıs başına 25 - 30 kuruşluk 
bir zam vermiş olacağız. Halbuki 470 O00 000 
lira geliri alabilmek için bir kalemde çıkar
mış olduğumuz ıgümrük ithal resmi ile 
G50 000 000 lira, şekere yapılan zamla 
250 000 000 lira alırken 350 milyon liralık bir 
ıgelir sağlamak için de bendenize, gazyağma 
ve motorin yağma, bir ilâve yapmış oluyoruz. 
Halbuki bunların yapılmaması, çok daha ve
rimli sahalardan gelir temin edilmesi yerinde 
olurdu. Biz devamlı şekilde verginin alınma
sını fakat sosyal adalet ve ekonomik ilkelere 
uygun olarak vergi alınmasını savunduğumuz 
için vasıtalı vergiden ziyade vasıtasız venginin 
alınmasının lehinde olduğumuzu söyledik. Ni
tekim, 1965 yılında vergi gelirleri içerisinde 
vasıtalı verıgiler 6 885 O00 000 lira ile % 66,9 
nisbotinde bir yer kapladığı halde, memleke
timizde vasıtasız vergiler üç milyar, yani bu
nun yarısı, % 33,1 nispetinde bir yer kapla
maktadır. Görüyorsunuz ki, sosyal düzen ve 
ekonomik gaye bakımından, verginin ekono
mik gayesi ve sasyal gayesi bakımından tama-
miyle memleketimizde durum, tersinedir. Esas 
(olan verginin ekonomik ve sosyal düzeni yö

nünden vasıtasız vergiler nisbetinde °/o 06 -
70 e, vasıtalı vergileri bunun aksine, % 30 a 
düşürmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, 
1 nci madde bunun tamamiyle aksine, bu ga
yeden uzak olduğu için biz, bu 1 nci maddenin 
aleyhindeyiz. Kaldı ki, tatbikatta inikasını baş
ka şekilde gösterecektir. Yani arkadaşlarımı
zın ibu kürsüden söylediği gibi teorik olarak 
benzinin litresi 7,35 kuruş artırıldığı zaman 
ibunun dolmuş, taksi, kamyon, otobüs yolcula
rına da aynı şekilde inikas edeceği doğru de
ğildir. Zira, bir dolmuş benzinin litresine 7,35 
*.kuruş fazla verirken beş kişilik dolmuşla çalı
şan bir şoför, arabasının içine binen vatanda
şın her birinsinden şahıs başına 25 kuruş ki, 
İstanbul'da başlamıştır, Ankara'da da böyle 
asgari 25 kuruş aldığını kaJbul ettiğimiz za
man demek ki, bir taksi günde her seferinde 
125 kuruş, litesi yapılan 7,5 kuruşluk bir farka 
nazaran 125 kuruş fazla alacak. Bu da fakir 
vatandaşlara doğru gitmiş olacaktır. Bu iti
barla bizim, İstanbul ve Ankara arasındaki 40 
'kişilik bir otobüste 8 liralık bir fark olduğu 
iddiasına da katılmamız mümkün değildir. 
Çünkü şahıs başına en az 2,5 lira, tatbikatta 
görülecektir, yahut beş lira bir fark alınacak
tır. Bunun dışında, bütün eşyalara bu akse
decektir. Bir taraftan hayatın ve fiyatın is
tikrarını sağlamak isterken, diğer taraftan hü
kümetlerin sık sık açığı kapatmak bu şekilde
ki kanunları Meclise getirmiş olmam psikolo
jik bakımdan ve ilim bakımından da doğru de
ğildir, halk arasında büyük endişeler yarat
maktadır. Şehirlerde yaşıyan insanlar esasın
da bundan müteessir olacaktır. Köylerde yaşı-
yanlara, şehirlerdeki yaşıyanlardan daha az 
tesir edecektir. Halbuki şehirlerdeki sosyal ha
yat, ekonomik düzen çok daha bozuktur, kira
lar yüksektir. Otobüs işletmelerinin durumla
rını da göz önüne alırsak, belediyelerin elek
trik ve diğer vasıtalara yaptıkları zamlarla, bu 
daha da yükselecektir. Ve o zaman vatandaş
lar bundan çok daha müteessir olacaktır. Bi
naenaleyh, bu balomdan... 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar bir dakikanız 
kaldı, lütfen düzenleyiniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bakım
dan, bu gibi tedbirlerden ziyade, esaslı tedbir
lere doğru yönelmdk, bilhassa Servet, Veraset 
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ve İntikal vergilerini esas almak, metrefkaresi 
1 lira iken, bugün bin lira, 10 bin liraya kadar 
fırlamış ve fakat vergi vernıiyen insanların, 
sektörlerin durumlarını ele almak suretiyle 
bunlardan vergi alınmasının, 300 milyon gibi 
ıbir gelir temin etmek için büyük halk kütlesini 
müteessir .ederek kanun tasarılarına iltifat 
edilmesinin daha uygun olacağı kanısmda-
dayız. Bu vesile ile hürmetlerimi sunar, sözle
rimi bitiririm. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ülker. 

C. II. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde üzerinde C. II. P. nin görüşünü arz etmek 
isliyorum. 

Bu arada, biraz evvel konuşan Sayın Reşat 
uzarda arkadaşımız, bu vergileri C. H. P. si 
ieadetmiştir, diye bir beyanda bulundular. Şu 
noktayı ifade edeyim ki, C. H. P. nin icadetmiş 
okluğu şeyler vardır, getirdiği reformlar var
dır o da 1950 de getirilen, Gelir Vergisi, Vergi 
Usul Kanunu gibi büyük reformlardır. Bunları 
hakikaten C. II. P. si yapmıştır. 

Vasıtasız vergilere gelince; vasıtalı ve vası
tasız vergiler insanların vergi toplamaya baş
ladıkları devirden itibaren mevcuttur. Bu nok
tayı böylece ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; burada görüşlerimizi 
yılda 310 milyon liralık tahsildarsız, ki, bu ver
ginin ismi tahsildarsız vergidir, tahsildarı yok
tur bir mal satmalmdığı anda vergisi verilmek
tedir. Bu 310 milyon liralık tahsildarsız vergi 
konuşulurken, geçmişteki sözlerden niye bahse
dildiği, Sayın Komisyon Sözcüsü tarafından, ifa
de edildi. Bahsedilseydi daha iyi olurdu buyur
dular. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu Parlamentoda 
her şeyin ölçüsü içinde ve açık olarak Türk Mil
letine, idrakine, görüşüne, reyine, her şeyine 
inandığımız Türk Milletine her şeyin açık ola
rak söylenmesine taraftarız. Bu bakımdandır 
ki, daha evvelce buna benzer kanunlar geçtiği 
zaman çok kıymetli arkadaşlarımızın söylediği 
sözleri ifade ettik. Zaten de zannediyorum za
bıtlar bunlar için tutulur. Tarihe mal edebil
mek için ve insanların sözleri ile bağlandığını 
göstermek için tutulur. Bundan böyle de ge

rektikçe bu sözlerden bahsedeceği;:. Gönül is
ter ki, arkadaşlarımız da var ise, bizim sözle
rimizden bahsetsinler. 

Muhterem arkadaşlarını, şu noktayı da ifa
de edelim: Cumhuriyet Halk Partisi Sözeikiünün 
tenakuza düştüğünü ifade ettiler. Yani, vaktiyle 
böyle kanunlar çıkmış, şimdi de böyle bir kanun 
çıktığına göre bizim de onun lehinde bulunma
mız lâzımgelirmiş. Bu noktada şunu ifade ede
lim ki, bizim konuşmalarımız muhtemelen dik
katle izlenmemiş oluyor. Biz burada, vergi alın
masın demedik. Bir iktidar, bir Hükümet cihet
teki Devleti yönetmek için verigi alacak ama, 
bir iktidar, bir siyasi parti milletine vergi alını-
yacağım dediği ve ona benzer vergi geldiği za
man ona karşı çıktığı halde, kendi getirdiği za
man kendileriyle beraber olunmasını istemeye 
haklan olmadığı kanaatindeyiz. Elbete ki vergi 
alınacaktır. Bendeniz şu sözü ifade ettim. C.H.P. 
olarak, biz milletimize açık açık söyledik ve 
bizi ilân ettiler, «Vergi alacaktır bunlar, bun
lara rey vermeyin» dediler. En büyük propa
gandalarından birisi bu idi. Millete tesir etti ve 
öyle bir hava yaratıldı ki, biz vergi alacağız, 
A.P. iktidara gelirse vergi almıyacak. Hattâ 
belki de kendilerinin iddiasına göre, C.H.P. nin 
hata olarak yaptığı, koyduğu vergileri değişti
recekler. Değiştirme nerede, bir tekini değiş
tirmediler. Vaktiyle muhalefet edilen, milletin 
önünde tenkid edilen, ağır şekilde vurulan ver
gilerden bir tanesi değişmedikten maada, aynı 
konularda ve yalnız bir kısmında C.H.P. yalnız 
vasıtasız, vasıtalı vergi mi getirdi? Bir yığın ver
gi kanunları arasında, tüm içerisinde bir ta
raftan vasıtalı vergiyi bir nispet içinde getir
di, bunun yanında vergi reformları yaptı, ver
gi reform kanunları getirdi. Bugün ise yapılan 
ne? Yalnızca fakir halka yüklenen vergi kanun
ları. Biz bunu anlatmak istiyoruz, bunun bir 
inceliği var, biz bunu vaz'etmek istiyoruz. Yok
sa, elbette ki her iktidar, bugünkü iktidar da, 
yarınki iktidar da vergi alacaktır. Fakat ver
ginin âdil olması lâzımdır. Fakir kısımlardan 
değil, yoksul kısımlardan değil, olandan ala
caktır, (kaçırılan vergiyi önliyecektir. Vergi 
kaçırılmasını önliyeec'k kanuni!arı tad'U. va'diylc 
milletin huzuruna çıkmıyacaktır, «daha sıkı 
tutacağım, hiç kimse vergisini kaçırmıyacaktır» 
diyecektir. 
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Bunu demiyor. Bu taraftan vasıtasız vergi
leri getiriyor, Vasıtalı vergilerin de getirilmesi 
hakkında bir beyanı yok veya gecikmiş beyan
ları var. Şimdi soruyor Sayın Sözcü, böyle bir 
vergi alabilir mi? Bütçenin gerekçesinde Gelir 
Vergisi üzerinde bâzı değişiklikler yapılacağı, 
bâzı muafiyetlerin kaldırılacağı hakkında ha
zırlıklar var. Gönül ister mi, evvelâ Gelir Ver-, 
gisı üzerindeki âdil hazırlıklar buraya geti
rilsin, onun yanında da bir Vasıtasız Vergi ge
tirildiği zaman bunun üzerinde düşünülebilir. 
(«Vasıtalı Vergi» sesleri) Vasıtalı evet. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu noktayı da bu 
şekilde tesbit etmemiz lâzımgelir. Sosyal ada
letle doğrudan doğruya ilgisi vardır, gaz oca-
ğiyle doğrudan doğruya ilgisi vardır. Bilmem 
köylünün yüzde 4 ile ilgiliymiş gibi sözleri ciddî 
olarak ele almaya imkân yoktur. Bugün şehir
leşme vardır, büyük şehirler, gecekondular var
dır, fakir insanlar vardır, Ay-Gaz, ve saire 
gazlan, her vatandaş evine alacak kudrete sahip 
değildir. Onun 300 - 500 liralık tesisatını alamı-
yacak vatandaşların sayısı çoktur. Onun için 
gaz ve diğer maddelere koyduğumuz zamlar doğ
rudan doğruya vatandaşın sırtına biner. 

Arkadaşlar, bugünkü kabul edilen sistemde, 
fiyat mekanizmasında usul ne? Serbest rekabet 
olacak, rekabetin neticesi normal bir fiyat te
şekkül edecek. Nerede serbest rekabet? Siz bu
radan gaza 10 kuruş zam yaptmıız mı, benzine şu 
kadar kuruş zam yaptınız mı, taksi 2,5 lira zam 
yapacak, otobüs hesapladığımız gibi zam yapmı
yor; bu fırsattan istifade ediyor, 5 kuruş zam 
yerine 25-75 kuruş zam yapacak. Bunu kontrol 
edecek ınekanlrzana nerede? Serbest rclkalbclt! Hep
si anlaşırsa ne olacak? Hepsi birbiri ile razı 
olursa ne olacak? Görülüyor ki, ortada bir me
kanizma yok. Türkiye gibi piyasaları tam or
ganize olmıyan bir memlekette zamları yalnız 
miktarlariyle değil, rakamiyle değil, psikolojik 
tesirleri ile ve mahalline vardığında nasıl kat kat 
yükseltilerek yapılacağını düşünmek mecburiye
tindeyiz. 

Vergi kaynakları : Vergi kaynakları biraz 
evvel ifade ettiğim gibi vardır ve o vergi kay
naklarını bulmak ve araştırmak lâzımdır. Ama 
Adalet Partisinin seçim beyannamesinde verdiği 
söze göre bunu araştırmasına imkân yoktur. 
Çünkü verdiği havaya göre, katiyen vergi almı-

yacaktır. Ancak vergileri düzenliyecektir. Ve 
müteşebbis lâfını da vergilerin içerisinde bera
ber ifade etmiştir. Dün okudum. Adalet Partisi 
seçim beyannamesinden : «Maliye politikamızın 
hedefleri hızlı kalkınmaya yardım edecek şekil
de millî tasarrufları artırmak, ekonominin enf
lâsyon ve deflasyon gibi dengesizliğe sürüklen
mesini önlemek ve artan millî gelirin vatandaş
lar arasında sosyal adalet ilkelerine uygun da
ğıtılmasına yardımcı olmaktır. Bu sebeple üreti
min artırılması gayretlerini önliyen, müteşebbis
lerin işlerini genişletmekten alıkoyan, üretimi 
'daralıtan vasıitalı ve vasıtamız vergileri yenibaş-
tan gözden geçirerek verimsiz vergileri kaldır
mak veya nisbetlerinde indirimler yapmaya ça
lışacağız.» Görülüyor ki, gayet güzel yazılmış, 
müteşebbisten bahis var, vergilerin artırılmasın
dan bahis yoktur, ancak vergilerin düzeltilme
sinden, indirilmesinden bahis vardır. Ondan do
layıdır ki, o kaynaklara A. P. li arkadaşlarımız 
el atmak istemezler. Biz muhalefet olarak bu 
kaynakları kendilerine gösteriyoruz, düşünme
lerini istiyoruz. 

Ayrıca Sayın Komisyon Sözcüsü kıymetli ar
kadaşımız vergiler hususunda hiçbir yerde bir 
beyan olmadığını buyurdular. Bendeniz bildiğim 
beyanlarını söyliyeyim : Yeni vergiler hususun
da Sayın Demirel'in beyanatı : Ek gelir ihtiya
cını sağlamak için vergi kaynağına başvurmayı 
düşünüyor musunuz? Milliyet gazetesine özel 
demeci, Sayın Demirel'in. Aynen orada : «Şu 
anda yeni bir vergi düşünmüyoruz. («O anda» 
sesleri) îlk hedef vergi değildir. Vergiyi istih
sali kamçılıyan bir şekilde düşünmek gerekir. 
Bir süredir vergi sistemini daha randımanlı bir 
hale getirecek çalışmalar yapılıyor. Komisyon
ların teklifleri belli olunca ıslahata başlıyaca-
ğız.» 

Demek ki, biz böyle bir beyanda bulunmuyo
ruz sözü, «şu anda düşünmüyoruz» şeklinde ifa
de edilmek suretiyle anlatılmıştır. Bir diğeri, 
bunu da dinleyin ondan sonra söylersiniz : 
17 Aralık 1965 te «Vergi potansiyeli âzami had
dine kadar zorlanmıştır. Yeni vergi kaynağı 
yoktur» diyor, Saym Demirel'in beyanları; 
17 Aralık 1965. «Bâzı gruplarda fiyatlar düşü-
rülür, bâzılarında yükseltilir. Bu ayarlama ile 
büyük vatandaş kütlesini rahatsız edecek - tabiî 
alâkası yok bu kanunla - zam mahiyetini alacak 

— 614 — 



M. Meclisi B : 59 19 . 2 . 1967 O : 2 

tedbirlere başvurmadan gelir artışı sağlamak 
mümkündür. Şunu kesinlikle söyliyebiliriz ki, 
şimdilik tuz ve şeker gibi mddelere zammı asla 
düşünmüyoruz, buna ihtiyaç duyulacağını da ka
bul etmiyoruz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim burada 
ifade etmek istediğimiz şudur : Bu sözler söy
lenmiştir ve bu sözlere rağmen bu olmuştur. Bu
rada Hükümet bakımından psikolojik bir durum 
vardır. Hükümet bu sözlerinin tesiri altında kal
mıştır. Gereken tedbirleri zamanında almamıştır. 
Hükümetlerin gereken tedbirleri zamanında al
ması lâzımdır. Biz Türkiye'de Türk vatandaşla
rına her şeyin açık olarak söylenmesi ve o yol
da icraat yapılması lâzımgeldiği kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız var, 

lütfen ona göre düzenleyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Şu anda vasıtalı ve vasıtasız ver
gi nis'betlerinden bahseden komisyon sözcüsü ar
kadaşını getirdiler 1966 ya kadar; fakat bizim 
bütün burada feryadettiğimiz nokta : 1967 de 
bu nisbet ne olacaktır? Bu noktadan bahsetme
diler. Şöyle muhtemel bir rakam olarak onu da 
ifade etselerdi iyi olurdu. 

Kendilerine şunu da hatırlatayım : Millî ge
lirin artışına nisbetle fert başına düşen vasıtalı 
vergi nisbetleri 1901 den 1966 ya kadar nisbet 
olarak düşmüştür. Millî gelir fazla artmıştır ve 
onun içerisinde alman vasıtalı vergi nisbeti düş
müştür. Bu noktayı da hatırlatmak isterim. Böy
lece C. H. P., bir defa daha tekrar ediyorum, şu 
anlattığımız gerekçelerle fakir halk yığınlarını 
sıkıntıya sokacak, felâkete sürü'kliyecek, daha 
açık söyliyeyim, ücret - fiyat mekanizmasını bo
zacak ve hayat pahalılığını daha çok artıracak 
bu vergiye bu sebeplerle, arz ettiğim 'gerekçeler
le karşıdır. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. Vazgeç
tiniz. Sayın Kenan Esengin. Vazgeçtiniz, Saym 
Yaşar Akal... Yok. Sayın Hayri Başar, buyurun 
efendim. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muin 
terem arkadaşlarım, bendeni;?; bu kanunu sa
nayii himaye ettiği halde, Türkiye'nin yüzde 
7i6 smı teşkil eden ve iptidai bir şekilde zira

at yapan büyük nüfus kütlesini maalesef M-» 
maye değil, istismar elden bir kanun olduğu 
cephesinden tetkilk etmek istiyorum. 

Muhterem, arkadaşlarımı, kanunda eöbaJbı 
(mucibe olarak başka mem'le ketlerle Türkiye'
nin akar yakıt fiyatları mukayese edilmekte
dir. Halbuki bütün dünyada paranın karşılı
ğı gibi kabul edilen buğdayı, altın esası gilbi 
para esası üzerinden akar yakıtla mukayese! 
edeeıek olursa'k, Ortak Pazar memlekeıtlerinde 
'buğday fiyatı vasati olarak son zamanlarda 
Fransa'nın teşviki ile de 105 kuruşa çııkarıl-ı 
imiş iken, Türkiye'de buğdayın 80 kuruş oldu
ğu nazarı itibara alınırsa, Avrupa ve Ontaik 
Pazar memleketlerindeki akar yaikıt fiyatları
na nazaran Türkiye'deki akar yakut fiyatla
rını değil yükseltmdk, küçültmek ieabeder. 

Sonra muhterem arkadaşları/m, birçıok baş
ka memleketlerde, en ileri Almanya'da dahi 
ziraat iptidai bir meslek olarak kaibul edil-
<miş ve bugün üzerinde konuştuğumuz aikarf 
yakut yönünden ziraat erbabı bir muafiyete 
ve indirime tabi tutulmaktadır. Değil yükselt
mek, ki, Almanya gibi bir memlekete böyle 
tarım sektörüne tanınan bir muafiyet olursa 
% 7'6 sı mıillî gelirden en düşük payı alan bir 
kütleyi akar yakıt zarajmından mutlak surette 
kurtarmak ieabeder. 

Bunun dışında gelişmekte olan mıemlefceti-
mizin bir problemi vardır: Evet klâsik olarak 
kalkınmanın yolu elbette M, sanayidir. Fakaft 
yüzde 76 sı ziraatle uğraşan bir kütleyi ipti
dai halde bırakırken, sanayi ile kalkınmanın 
imkânı yoiktur. Yapılan bir hesaba göre bu nü
fusun en çjolk yüzde 50 sini sanayie aktarırsak 
Türkiye için büyük bir muvaffakiyet kabul 
ediyoruz. Bunun ne zaman yapılacağı belli de
ğil. Binaenaleyh tarımı da sanayi gilbi ehem
miyetle nazara almak ve .bilhassa teknik çalış
manın ziraatte randımanı artırdığı teknik he
saplarla malûm iken, hele sulamanın yüzde 
yüz randımanı artırdığı malûm iken, esas sula
mayı, teknik çalışmayı yapmaya imifeân vere
cek olan ve bir vücudun kan damıarı gibi olan 
akar yalkılta zam yaptığınız müddetçe tarımı 
Türkiye 1de kalkındırmak değil, bu iptidaili
ğinden daha gerilere sevk etmek gibi bir mâ
na ifade eder. 

Çak muhterem arkadaşlarım, görüyoruz ki, 
İktidar Partisi bu kanunu çıkaracaifctır. Faika/t 
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sanayie tanınan muafiyetin mutlak surette ta
rıma da tanınması lüzumu vardır. Esasen Avru
pa memleket]erinden verdiğim misalden ayrı 
olarak kısa mazimize bir göz atarsak; hanb 
içerisinde Türkiye'de yalnız tarım sektörüne 
takar yakıtta bir muafiyet tanınmıştır. Binae
naleyh, bunun bir tatbikatı vardır. 

Ayrıca belediye istihlâk vergilerinden do 
tarımda bir muafiyet, bir indirim vardır. Be
lediye hudutları içinde istihlâk vergisi alınır 
akar yakıttan, belediye hudutları dışında zira-
ıatte kullanılan yerlerde istihlâk vergisi tabiî 
•olarak alınmaz. Binaenaleyh, bu tatbikatlar
dan da istifade ederek mutlak surette, sanayi
de yapmış olduğumuz himaye gibi, asıl hima
yeyi yapmamız icabeder. 

Bu maddeden sonra Yükseık Riyasete bir 
ok madde de teklif ediyorum. Hiç olmazsa 
Türkiye'nin kalkınmasının esas temeli olacak 
olan Türk köylüsünün, % 76 kütlenin kalkın
ması için kalkınmaya esas teşkil edecek olan 
Miakinalı çalışmayı sulamayı temin edecek 
olan, randımanı artıracak olan bu aikar 'yakıt 
hususundaiki zammı, muhterem arkadaşlarım 
hassasiyet göstersinler, yapmıyalım. Çünkü 
kalkınma çabasında olan bir memlekette esas 
'.kalkınacak: olan kütleyi kalkmdıramıadığımuz 
müddetçe kalkınma bir hayal okır. Bu büyük 
Ikütleyi kalıkındırmaık için mutlak surette onu 
ıbu akar yakıt zammından muaf tutmak ica-
ıboder. B'en bunun bilhassa sayın Komisyon 
sözcüsü izahat verdikten sonra bugün için bü
yük bir yekûn tutmadığını, âzami köylüden 
alınacak verginin yüzde 10 olacağını öğren
dim. Bu yüzde 10 noksanla bu verginin alın-
maısı, diğer taraftan büyük bir kütlenin kalkm-
nın^m h /.ım'öt odeo ı r. r. Avnm b?;!';; de Hükü
met buradan alacağı vergilerden daha fazlasını, 
tarımın kalkınması, tarımda sulama ve makıinalı 
çalışma, teknik çalışma sonunda verimin artması 
yüzünden millî gelirde vâki olacak artış ile Gelir 
Vergisinden temin etme imkânına sahibolacak-
tır Yani bu vergiyi almakla Hükümet tarımın 
kalkınmasını önlemiş olacaktır. Millî gelirdeki 
'artış azalacak, tarımın birim sahasında artan 
verim düşecek, bunun neticesinde memleket 
millî gelir artışı dolayısiyle ilerde bir kayba 
uğrııyac aktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Hükümetin ve 
Komisyonun verdiği izahata göre 310 milyon 

liradan % 10 kadar düşük bir gelir temini su
retiyle tarımda temin edeceğimiz muafiyet 
ilerde millî gelirde büyük mikyasta artış te
min edecektir. Arkadaşlarımın bu önergeme 
iltifat ederek bu maddeden sonra gelecek bir 
ek madde ile büyük köylüyü, müstahsil küt
lesini sanayide olduğu gibi bu akar yakıt zam
mından muaf tutmalarım istirham eder hepi
nizi hütımıetle selâmlarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soy er, buyurunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bu 189 numaralı Kanunun 1 nci 
maddesiyle benzine .10 kuruş, gaza 11 ku
ruş, motorine 12 kuruş ve sanayiin dışında 
kalan kudretteki fuel - oil'ıe de zam yapılmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz umumiyetle 
.dolaylı vergilerin aleyhinde bulunuyoruz VÖ 
diyoruz ki, dolaylı vergiler hakikaten fakiri 
daha çok fakir eder ve geliri yüksek olan va
tandaşın da gelirini artırır, \caba niçin'bunu 
söylüyoruz1? Şimdi buram tatbikattaki tesirini 
arz edeceğim. Gaz yağını çocuğunun ders ça
lışması için idare lâmbasında, yakan köylümün 
vergiye tabi okluğu bir vasatta tutacaksınız, 
sanayide kullanılan fuel - oili zammıa tabi tut-
mıyacaksınız. Ama bu yapacağınız zammın ge
rek ziraatte ve gerekse diğer sektörlerin hep
sinde, nakliyatta ve saiirede yapacağı tesirle 
memleketteki hayat standardı biraz daha ar^ 
tacaıktır. Bu artırma ile ister istemez sanayi
cinin prodüksiyonu da bir fiyat artışına tabi 
olacaktır. Yani fuel - oile zam yapmadığınız 
halde bu zamdan sanayici faydalanacaktır vo 
kazancı artacaktır. Bun mukabil, demin söy
lediğim gibi benim fakir vatandaşımın yak
ınış olduğu gaza koyduğunuz vergiyle onun 
gelirini, onun celbinden çıkacalk parayı biraız 
daha törpüleımiş olacağız. Bu şekilde bunu 
bütün vatandaşlara tatbik ed.ecek olursanız 
pekâlâ anlaşılır ki, hakikaten bu yapılacak 
zaımlar fakir vatandaşı daha çok fakir ve sa
nayici zenginlerimizi de, prodüksiyonlarının 
artacak olan fiyatlariyle daha çok zengin et
miş olacağız. Bu hiçbir zaman Marlksizmle 
alâkalı bir söz değildir. Bu, hayatta tatbikatı 
olan bir şeydir. Ben muhterem arkadaşlarıma 
bunun tatbik peklini arz etmiş olmak için söy
lüyorum. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu artın
sın bir sebebi olarak da Komisyon gerekçesin
de muhtelif memleketlerdeki benzin ve akar 
yakıt fiyatlarından bahsedilmektedir. Ben bun
lardan bir tanesinden bahsedeceğim. Meselâ, 
Almanya'da 131 kuruş 6 santim iken, bizde 
110 kuruş 1 santim. Şimdi bizde 110 kuruş bir 
ıs anıtım iıken Almanya'yı misal olarak göstere
mezsiniz. Almanya'daki bir işçinin hayat stan
dardını göz önüne getirmek mecburiyetıinıde-
yiz. Muhterem arkadaşlarım; Almanya'da bi
zim bir parça vasfı olan işçilerimize saat ba
şına 3,5 - 4 mark vermektedirler. Bu 3 mark 
olacak olunsa sekiz saatte 25 mark eder. 24 
mark ortalama fiyatla 60 liranın karşılığıdır. 
Şimdi, 60 lira vasıfsız işçisine yevmiye veren 
bir memleketin standardı. Bir de bizim saat 
başına 1,5 ilâ 2,5 lira verebildiğimizi düşünür
sek, bu da aşağı - yukarı 12 lira ile 20 lira 
tutan bir yevmiyedir. Asgari 60 lira veren bir 
memleket standardiyle âzami 20 lira veren bir 
memleketin hayat standardını göz önüne al
madan bunları artırma vesilesi olarak gerek
çede zikredilmiş olmasını üzüntü ile karşıla
dım. Bunlar hiçbir zaman bir misal teşkil et
mez. Bu, bâtıl bir misaldir. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlardım, memle
ketimizin birçok yerlerinin kurak olduğunu 
ve yeraltı sularından, hattâ satıh sularından 
faydalanılarak motorla sulamaya mıecıbur ka
lındığını hepiniz bilirisiniz. Bu bakımdan da 
bu vergi zirai sektöre büyük nisbette, ama bü
yük nisbatto zarar verecektir. Nakliyatı artı
racaktır. Arkadaşlarımın benden evvel söyle
dikleri gibi Komisyon Sözcüsü İstanbul'dan 
Ankara'ya kadar 40 kişilik bir otobüste an
cak 8 liralık bir akar yakıt farkı vereceğin
den bahsettiler. Bunun her kişi için düşen 
zam farkı 20 kuruştur dediler. Ama benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın da söyledikleri 
gibi, hiçbir zaman İstanbul'dan Ankara'ya 
kadar yapılan nakillerde otobüsler 20 kuruş 
»bir zam yapmıyacaklardır. Bu asgari olarak 
1 lira veya 2,5 lira ile karşılanacaktır. Bu her 
şey üzerine tesir yapacaktır. İstanbul'a kadar 
veya Ankara'ya kadar veya pazarlara kadr 
yapılan kamyon nakillerine tesir yapacaktır. 
Hattâ lâstik fiyatlarına kadar tesir yapacak
tır. Her şeye yapacaktır ve hayat pahalılığını 
bir hayli yükseltecektir. 

Vaktiyle bir maliyecimiz bu dolaylı vergi
ler için «Ka?ı bağırtmadan yolmaktır» buyur
muşlar. Ama bu kaz bağırmaya başladı arka
daşlar; bu kaz bağıracak ve çok bağıracaktır. 
İnanın be.n şekere yapılan ve şimdiye kadar 
tekel maddelerine yapılan vergilerin memle
ket sathındaki tesirlerinin haberini almakta
yım. A. P. li arkadaşlarımı ikaz ederim. Bu 
dolaylı yengilerden vazgeçiniz. Memlekette bü
yük bir verg.' zayiatı vardır, dikkatinizi çeki
yorum, vergi zayiatının önüne geçecek olur
sanız bu şekilde c-ide ötmek istediğiniz 
310 000 000 liranın çok, çok fevkinde vergi 
kaynakları eıde edebilirisiniz. Ama, siz işin ko
layına kaçıyorsunuz. İşin kolayına kaçarsınız, 
ama kazı bağırtmaya başladığınız zaman fena 
bağırır ve günün birinde bir tarafınızı gagası
nın arasına geçirecek oluma fena kıstırır, sev
gili arkadaşlarım dikkatinizi çekerim. Bence 
bu vergiden Hükümet vazgeçmeli ve bunu ala
cağı yerleri başka şekilde temin etmesi müm
kündür. Demin arz ettiğim gibi eğer vergi ka
çakçılarını, vergi zayiatını önliyeeek olursa 
bunun birkaç mislini temin etmek mümkün
dür. Bakın maselâ demin haber aldım, döviz 
tahcL'slernü verecldorıi vergiye göre ayarlamak 
kararı alınmış. Tebnik ederim. Hakikaten tebrik 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer bir dakikanız 
vardır. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Hakikaten 
güz.el bir karar. Bunun gibi meselâ vergileri
ni kaçırnııyan kimselere banka kredileri aça
cak olursak - anonim şirket ve kooperatiflere -
o zaman vergi kaçakçılığının, vergi zayiatının 
tbüyük mikyasta önüne geçilmesi mümkündür. 
Bence milleti hattâ dolaysız vergilerle dahi 
zorlama zamanı geçmiştir. Hakikaten son had
dine gelmişizdlr. Dolaysız vergi getirsek dahi 
bunu yine namuslu vatandaşlar verecekler, ka
çıranlar yine kaçırmaya devam edeceklerdir. 

Binaenaleyh buna çare bulunmalıdır. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 
Başkan, bir şeyi tavzih etmek işitiyorum. Sa
yın Soyer ve Sayın Uzun söylediğim bir sözü 
yanlış anladılar, müsaade ederseniz izah etmek 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Siz oturumuz Sayın Soyer. 
Anlamadım Sayın Aytaış? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efen
dim, sabahleyin söylediğim söyleri arkadaşla
rımın yanlış anladılar, ben omların, anladıkları 
mânada söylemcıdiım, müsaade ederseniz iki 
(kelime ile izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi elimizde sizin beyanı
nızı mevsuk hususlar mevcut değildir. Biraz 
lövvelki celsede hâdise cereyan etıtiğıi için tam 
ımânasiyle de hatırlamamız mümkün değildir. 
O celsede hemencecik istemiş olsa idiniz bu 
tavzihi yapmamız mümkün olurdu. Yalnız 
ıcümlc olarak tavzihe tabi tutacağımız sözünü-
•zü söyliyeıM]insiniz zapta geçmiş ifadeniz ola
rak, onu dinliyeyim. Bir defa anlryayıım neyi 
tavzih edeceksiniz ? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (tamir) — Şimdi 
mesele şu: Ben (zenginler daha zengin, fakir
ler daha fakir) sloganını kullandım. Dedim 
iki, aslında demokratik memleketleTide zengin
ler daha zengin, falkirler daha fakir olamaz. 
Bu Marks'ın fikridir. Zenginler daha zengin 
olacak, fakirler daha fakir olacak ve fakirler 
zenginlerin parasını ele geçirecek. Bu Marks'
ın noktai nazarıdır. Ben yoksa ne Ruhi Soyer 
Beyi, ne Tahsin Uzun Beyi Marksist diye dü
şü nmedim, aklımdan geçmedi. 

BAŞKAN —• Buyurun Komisyon adına. 
î. ETEM KILTÇOĞLU (Giresun) — Sayım 

Başkan, komisyon sözcüsü konuşacağına gö
re bir sual sormama müsaade buyurulur mu? 
Komuş'malarımda bunun cevabını da lûltfeltsin-
ler. 

BAŞKAN —• Yalnız müsaade buyurursanız 
Komisyon Sözcüsü konuşmasını hitama erdir-
sin, onu takiben sual sorunuz. Peşinen söz verir
sen sıradaki arkadaşların haklarına tecavüz et
miş olurum. Komisyona takdim en söz veriyo
rum. Sırada daha arkadaşlarımız vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; ilk görüşmemi yap
tıktan sonra yine pek çok arkadaşlarımız aynı 
mevzuu aynı minval üzerine işlemeye devam et
tiler. öyle tahmin ediyorum ki, ya söyledikleri
mi ben iyi anlatamadım, veyahut da arkadaşla
rımız bütün bunları anlamış olmalarına rağmen 
belki muhalefetin icabettirdiği bir yola gitmek 

mecburiyetinden ötürü yine aynı şeyleri işle
meye devam ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz komisyon ola
rak sebepsiz, müstenidatsız ve keyfî bir zammr 
müdafaa etmiyoruz. Biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, bu zamlarja elde edilecek meblâğların bu 
memleketin kalkınmasına sarf edileceğini ve 
ekonomisini, endüstrisinin daha ileri bir hale 
getirebileceğini ve 1967 programında geçen 
yıla nazaran takriben. 2 milyar lira kadar bir 
miktarın yatırımlara daha fazla harcanacağını 
ifade ettim. Zannediyorum ki, hiçbir muhalefet 
sözcüsü arkadaşımız da vergi alınmasın demi
yorlar. Ama elbette bu inkişaf için vergi alın
ması lâzımdır, diyorlar. Ama daha ziyade bu
nun vasıtasız vergi şeklinde olmasını iddia edi
yorlar, yahut söylüyorlar. Zannediyorum dâva 
budur. Evvelâ bu noktada uğraşmamız icabeder. 
Biraz sonra daha evvel anlatmış olmama rağ
men, yine bu hususu birkaç kelime ile sizlere 
izah etmek mecburiyetinde kalacağını. 

Muhterem arkadaşlarım; sosyal adalete uy
gun olmadığını ifade etti birçok arkadaşlarımız. 
Yine daha önce bunları arz etmiştim. Bilhassa 
gaz mevzuunda daha ziyade bunu köylü vatan
daşımızın, fakir vatandaşlarımızın kullanmış 
olması hasebiyle, bu zammın sosyal adalete uy
gun olmadığını ifade ettiler. Ben bunun gerek
çelerini daha evvel izah etmiştim, ama anlıyo
rum ki, yine iyice anlaşılmamış bulunuyor. Bu 
bakımdan bâzı rakamları tekrar etmekte fayda 
mütalâa e d iy o ru m. 

Muhterem arkadaşlarını; akar yakıt zammı
nın umumi portesi,- ilâvesi 310 000 000 Türk 
lirasıdır, takriben diye ifade ettik. Bunun yal
nız gazyağma intikali 55 000 000 Türk lirası
dır. Şimdi müsaade buyurursanız bu gazın ne
relerde sarf edildiğini, ne miktar sarf edildi
ğini ve kime ne miktar intikal edeceğini kısaca 
bir tahlil, edelim. Köylerimizde yine daha evvel 
arz ettiğim üzere, gaz yakıt olarak kullanılmaz. 
Köylerde hepinizin bildiği gibi umumiyetle odun 
kullanılmaktadır ve odunu da köylünün ne şe
kilde temin ettiğini sizler benden çok daha iyi 
bilirsiniz. Şu halde gazı bugün köylü vatandaş 
yalnız ışıklandırmak için kullanır. Bunun için 
de kullanılan gaz aşağı - yukarı 42 000 ton tu
tuyor. Yapılan hesaplara göre, köy ve bucak
larda gazyağı ile yapılan aydınlatmalarda 3,5 
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milyon aile, ki bunlar hakikate uygun istatis
tiklerdir - 12 kilo üzerinden hesapladığımız va
kit 42 bin ton tutuyor. Bunun zam olarak inti
kalini de 4 620 000 Türk lirası olarak ifade et
tim. Yani, 55 milyon liralık gazdaki artış da 
4 620 000 lira. Buna mukabil 310 000 000 lira
dır, bütün akar yakıt zammı, buna göre de nis-
betmin % 1,5 civarında olduğunu arz etmiş
tim. 

Bunun yanında bir husus daha vardır ki 
arkadaşlar, bu da köylü vatandaşlarımıza bir 
menfaat sağlamaktadır. Onu da arz etmek isti
yorum : 

Bilindiği üzere gaz tenekeli ve tenekesiz ol
mak üzere iki türlü satılmaktadır. Tenekeli gazı 
köylü istihlâk etmektedir, ve ayrıca dört lira 
teneke bedeli ödemektedir. Tenekenin gaz tevzi 
şirketlerinin maliyetindeki yüke petrol fonu ge
liriyle iştirak edilecektir. Ve bu suretle teneke
li gazın satışındaki fiyat farkı pek cüzi tutula
bilecektir. Bu teknik izahat tatbikat sonunda 
çok daha iyi anlaşılacaktır. Teneke maliyetine 
fon gelirinden iştirak aynı zamanda tenekeli gaz 
satışının Doğu - Anadolu'daki darlığını da bu 
şekilde önliyec ektir. Karaborsanın önlenmesi 
müstehlikin hakikatte ödediği bedelede filhal 
bir düşüklük dahi yapabilecektir. Bu şekilde 
biraz evvel vermiş olduğum rakamın da daha 
düşeceği bir vakıa olacaktır, bir hakikat olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu şekilde 
köylüye gazdan intikal edecek % 1,5 gibi bir 
nisbeti acaba muhterem milletvekilleri arkadaş
larımız gayri âdil ve sosyal adalete aykırı mı 
bulmaktadırlar? Bunun çok daha büyük bir kıs
mını daha evvel de arz ettiğim gibi, daha yük
sek gelir seviyesine malik olan bir zümre, bir 
sınıf ödiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım bir de, bu gaza zam 
yapılmadığı biran için düşünülürse, bâzı teknik 
hususların ve dengesizliklerin hâsıl olacağını ve 
bunun memleketimiz ekonomisine, memleketimi
zin ticari dengesinde ne gibi menfi bir tesir ir
ca edeceğini birkaç kelime ile toparlamakta yi
ne de fayda ummaktayım. 

1963 te yapılan zamlar gaz yağma intikal 
ettirilmemişti. Yani 187 sayılı Kanun ile 1963 
senesinde benzin, motorin ve 4 numaralı fuel -
oile zam yapılmış, fakat gaz*yağma yapılma

mış idi. Fakat aradan kısa bir müddet geçtik
ten sonra, yani 6 Temmuz 1064 te ve 482 sayılı 
Kanunla gaza 14 kuruş gibi büyük bir nisbette 
zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. O za
man bunu müdafaa eden arkadaşlarımız acaba 
ne düşünmüşlerdi, neye göre bu miktarı koy
muşlar ve müdafaalarını yapmışlardı1? İşte biraz 
sonra yapacağımız müdafaamız da aynen o gün
kü müdafaaya istinadetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gazyağma bu zam 
yapılmadan 1963 yılında gaz yağı satışlarında 
muazzam bir artış meydana gelmiş ve İm şekil
de ham petroldeki gazyağı nisbeti, oranı mevcut 
petrolle temin edilemez duruma gelmiş ve dı
şardan gazyağı ithali mecburiyeti ile karşı kar
şıya kalınmış ve böyle bir operasyon ile bize dı
şardan döviz ile gazyağı getirmek neticesini or
taya koymuştur. 

İşte 1964 senesindeki kanun bunu önlemek 
için yapılmıştır. Şimdi gazyağının bu şekilde 
ucuz kalışı köylüye intikal ötımliyordu haddiza
tında. Daha doğrusu şunu demek istiyorum; 
gaz yağını döııt muma nalı fuel - oile yarii narin 
dizelle karıştırmak suretiyle motorin yapmak 
mümkündür ve aynı evsafı muayyen nisbette 
karıştırarak elde etmek mümkündür ve bu ya
pılmıştır ve bu şekilde de kullanılmıştır. Onun 
için gaz yağı sarfiyatı artmıştır. Bunu önleanek 
için 1964 senesinde bu yapılmıştır. Aksi halde 
demin de arz ettiğim gibi bu ham petrolün frak
siyonları muayyen yüzde mabetlerine göre oldu
ğu için dışarıdan petrol getirtmek ve bu sefer 
bir de elde kalacak beyaz ürünlerin satışı bir 
problem olacak memlekette. Bunu satamıya-
caksmız, ihraca gideceksiniz, ihraç fiyatları bel
ki de daha düşük olacak ve memleketi bu şekil
de çifte zararla karşı karşıya bırakmak duru
munda kalacağız. 

Bilmiyorum sayın arkadaşlarıma bu izahla
rımla halkülkaitlıeıû laıııilaitaibilıdiım m/i? BıizJiım gaz 
yağı zammı üzerinde durmamızın yegâne sebebi, 
bu teknik zaruretin icabı ve dengenin temini 
suretiyle döviz israfının ve bâzı zararların önü
ne geçilmesidir. Bütün bunlara rağmen, biraz 
evvel arz etmiş olduğum rakamlar da nazarı 
itibara alınırsa, köylü vatandaşa intikal edecek 
miktarın bu kadar küçük olması muvacehesin
de her halde sayın milletvekili arkadaşlarımız 
da bunu uygun mütalâa edeceklerdir. Aksi hal-
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de bu zammı yapmadığımız takdirde gazın kü
çük bir miktarını - ki aşağı yukarı 500 000 ton 
gazyağı kullanılır senede - bunun 42 000 tonu
nu köylü vatandaşlarımız kullanıyor. 

Demek ki onda birinden az bir miktardır. 
Şu hade, esas bu zam yapılmadığı takdirde bun
dan istifade edecek olan köylüden ziyade diğer 
müstehlik zümredir ki, biraz evvel de arkadaş
larımız sosyal adaletten bahsettiler, bu mevzuu 
bir nebze bu şekilde yerine getirmiş olacağız 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan muhterem arka
daşlarımızın bu çok hayati ve ehemmiyetli mev
zuda çok dikkatli hareket etmelerini ve buna 
göre hesap, kitap ederek kararlarını vermeleri 
elzemdir ve çok mühimdir. 

Muhterem arkadaşlar, dâva Vasıtalı Vergi mi, 
Vasıtasız Vergi mi mevzuuna geliyor. Biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, vergi şarttır bu memle
ketin kalkınmasında, bu ekonominin kalkınma
sında. Bunda herkes, muhalefet de dâhil karar
lıdır, onlar da kabul ediyorlar. Bütün dâva, 
vasıtalı mı, vasıtasız mı dâvası. Biz Vasıtasız 
vergileri artırmıyalım, demiyoruz. Ama bunun 
pek kolay olmadığı, büyük bir çalışma istediği 
bir vakıadır. Belki muhalefetle aynı nisbetler-
de, aynı miktarlarda olamıyabiliriz, ama bu ara
da bilhassa Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüsü Reşit Ülker arkadaşıma bir hususu ha
tırlatmak isterim. Vasıtasız vergiler bilhassa 
Gelir Vergisindeki artırmalarla mümkün olacak
tır. 103 sayılı Kanunla 1961 de % 70 e çıkarı
lan Gelir Vergisi taban nisbeti C. H. P. nin ik
tidarda bulunduğu 1963 te 202 sayılı Kanunla 
% G0 a indirilmiştir. Yani, bugün Vasıtasız vergi
lerin bilhassa yüksek gelirli vatandaşlar, veya
hut sınıf için artırılmasını burada müdafaa eden 
arkadaşlarımız o zaman % 70 i, % 60 a indirmiş 
oluyorlardı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Biz öyle bir 
şey söylemedik. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
D03AN SUNGUN (Devamla) — Şu halde şim
di arkadaşım, oradan ifade ediyorlar, biz bunu 
ifade etmedik, biz bunu söylemedik diye; şu 
halde böyle bir ilâve istemiyorlar. Şu halde is
tedikleri acaba bugün kaybolan verginin, zayi 
olan verginin telâfisi, bunun üzerine düşülerek 
bunun temini ise, esasen Hükümetimiz de bu 

mevzu üzerinde ehemmiyetle durmaktadır ve 
gereken tedbirleri de almak için çalışmaları var
dır. 

Fakat her şeyden önce şunu kabul etmek lâ
zım ki, bu vergi kaçakçılığı mevzuunda, şayet 
varsa, ne kadar tedbir alırsanız alınız, eğer va
tandaşlarınız evvelâ bu hususta gayet dikkatli 
olmazlarsa yine bunu tam mânasiylc tahakkuk 
ettirmek imkânı yoktur, bunu muhterem millet
vekillerinin de kabul edeceklerine inanıyorum. 
Şu halde mevzu çok daha basitleşmiş oluyor, mu
halefetle, bilhassa Anamuhalefet Partisi ile ara
mızda pek büyük bir fark kalmıyor. Yalnız bi
ze vergi zayiatını önliyecek kanunlar veya ted
birleri biran evvel alın demek istiyorlar. Bu 
bakımdan ümidederim ki, bilhassa Anamuhale
fet Partisi de bu tasarıya müspet oy kullanırlar. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Sungun, lütfen ikmal edi

niz, müddetiniz hitama eriyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizzat Vasıtalı ver
gileri çok yüksek görmeyin. Bunun yalnız 
% 33 ü Gümrük vergilerinden gelmektedir. Baş
ka memleketlerde Gümrük vergileri bu kadar 
yüksek değildir. Bunları da düştüğünüz vakit 
bu nisbet çok düşer ve yine biliyorsunuz ki, 
Gümrük Vergisi yerli sanayii korumak için ko
nulmuş bir vergidir, elbette bunun kıymetini 
takdir buyurursunuz. Onun için Vasıtalı Vergi, 
Vasıtasız Vergi keyfiyetini, durumunu gayet iyi 
incelemek lâzım. Rasgele, toparlak sözlerle bu 
kürsüden münakaşa etmek doğru değildir. An
cak derin tetkikten, vukuflu bir tetkikten sonra 
bu işe tevessül etmek çok daha doğru olacaktır 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, zaman dolduğu için 
daha fazla konuşmak imkânı yok. Yalnız söz
lerimi son bir hususa daha temas etmek sure
tiyle bitirmek istiyorum. O da: Ziraatte kul
lanılan traktöre de intikal edecektir dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ufak bir 
tenakuz içindeyiz, zannediyorum. Çünkü trak
töre intikal ediyor, biraz evvel bunun da mikta
rını verdim. 8 milyon Türk lirasıdır. Bütün 
310 milyon liralık zammın içinde 8 milyon Türk 
lirası olduğunu ifade ettim. Bu da büyük bir 
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nisbet değildir. Ama bugün düşününüz trak
törle ziraat yapan fakir köylü değildir. Bilâkis 
durumu oldukça iyi zengin köylüdür. Kaldı ki, 
muhalefetteki arkadaşlarımız da tarımdan vergi 
alınmasının tevsiine giden, onu daha mükem-
melleştirin diye bize tavsiyede bulunuyorlar, ama 
öbür taraftan da traktörde (kullanılan şu akar 
yakıta zamdan muaf tutun diyorlar. Bir tena
kuza düştükleri kanaatindeyiz, haklı olduğunu
zu zannediyorum. 

BAŞKAN — Tamamdır. 
Sayn Kılıçoğlu, lütfen sualinizi sorunuz. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Akar yakıta yapılan bu zamlar, toptan ve pera
kende satış fiyatlarını artıracaktır. Yabancı 
şirketler vergi vermekle beraber satış fiyatlarını 
artırmak mecburiyetinde midirler? 

BAŞKAN •— Tek tek sorunuz efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Hep

si bir cümlede formüledir. 
Satış kârlarından bir miktar vazgeçmek su

retiyle fiyatları aynı seviyede ve fakat sürüm 
artışı ile yine aynı neticeye ulaştırarak millî şir
ketlerin satışlarının düşmesine sebebolabilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMÂL 

DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Kılıçoğlu şu suali soruyor: 
Bu akar yakıta yapılacak olan zam, bu petrol 
veya akar yakıtı satacak olan şirketlere de inti
kal edecek mi, yani onlar da bunu artıracaklar 
mı, yoksa aynı seviyede mi muhafaza edecekler 
ve yabancı şirketlerle yerli şirketlerin durumu 
ne olacak? Bu mealde idi zannediyorum. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, şöylece ifade edebilirim. 

Zam yapılıyor, tabiî akar yakıt fiyatlarının 
tesbiti ve menşeinde üç türlü şey vardır, ham 
petrolün ithali bakımından bir kısmından 10 ku
ruş gaza zam yaptık. »Yabancı şirket, kârlarının 
bir kısmından vaz geçmek suretiyle vergisini ve
recek, kanuni bir mecburiyettir, fakat bugünkü 
satış fiyatlarını artırmadan bâzı rizikoları da 
göze almak suretiyle, ama sürümü artırmak ve 
böylece millî şirketlerin aleyhine bir sonuca va
rabilirler mi, yoksa millî şirket kaça satıyorsa 
o da aynı fiyatla satmak mecburiyetinde midir? 
Bu hususu rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biliyorsunuz akar yakıt fiyatları 
yalnız Fuel - oil hariç 5 ve altı numara Fucl - oil 
hariç kanımla tesbit edilmektedir. Ve bunların 
vergileri de kanunla tesbit edilmektedir. Ve 
bugün de yaptığımız iş budur. Biz bugün bu
rada eskiden şu kadar olan miktar, bugün bu 
kadar artışla şu kadar miktara çıkarıyoruz. Bu 
doğrudan doğruya vergi olarak intikal edeceği
ne göre elbette bütün şirketler yerli de olsa, ya
bancı da olsa bu miktarı artıracaklar ve netice
de fazla aldıkları nisbeti aynen Devlete vergi 
olarak vermiş olacaklarolır. Şimdi Sayın Kılıç
oğlu arkadaşımızın ifadesi böyle olmuştur, zan
nederim : Onlar bu zammı kendileri sineye çek
sinler ve bu şekilde sürüm, fazlalığından ötürü 
bunu telâfi ederler veya ederler mi, derler. Muh
terem arkadaşlarım, bu bir iktisadi konudur. 
Siz hiçbir müesseseye yerli de olsa, yabancı da 
olsa fiyatı şöyle yapacaksın, sürümden kazana
rak bunu telâfi edeceksin diye söylemeye im
kân yoktur, kanaatindeyim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan; bu meseleyi bir sual olarak getirişimin 
sebebi var. Biraz evvel Sayın Gelirler Umum 
Müdürü ile münakaşasını yaptık, alâkalılar der
ler ki, yabancı şirketler fiyat artışlarını Hükü
metin arzusuna göre yapmaya mecbur değiller
dir. Nitekim şimdiye kadar.. (C. H. P. den; «So
ru mu bu, konuşma mı» sesleri) 

BAŞKAN —, Efendim, söz hürriyetinden, 
soru müessesesinden bahsediyoruz, müsamaha 
gösteriyoruz. Eğer, arkadaşımızın bu şekilde 
uzun soru sormasına mâni olmak isterseniz, hep 
beraber soruya mâni olalım. Evet, soru değil, 
ben de biliyorum ama, Başkanlığın müsamahası 
bu. 

Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım, bendeniz biraz evvel soru
mu arz ettim, öyle anlaşılıyor ki, sözcü arka
daşımız düşünmediği bir soru ile karşı karşıya 
geldi. Bunu izah sadedinde Başkanlığın da mü-
samaıhasına sığınarak kendimce mühiım telâk
ki ettiğim bir konuyu ortaya koyuyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, soruyu açabilmek, anla
tabilmek için. 
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İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Şimdi soru şu; mesele şu : Zam yapıldı, 
kanun çıktığı takdirde, millî şirketler, buna 
uygun olarak Hükümetin tesbit ettiği fiyattan 
perakende ve toptan satışı yapacaklar. Ama, 
yabancı şirket, ben diyor, on kuruş verlgi ve
receğim, fakat uzun vadeli bir politika takifbe-
Ideceğilm, fiyatları Hükümetin tesbit ettiği millî 
şirketlerin satış fiyatına çıkarmıyacağım, ama 
sürümü artırmak suretiyle aynı neticeye ula
şacağım diye bir düşünceye varabilir... 

BAŞKAN — Derse.. 
İBRAHİM ET.EM KILIÇOĞLU (Giresun) 

—- Nitekim Hükümetin yabancı şirketlerin fi
yatlarını arzu ettiği seviyede tutamadığı, ge
rek Ipraş, gerekse Ataş grupu ile olan şeyler, 
bir kısmı fiyatları indirmiştir, ıbir kısmı in-
dirmeımiştir. Böyle olunca yine aynı yolu (baş
ka bir taktik takibederek millî şirketlerin sa
tışını durdurmak ve 'böylece kendi sürümünü 
artırmak suretiyle aynı neticeye ulaşılabilir 
ini? Kanuni bir mecburiyeti var mıdır, yok 
mudur? Gerek Petrol Kanununa göre, gerek 
Akar yakıt Satış Kanununa göre Hükümetin 
yetkisi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON -SÖZCÜSÜ KEMAL 
ıDOĞAN SUNGUN — (Devamla) Muhterem 
arkadaşlar; her hangi bir şirket, arzu ettiği 
vakit, benim kanaatim odur ki, istediği fiyatı... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Kanaatle olmuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız izah edeyim. 79 sayılı Kanuna güre 
tek satış fiyatı olduğunu şimdi Maliye Ba
kanlığı temsilcisi arkadaşımız bana iletmiş 
(bulunuyor. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sungun; ben
deniz de size yardım edeyim, Başkan olarak. 
Şimdi hu tesbit edilen taban fiyatın altında 
yaibancı şirketler isterse gazı satabilirler mi? 
Satabildikleri takdirde bu aradaki marj ne 
(olabilir? Bu değil mi Sayın Kılıe/oğlu s'orunuz? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel söylediğim şeye göre 

bunun olmaması icabeder. Çünkü tek satış fi
yatı vardır, 79 sayılı Kanuna göre, ama bu
nunla şirketlerle anlaşılır da yeniden bir fiyat 
tesMti cihetine gidilirse, gayet tabiî bu vergi
ye halel gelmemesi şartı ile 'bunun mümkün 
olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Sunigun şayet Komis
yon olarak bu noktayı mutlak surette katî bir 
'beyanla ifadelendirmek imkânından mahrum-
sanız; olabilir, bu bir ayıp değil, çünkü Ko
misyonun bu hususa ait bir bilgisi olamaz. O 
zaman Hükümet tamsilcisi olarak bir arkada
şımız çıkar, bu hususta beyanda hulunahilir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Kılıçoğlu, anlaşıldı mı efendim? Tat

min olmadı iseniz Hükümet temsilcisi belki bir 
beyanda 'bulunmak ister. O bakımdan soruyo
rum size. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
Sayın Başkanım, sözcü arkadaşımız gayet hak
lı. Nitekim bendeniz bundan evvelki konuş
mamda suali arz etmek istedim ki, arkadaşımız 
mütemmim malûmatı alsın diye. «Kanaati
mizce böyle olur» diyor, benim kanaatimce de 
olmaz. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi bir beyan
da bullunmak ister mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Hükümet adına beyanda 
[bulunamazsınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Mütemmim ma
lûmat için, Komisyon adına. 

BAŞKAN — Mütemmim bilgi için buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efendim; Millî 
Korunma Kanunun hükümleri sadece burada 
/bu mevzu üzerinde meridir. Tek satış fiyatı 
üzerinden satış yapmaya yerli, yabancı bütün 
şirketler, 79 sayılı Kanuna göre, mecburdur
lar. Ecnelbi şirketler saym arkadaşımızın, be
lirttiği şekilde bir tenzilât yapmak istedikleri 
takdirde, bu tenzilâtı yaparlar, fakat yine ay
nı satış fiyatı üzerinden satarlar. Yaptıkları 
tenzilât fona intikal ettirilir, efendim. Ceva-
Ibı'm budur. 

•BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
A. P. Grupu adına Sayın Mesut Erez, bu

yurunuz. 
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A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Muhterem milletvekilleri; vergi ka
nunlarının talihi böyledir. Ne zaman ki bir ver
gi kanunu yüksek huzurunuzda müza'kıere edi
lir münakaşa edilir bu verigi kanunun lehin

de, aleyhinde birçok, mütalâalar serdolunur, ver
gi kanunlarının aleyhinde (bulunmak da gayet 
kolaydır ve bu kolay usulü de birçok arka'daş-
larımız behemahal tecrübe ederler. 

Muhterem arkadşlarım, akar yakıtlara, akar 
yakıttan alman vergilere ilk defa zam yapılıyor 
değildir. 1963 yılında 187 sayılı Kanunla ben
zinin fiyatına 18 kuruş, motorinin fiyatına 7,5 
kuruş, fuel - oilin fiyatına 8 kuruş; 6.7.1964 ta
rihinde yürürlüğe giren 482 sayılı Kanunla gaz 
yağının fiyatma 14 kuruş, motorinin fiyatına 7 
kuruş ve fuel - oilin fiyatına 7 kuruş zammedil-
miştir. O zaman gerek komisyonlarda gerek 
Umumi Heyetlerde. Meclislerde iktidarda olan 
partinin söylediklerini muhalefeteki olan parti
ler söylemiş olsalardı o tarihlerde bu kanunlar 
gayet kolay çıkardı. Bugün de iktidardaki parti
nin söylediklerini muhalefetteki parti, yani o 
zamanm iktidarında bulunan parti o zamnki fi
kirleriyle ifade etmiş olsa idi keza bu müzake
reler huzurunuzda bu kadar uzun sürmez, sabah
leyin derhal neticelenirdi. Şimdi bundan şu 
netice çıkıyor; demek ki, Devlet idare etmek baş
kadır ve Devlet idaresinin mesuliyetini omuzlar
da hissetmek başkadır, muhalefette olmak baş
kadır. 

Muhterem arkadaşlar, geliniz Türkiye'de de
mokratik münakaşları ve Meclisteki müzakere
leri bu durumdan çıkaralım. Gerek iktidar par
tileri olarak, gerek muhalefet partileri olarak 
müştereken, haklı olana haklı, haksız olana da 
haksız diyelim. 

BAŞKAN — Saym Erez bu kanunun 1 nci 
maddesi üzerinde beyanda bulunacaksınız, lütfe
diniz. 

A.P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De
vamla) — Evet efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun 1 nci mad
desi çeşitli akar yakıtlara zam yaptığı için ve bun
lar da birer vasıtalı vergi karekterinde olduğun
dan muhtelif arkadaşlar vasıtalı vergilerin mah
zurlarını sayıp döktüler. Ben de noktai naza
rımızı bir iki cümle ile ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; vasıtalı vergilerin bu
rada da ifade buyrulduğu gibi, bâzı mahzurları 
mevcutur ve Hükümetler kolaylıkla vasıtalı ver
gilere böyle işlerde rahat olarak vasıtalı ver
gilere müracaat etmezler. Bundan önceki Hükü
metler de öyle rahatlıkla vergi kanunlarını sevk 
etmemişlerdir. Şimdiki Hükümetiniz de aynı du
rumdadır. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımız bu vasıtalı, va
sıtasız vergiler mevzuunu münakaşa ederken 
dedi İri, 1966 yılma kadar vasıtalı vergilerin nis
beti, vergi gelirleri içerisindeki nisbeti düşerek 
seyrettiği ifade edildiği halde 1967 de ne ola
caktır? Bu söylenilmedi. Böyle bir beyanda 
bulundular. Elimde bir cetvel var, vasıtalı ver
gilerin nisbeti 1966 ya kadar düşerek seyretme-
miştir. Bilâkis yükselerek seyretmiştir. Her se
ne yükselerek seyretmiştir. Binaenaleyh durum 
böyle olduğu halde vasıtalı vergiye müracaat 
edilmesini zaruri kılan sebepler ne olabilir; gel
miş ve geçmiş Hükümetleri ve şimdiki Hüküme
ti bu yola sevk eden sebepler neler olabilir; bun
lar üzerinde durmak lâzımgelir. Arkadaşlar, 
hemen hatıra vasıtasız vergiler mevzuunda niçin 
bir zam ve saire yapılmıyor da, vasıtalı vergi
lere gidiliyor suali geliyor ve birçok arkadaşlar 
ortaya bunu attılar. Zannediyorum ki, vası
tasız vergiler bir depodur ve alabildiğine bu ver
gilerin nisbetini artırırsanız beklenen hâsılayı 
elde edersiniz. Eğer böyle bir kanaate sahip isek 
bu yanlıştır. Vasıtasız vergilerin de nisbet ola
rak bir limiti vardır, tahammül edebilecekleri 
bir hududu vardır. Türkiye bu hudutta mıdır, 
değil midir meslesi, bu hududa ulaşmış mıdır, 
bu hududu geçmiş midir meselesi mevzuubahsol-
duğu zaman, evvelki Hükümetler zamanında 
yapılmış olan bir değişikliği hatırlamamak müm
kün değildir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na göre kümülâtif olarak vergi nisbetleri bilfarz 
100 bin liranın üstünde yüzde 40,7 iken; 202 
sayılı Kanunla 1.3.1963 tarihinden itibaren mer'i 
olan 202 sayılı Kanunla bu nispet yüzde 36,1 e 
indirilmiştir. Keza 200 binin üstündeki trajda 
bu nispet yüzde 49 tan 44,8 e indirilmiştir. 400 
binin üstündeki trajda yüzde 57,5 tan yüzde 
51,5 a indirilmiştir. Demek ki, o tarihlerde va
sıtasız vergilerde yani Gelir Vergisindeki nispet 
kâfi derecede verimli görülmediği ve biraz da 
hududu aştığı mütalâa edüdiği için bu vergi 
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tarifelerinde bir indirim yapılmıştır. Burada 
söylenecek söz şudur ve doğrusu da budur; vergi 
zıyaı ile mücadele etmek icabeder. Bu ise, bu
günden yarma halledilecek bir mevzu değildir. 
Şimdi halli zamana vabeste olan işlerde bütçe 
açıklarını kapatmak için âcil tedbirler almak 
zorunda kalan Hükümetler ne yapsın? Elbette 
ki, tesiri derhal görülen ve verimi kâfi derece olan 
vergilere gideceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçelerimiz açık verir, 
bunları tenkid ederiz, bütçe açıklarının enflâsvo-
n'st tesirleri vardır deriz, yatırımlar için kâfi 
derece finansman kaynakları bulunamıyor, ya
tırımlar gerçek!esemiyor, deriz. Ve bunların ça
resi olarak da Hükümet sıhhatli kaynaklara mü
racaat etmelidir fikrini savunuruz. Sıhhatli 
kavnaklara müracaat edilmek üzere vergi kanunu 
huzurunuza, getirildiği zaman da bu vergi kanun
larını alabildiğine eleştirmekten kendimizi ala
mayız. 

Muhterem arkadaşlar, vergi koymıvacaksı-
nız, çünkü kötü bir sevdir, ziraate tesiri olur, 
fiyatları artırır. Bütçenizi acık tutmıvacaksı-
nız .kapatacaksınız, bu da, kötü bir şeydir, büt
çeler açık olmamalıdır. .Ya yatırımlar? Türki
ye ilerlemek zorundadır. Yatırımlar behemehal 
tahakkuk ettirilmelidir, hem yüksek sevivede 
gerçekleştirilmelidir. Enflâsvon sureti katiyede 
zararlıdır, bu yola da gidemezsiniz. Peki muh
terem arkadaşlar o halde ne yapmak lâzımdır? 
Bunun usulü şimdive kadar bulunmamış ki, 
elbette ki va vergi alacaksınız ya açık finansman
la Edeceksiniz. Vergi alırken de elbette ki, 
âc'l olan durumu ıslah etmek için tesirleri çabuk 
görülen bâzı tedbirlere tevessül edeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımızın gaz yağı mevzuundaki mütalâaları
na ilâve olarak birkaç hususu da ben arz ettikten 
sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 

Gaz yağma zam yapmazsanız bu fuel - oil ile 
karşıyor buyurdular arkadaşımız. Doğrudur. 
Bu karışırsa ne olur mevzuuna ben bir iki nokta 
ilâve edeceğim. Bir defa böyle bir karışık mad
de otomobil, kamyon motorları üzerinde fevkalâ
de tahribedici bir tesir göstermektedir. Bu bir 
şirketin akar yakıt istasyonlarına o tarihlerde 
yani gaz yağının fiyatına zam yapılmadığı veya 
vergisine zam yapılmadığı tarihlerde ve fuehoil 
ile karıştırıldığı tarihte yaptığı tamimle sabit-
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tir. Bu şirket demiştir ki, dikkat edin, motor
ları tahribetmektedir, bunu karıştırmayınız. 
Bir diğer husus, benim ilâve edeceğim şudur : 
Takriben ve teknik olarak bir ton hampetroldeki 
benzin miktarı gaz yağının iki katıdır. Nispet 
ortalama olarak bu şekildedir. Şimdi gaz ya
ğının fiyatını ucuz tutarsanız gaz yağı bu su
retle fuel - oil ile karışır motorin haline gelir
se, gaz yağının sarfiyatı artar. Gaz yağının sar
fiyatı artınca istihlâke cevap vermek üzere 
hampetrol ithalâtı fazlalaşır. Türkiye henüz 
hampetrol ithal eden bir memlekettir. Bu tasfiye 
edilince memleketin istihlâkinden daha fazla ben
zin hâsıl olur bilfarz. Bu istihlâk fazlası ben
zini dışarıya satmak mecburiyetinde kalırsınız. 
Bunca şirketler karşısında, Türkiye bugün 
böyle bir meseleden dolayı, dünya istihsalâtı 
karşısında gayet cüzi miktarda istihsal edilen ben
zini satarken bu şirketlerle rekabet edecek du
rumda değildir. Binaenaleyh pahalıya mal ettiği 
bu benzini çok daha ucuz fiyatla ihracetmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Demek ki, bir taraf
tan pahalıya akar yakıt alıp döviz öderken diğer 
taraftan böyle ihtiyaç fazlası aradaki benzin ve 
gaz yağı arasındaki dengenin bozulması dolayı-
siyle hâsıl olan ihtiyaç fazlası benzini ucuz fi
yatla satmak mecburiyetinde kalır. Bundan da 
Türkiye'nin dış ticaret bilançosu zarar görür. 

BAŞKAN — Sayın Erez, bir dakikanız var. 
MESUT EREZ (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde müzake
renin yeterliğine ait önerge gelmiştir. Önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesi için önergenin Umumi Heyete 
sunulmasını arz ederim. 

Hatay 
Talât Kdseoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Önerge kabul edil
miştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş olan değişik
lik önergeleri vardır. Bu önergeleri aykırılıkları 
itibariyle bir sıra dâhilinde okutacağım. Bunu 
takiben Komisyondan soracağım, Komisyon te-
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kabbül etmediği önergeler mevcutsa, o önergelerin 
sahiplerine çok kısa bir izah imkânı vereceğim. 
Komisyon tarafından verilen önergeyi en son 
okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Gider Vergileri Kanunun

da bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
tasarısının birinci maddesinde yer alan gaza ait 
zammın metinden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. 

İzmir Afyon K. 
Osman Zeki Efeoğlu Ali İhsan Ulubahşi 

Kayseri 
Mehmet Ateşoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Gaza yapılan zammın tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

ŞERAFETTİN PAKEE (Sakarya) - Saym 
Başkan ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şerafetin Paker önergesini geri 
alıyor. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Akar yakıta zam kanunu 

tasarısının birinci maddesindeki gaza ait zam
mın tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Akar yakıta zam 

yapılmasını 'öngören kanun tasarısının gerekçesi 
bilhassa köylerde yaşıyan vatandaşlarımızla ya
şama seviyesi çok düşük bir seviye gösteren 
muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtivaç madde
lerinden olan gaza da küçümsenmiyecek mikttar-
da zammı derpiş etmektedir. Gerek gerekçede 
mucip sebebolarak ileri sürülen mütalâalar ge
rekse Komisyon Sözcüsünün serd ettiği müta
lâalar bu zammı mâkul ve doğru gösteren bir 
mahiyet arz etmemekte, daha ziyade sosyal ada
let ilkelerini sarsan ve ağırlığını himaveve muh
taç bir vatandaş topluluğunun teksif eden bir 
zam karakteri göstermektedir. Gerek bu ma
hiyeti gerekse toplumdaki psikolojik yönden 

tahripkâr etkileri nazarı itibara alınarak gaza 
zammı öngören hükmün tasannm birinci madde
sinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Gider vergileri Kanu

nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının madde 1 ve akar 
yakıtlar pozisyonunun (ii) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 

Teklif edilen değişiklik : 
(ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san

tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup, 250 santigrat dereceye ka
dar zaviat dâhil % 65 ten fazlası tekattür eden 
orta yağlar : 

A) Uçaklarda kulanılan ASTM, B-1655-59 T 
tip A şartnamesine uygun jet yakıtı bir kilogram 
saniyeden 29 kuruş, 

B) Diğerleri bir kilogram saniyeden 40 ku
ruş. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce okunmuş bulunan her üç önere-e de, Komis
yon haricinde, arkadaşlarımız tarafından veril
miş bulunan üç önerge de aynı mahiyeti arz et
mektedir ve her üçü de mevcut kanun tasarısının 
birinci maddesinden gaz yağı fiyatlarının çoğal
tılmasına matuf hükmün çıkarılmasını öngör
mektedir. Komisyon bu her üç önergeyi aynı 
mahiyette bulmuştur. Şimdi izah ettiğim şek
liyle, gaz yağı maddesinin bu birinci maddeden 
çıkarılması önerörülm ektedir, katılıvor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Maalesef katılmıyo
ruz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — önergemi izah 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özoğul çok kısa bir be
yanda bulunmak istiyorsunuz. 

Önergenizi bevan etmek üzere buyurunuz. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
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4,5 milyon Türk çiftçisine yeni bir vergi ge
tirilmektedir. Oturdum hesabını yaptım, şahıs 
başına 139 kuruş, ediyor. Aile başına 139 kuruş 
ediyor. Çok küçük bir rakam. Ancak görüyoruz 
ki, bu rakam memleket sathında çok büyük bir 
rakam olarak gösterilmektedir ve bütçeye de 
4,5 milyon gibi cüzi bir rakam temin edecektir. 
Benim gerekçem çok cüzi olan aile başına 139 
kuruş ki, 42 ton ışıklandırma için kulandan bu 
miktarın çıkarılmasını şahsan düşünmekteyim. 
Karar Yüce Meclisindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
öııco izah ettiğim şekilde, birinci maddeden gaz 
fiyatlarının müstesna kılınması hususundaki 
her üç önerge aynı mahiyettedir. Komisyon bu 
üç önergeye de katılmamaktadır. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Dikkat nazarına 
alınmak kaydiyle her üç önerge Komisyona ve
rilecektir, maddeyi ona göre düzenliyeceksiniz. 
Filhal katıldığınız takdirde. (Gürültüler) 

Müsaade buyurun arkadaşlar, şimdi Sayın 
Akça!, bu sizin vermiş olduğunuz önerge bu va
ziyette ne mahiyet arz edecektir? Lütfen bunu 
yerinizden izah ediniz ve ona göre anlıya! im, şa
yet bu aykırılığı kapsamakta ise o zaman mad
deyi redakte ederken ona göre bir hal çaresi bu
lunacaktır. 

OEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Maddeyi geri ve
rirseniz, ona göre düzenleriz. 

BAŞKAN — Filhal katılıyor musunuz efen
dim? 

OEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKOAL (Rize) — Filhal katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılmadığınıza göre, 
süratle maddenin ifadesi, bu gaz fiyatlarına ya
pılacak zammı Yüce Meclis kabul etmemiş gö
ründüğüne göre, dikkat nazarına alınma kaydiy
le Komisyona verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Komisyon olarak ya maddeyi bu şekil
de redakto edeceksiniz, zapta geçireceksiniz, bu 
şekilde maddeyi oya sunacağım, yahut da tekab-
bül etmediğinizi, filhal katılmadığınızı beyan 
cdecoksiziniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Filhal katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin dikkat nazarına 
alınması kaydiyle vermiş olduğu bu değişiklik 
önergesine filhal katılmıyorsunuz. («Komisyon 
toplanmadan karar verebilir mi?» sesleri) 

Şimdi ona göre muhterem arkadaşlarım, içtü
züğün maddei mahsusuna göre, bir değişiklik 
önergesi dikkat nazarına alınmak kaydiyle Yüce 
Meclisçe kabul edilirse, komisyona gönderilir. 
Komisyon buna göre ya filhal katılır maddeyi o 
şekilde düzenler, yahut da filhal katılmadığını 
beyan eder. Ona göre madde oylanacaktır. 

Filhal katılmıyorsunuz, değişiklik önergesine 
rağmen. («Komisyon üyelerinin tam olarak yet
kisi var mı?» sesleri) 

Bizi ilgilendirmez. Şayet Komisyon kendi 
mesaisini kendisi arasında düzenlerse, ona bir di
yeceğimiz yoktur. Yolnız Komisyon arasında bir 
ihtilâf vukubulur da, Komisyon tam mânasiyle 
yetkili değildir, bunu aramızda görüşelim, tekrar 
Meclise getirelim derlerse, o zaman ayrı mua
mele yapacağız. Biz şimdi yetkili midir, değil 
midir, bilemeyiz ki. 

GEÇICÎ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Filhal katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Filhal katılmıyorsunuz. 
Şimdi komisyon bu değişiklik önergesine fil

hal katılmamaktadır. 
Maddeyi bu değişiklik önergesiyle birlikte, 

yani değişik şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... (Gürültüler) 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. («Oylama esnasında ol
maz» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Başkanlık lâzımgelen muameleyi yapıyor, 

Dikkat nazarına alınmak kaydiyle kabul edilen 
bir önergeye komisyon filhal katılmadığını be
yan ediyor. Bu vaziyette değişiklik önergesini 
tekrar oyunuza sunuyorum, gayet tabiî. Kabul 
edildiği takdirde o zaman komisyon otomatik-
man, mecburi olarak bunu maddeye dercedecek-
tir. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri teyiden kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

Komisyon olarak bu vaziyette gaz fiyatların
da vukubulan zammı çıkarmak suretiyle madde
yi düzenliyeceksiniz, 
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GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Düzenlemek üzere 
maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi değil, değişiklik öner
gesini istersiniz. Değişiklik önergelerini veriyo
rum. Maddeyi redakte edip getiriniz. Süratle 
mümkün mü efendim? 

GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, re
dakte etmek için biraz zamana ihtiyacımız var. 
Müsaade ederseniz bundan sonraki maddeye ge
çelim. 

BAŞKAN — Sayın Başar, zatıâlinizin vermiş 
olduğu önerge ek madde olarak ilâvesi düşünü
len bir maddedir. Bu ek maddeyi birinci mad
deye mi ilâve ettirmek istiyorsunuz? 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Birinci maddeye ilâvesini öngö
ren bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gider Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler 

yapılması hakkındaki Kanuna ek madde olarak 
aşağıdaki teklifimin ilâvesini istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Ek madde : 
Mahallî ziraat odaları ve ziraat müdürlükle

rince müştereken tarımda kullandıkları ziraat 
aletleri ve bunların sarf edeceği akar yakıtı tes-
bit ettiren çiftçilerin akar yakıt ihtiyaçları bu 
kanuna tâbi değildir. Her üç ayda Maliye, Zira
at Müdürlüğü ve satıcı tarafından verilecek bel
geleri bir beyanname ile tesbit eder. 

BAŞKAN — Komisyon, bu ilâvesi düşünü
len ek maddeyi benimsiyor musunuz? Katılıyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Müsaade ederseniz 
komisyona alalım Sayın Başkan. Diğer takrir
ler meyanmda mütalâa edeceğiz, şimdilik fikir 
bildirmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, şu noktayı tesbit-
te fayda var, birinci verilmiş bulunan önerge ar
tık gayrikabili rücu bir hal teşkil etmiştir. Bi
rinci defa komisyon katılmadığım beyan etti. 
Bunun üzerine filhal katılıp katılmadığınızı 

tekrar sordum. Filhal Meclisin kabul etmiş bu
lunduğu bir değişiklik önergesine katılmadığı
nızı beyan ettiniz. Onun üzerine tekrar oya sun
dum, Meclis teyiden kabul etti. Binaenaleyh bu
nun üzerinde artık bir işlem yapamazsınız. Bu
nun üzerinde yapacağınız bir işlemi tâyin için 
eğer bu önergeyi istiyorsanız vereyim. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Bir oy
lama da yapılamaz değil mi Başkanım? 

BAŞKAN — O hususta yapılamaz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkanım, 
oya sunulan takrirler, kanunun tüm olarak ma
hiyetini alt üst etmiş durumdadır. Bunun üze
rine bu birinci maddeyi yeni baştan tedvin et
mek icabetmektedir. Çünkü, ne takriri verenle
rin gayesine uygun bir hale gelmiş kanun, ne de 
sevk edildiği gayenin içinde kalmıştır. Kanun 
tasarısı tanı mânasiyle alt üst olmuş durumda
dır. 

Bu takrir hakkındaki fikrimi istiyorsanız, 
buna şu anda menfi cevap vermek mecburiye
tindeyim. Ancak şunu söyliyeyim ki, biraz evvel 
kabul edilmiş takrirler muvacehesinde memle
kette birtakım spekülatörlere zemin hazırlamış 
bir vaziyettedir. 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine katıl
mıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başar izah edin önerge
nizi lütfen. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz önerge ile bu memleketin % 76 sini teş
kil eden ve hakikaten kalkınmaya muhtaç millî 
gelirden en az payı alan çiftçi kütlesine Mecli
sin gösterdiği yakın alâka dolayısiyle, ben de 
bir milletvekili olmadan daha evvel çiftçilerin 
zaman zaman temsilinde bulunmak şerefine nail 
olduğum için, hakikaten şükranlarımı arz etmek 
istiyorum. Bundan da cesaret alarak, buna mu
vazi olarak tarımın sanayii ile birlikte aynı öl
çüler içerisinde düşünülerek kalkınması için da
ha evvel gerekçede de arz ettiğim şekilde, haki
katen plânın da öngördüğü şekilde kalkınmanın 
üç esas unsuru, bilhassa tarımda üç esas unsuru 
kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi sulama - ki 
yüzde yüz randımanı artıran bir şeydir - sana-
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yide buna imkân yoktur. İkincisi, gübreleme, 
üçüncüsü teknik ve makinalı ziraattir. Plânın 
kafoul ettiği gübrelemeyi istisna kılacak olursak, 
elimizde'ki kanunla kalkınmanın temellerinden 
biri olan sulamanın, tabiî sulama hariç, moto
pompla sulamayı kökünden önlemiş oluyoruz. 
ikincisi ise, teknik ve makinalı çalışmanın ran
dımanı % 20 kadar artırdığı plânda kabul edil
diğine göre yine bu zammı yapmış olmakla ta
rımdaki makinalı kalkınmadan istifade edecek, 
% 20 kalkınmayı da önlemiş, körletmiş olacağız. 
Burada bâzı rakamların üzerinde durmak icabe-
der. 

Evet, bugün Türkiye'de ziraat deyince ilk ak
la gelen şey traktördür. Traktör adedi belki az
dır, % 2 - 3 nisbetindedir. Fakat bir köyde olan 
büyük çiftçinin kullandığı bir traktörden, köy
lü olan arkadaşlar bilir, bugün artık hemen he
men elinde hayvan gücü veya iş gücü bulunmı-
yan bütün muhtaç köylüler istifade etmektedir. 
Bundan yalnız büyük çiftçinin istifade edeceği 
gibi bir mâna çıkarmak yanlıştır. 

ikincisi, esas kalkınmanın temelini teşkil 
eden hem sulamayı, hem makinalaşmayı bir ara
da yürüten motopomp gelir ki, motopomplar 
Türkiye'de % 2 değil, 10 - 15 e çıkmıştır ve her 
sene de % 0,2 traktör girmesine mukabil, % 15 
civarında motopompun Türkiye'de imâl edildiği 
ve bunun için bir fabrika kurulduğu da belki 
alâkadar arkadaşlarımın malûmudur. Binaen
aleyh, 3 000 büyük çiftçiyi sağdan ve soldan 
muhtelif şekilde istismar ederek, hakikaten kal
kınmaya muhtaç küçük çiftçilerin bu akar yakıt 
zammından büyük miktarda zarardide olmasına 
ve birimi artırmakla birimden elde edilecek ve
rimi artırmakla, bu vergi ziyamın da önlenece
ğine inanarak burada bir teklifte bulunuyorum. 
•Bunun mazimizde bir misali vardır. Dalha evvel 
de tarımda kullanılan ziraat aletleri düşük fi
yatlı bir ücret sistemine tabidir. Hem Türkiye'
de bu tatbik edilmiştir, hem de halen bugün en 
ileri memleketlerden biri olan Almanya'da zira
at iptidai bir meslek olarak kabul edildiği için, 
akar yakıtta vergi düşürülmeye tabidir. Ben 
teklifimle bu noktalan da nazarı itibara alarak, 
mutlak surette tarımın himaye edileceğine ina
nıyorum ve bunun hakikaten memlekette sağın 
ve solun muhtelif şekillerde istismar ettiği 3 000 
büyük çiftçiye değil, topyekûn Türkiye'nin is-

| tihsaline tesir edecek, anafaktör olduğunu kabul 
ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu şekilde biz 
plânı da temelinden baltalamış oluyoruz. Plân, 
sulama % 100 randımanı artırdığına göre, ilk 
önemi sulamaya vermiş. Tabiî sulamanın, bunun 
dışında tutulduğunu kabul edersek, bu kanunla 
biz motopompla sulamayı kökünden baltalamış 
oluyoruz. Esasen Türkiye öyle bir memlekettir 
ki, bugün en kurak bölge olarak kabul edilmiş 
toprak altı ve toprak üstü sularından ekseri su
rette motopompla sulamak gibi bir yola gidilmiş 
bulunmaktadır. 

ikincisi, yine plânın öngördüğü ma'kinalı ve 
teknik tarım asgari % 15 bir verim artışı temin 
ediyor. Biz burada ufak mikyasta bir vergi ala
lım derken, hiçbir sulamayı nazarı itibara alma-

I sak, yalnız makinalı ziraatla, teknik ziraatla 
tarımın % 15 artırılmasını bu kanunla önlemiş 
olacağız. Halbuki tarımın % 15 artırılması Tür
kiye'yi hariçten buğday alan bir memleket hali
ne gelmekten kurtarır, kendi kendine yeter bir 
memleket haline getirece'k ölçüde bir kıymet ifa
de eder. Bunların nazarı itibara alınarak, Hü
kümetten ve komisyondan istirham ediyorum. 

I Gerçi Hükümet burada bir miktar düşük vergi 
I alacaktır ve fakat istihsalin artması ile, millî ge

lirin artışı ile, Hükümet burada kaybettiği ver
ginin daha fazlasını milletin sırtından almak gibi 
bir yola, bir imkâna kavuşacak ve Türk köylü
sü, Türk çiftçisi de direkt olara'k kalkınma im
kânlarına sahibolacaktır. Kanunun bir ek mad
desi ile, hiç olmazsa büyük kütleye intikal etmi-
yere'k, sosyal adalete de bir miktar yardımcı ola
cağına inanıyor ve teklifimin kalbul edilmesini 
esasen tatbikatın da mevcudolduğunu nazarı iti-

I bara almanızı saygılarımla istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Siz bu önergenin komisyona ha

valesini istiyorsunuz öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan; bu
gün değişik bir usuli tatbikat içerisinde bulunu
yorsunuz. Eğer önerge ile beraber maddeyi geri 
verecekseniz kabul ediyoruz, önerge hakkındaki 
fikrimizi soruyorsanız menfidir. 

AHMET SENEK (Trabzon) — Geriverile-
I mez. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sizin müdafaanıza 
I ihtiyacım yok, Başkanım, cevap vereceğim. Tak-
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viyeye ihtiyacım yok benim. Komisyon Başkanı 
bana hitabetti, ben cevap vereceğim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Reyimi izhar 
etmek için ben fikrimi söylerim. 

BAŞKAN — Söylîyemezsiniz efendim, Ko
misyon Başkanının Riyasete hitabettiği anda 
mebusun müdahaleye hakkı yoktur. Hitabettiği 
kişi benim, ben cevap vereceğim. 

Sayın Akçal; bugünkü usuli müzakerede hiç
bir hata mevcut değildir. İçtüzüğün 117 ve 118 
nci maddelerine göre verilmiş bulunan değişik
lik önergeleri üzerinde 2 türlü muamele yapılır. 
Birisi, Komisyon bir önergenin şayet kendisine 
havale edilmesini isterse, Riyaset tarafından ve
rilmesi mecburidir. 

Okunmuş bulunan önergelerin, komisyon 
kendisine verilmesini istemedi. Binaenaleyh, bu 
vaziyet karşısında okunmuş bulunan değişiklik 
önergelerinin dikkat nazarına alınıp alınmama-^ 
sini tesbit hususunda Meclislin oyuna başvurdum. 
Meclis değişiklik önergesini dikkat nazarına 
alınma kaydı ile kabul etti. O zaman yapacağı
mız işlem bunun komisyona verilmesi idi. Dik
kat nazarına alınması kaydı ile bu önerge ko
misyona havale ettirilmişti. Kimin tarafından? 
Meclis tarafından. Bunun üzerine komisyonun 
bir hakkı vardır. Ya fil'hal katılır, katıldığını 
beyan ile maddeyi ona göre redakte eder veya
hut da katılmadığını beyan eder. Katılmadığı 
beyanı karşısında, Meclisin tekrar hakemlik 
hakkı vardır. Meclis, teyiden bu hakemlik hak
kını kullandı ve bunun komisyonun fiihal katıl
mamış olmasına rağmen, kabul reyinde bulundu. 

Şimdi arkadaşımız Hayri Başar tarafından 
verilmiş bulunan önerge, diğer değişik mahiyet
te olan bir önergedir. Bu önergeyi şayet komis
yon, Meclisin dikkat nazarına alınmak kaydı 
mevcudolup olmadığını araştırmaksızm isterse, 
Riyaset tarafından havalesi mecburidir. Buna 
karşı koyamam. Ama fiihal katılmadığını beyan 
ederse o zaman Meclisin reyine başvurmaya mec
burum. Bu bakımdan soruyorum; şimdi bu öner
geyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ken
dinize tetkik için havale ettirilmesini istiyor mu
sunuz, istemiyor musunuz? Maddeyi bütünü ile 
birlikte isterseniz, o zaman madde Meclise mal-
olmuş olduğu için, ayrıca maddenin komisyona 
verilip verilmemesi hususunda Meclisin oyuna 
başvurmak lâzım, mesele budur. Şimdi müsaade 

buyurun, talebedin bu önergeyi size havale ede
yim. Onun üzerine ayrıca bu önerge üzerinde 
muktezanızı tâyin edersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bu önerge ile bir
likte maddenin geriverilmesini biraz evvel tale-
bettiğimiz şekilde yine talebediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi bir maddenin komisyona 
verilmesi için, o madde içerisinde mevcut hü
kümlerde bir tadilâtın talebedilmesi lâzım. Ek 
madde olarak bu maddeye ilâve edilen bir husus 
mevzuubahistir. Onun için maddenin geriveril-
mesi de Meclisin oyuna vabestedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Meclisin bu husus
ta oyuna başvurmanızı biraz evvel rica etmiş
tim Sayın Başkan. Esbabı mucibe de şu : Kanu
nun a'hengi bozulmasın. Bu şekilde çıkarılacak 
bir kanun da müthiş spekülâsyonlara zemin ha
zırlanmış olacaktır. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz, usulle ilgisi 
yok bunun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sym Başkan esasa 
girmiyorum. Ancak, müsaade ederseniz kabul 
edilen takrirlerle beraber ve şimdi sunulan tak
rirle beraber komisyonda meseleyi yeniden mü
zakere etmek ihtiyacını hissediyorum. Bu ba
kımdan maddenin geriverilmesini Umumi Heye
tin reyine arz etmenizi talebediyorum efendim. 
Şimdiye kadarki tatbikat bundan ibarettir. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Efendim, 
teklifimin birinci madde ile alâkası yoktur, bir 
ek madde teklifidir. 

„ BAŞKAN — Bu ek madde olarak tanzim 
edilmiş, birinci maddeye ilâve etmek suretiyle 
ayrıca birinci maddeye ek maddedir. Bu bakım
dan bu önergeyi komisyona veriyorum. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, arkadaşımızın teklifi ayrı bir 
madde olmaması iktiza eder. Eğer ayrı bir mad
de ise... 

BAŞKAN — Efendim, ayrı bir madde değil, 
1 nci maddeye ilâve edilen ek madde... Ayrı bir 
madde demedim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Efendim, ayrı bir madde olduğunu söylüyor. 
Eğer ayrı bir madde ise 1 nci maddenin müza
keresi bitmeden bunun görüşülmesi mümkün 
değil, mantığa aykırı. 
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BAŞKAN — Şimdi efendim 1 nei maddeye 
ek madde olarak düzenlenmesini istiyorsunuz 
değil mi? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım, 1 nci maddeye ek madde 
de olamaz. Ama kanunun ek maddesi olabilir. 
Birinci maddeye ek madde diyor, bir yanlışlık 
var burada. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, birimci madde, 
o madde düzenlendikten sonra ek madde ola
rak ayrı bir madde ilâvesi düşünülüyor. Numa
rasını iki olarak vermiyor, ek madde diyor. 
Onrn ayrıca sistematik bir şekilde düzenlenme
si düşünülebilir. O ayrı bir mesele. Yani, şimdi 
arkadaşımız ek madde olarak ilâvesini istiyor. 
Yüce Meclis buna bir madde numarası izafe ede
bilir. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkanım, belki yanlış anlaşıldı. Bi
rinci maddenin müzakeresi bitmiş olacaktı ki, 
böyle bir yola gidilsin, halbuki biz daha birinci 
maddeyi bitirmiş deliliz. Yalnız birinci madde 
üzerinde bâzı takrirler verildi. Bu takrirlerden 
birinin konusu, «gaz maddeden çıksın mı, çık
masın mı?» meselesi halen bitmiş durumdadır. 
Ama, madde bitmiş değil ki ; bir ek madde di
ye yahut birinci madde diye bir ek madde ola
rak bir teklif gelsin. Biraz önceki yanlış olmuş
tur, kanaatimce. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu; bir arkadaşı
mın bir önerge ile birinci maddeye ek madde 
olarak bir kısmın ilâvesini öngören bir önerge 
vermiş, bu kürsüde önergesini izah etmiştir. 
Komisyona o önerge verilmiştir. Birinci madde 
Yüce Meclisin oyrna henüz sunulmuş değildir. 
Komisyon isterse bunu bir ek fıkra halinde dü
zenler, isterse ek bir madde olarak birinci mad
deye ilâve eder. O artık komisyonun bileceği 
k;tir. Esasen bu ek madde hususunda Meclisin 
kabul edip etmeme hususunda bir reye iktiran 
etmemiştir. O bakımdan komisyon, 116 nci mad
de gereğince verilmiş bulunan bu değişiklik 
önergesinin kendisine havalesini istemiştir. Biz 
de bunu havale ettik. Yapılan muamele bundan 
ibarettir. 

» 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Sayın Başkanım, arkadaşımızın yaptığı tek
lif aynen şöyledir : Ek madde diyor. Ek mad
de dediğine göre tasrih ediyor, her halde bir 

yanlışlık yok. Ek madde dediğine göre birinci 
madde görüşülüp oylanmadan ek maddeyi na
sıl görüşürüz? 

BAŞKAN — Beyefendi biraz evvel sordum 
Sayın Başar'a; 1 nci maddeye ilâvesini istiyor 
musunuz diye? Evet dediler. Birinci maddeye 
ilâvesi istenen ek madde olarak ileri sürülmüş. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Hayır Sayın Başkanım, birinci maddeden 
sonra diyor, şimdi. 

BAŞKAN — Şimdi Beyefendi, zabıtlarda 
mevcuttur. Başkan olarak biz neyin ne şekilde 
geldiğini takibediyoruz. Sayın Hayri Başar'm 
önergesini okuttuğum sırada kendilerine sor
dum; ek madde olarak bunu 1 nci maddeye mi 
ilâve etmek istiyorsunuz, dedim. Evet, 1 nci 
maddeye ilâve edilmesini istiyorum, dedi. Şim
di beyefendi, madde olarak istiyor ama madde 
olarak kabul edilmiyebilir, fıkra, madde.. Bunu 
kendimiz Meclisçe düzenliyeceğiz. Arkadaşımız 
yanlışlık yapar, ek madde olarak ister, komis
yon bunu alır düzeltir, redakte eder, fıkra ha
line getirir, yahut buna lüzum yoktur, der. Bu
nu ayrıca izaha lüzum yoktur, çok rica ederim. 

Şimdi komisyon, sayın arkadaşımızın vermiş 
olduğu bu önergeyi kendisine havale ettirmek 
istemiştir. Talep üzerine bu önergenin komis
yona havalesi mecburidir. Komisyona verdik. 
Binaenaleyh, birinci madde üzerinde bu kısma 
ait beyanlarını komisyon Meclis huzurunda ya
pacaktır. 

Sayın komisyondan bir sual daha soracağım. 
Şimdi birinci madde Yüce Meclisin oyuna su
nulmamış olduğuna göre, geçici maddeye geçi
yoruz. Geçici madde birinci madde ile ilgili mi
dir efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YTLMAZ AKÇAL (Rize) — ilgilidir Sayın Baş
kan, bu bakımdan müsaade buyurun, biz tasa
rıyı olduğu gibi komisyona alalım. Kanun tasa
rısını olduğu gibi komisyona rica ediyorum 
efendim, ilgili değişiklikleri yapmak, ve düzen
lemek için. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Akçal, bu kanun 
tasarısı Meclise mal olmuş ve maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. Müsaade buyurulursa bu 
geçici maddeyi de komisyona alınız. Ona göre 
tetkik edip düzenleyiniz. Bütün tasarıyı olduğu 
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gibi maddelere geçildikten sonra komisyona | 
geri almak mümkün değildir. 

İBRAHİM ETEM KILİÇOÖLU (Giresun) 
— Meclisin kararı ile mümkündür Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi ne yapıyorsu
nuz Sayın Akçal? | 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Geri alıyoruz. 

BAŞKAN 2 nci maddeyi komisyon geri al
mak hususunda talepte 'bulunmuştur. 2 nci 
maddenin komisyona geri verilmesi Yüce Mec
lisin kararma bağlıdır. I 

2 nci maddenin geriverilmcö'i hususunu Yüce | 
MeclJsin oyuma sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlcT... MaddenÜn Occımlsyona gcııiverilme*i 
kabul edilmiştir. 

Gegiei madde hususundaki mütalâanız? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Onu da geri isti
yoruz efendim. I 

BAŞKAN — Komisyon geçici maddeyi de 
geri istiyor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kaibul edilmiştir. 

3 neü maddeyi de alıyor musunuz sayın ko
misyon ? I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — 3 ncü maddeyi de 
geri istiyoruz efendim. I 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi de komisyon 
geri istiyor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, .komisyon I 
tahmin ediyorum, şu anda tüım maddeleri geti
recek hakle değildir. Binaenaleyih, bütçe üze
rindeki müzakereye devam ediyoruz. I 

2. — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 853) 

î ) Köy Mer i Bakanlığı Bütçesi: 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin görüşmesine 

geçiyoruz. 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rinde şu âna kadar söz almış bulunan arkadaş
larımın isimlerini okuyorum: 

| C. II. P. Grupu adına Sayın Arif Ertımga, 
M. P. Grupu adına Sayın Necati Güven. Y. T. 
P. Grupu adına Sayın Scyfi Güncştan, T. İ. P. 
Grupu adına Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı, A. 
P. Grupu adına Sayın Halil Balkıs, 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
I Sayın Başkan, M. P. Grupu adına Necati Gü-
I ven değil, Kâzım Ulusoy. 

BAŞKAN — Necati Güven yerine Kâzım 
Ulusoy. 

İkinci defa söz alan grup üyesi; C. II. P. 
Grupu adına Sayın Mustafa Uyar. 

Şahısları adına söz istemiş bulunan arka-
l dağlarını isimlerini okuyorum: Sayın Hasan Tah

sin Uzun, Sayın Süleyman Onan, Sayın Musta
fa Kemal Çilesiz, Sayın Sadi Binay, Saym 11-
yas Kılıç, Saym Faik Kırbaşlı, Sayın Ahmet 
Mustafaoğlu, Sayın İhsan Kabadayı, Saym Or
han Alp, Saym SeyJt Faruk Önder, Saym Ali 
İhsan Balım, Saym Cahit Karakaş, Sayın Fey
yaz Koksal, Sayın Ahmet Üstün, Sayın Gıya-
settin Karaca, Saym Nihat Diler, Saym Meh
met Altmsoy, Saym Mustafa Uyar, Saym Şev
ket Bohça, Saym Ali Rıza Çctincr, Saym Ce
mâl Külahlı, Saym Hamit Fendoğlu, Saym İs
mail Boyacıoğlu, Saym Kemal Ayt^e, Saym 
Kemal Güven, Saym Necmettin Cevheri, 

C. H. P. Grupu adına Saym Arif Ertımga, 
buyurunuz efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA ARİF ERTUNGA 
(İzmir) — Saym Başkan, değerlj arkadaşla
rım. 

Halk eğitimi, Y. S. E., Topraksu ve Toprak 
İskân gibi dört önemli Genel Müdürlük kuru
luş ve hizmetlerini bünyesinde toplıyan «Köy 
İşleri Bakanlığı» ıım çalışmaları konusunda 
1967 bütçe görüşmeleri dolayısiyle düşüncele
rimizi C. II. P. Meclis Grupumuz adına Yüce 
Meel'so saygı ile arz etmeye çalışacağım. 

Nüfusunun % 70 den fazlasının köylerde 
yaşayıp çiftçilikle uğraştığı Türkiye'mizde hal
ledilecek çok meselelerimiz vardır ve bunların 
büyük kısmının da çözüm görevi Köy İşleri 
Bakanlığının omuzlarında bulunmaktadır. Kö
yün ve köylünün kalkınmasını esas alan bu 
hizmetlerin başında halk eğitimi ve toplum kal
kınması konuları gelmektedir. 

Toplumu ve fertleri demokratik düzen ve 
hürrjyet rejimi içinde birbirlerini seven, bir
birlerini anlayışla kârşulıyan bir tutumla, ken-
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di sorunlarımı içten duyan ve hal çaresini arı- ' 
yan, karar veren bir seviyeye çıkarmak gerek
lidir. Köyde kalkınmanın ortamını yaratmak, j 
vatandaşın bu kalkınma çabasına gönüllü ve 
şuurlu bir şekilde kalkınmasını sağlamak, böy
lece kendi gücü ile Devletin gücünü birleştir
mede onu hüner sahibi kılmayı, boş zamanla
rını değerlendirmeyi ve geçimini geliştirmeyi, 
temin etmek başlıca hedefimiz olmalıdır. 

Köy İşleri Bakanlığının kurul masilyle, bu 
yolda atılmış gayretli adımların alınmış olum
lu tedbirlerin memlekete fayda •getireceğine 
gönülden inanmaktayız. Toplum kalkınması fik
ri hakikaten anlaşılmaya ve emin adımlarla se
meresini vermeye başlamıştır. Birinci Beş Yıl
lık Plânda sadece Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
ele alman bu konu İkinci Beş Yıllık Plân 
hedefleri ve stratejisinde görüldü ki, bütün 
bakanlıkların çalışmalarına ve bütün Devlet 
hizmetlerinin esasına teşmil edilmiştir. Bu tarz 
gönüllü katılmayı, halkın da candan destekle
diği bu samimî usuller içinde köydeki her çe-
şiit kalkınma sorunları halkla beraber görüşü
lüp düzenlenen programlarda, halkın gücü, I 
maddi katgısı ortaya çıkmaktadır. I 

Buna mahallî idarelerin, sonra Devletin de I 
yardımı eklenerek köyden ilçeye oradan il ve I 
bakanlığa kadar her iş öncelik sırasına göre I 
aşağıdan yukarıya doğru ve demokratik usul- I 
ler içinde programlaştırılmaktadır. Bunun ya- I 
nmda Anayasanın öngördüğü kooperatif çalış- I 
malarına da büyük önem vermek gerekmekte- I 
dir. İstihsali arturma, sulama, toprak muhafaza, I 
küçük sanat eğitim konuları üzerinde program- I 
lı ve projeye bağlı çalışmalar, teşvik edilecek, I 
birer olumlu teşebbüslerdir. I 

Köy kalkınmasının temel çalışmalarının ya- I 
pumasını temin için iyi bir iskân politikasına I 
ihtiyaç vardır. Gerek memleket dışından gelen- I 
ler için, gerekse yurt içi yapılan yerleşmeler, I 
orman içi köylerinin başka yerlere nakli, ye- I 
rinde kalanların yan çalışmalarla takviyesi, I 
köylü 'gelirlerinin küçük el sanatları, arıcılık, 
hayvancılık v.s. gibi yeni iş sahaları açarak 
artırılması konuları da bu Bakanlığın önemli I 
hizmetleri arasında bulunmaktadır. 

Diğer hizmetlere değinmeden önce burada 
bir hususa işaret etmek istiyorum : Yeni kuru
lan bu Bakanlığın kendine bağlı dört genel H 
müdürlüğünün verdiği hizmetler, eski yıllara 

nazaran bu çatı altında birleşmeden sonra da
ha verimli olduğu neticesini tesıbit etmiş bu
lunmaktayız. Çünkü bu konudaki işler dağı
nıklıktan kurtarılarak, plânlı çalışmanın dü
zenlenmesi, halk yardımlarının yerinde değer
lendirilmesi ve Devlet yardımının da tek elden 
kullanıılması ancak bu şekilde bir sonuç ya
ratmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil, bu Bakanlığın kuruluşları
nın bütçelerine ve kadrolarına hâkim olama
yışları, bu bütçelerinde eskiden tabi oldukları 
ortaklarının bulunması, işlerini bir hayli sek
teye uğratmaktadır. Bakanlık Teşkilât Kanu
nunun hâlâ daha çıkmayışı, personel üzerin
de, açıkça ifade etmek gerekirse, bir moral bo
zukluğu yarattığı gibi, idarede de birtakım güç
lükleri doğurmaktadır. 

Bilhassa teknik personeli tutmak kolay ol
mamaktadır. Bakanlık teşkilâtının işlerine sa
rılmasını, hizmetlerin daha da verimlendirilıme-
sini temin için Teşkilât Kanununun biran ev
vel Yüce Meclise şevki gerekmektedir. Bu 
konudaki uyanmış bulunan birtakım tereddüt
lerin ortadan kaldırılması için, Hükümet 
programındaki va'di yeterli bulmuyor, gerekli 
çalışmaların süratle yapılarak Meclise intika
lini bekliyoruz. 

Bu konudaki samimî dileğimiz, Köy İşleri 
Bakanlığının Teşkilât kanunu tasarısı Yüce 
Meclise geldiğinde, Hükümete yardımcı olabi
lecektir. Köye verimli ve hayırlı hizmetler ge
tiren bu Bakanlık personelinin daimî bir te
reddüt ve moral bozukluğu içinde bırakılması
nı memleket hesabına doğru bulmuyoruz. Köy 
İşleri Bakanlığı hakikaten bir icracı hüviye
tinde mi kalacak, yoksa koordinatör mü ola
cak veya büsbütün kaldırılacak mı; yine es
kisi gifbi köy içime suları, D. ,S. t. ne, köy yol
ları Bayındırlık Bakanlığına veya bütün bu 
işler valiliklere mi bırakılacak diye, artık dü
şünülmemeli. Bu şartlar altında ne mevcut 
personeli ilerisinden emin ve rahat çalıştırmak, 
ne de yeni kıymetli teknik eleman bulmak müm
kün olmamaktadır. 

Hem artık bugüne kadar bu Bakanlığın lü
zumu, önemi, verimliliği anlaşılmamış mıdır? 
Hükümet bu konuda açıık ve süratli hareket 
etmek meoburiyetindedir. Eğer bu işe inanılı-
yorsa hiç vakit kaybetmeden ortaya çıkılmalı 
ve gereği «esaretle yapılmalıdır. 
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Kıymetli arkadaşlarımı; 
Halk eğitiminin ve köy kalkınmasının baş

lıca kaynağı olan köy hizmetleri bu Bakanlı
ğa bağlı Y. S. E. Genel Müdürlüğünde toplan
mıştır. «Köy yolları, köy içme suları ve köy 
elektrifikasyonu hizmetleri.» 

Şehir ve kasabalara nazaran yarıdan fazla
sının, kendi nüfusunun ise % 70 ten çoğunun 
okuma - yazma bilmediği köylümüzün uyandı
rılıp eğitilmesi, okulunun yapılması, tekniğin 
ve bilginin tarlasına gidip, veriminin artırıl
ması velhâsıl maddeten ve manen kalkınma
nın, köyden fışkırması için evvelâ köye gitmek 
lâzımdır. 

Köy yolları : 
1 Mart 1966 tarihi itibariyle köy yolları en

vanterimiz şöyledir : 
Yaz - kış geçit veren yolları 22 815 km. 
Yalnız yazın geçit veren yollar 32 290 » 
İz veya patika 100 083 » 

Yekûn 155 188 » 
Dernek oluyor ki, 155 188 Km. lik köy yol

larımızın sadece % 14 kadarı teknik mânada 
yol denecek vaziyette olup % 86 smın ise, ye
niden inşa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

yıllar itibariyle Devlet bütçesinden yapılan 
yardımları, mahallî idarelerle, köylünün yap
tığı iştirak yardımları nisbetinde gelişme 
göstermediği tesbit olunmuştur. İkinci Beş 
Yıllık Plânda, yılda 5 000 Km. lik yol yap
mak suretiyle Türkiye'de, köy yolu dâva
sının 25 yılda halledilebileceği tasarlanmış
tır. Halbuki, bugünkü kaynak ve güçle yıl
da ancak 2 000 Km. lik köy yolu yapılmak
ta olduğundan, bu dâvanın halli, güç ve im
kânlar artırılmadığı, bakım masrafları da 
kısılmadığı takdirde 66 senede ancak hallo-
labileceği neticesi çıkmaktadır. 

Bu itibarla İkinci Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü yılda 5 000 Km. lik köy yolunun 
yapımını sağlıyacak şekilde tedbir alınmalı, 
bu iş 25 yılda bitirilmelidir. Aksi halde, 
eğitim, sağlık, tarım v. s. gibi yatırımlar 
kendi sektör plânları içinde hedeflerine ula-
şamıyacak uzun yıllarda yapılacak tesislerin 
de maliyeti kendiliğinden çok artmış ola
caktır. 

Köy içme sulan : 
1 . 3 . 1966 tarihi itibariyle içme suyu ba

kımından köy ve mahallelerimizin durumu şöy
ledir : 

içme suyu var olan 
İçme suyu yetersiz olan 
İçme suyundan mahrum 

(35 441 köyde) 

Yerleşim ünitesi 

20 783 
19 437. 
25 057 

65 277 

yüzde 

32 
30 
38 

100 

Nüfus 

7 040 000 
6 600 000 
8 360 000 

22 000 000 

Şimdi, yapılan teknik hesaplara göre, susuz, 
yetersiz sulu, malhalle ve köyleri, içime suyu
na kavuşturmak için tahminen 5 milyar 400 
milyon liralık bir yatırım yapmak lâzımdır. 
Plân çalışmalarına göre yılda 350 milyon lira 
sarfiyle, içme suyu dâvasının 15 yılda halledi
lebileceği öngörülmüştür. Halbuki 1967 Bütçe
sine bu iş için 190 milyon lira ödenek konmuş
tur. 

Bu takdirde işin halli, büyük nisbette halkm 
nakdî ve bedenî güc yardımları ile kısmen de 
mahallî idarelerce sağlanacak yardımlarla ya
pılmaya çalışılacaktır, demektir. 

Köy elektrifikasyonu : 
1 . 3 . 1966 tarihi itibariyle köy elektrifikas

yonu envanterimiz şöyledir : 
Elektriklendirilmiş köy 587 
Elektiriği olmayan köy 35 913 
Yekûn 36 500 
Bu rakamlar da gösteriyor ki, köylerimizin 

hâlen % 98 i elektrik nimetinden, ışıktan mah
rum bulunnmaktadır. Bunun için uzun vadeli 
plânlara dayanan büyük yatırımlara şiddetle 
ihtiyaç olduğu ne kadar meydanda ise, teşki
lâtın da daha büyük ölçüde proje yapabilecek 
kapasiteye ve teknik imkâna sahip olduğu o 
kadar meydandadır kanaatindeyiz. 
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YSE Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
hakkında yaptığımız bu kısa izahlardan sonra, 
yine bir başka hususu burada tesbitte fayda mü
talâa ediyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, 
YSE çalışmalarında olduğu gibi, köye gi

den bu kabîl hizmetler eskiden bağlı bulunduk
ları kuruluşların anagörevlcri yanında çok cılız 
ve küçük kaldıklarından beklenen ilgiyi göreme
mişlerdi. Meselâ YSE tek teşkilât hâline ge
lince, bu hizmetlerin ve teşkilâtın köylü tarafın
dan benimsenmesi karşısında halkın maddi ve 
mânevi gücü de bu hizmetlere katılınca verim ve 
başarı o nisbette artmıştır. 

Bu hizmet artışları eğer teşkilât kanunu çık
mış olsaydı eminiz ki, daha çok başarıya ulaşa
caktı. Kanaatimizce bugünkü güçlükler, mevzu
at ve formaliteden doğan bezginlikler, persone
lin istikbal endişesi gibi, menfi faktörlerin ya
nında, bu başarının sebebini şöylece tesbit müm
kündür. 

Köye giden hizmetler dağınıklıktan kurtarıl
mış, koordine edilerek plânlanmıştır. Halkın gü
veni ve gönüllü işbirliğini sağlamak yolunda da
ha etkili bir işbirliği yapılma ortamı hazırlanmış, 
böylece köylünün kendi kaynak ve potansiyeli bü
yük ölçüde harekete geçmek imkânını bulmuş
tur. 

Topark - su çalışmaları : 
Bu konuda, derinlik ve genişliği güvenilir 

etütlere dayanmamakla beraber, eldeki mevcut 
en iyi malûmata göre toprak - su ile alâkalı bâzı 
meselelere kısaca değinmek ve toprak - su hizmetle
rinin büyüklüğünü, önemini dikkat nazarlarını
za Grupum adına arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de sulana'bilen 5 milyon dekar arazi
nin halen ancak 1,5 milyon hektarı sulanabil
mektedir. Bundan 3,5 milyon hektar sulanamı-
yan arazide mevcut sulama potansiyelinin % 70 i-
n'n yeni yatırımlar beklediği neticesi çıkmakta
dır. Bu yeni yatırımlarla temin edilen suyun da 
çiftçilere arazi üzerinde bilgili ve ölçülü kullanıl
ması gerekir, normal sulama randımanı % 60 
iken, bizde bu yüzden sulama randıman nisbeti 
c/c 30 civarında kalmaktadır. 

Ayrıca çiftçinin kifayetsiz yatırımları, su şe
bekelerinin noksanlığı, yanlış sulamalar, arazide 
ciddî çoraklık ve drenaj meselelerini ortaya çı

karmış bulunmaktadır. Halen 2,5 milyon hekta
ra yakın drenaj ve çorak ıslahına ihtiyaç göste
ren aluviyal ovalar vardır. 

25 milyon hektar ziraat arazisinin 6 milyonu 
orta, 4 milyonu şiddetli, 8 milyonu ise, çok şid
detli erozyona tabidir. Böylece arazinin üstteki 
mümbit toprakları taşınmakta, ziraatı ve hayatı 
tehdideden taşkınlar gittikçe çoğalmakladır. 

öbür taraftan mahsul münavebe sisteminin 
yetersizliğiyle toprağın bünyesi bozulmakta, aza
lan besin maddeleri toprağı çok az iade olunmak
tadır. Daima tek mahsul sistemi hâkim olduğun
dan topraklar, devamlı yorulmaktadır. 

Bizde hayvan gübresi israfı .da yürekler 
acısıdır. Her yıl .'takriben istihsal olunan 120 
milyon ton hayvan gübresinin 67 milyon tonu 
tezek olarak yakılmakta, 35 milyon tonu kır
da, "bayırda ziyan olmakta ancak 18 milyon to
nu gübre şeklinde tekrar toprağa verilebil
mektedir. 

Bunlar ve bunlara benzer daha birçjclk tarımı 
meselelerimizin halli için mevcut arazi varlığı
mızın doğru olara'k toabiti, bunların kullanma 
kabiliyetine göre tasnifi, böylece toprak ve su 
problemlerimizin ilmî olara'k ortaya konması, 
'bunların güvenilir envanterlerinin çıikarılıp 
Türkiye'de antik dengeli arazi kullanabilmenin 
belli, teknik esaslara bağlanması şart olmak
tadır. 

Bunu yanında toprak - su kaynaklarının ge
liştirilmesi büyük ölçüde finansman imkânları 
ile de alâkalıdır. Bizim tarımımız sermaye te-
raiküımü ve akımı yününden zayıftır. Kredi mü
esseselerinin çiftçiye yardımı yetersiz, çiftçi, 
ödeme gücü ve itibarı yönünden daima cılız 
görünmektedir. Bu balkımdan, rasyonel bir zi
rai kredi rejiminin tatbiki gerekli olmaktadır. 
Kıt olan sermayenin .en randımanlı şekilde kul
lanılması, çiftçi yatırumlarınm belli bir proje
ye bağlanıp, hizmetin devammca da teknik 
kontrolünün sağlanması ile mümkün olacaktır. 

Bu konularla beraıber üzerinde biraz daha 
önemle duracağız bir başka meseleyi bir miktar 
daha açmak: istiyorum. 

7457 sayılı Toprak - Su Teşkilât Kanunu
nun 2 nci maddesinin ilgili Meralarında, ya-
ıban'i zeytinlik, harnupluk, sazlık, fundalık, 
makilik, tabiî mera ve benzeri gibi yerlerin ıs-
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lalı, imar ve ihvasiyle arazinin kullanabilme 
'kabiliyetleri bailomından her türlü etüt ve top
rak tahlilleriyle sınıflandırılmasını ve toprak 
haritalaı 'im yapmak konuları vazife olarak bu 
teşkilata vcıvlnıılş buluniinakt<adır. Toprak - Su 
Teşkilâtının bu ıkonudaiki çabalarını gayretleri
ni yakından ve takdirle izlediğimizi bilhassa 
belirtmek isterim. Ancak, esefle söylemek ge
rekir ki, bu konuda şimdiye kadar istenilen 
randımanlı ve özlenen netice mutaasıp bir or
man politikasının tutumu yüzünden gerçekleş
memiş bulunmaktadır. Şimdi, meseleyi yine bi
raz daha açıklığa kavuşturalım. 

Bir kısıım Kara Deniz, Marmara, E'ge ve Ak 
Deniz sahil şeritlerimizde büyüde yer tutan ma
kilik, fundalık birtakım vei'imsliz bozuk çamlık, 
harnup ve yabani zeytinlik sahaları, daima 
orman rejiminin baskısı altında tutulmuştur. 
Bunlardan birçok tapulu ve ecdattan kalmış sa
hipli yerler vatandaş elinden alınarak kendile
ri de mahkemelere sevk edilmiştir. 

Halbuki, bu ıkabîl yerler en mümbit ziraat sa
baları olabilecek kaıb-liyotte vcrJmlıi topraklar
dır. Üzerlerindeki bu verimsiz maki ve bozuk 
orman örtüsü temizlenince buraları mükemmel 
zirai hasılat getiren zeytinlik, bağ, bahçe, mey
velik, Antop fıstığı, naranciyeliık olabilecek va
sıfta topraklardır. Hiçbirimiz Anayasamızın 
öngördüğü gibi orman sahalarının daraltılması
nı, hakikî ormanların tahribcdilerek ziraate açıl
masını istememekteyiz. Ama, orman sahası ne
residir ? 

Ormanın ilmî, teknik ve ekonomik yönden 
tarifi nedir? Hiçibir tereddüde yer- vermiye-
cok tarzda bu orman tarifi kanunlarımızda ya
pılmalıdır. Ürerinde 3 - 5 çalı çırpı malki veya 
fundalık bulunan böyle yerler nahak yere 
orman sahasıdır denilip bu kıymetli ge
lir getirebilecek toprak bomboş bir ke
narda bırakılmamalıdır. 

Artık «dengeli arazi kullanma:> devresine 
girmiş bulunuyoruz. Bu Beş Yıllık plânlarımı
zın öngördüğü önemli tanımsal hedeflerden bi
ridir. Bu hedefe göre Türkiye'de ziraat mera, 
orman arazileri sınıflandırılıp hudutları harita
larla tesbit edilmelidir. 

Toprak - Su Teşkilâtının bu konudaki ça
lışmalarını yakından ve dikkatle izlemekteyiz. 
Fakat, bu, ne' zamana kadar devam edecektir? 

Acaba bugüne kadar yapılan arazi kiâsifikasyo-
nu çalışmalarında no netice alınmıştır? Orman 
sabaları söylendiği ve korkulduğu gibi c'iddcn 
daralmakta mıdır? Bizim tesbitimize göre, bu
gün memleketimizde % 13 oranında bulunan or
man sahalarımızın kesin olmakla beraber % 20 
gibi iyi bir niabeti aşacağı tahmin edilmektedir. 
Eğer bu böyle ise, bu taassup niye? Sormak 
lâzımdır. Ziraat ve mera arazilerinin hudutla
rının ayrılmasiylc özlediğimiz iyi neticeye ka
vuşabilecek miyiz? Bu çalışmaların bu kür
süden bütün millete bu vesileyle açıklanmasın
da büyük faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Bugüne kadar orman tarafından yapılan 
ağaçlandırma çalışmalarının ^badema Köy İşleri 
Bakanlığı ile işbirliği yapılarak sahil mmtaka-
lardaki verimli ziraat arazisi olabilecek saha
lar yerine hiçbir ziraat ürünün yetişaıiyoccği, 
hattızatmda orman sayılması lâzi'ingcien saha
lara kaydırılmasını temin etmek lâzımdır. Mec
lisin .milyonlarca lira sarfını uygun gördüğü 
ağaçlandırma çalışmalarının akdeniz iklim ku
şağının hüküm sürdüğü bölgelerimizde ve tü
tün, pamuk, zeytin, bağ, muz, naraneiye yetişe
bilecek bahçe ve meyvelik olabilecek yerlerde 
yapmanın hiçbir ikna edici ve mânası olan ta
rafı yoktur. 

Antalya'da, Köyceğiz'de, izmir'de, Ege ve 
Ak Denizin diğer muhtelif bölgelerinde dönü
münde binlerce lira hasılat getiren muz, tur
fanda sebze, narenciye, bağ, zeytin dikmek var
ken bu toprakları halkın gözleri önünde ve 
Dovlot olarak yü^binîeree lira sarf suretiyle 
ağaçlandırma yapıyoruz diye 30 yıl sonra bile 
hiçjbir gelir gö'Inmiycceğ: sabit olan çam ağa
cı dikmenin bir âlemi var mıdır? 

Hakikaten bu düşünceler istikametinde ça
lışmaya, hız vermeye gayret ettiğini gördüğü
müz Sayın Tarım Bakanı ve yeni Orman Genel 
Müdürü ile, Köy I deri Bakanlığının ön ayak 
•olması neticesinde bu işlerin daha verimli bir 
hale sokulmasını istirham ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
C. H. P. Meclis Grupu olarak bu konudaki 

düşüncelerimi..^ önemini bir misalle ve hesa
ba dökerek arz etmek istiyorum. 

Toprak Su Teşkilâtı sanırım ki, 19G1 veya 
1962 yıllarında izmir'e 30 Km. mesafede Torba
lı'nın Ayrancı mevkiinde, «Tiryanda projesi» 
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ismi ile anılan 5 bin küsur dönümlük bir safhayı 
ele alarak üzerindeki maki, fundalık ve bozuk 
çamları temizlemiş, topraJk muhafaza esasları
na göre ıslahını yapmış, teraslarını çekerek 
'erozyonu önlenmiş bu sahada bir zeytinlik teslis 
ederek aralarında da bağ yetiştirmiştir. Bu 
5 - 6 yıl içinde hem bağ ve hem de zeytinlik 
mahsule yatarak, şimdi gelir getirtmeye başla
mıştır. Dönüme hesaplanan üzüm ve zeytinden 
•kanma olarak yıllık gelir 500 liradır. İzmir'e 
30 Km. mesafedeki bu makilik ve fundalık sa
hanın bütün yüz ölçümü tahminen 76 bin de
kardır. Bunun 5 bin dekarı böylece ziraat ara
zisine çevrilmiş, diğer kısımları Orman Kanu
nunun hasis kıskacı içine sokularak derhal dur
durulmuştur. Halbuki, bu 75 bin dekarlık böl
ge bugün ziraate açılmış olsa idi, yıllık geliri 
üzüm ve zeytinden karma olarak dekara 500 
lira hesabiyle 37,5 milyon lira tutacaktı. 
Şimdiki zirai gelir ise, yıllardan beri olduğu 
gilbi bugün de yine sıfırdır. Üzüm ve zeytin 
mahsulüne nazaran, muz, turfanda sebze, na
renciye masullerinde bu verimin birkaç misli 
artacağı hiç şüphesizdir. 

Ayrıca projesinde üzüm ve zeytin mahsulün
de karma olarak bir dekara giden işçilik bütün 
masraflar dâhil teknik olarak hesaplanmış ve 
12 yevmiyelik bulunmuştur. 76 bin dekarlık bu 
ımaki ve fundalık saha eğer yine ziraate açıl
mış olsa idi, dekarına 12 yevmiyeden yılda 
900 bin işçi yevmiyelik iş yapılacak ve o çevre
deki işçiyi, köylüye asgari 10 - 12 milyon lira 
yevmiye ödenecekti. 

Ziraattaki gizli işsizliği köyden şehirlerdeki 
gecekondu bölgelerine olan akını, ancak bu gi
bi tedbirlerle giderebiliriz. Şimdi ise, misalini 
verdiğimiz İzmir'e çok yakın bu küçük bölge
nin 70 bin dekarı birinci sınıf ziraat arazisi 
iken, bomboş durmakta, tahminen 37,5 milyon
luk zirai hasıla ve bunun içimdeki 12(mJillyomlufk 
işçi yevmiyesi hayal olarak kalmaktadır. Bu
ralardaki köylülerin büyük kısmı vaktini ya 
kahvede geçirmekte veya şehire, gecekondu böl
gelerine koşmaktadır. 

Bu .misali pe'kâla büyültebiliriz. Yapılacak 
arazi ısmıflandırmıası mıdtlieesiinde, kesin otoaınıdkla 
beraber tahmin edilen odur ki, elde rahatça 
20 milyon dönümlük ziraat arazisine açılabile
cek makilik saha bulunabilecektir. Buralarda 

muz, narenciye,- selbze, bağ, meyve, zeytin, An-
tep ' fıstığı v. s. gibi gelir getiren mahsûller di
kildiği dikkate alınacak olursa dekarına en az 
400 lira zirai gelir hesabı ile Türkiye'de yılda 
8 milyar liralık yepyeni bir istihsâl poıtensiyeli 
meydana çıkacak demektir. Bunun % 30 ka
darı tahminen 2 milyar lirası bu sahalar içinde 
veya civarında yaşıyan kimselerin işçi yevmi
yelerine gidecek, yepyeni geniş bir iş sahası 
açılacak, böylece hem işsizlik azalacak, büyük 
nisıbette gelir gelecek, geçim seviyesi yüksele
cek hem de -araziler toprak 'muhafaza tedbirle
riyle korunarak erozyon önlenecek ve böylece 
millî zirai hasıla büyük nislbette artmış olacak
tı. 

En kısa zamanda toprlarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılmasının gerçekleşmesi
ni, hakikî ziraat, mera ve orman sahalarının 
birbirlerinden ayırılmasmı, oriman mevzuatı
nın Tarım Bakanlığı ile elele vererek biran ev
vel gerçekçi ve ilmî bir şekilde düzeltilmesini, 
ıböylece vatan topraklarının her karışından ge
rekli şekilde kullanılarak istifade edilmesinin 
sağlanmasını, köylülerimizin orman dâvası yü
zlünden mahkemelerde kurtarılmasımı temenni 
eder, Köy İşleri Bakanlığının bütün sayın men
suplarına C. H. P. Meclis Grupumuz adına ba
şarılar, hayırlı hizmetler diler, Yüce Meclise, 
Başkanıımıza saygılar sunarım, (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. G-rupu adına Sayın Kâzım 
Ukusıay. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ULÜSOY 
(Amasya) — Sayın Başkan, s>ayın milletvekili* 
İleri 

Kö|y işleri Bakanlığımın, 1S67 iyili Bütçesi
nin Yüce Mecliste müzakeresi münasebetiyle 
M. P. Meclis Grupunum görüşlerini, tenkid ve 
•temennilerini belirtmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Köy işleri Bakanlığı, adından da anlaşıla
cağı cihetle, köye giden hizmetlerin yatırımla
rını organize etmek ve bu hizmetlerin memle
ket gerçeklerine uygun en ucuz, en verimli ve 
en dayanıklı şekilde gerçekleştirmek görevini 
üzerine alan teşekküldür. 

Ancak, bu teşekkülün teşkilât kanunu he
nüz çıkarılmamış olduğundan eli altındaki ku
ruluşları ve bunların yatırımlarını yönetme 
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istikaimetinde vazife ve salâhiyetlerini tam ola
rak müdrik ve bunlara dört elle sarılacak du
ruma gelmemiştir. 

Her ne kadar Köy İşleri Bakanlığı emrinde 
görev almış kuruluşların hizmet çeşitleri bilini
yorsa da, bunları bizzat gerçekleştirmeye cesa
retle el atmak mümkün olmuyor. Gerek tah
sisat, gerekse personel ve teçhizat bakımından 
kifayetsiz ve bir bakıma teşkilât kanunu bulun
madığından yetkisiz duruma düşmektedirler. 

Bu cihetle Köy İşleri Bakanlığının faaliyet
lerinde ve noksan kalan hizmetlerini yermek 
insaf ölçülerimize sığmamaktadır. Köy İşleri 
Bakanlığı emrinde görev alan kuruluşların sı
ra ile durumlarına ilişkin bilgilerimizi arz et
tikten sonra, Köy İşleri Bakanlığının kuruluş
lar marifetiyle ulaşması mümkün olan hedef
leri belirtecek ve bu arada bâzı temennilerimi
zi arza çalışacağım. 

1. — YSE Genel Müdürlüğü; Ibu kuru
luş isminin baş harflerinden anlaşıldığına göre, 
köylerin yol, su, elektrik problemlerini halle
decek bir iddia içinde bulunmaktadır. Köy yol
larına 1967 bütçesinde muhtelif kanallardan 
toplanma 177 milyon 360 bin liranın, ilgilile
re gönderilen 142 milyon 360 bin Tl. nm (A/ l ) 
tertibinden bakım idame giderleri, kalan 124 
milyon yatırım giderleri, bundan 30 milyonu 
yeni makina, yedek parça ihtiyacı, kalan 94 
milyonun Bütçe Komisyonunda, kesilen 16 
milyon ile bilûmum masraflar çıktıktan sonra 
40 milyon lira yatırım kalıyor. 

Köy yollarının makro plân .hedeflerine gö
re 25 yılda 155 bin Km. yolun yapımının sağ
lanması öngörülmüştür. Bu duruma göre yılda 
5 000 Km. köy yolunun yapımının gerçekleşti
rilmesi gerekmektedir. Halbuki, mevcut tahsi
sata köylünün iştirak payı olan, tahminen 15 
milyon civarında bir para da eklenmek sure
tiyle yılda ancak 2 000 Km. köy yolunun ya
pılabileceği anlaşılmıştır. Bu durum plânlı kal
kınma devrinde «Köyden fışkırması beklenen 
kalkınmanın» sözden ibaret kaldığı gerçeğini 
ortaya koyacak niteliktedir. Plânlı kalkınma 
devrine girmeden önce, vilâyet özel idarelerin
ce köy yollarına ayrılan geliri % 2,2 sini plânlı 
kalkınma devrinde % 1 e düşürülmüştür. 

Plânın gerçekleşmesi öngörülen hedeflerin 
gerektirdiği yatırımın temini ile mümkündür. 

Kifayetsiz yatırımlarla köy yolları dâvasını 
plân hedeflerine uygun halletmenin mümkün ol-
mıyacağı herkesçe bilinen bir gerçektir. Devlet 
yatırımları kısmakta, vilâyet özel idareleri yar
dım payını azaltmakta devam ederse, köy yol
ları yapımı artan mabetlerde köylünün iştira
kine bel bağlamak suretiyle mi tamamlanacak
tır? Bu hesabı bilmek isteriz. Köy yolları ya
pım programı vilâyetlerce mahallinde tesbit 
esasına göre tanzim edilmektedir. Ancak, mer
keze intikal eden bu programlara göre nüfuz 
sahibi kişilerin partizanca tesirleri sonunda 
adalet ve hakkaniyet ölçüleri dışında ve ön
celik nedenleri kaale alınmaksızın değişiklikler 
yapılmaktadır. Bu durum, hem öncelik vasfını 
haiz köyleri mağdur etmekte, hem de uygu
lama mercilerini müşkül durumda bırakmak
tadır. 

Sayın Bakandan' bu gilbi davranışlara ilti
fat etmemesini önemle rica ederiz. 

Bütün bunlara rağmen, 1966 da derpiş edi
len 2 000 Km. lik köy yolu yapımını 3 700 
Km. ye çıkaran ve Varto depreminde çok kı
sa zamanda 1 000 Km. ye yakın yolun geçit 
vermesini temin etmek suretiyle felâketzede 
vatandaşlarımıza Devletçe ve milletçe uzanan 
yardım elinin ulaşmasında en büyük başarı 
hissesini elde eden Y. S. E. ve dolayısiyle Köy 
İşleri Bakanlığına grupumuz namına şükran
larımızı sunmayl ödev sayarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köy içme sularına gelince : 1967 bütçesinde 

155 milyon DSİ Bütçesinden, 35 milyon da vi
lâyetler bütçesinden, toplam 190 milyon Tl. 
tahsisat teklif edilmiştir. Bu para ile 1966 yı
lından kalan 1 780 köy ve yeniden yapılacak 
720 köy suyu DSİ marifetiyle ve 2 000 köy su
yu da vilâyetle? programında olmak üzere 
4 500 köy suyu üzerinde çalışma yapılması ve 
bunlardan 2 500 adedinin bitirilmesi öngörül
müştür. 

Türkiye'de mevcut 65 277 üniteden içme su
yu yeterli 20 783 ünite hariç 44 494 ünite su
suz veya suyu kifayetsizdir. Bunların suya ka
vuşturulması için 5 milyaı* 400 milyon lira ya
tırıma ihtiyaç vardır. 

Kalkınma plânının1 öngördüğü hedeflere 
ulaşalbilmek için yılda 350 milyon harcama ile, 
3 000 üniteye su temini 15 yılda mümkün ola-
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cağı hesaplanmıştır. Bu hesaba göre, köy içme 
sularına ayrılan yatırımın kifayetsiz olduğu, 
plânın belli süre içinde ancak % 60 inin ger
çekleşebileceği, yatırım rakamlarının düşüklü
ğünden, kolayca anlaşılmaktadır. 

7478 sayılı Kanunla DSÎ eliyle yürütül
mesi temin edilen köy içme suları, aynı za-
manra YSE hizmetlerinden olduğundan, bu 
iki kuruluş arasındaki koordinasyon güçlükle
ri, işlerin aksamasına sebebolmaktadır. Kısa 
zamanda YSE teşkilât kanununun çıkarılması 
suretiyle bu güçlüklerin bertaraf edilmesini te
menni etmekteyiz. 

Bundan başka köy içme sularının bir kısmı
nın Y. S. E. eliyle, bir kısmının da vilâyet eli 
ile yapılmasını tatbikatta aksaklıklar ve halk 
arasında huzursuzluklar yaratmaktadır. Teknik 
imkânlardan mahrum olan vilâyetlerin sadece 
su boruları vilâyet merkezinde köy muhtarlarına 
teslim etmekle görevlerinin sona erdiğine inan
makta, kifayetsiz teknik elemanın rasgele mü
dahalesi ile köylü tarafından yapılan içme su 
tesisleri, dağınık durumda bulunan köylerin 
ihtiyaçlarına yetmemekte ve teknik vasıflardan 
mahrum olan tesisler kısa zamanda harabolmak-
tadır. Bu durum köyler arasında Hükümet ic
raatına karşı güveni sarsmakta ve başı bozuk 
tutumdan bâzı yolsuzluklar da doğmaktadır. 
Verilen malzemenin ekseriya mahalline ulaşma
dığı veya bir kısmının başka maksatlarda kulla
nıldığı dedikodusu yaygın hale gelmiştir. Bu 
itibarla köy içme sularının merkezden yönetil
medi ve yapılan tesislerin tamir, bakım işlerinin 
de devamlı kontrol altında bulundurulması, ne
tice olarak tesislerin hayatiyetinin devam ettiril
mesi en önemli temennimizdir. 

Köy içme suları etütleri yapılırken sıhhi va
sıflarının araştırılması gereklidir. Birçok kö
yün içme sularının içilemez raporu olduğu halde 
içildiği ve ilgililerin bu hususa önem vermedik
leri yapılan şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bu 
hususun da göz önünde bulundurulmasını Sayın 
Bakandan rica çeleriz. 

Yukarıda köy yolları hakkında belittiğimiz 
olumsuz tutumlar, köy içme sularında da aynen 
vâki olmaktadır. Vilâyetlerce tesbiti yapılan 
su getirilecek köyler listesi Bakanlığa gelince,. 
nüfuz sahibi şahısların tesiri ile, öncelik neden
leri kaale alınmadan, partizan görüşler istika-

• metinde sıraya konmaktadır. Yine bu tutum 
hem hak sahibi köylerin mağduriyetini mucibol-
makta, hem de uygulama mcreilcriııi müşkül 
durumda bırakmaktadır. Bu durumun da ön
lenmesini Sayın Bakandan önemle rica ederiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğüne gelince;' 

Millî Eğitim Bakanlığından 10 . 7 . 19G4 tarih 
ve G/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 
Köy İşleri Bakanlığına geçmiş olan Halk Eğitim 
Genel Müdürlüğü, 19GG yılı içinde kuruluşlarını 
ikmal ve verilen imkânlar nisbetinde çalışmalar 
yapmak gayreti içine girmiş bulunmaktadır. 

Halk eğitimi örgütünü, okul dışında kalan 
vatandaşlarımızın yetiştirilmesi bakımından lü
zumlu görüyoruz. 

Okulu bitirip de gelişme ortamından mahrum 
bulunan yurtdaşlarımızm yerinde, kendi ayağın
da eğitilmesi hayatta başarılı olmasına yardım
cı olması, şüphesiz çok değerli hizmetlerdir. 
Henüz emekleme devresinde bulunan Halk Eği
timi Teşkilâtının bütün bu hizmetleri ve görev
leri eksiksiz ve tam olarak yaptığı ileriye sü
rülemez. 

Teşkilâtın en kısa zamanda gelişerek, kendi
sinden ümidcdilenleri gerçekleştirmesi'.-i temenni 
ederek, teşkilât bünyesi ve çalışmaları üzerinde 
görüş ve temennilerimizi bildireceğiz. 

1. Halk eğitimi faaliyetlerini, göstermelik 
faaliyetlerden çıkarmamız lâzımdır. 

Okulların edebiyat matinelerini andıran hissi 
faaliyetler, halk eğitiminin asil ve temel faali
yetleri olmamalıdır. Halk eğitimi, halkın eko
nomik etkinliğini artıracak, halkın işlerinde daha 
iyi yetişmiş hale getirecek nitelikte çalışmalar 
olmalıdır. Bu itibarla halk eğitimi çalışmaları, 
şehir merekzlerinden, salonlardan çıkarak köy
lere yönelmeli ve Türk ekonomisi için geliştirici 
ve yükseltici bir faktör olmalıdır. 

2. Eğitim araçlarla yapılır. Yalnız sözle ve
ya bir iki göstermelik filimle yapılan eğitim fa
aliyeti, (Kum üstüne yazı yazmaya benzer, mo
dern araç ve gerçeklerle teçhiz etmek, çok lü
zumludur. Halihazırdaki durum, bu bakımdan 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 

3. Halk eğitim faaliyetlerini, illerde yöneten 
görevliler, belli bir esasa ve belli bir'görüşe da
yanacakları yerde, şahsi görüş ve takdirlerini 
esas almaktadır. 
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Genel Müdürlük, halk eğitiminde amaç bir
liğini sağlıyabilmck için gereken tedbirleri al
malıdır. 

4. Köy İşleri Bakanlığının Teşkilât Kanu
nunun çıkmamış olması sebebiyle, halk eğitim ör
gütünün tahsisatları Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde yer almaktadır. Bölüm ve fasıllarda, 
halk eğitim örgütüne hangi bölüm ve fasıllarda 
aktarılma yapılacağı işareti olmadığından, karı
şıklıklar meydana gelmekte ve Halk Eğitimi 
Teşkilatı bu yüzden müşkilâta mâruz kalmakta
dır. Bu meselenin en kısa zamanda halledilme
si lüzumuna kaaniiz. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü : 
Muhterem milletvekilleri; bu Genel Müdür

lük 7457 sayılı Kanun ile teşekkül etmiş olup 
1064 yılında Bakanlar Kurulu ıkararı ile Köy 
İşleri Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Ancak 
bu devir esnasında sulu ziraat araştrıma ens
titüleri Tarım Bakanlığı bünyesinde bırakıl
mıştır. Topraik - Sunun 'başlıca görevleri, kü
çük sulama işlerini plânlamak ve suyun ziraat-
te kullanılması ile ilgili hizmetleri yapmak, 
erozyon, drenaj, ıslah ameliyeleri ile arazinin 
verimliliğini artırmak, arazi haritaları ve top
rak tahlilleri ile araziyi sınıflandırmaktadır. 
Netice itibariyle toprağın verimini artıracak 
tedbirler almaktır. 

'Toprak - Su 1066 da 179 milyon yatırım 
harcamasına yetkili kılınmışken, 1967 de 204 
milyon yatırım öngörülmüştür. Denebilir ki, 
1967 yılında daha geniş çapta hizmet imkânı 
'bulabilecektir. Ancak, Toprak - Sunun DSİ ile 
koordine bir çalışma düzeni mevcudolmadığm-
dan yatırımlar verimsiz ve uzun vâde'li projele
re yönelmektedir. Bunun yanı başında 401 aded 
Toprak - Su Kooperatifi, 1967 de 20 milyon tah
sisatla yine toprağın verimini artırıcı yolda 
gayret sarf edecektir. Bu kooperatiflere de 
programa uygun tahsisat ayrılmamış olduğun
dan, mevcut projelerin % 40 ı ele alınarmyn-
caktır Toprak - Su G<mel Müdürlüğünün mül
hak bütçe ile yönetiminin gayesine uygun dü
şeceği kanaatindeyiz. Dar bütçe imkânlarına 
rağmen, bilhassa çok sayıda küçük çiftçinin 
toprağında yüksek verim sağlamasına yardım
cı olan ve gelecekte tarım topraklarının erez-
yon, taşkın ve bataklık tehlikelerine karşı ko
ruma gayretleri takdire değer görülmüştür. 

Hizmet anlayışı ve vazife aşkı ve şuuru içinde 
sayısız mahrumiyetlere göğüs geren Toprak -
Su mensuplarına, Millet ve Grupumuz adına 
şükranlarımızı sunmayı ödev sayarız. 1967 Köy 
İşleri Bakanlığı Bütçesinin, Türk Milletine ve 
Sayın Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Meclisi M. P. Meclis Gru-
pu ve şahsım adına hürmetle selâmlarım. (M. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi adına Yu
suf Ziya Bahadınlı. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
(milletvekilleri; Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle Türkiye İşçi Partisi Meclis Gru-
pu adına bu konudaki görüşlerimizi sunacağız. 

Köy İşleri Bakanlığı, köyün, toprak, su, yol 
ve eğitim meselesini görev edinen hir Ba'k.ınbk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hâlâ teşkilât 
'kanunu yoıktur. Şimdilik dört genel müdürlük 
»bağlanmıştır: Toprak ve İskân İşleri, Toprak -
Su, Yol - Su - Elektrik ve Halk Eğitim Genel 
müdürlükleri... 

AncaJk, bu genel müdürlüklerin bağlı oldu
ğu bakanlıklardan niçin ayrıklık!arının sebe
bini kavnyamıyoruz. 

Niçin Tarım Bakanlığı hâlâ var? Bu mantı
ğa göre, Tarım Bakanlığının da Köy İşleri Ba
kanlığına bağlanması ve adının da «Tarım Ge
nel Müdürlüğü» olması gerekir. Ta'biî böyle 
şey olmaz. 

Neden Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanıyor da, köydeki okul
lar Millî Eğitim Bakanlığında kalıyor? Ce-
vabolarak: «llkolkulTar yalnız köylerde değil, 
kasabalarda, şehirlerde de var.»' denecektir, 
bel'ki. Ama kasa/ba ve şehirlerde halik yok mu? 
Kasaba ve şehirlerdeki halkın eğitimine hangi 
halk eğitim müdürlüğü bakacaktır? Bu hale 
göre, köydeki çocuklar Millî Eğitim Bakanlığı
na, anaları ve babaları da Köy İşleri Bakanlığı
na bağlı olacaklar. Millî Eğitim Bakanlığı yal
nız okullara baksaydı «Okullar Bakanlığı» de
nirdi, başına bir «Millî» sözcüğü eklenmezdi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Başba
kanlığa, tarım okullarının Tarım Bakanlığına 
bağlı olmalarının garabeti gibi... 

Yalnız şu bir gerçektir ki, Köy İşleri Bakanlı
ğı kuruluşunun dayandığı mantık, diğer bakan-
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lıklarm teşkilâtlanma mantığından ayrıdır. Öbür 
Bakanlıklar hizmetlere göre birbirinden ayrılmr 
ve örgütlenmişlerdir. Devlet teşkilâtının fonks-
yonel birimleridir, eğitim, sağlık, bayındırlık ve 
sair hizmetlere göre bakanlık kuruluşları... 

«Köy» kavramı ise eğitim, sağlık, bayındırlıl 
gibi bir hizmet bir fonksiyon ifade eden bir kav
ram değildir. Hep bildiğimiz gi'bi köy, «mekân 
da taazzuv etmiş», ekonomik temeli tarım olaı 
bir topluluktur. «Köy İşleri Bakanlığı» dedink 
mi, mantıki olarak bunun karşılığı bir «Şehir İş 
leri Bakanlığı» akla gelir. Köye ait Devlet hiz
metlerinin, o hizmetlerin aidoldukları bakanlık
larca temini mümkünken, bu hizmetleri aidoldu-
ğu bakanlıklardan ayırıp Köy İşleri Bakanlığı 
»adı altında yeni bir kuruluşa bağlamaya neder 
lüzum görülmüştür, burida ne gibi fayda vardır? 
Anlamak zordur... 

Burada akla şu nokta geliyor. Beş Yıllık 
Plânda «toplum kalkınması» adı altında, köy 
kalkınması ile ilgili bir 'bölüm vardır. Bu bölüm
de köye özgü meseleler belirtilmekte ve köy kal
kınması, ayrı bir kalkınma felsefesi ve yöntem' 
ileri sürülmektedir. Ayrıca köy çalışmalarının 
idari bakımdan dağınık olduğu, bakanlıkların ve 
aynı bakanlığa bağlı çeşitli kısımların aynı alan
da ve benzer işleri birbirinden habersiz olarak 
yaptıkları ve bu durumun gereksiz yere insan 
emeği ve araç kullanılmasına sebebolduğu belir
tilmektedir. Ayrıca, «aynı dağınıklık ve koordi
nasyon noksanlığı programların özü ve metotlar7 

'bakımından görülmektedir.» deniliyor. 
Plândaki bu görüşler hatırlanınca, Köy İşle

ri Bakanlığının kurulmasının gerekçesi acaba, bu 
mudur? Sorusu sorulabilir. Ama Beş Yıllık Plâ
nın aynı bölümünde teşkilât konusunda şöyle de
nilmektedir : 

«Türkiye'de mahallî topluluklara hizmet gö
türen büyük 'bir teşkilât vardır. Bugün çeşitli 
çalışmaları yürütmek üzere köylerle ilişkisi olan 
Devlet memurlarının sayısı 70 binin üzerindedir. 
Bunun yanısıra yeni bir teşkilâtın kurulması 
önemli tekrarlara sebebolacaktır. Bu bakımdan ko
nunun, 'bir teşkilât kurma değil, var olan teşki
lâtın yeni bir çerçeve içinde, yeni baştan düzen
lenmesi şeklinde ele alınması gereklidir. Aslında 
bugünkü teşkilât amaç ve ilkeler bakımından top
lum kalkınması çalışmalarına çok yalan bir çalış
ma yaptığından, böyle bir düzenlemenin gerçek
leştirilmesi de oldukça kolay olacaktır.» 

Plânın öngörüsüne biz de katılırız. Mesele bü
rokrasiyi artıran, tekrarlara, tedahüllere, hizmet 
bölümlerine yol açan yeni bir teşkilât kurmak 
değildir. Rasyonel, verimli bir koordinasyonu sağ
lamaktır. 

Köy kalkınması için ayrı bir kalkınma görüşü 
,re yöntemi gerektiği konusunda ise bâzı ihtirazi 
kayıtlarımız vardır : 

Plânda, «Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde 
şimdiye kadar uygulanan usul, Devletin tek ta
raflı hareketi şeklinde olmuştur.» denilmekte ve 
şu görüş belirtilmektedir. 

«Köylünün temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
şimdiye kadar oduğu gibi, yalnız Devlet kaynak
larına bırakılırsa bu ihtiyaçların karşılanması 
için uzun bir zaman gerekecektir.» Bunun için 
de köylülerin «kamu faaliyetlerine gönüllü ola
rak katılması» öngörülmektedir. 

Türkiye İşçi Partisi, kalkınmanın emekçi hal
kın şevkli, inançlı çabasiyle mümkün olacağını 
programına koymuştur. Ama şimdiye kadar ve 
bugün uygulanan usul, gerçekten-halkın, «gönül
lü katılması» mıdır? Plândan önce de köylümüz 
okul, yol, içme suyu tesisleri yapılmasına katıl
mıştır. Ama bu katılmaları, halkın kendi iste
ğiyle olmaktan ziyade, mevzuata ve bu hizmetle
rin sağlanması için idari makamlar tarafından 
şart koşulmakla gerçekleştirilmiştir. Ve bu katıl
malar çokluk, bedenen çalışma şeklini aldığından 
bir angarya niteliği kazanmaktadır. Aynı hiz
metler kasaba ve şehir halkına tek taraflı olarak 
Devlet tarafından temin edilirken, esasen çoğun
luğu yoksul ve perişan durumda olan köylümüzü 
ücretsiz çalışmaya zorlamak sosyal adalete, an
garyayı yasaklıyan Anayasaya uygun değildir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 1967 yılı programı 
köylünün «İnsanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
ma seviyesine çıkarılmasından» söz etmektedir. 

Plânlama Türkiye gerçeklerine parmak basar
ken Hükümet bunlardan habersizdir. Başbakan 
ayrı bilgiye sahip, bunun için ayrı düşünüyor, 
Maliye Bakanı, aynı konuda bir başka bilgiye sa-
hibolduğu için, o da değişik yargılara varıyor. A. 
P. Grup sözcüsü ise, aynı meselede çok daha de
ğişik bir sonuca varıyor. Böylece plân ile Hü
kümet programı biribirine karışıyor. Bir örnek 
vermek istiyorum : 

Başbakan, köylünün toprağa kavuşturulaca
ğını söylüyor. (Hükümet programı) 
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Maliye Bakanı, 1967 yılı Bütçe Kanunu mü 
nasebetiyle, Türkiye'de 500 bin topraksız aile o 
duğunu söylüyor. İşlenmekte olan toprağın 24 
milyon dönüm olduğunu, bunun 9 milyon dönü 
münün büyük topraklar olduğunu, bunlar dağı 
tıldığı takdirde 30 bin duble edeceğini, yine 47 
bin ailenin topraksız kalacağını söylüyor. 

Bir A. P. Grup Sözcüsü ise şu beyânda bu 
lunuyo:*: 

«Türkiye'de 500 bin topraksız köylü diye bir 
mesele yoktur. Kiracı, yarıcı ve bâzı siyasi parti
lerin pek ümit bağladıkları marabacılar bu çiftç' 
aileleri içinde ancak 89 bin kişidir ve çiftçi ailele
rinin % 3, 8 ini teşkil etmektedir. 

Bu.toprakları Devletleştirlp 200 dekarlık par
çalara ayırdığımız takdirde^ Türkiye'de toprak
landıracağımız insan, milyonlarca köylü ailesi 
değil, ancak 50 bin köylü ailesidir. 

Binaenaleyh, toprak reformu muhtevası boş 
ve halkı boş yere oyalıyan bir mevzu.. » dur. (Tu
tanak dergisi 8 . 11 . 1965 tarih, 223, 244 say
fa). 

Köy İşleri Bakanlığı daha gerçekçi. Çıkarmış 
olduğu «Köy Envanter Etütleri» nde doğruları 
bir bir sıralıyor. Bu Bakanlığın. Ağrı, Kars, 
Erzurum, Mard'n, Diyarbakır ve Hatay'a alt 
hazırladığı envanterde şu bilgileri okuyoruz : 

«Bu altı ilin köylerinin ortalama 14 ü tek 
kişinin, 20 si bir ailenin, 7 si de bir sülâlenin
dir. 

Altı ilin çiftçi aile yekûnu 380 980 dir. Hiç 
toprağı olmıyan çiftçi ailesi ise 130 027 dir. Ve 
ortalama oranı % 35,5 tir. Bu topraksız ailele
rin büyük bir kısmı ya geniş arazi sahiplerinin 
yanında, ya da kasaba ve şehirlerde oturduğu 
halde köylerde toprağı olan toprak sahipleri
nin arazilerinde tarım işçisi, ortakçı ve kiracı 
olarak çalışmaktadır.» 

A. P. Sözcüsü; «Topraksız çiftçi aileleri 
içinde ancak 89 bin kişidir. Ve çiftçi aileleri
nin % 3,8 ini teşkil etmektedir.» diyor. Köy iş
leri Bakanlığının hazırladığı etütlere göre ise, 
bütün Türkiye değil, yalnız altı ildeki toprak
sız çiftçi ailesinin 130 bin olduğu ve % 35,5 ol
duğu kaydediliyor. 

Köy işleri Bakanlığının yaptığı en olumlu 
çalışma, köy envanter etütlerini hazırlamak ol
muştur. Şimdi altı ile ait etütler vardır. Bütün 
iller tamamlanırsa gerçekten Türkiye'yi, Türk 

köylerini sosyal, ekonomik ve bütün yönleriyle 
anıma fırsatı doğacaktır. Ve bu Türkiye'nin 
ileceğine bir ışık tutacaktır. 

Bu altı ilin envanteri, bir anlamda, bütün 
Türkiye'yi yansıtmaktadır. Bu bakımdan altı 
lin köylerinin ekonomik ve sosyal yapıların-
lan söz etmekle bütün Türkiye'den, bütün 
Türk köylerinden söz etmiş olacağız. Çünkü 
arada bölge farkları olmakla beraber, Türk köy
lüsünün büyük çoğunluğunun durumu her yer
le yoksul, perişandır. 

Altı ilin toprak durumu ortalamasında top
raksızların oranı % 35,5 tir. Ve bunlar da bü
yük çoğunlukla tarım işçisi, ırgat olarak çalış
maktadırlar. 

Altı ilin 4 000 köyünden, 1 000 inde hiç 
içme suyu yoktur. Bu köyler su ihtiyaçlarını 
sarnıçlara biriken kurtlu yağmur sularından, 
dere ve gölden, ya da çevre köylerden kadınla
rın, çocukların sırtlarında taşımalariyle sağlan
maktadır. 1 000 köyde de sular yaz mevsimin
de azalmakta, büyük sıkıntı çekilmektedir. 

Su meselesi, bilhassa Doğu illerinde bir dâ
vadır. örneğin Urfa ilinde büyük bir meseledir. 
Viranşehir ilçesinin Ceylânpmar bölgesinde 12 
artezyen kuyusu açılması karar altına alınmış, 
1964 te 6 kuyu açılmış, fakat motor temin edil
mediğinden su tevziine başlanmamış, kuyular 
bugüne kadar kapalı vaziyette bırakılmıştır. 
B'i yüzden bura halkı yazm sulak yaylalara 
<x'6ç etmekte, dönüşte de şiddetli arazi ihtilâf
ları yer almaktadır. 

Altı ilin okuma yazma ortalaması % 15,25 
tir. Okuma - yazma bilmiyenler ise % 84,75 ora
nındadır. 4 000 köyün yarısına yakın miktarda 
okul yoktur. Okula devam eden 160 bin öğren
ciden 7 000 i ortaokula, 3 000 i liseye, 500 ü 
de üniversiteye devam etmektedir. 

Altı ilde 105 köyde sıtma, 406 köyde trahom, 
179 köyde cüzam ve 145 köyde yerleşmiş verem 
hastalıkları vardır. 4 000 köyde ancak 102 ebe, 
285 sağlık memuru ve 135 köyde de telefon var
dır. 

Altı ilde 4 000 köyün 3 000 i tezek, 300 ü 
samanla ısınmaktadır. 

Yine altı ilde köylerin % 95 i kandil, çıra 
ve gaz lâmbasiyle aydınlanmaktadır, 
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; Hükümet programında : 
«Tarım kredisi, Türk köylüsünü kalkındır

manın Önemli vasıtalarından biridir. Çiftçimiz 
halen Ziraat Bankasına ağır şekilde borçlandırıl
mış durumdadır1» denmektedir. 

Gerçekte ise, köylerde faizcilik halkın be
lini bükmekte, tefeciye çok yerde % 100 faiz 
verilmektedir. Banka ise kredileri tüccara ver
mektedir. 1960 yılı sonu tarım kredi koopera
tifleri ortaklarına verdiği krediler şöyledir : 

118 993 kişi bir yılda ortalama 167 şer lira, 
33 497 kişi bir yılda ortalama 88 er lira, 

148 622 kişi bir yılda ortalama 281 er lira 
kredi almışlardır. 

1964 te ise Ziraat Bankasının müstahsıla 
doğrudan doğruya verdiği krediler : 

220 698 kişi bir yılda ortalama 74 lira, 
485 836 kişi bir yılda ortalama 220 lira, Ye

kûn : 16,5 milyon lira tutuyor. Oysa aynı ban
ka 246 kişiye 28,5 milyon lira kredi açmıştır. 

Plân «Ekonomide fiyat istikrarının sağlan
ması için harcanacak çabalarda fiyat dalgalan
malarının, üretici üzerindeki olumsuz etkisi göz 
önünde tutularak, tarımda üretimi artırabilmek, 
çiftçiyi daha yüksek bir gelir düzeyine, eriştir
mek amacı güden bir fiyat politikası uygulana
caktır.'» demektedir. 

Oysa bir örnek olarak söylüyorum, bu yıl 
Ege tütün piyasasında tütün ekicisinin emeği 
insafsızca çiğnenmiş, yetiştirdiği tütün için yap
tığı masrafı dahi kurtaramamış, aldığı kredi 
toprak kirasına bile yetmemiştir. Çünkü fiyat
lar, iki liraya kadar düşürülmüştür. Fiyatlar, 
randıman esasına göre tesbit edilmemiştir. 

Plân : 
: «Köy kademesinde sağlanan ilköğretim ki

şileri hayata ve çevrelerine hazırlıyan program
lar içerisinde verilecektir.» 

«Köy ilkokul mezunlarının yukarı eğitim 
kademelerine devam edebilmelerini sağlıyacak 
yeter sayıda burs imkânları artırılacaktır.» de
mektedir. 

Oysa Millî Eğitim Bakanlığı, köy ilkokul ço
cuklarına A, B, C, okutmakta direnmektedir. 
Köy ilkokul mezunlarının yukarı, eğitimi üze
rinde ne Millî Eğitim Bakanlığı, ne de Köy İğ
leri Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Genel Mü
dürlüğü ilgilenmektedir, | 

. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün köylü
nün eğitimi ile ilgilenmesi Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı iken mümkündü. Şimdi ise mad
deten imkânsızdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının köylerde 60 000 
in üstünde öğretmeni vardır. 60 000 öğretmen 
ise, 60 000 halk eğitimcisi demektir. Köy İşleri 
Bakanlığının ise, sadece her ilde ve ilçede 1 000 i 
geçmiyen halk eğitim başkanı ile müdürü var
dır. Bunlar şehirlerde otururlar, işin formalite
sini kovalamaktan öteye geçemezler. 

Yine ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
her okul birer halk eğitimi merkezidir. Bir 
ilkokul, bir ortaokul, bölge okulu, öğretmen 
olculu,, sanat enstitüsü, teknik okul, lise, üni
versite çevresinin çevresindeki köylerin bir kül
tür merkezidir. Değilse, getirilmesi mümkün
dür. Köy İşleri Bakanlığı ise bu hizmetten mah
rumdur. 

Köy öğretmeni köylüyle kader birliği kur
muştur. Yeni bir halk eğitimcisi aramaya ge
rek yoktur. Bu da ancak halk eğitimini Millî 
Eğitim Bakanlığının yürütmesiyle' mümkündür. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (T. 1. P. sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Halil Balkıs, buyuran efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, program gereğince, 
Toprak îskân Umum Müdürlüğü üzerindeki 
görüşmeler de, Köy İşleri Bakanlığı bütçesi 
müzakere edilirken yapılacaktır. Ve fakat, îmar 
ve İskân Genel Müdürlüğü bütçesi daha sonra 
îmar ve îskân Bakanlığı Bütçesinin kabulü sı
rasında Yüce Meclisin oyuna sunulacaktır. Bu
yurun Sayın Balkıs. 

A. P. GRUPU ADINA HALÎL BALKTS 
(Urfa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; kıymetli Bakan, güzide Bakanlık erkânı; 
Köy İşleri Bakanlığının 1967 yılı bütçesi hak
kında Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş, 
temenni ve temenni mahiyetindeki tenkidleri-
mizi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere Köy 
İşleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Halk Eğitim Genel Müdürlüğü, Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdür
lük Köy Yolları Kuruluşu, Enerji ve Tabiî 

I Kaynaklar Bakanlığına bağlı İçme Suları Dai-
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resi ve Köy Elektrifikasyon Servisi ile İmar 
ve İskân Bakanlığına bağlı Toprak ve İskân 
İşleri Genel müdürlükleri Köy İşleri Bakanlı
ğı bünyesinde birleştirilerek köyün alt yapı te
sisleri bir elden ve köylü ile clele vererek top
lum kalkınması metotlarına göre yürütmek ve 
gerekli koordinasyonu sağlamak maksadiyle 
köy hizmetlerini bir 'bakanlık 'bünyesinde top
lamak suretiyle dağınıklıktan kurtarılmış, 
koordine bir çalışma imkânı hazırlanmış, hiz
metlerde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bunun 
yanında daha ehemmiyeti haiz köycülük saha
sına giden alt yapı hizmetlerinin yol sahasında 
öncelik ve yaygınlık kazanması, müstakil ihti
yaçların meydana çıkarılmasiyle teşkilâtın dü
zenlenmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Bakanlık : Köy yolları, köy içme ve kul
lanma suları, köy elektrifikasyonu, Anayasa 
ve 4753 sayılı Kanun gereğince topraksız veya 
toprağı az çiftçilere toprak temini, sulama, 
arazi ıslahı, toprağın verimliliğini artırmak 
•maksadiyle toprak etüt ve tahlillerini yapmak 
gibi vazifelerle görevlidir. 

Bugün Türkiye'de 35 553 köyde yaşıyan 22 
milyon vatandaşımızın % 80 inin yoldan mah
rum olduğu Yüce Meclisin malûmudur. 

•Bu 35 553 köyden ancak 8 833 ünün 
yolunun mevcudolduğu, geri kalan 2G 720 kö
yün il, ilçe ve bucaklara ekonomik ve turistik 
merkezlere, Devlet ve il yollarına bağlanmasını 
temin edecek 132 373 kilometre köy yolu ağı
nın yapılmasına zaruret olduğu bir vakıadır. 

Bu miktar köy yolunun ikmali için yılda 
5 000 kilometrelik yol yapmak suretiyle tak
riben 25 yılda ikmal edilmesi plân hedefi ola-
ra'k kabul edilmiştir. Ancak her yıl 5 000 kilo
metre yolun yapılabilmesi için mevcut gü
cün kifayetsizliği ve yeteri kadar ödenek im
kânının sağlanamaması bizi böyle bir plân hc-
defineden maalesef uzaklaştırmaktadır. 

Mevcut güc ve kaynaklarla yılda ancak 
2 000 kilometre yol yapılabileceğine göre 
132 373 kilometrelik yolun 66 yılda yapılabilece
ği anlaşılmaktadır. 

Bütçe Encümeni raporunun tetkikinden de an
laşılacağı üzere elde mevcut emanet gücün çalış
tırılabilmesi için asgari 215 'milyon 140 bin lira
ya ihtiyacolduğu buna karşılık 6,3 milyon dolar

lık yeni alınacak makinalar için ilk taksit tutarı 
36 milyon lira çıkarıldıkta, 179 milyon 140 bin 
liraya asgari bir . ihtiyaeolduğu anlaşılmak
tadır. 

Grupumuz hizmet bakliyen 26 bin 720 kö
ye, yekûn olarak 132 bin 373 kilometre yolun 
en kısa zamanda yapılmasını sağlamak için 
Y.S.E. Genel Müdürlüğüne tasarladığı işleri 
yapabilmesi için Devlet bütçesinden istediği 
2-15 milyon liranın temin edilmesini arzu ve 
temenni etmektedir. 

Memleketimizde büyük topluluğu refaha 
kavuşturacak olan yolun yapılması halinde 
okul, cami, kütüphane, sağlık tesislerinin da
ha çok ve ucuz yapılacağına ve mahsulün pa
zarlara heder olmadan sevk ve pazarlarda bol 
ve ucuz mal bulunması imkânı hâsıl olacağına 
ve bu çok satıştan köylü vatandaşlarımızın 
daha çalbuk, kalkınacağına inanmaktayız. 

Köy İçmesularma gelince : Köy İçmesu-
ları Dairesi Başkanlığı 6200, 7478 ve 178 sayılı 
kanunlara göre köy ve askerî garnizonlara iç
me ve kullanma suları teminle görevli olup 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı Y.S.E. Genel Mü
dürlüğü bünyesinde olan bu Daire, memleketi
mizin bütün köyleriyle, nüfusu 3 hinden az ka
sabalarda ve askerî garnizonlara içmesuyu 
temin edebilmesi için lüzumlu proje ve inşaat
ları yapma'k ve tesisleri meydana getir/inekle 
görevlidir. 

1967 yılı bütçesinde 200 milyon lira har
canması öngörülmüş olup bu meblâğla takri
ben 2 800 üniteye içmesuyu temin edileceği, 
köy içmesuyu dâvasının halli için yılda 350 
milyon lira harcamak ve ortalama 3 bin ünite
ye içmesuyu temin etmek şartiyle, 15 yılda ik
mal edileceği tahmin edilmektedir. Görülüyor 
ki vatandaşın bir bardak temiz , suyu içelbil-
mesi için daha senelerce beklemesi icabet-
mektedir. 

Yine grupumuz Hükümetten köy içmesuyu 
dâvasının 3 - 5 sene içerisinde çözümlenmesi
ni ve bu konuda gerekli tahsisatın konularak 
lüzumlu tedbirlerin alınmasını rica ve temen
ni eder. 

Zira memleketimizde halen 15 milyon köy
lü vatandaşımızın içmesuyundan kısmen veya 
tamamen mahrum olduğu göz önüne alınırsa 
meselenin şümul ve vüs'ati kendiliğind'en or
taya çıkmış olur. 
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Hâlâ kilometrelerce uzaklardan su taşıyan 
köylülerimizle, hâlâ kurtlu su içen köyleri
mizin mevcudiyeti kalbimizi yaralıyan acı bir 
vakadır. 

1966 ve 1967 yıllarında Hükümetin Dicle -
Fırat arası köylerini özel surette ele almış ol
ması ve bu mıntakada yaşıyan yüzbinlerce 
vatandaşımızın asırlar boyu çektiği ıstırabı 
gidermek hususunda isabetli bir müdahale ile 
Adalet Partisi Hükümetinin gösterdiği özel 
alâka Dicle - Fırat arasında yaşıyan çilekeş 
Urfalı ve Mardinli vatandaşlarımızı çok mem
nun ettiği gibi grupumuz da bunu gayet ye
rinde ve olumlu karşılamış ve bundan sonraki 
senelerde de bu bölgeye daha fazla ağırlı'k 
vererek en kısa zamanda Urfalı - Mardinli va
tandaşlarımızın içinde bulundukları tahammül 
edilmez sıkıntılardan kurtarılmasını rica 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizde köy 
elektrifikasyonu probleminin en kısa zamanda 
yani 30 - 35 yılda çözümü için asgari 15 milyon 
liralık yılda 1 000 köyün elektriklenmesini ge
rektirmektedir. Mevcut imkânlar göz önün
de bulundurularak problemin 70 - 75 yıllık 
bir sürede tamamen çözümünü sağlıyacak şekil
de bu yatırımın yarısı olan yılda 75 milyon lira 
ile takriben 500 köyün ele alınması lâzımgelmek-
tedir. 

Köy elektrifikasyonu programının finansman 
yönünden ele alınarak Türkiye'de istihlâk edilen 
enerjinin beher kilowatmdan bir kuruş, köy 
elektrifikasyonu payı alındıkta en az 50 milyon 
lira sağlanması mümkündür. Buna göre gerekli 
tedbir ve kanun tasarısının Meclislere şevkini za
ruri görmekteyiz. 

Diğer taraftan halen sayısı 587 yi bulan elek
trikli köylere ait tesislerin işletme ve bakım işle
rinin ele alınması, köy elektrifikasyonu için tah
sis edilen ödeneklerin bakım faaliyetlerine dahi 
kifayet etmemesi sebebiyle büyük para ve feda
kârlıklarla kurulabilen köy tesislerinin çok kısa 
bir zamanda kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmaz 
olacaktır. 

Özellikle' belirtilen ödenek kifayetsizlikleriyle 
işletmeye açılmış bulunan köy elektrik tesisleri
nin işletme ve bakım işlerinin vakit kaybedilme
den koordine bir şekilde ele alınması ve gerekli 
ödeneğin sağlanmasını arzu ve temenni etmekte
yiz. 

22 milyon köylümüzün aydınlığa kavuşturul
ması ve hudut köylerimizin biran evvel elektrik
lenmesi Hükümetin bu konuya ciddî bir ağırlık 
vermesi ile mümkündür. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü: 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ge

nel bütçeye dâhil olup anahlzmet kanunları 4753 
ve 5618 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ve 2510, 5098 sayılı İskân Kanunlarıdır. 

Genel Müdürlük şimdiye kadar: 5 974 köyde 
çalışılarak 363 bin 707 aileye 215 milyon 876 bin 
86 lira borçlandırma bedeli karşılığı 18 milyon 
344 bin 562 dönüm arazi dağıtılmış ve bu aile
lere 21 milyon 31 bin 432 lira kuruluş ve işlet
me kredisi verilmiş ve 7 milyon 280 bin 934 dö
nüm arazi Hazine adına tescil ettirilerek (Rezerv) 
olarak elde bulundurulmaktadır. 

1945 - 1960" yılları arasında yapılan toprak 
dağıtımından doğan aksaklıkların sebepleri ve çö
züm yolları tesbit olunmuş, bu idari ve teknik ek
sikliklerin giderilmesi için mevzuat çalışmaları 
yapılmakla beraber Anayasa, 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ve Tüzüğü uyarınca 
bütün yurtta dağıtım imkânı olan yerlerde plân
lı ve projeli ve imkân bulunmıyan yerlerde mev
zuat uyarınca toprak dağıtımına geçilmiştir. Bu 
dağıtımlarda öncelik 7 milyon 280 bin 934 dö
nüm Hazine arazisine verilecek ve 3 yılda takri
ben 1 500 köyde çalışılacağını öğrenmiş bulun
maktayız. 

1967 yılında 17 köyde, daha sonraki yıllarda 
10 köyde toprak etütleri, toprak ve su kaynak
ları developmanı, zirai plânlanma ve araştırma 
plân ve projeleri hazırlanarak 1967 yılında 2 200, 
sonraki yıllarda ise 1 300 ailenin topraklandır
maları ve donatılmaları ve kredi ihtiyaçlarının 
karşılanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yine şimdiye kadar 5 974 köyde 25 milyon 
155 bin 274 dönüm mera ve yaylak köy kasaba 
ve şehir tüzel kişilikleri adına münferiden veya 
müştereken tahsis edilmiş olduğunu ve buna de
vam edileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. 

1967 yılında 10 köyde kendi evini yapana yar
dım metodu araştırması yapılacağını ve beş yıl
da 3 520 aileye 3 520 ev ve 440 zirai yapı inşa 
edileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmakta
yız. 
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Köy kalkınmasında müessir olan köy koope
ratifçiliğini teşvik ve kurulanları destekleme ko 
nusunda Genel Müdürlük bünyesinde 1965 ve 
1966 yıllarında başlıyan çalışmalarla 300 köy ko 
operatifi ele alınmış bu kooperatiflerde eğitir. 
ve organizasyon çalışmalarına girişlldiği bu koo 
peratiflerin projelerinin gerçekleşebilmesi içli 
muhtaç oldukları finansmanın tem'ni iç'ln orta! 
ların yurt dışına gönderilmesi çalışmaları yapı 
larak, dış memleketlere 1 837 ortağın gönderil
diği ve 1967 yılında Genel Müdürlükçe 16 çalij 
ma merkezi kurularak çalışmalara daha yavgıı 
ve etkili olarak devam edilecek Grupumuz ta
rafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

13 bin 270 orman içi veya kenarı köyün 6 776 
sı etüdedilerek, bunlardan 4 051 nin yerinde kal
kınabileceği, 2 336 nın da yerinde kalkınamaya
cağı ve 359 da her iki şekilde uygun olduğu Ge
nel Müdürlükçe tesbit olunduğu Orman Kanu
nuna göre kalkındırma fonundan şimdiye kadar 
ziraat, hayvancılık, el sanatları ve kooperatifle
re yardım olarak mahallî ziraat bankalarına 
12 883 869 lira kredi gönderilmiş ve bundan 
5 559 333 lira köylüye aynî olarak intikal etti
rildiği, ayrıca orman içi köylerde seçilen kursi
yerlere halıcılık öğretilerek sanat ve gelir sahi
bi olmalarını sağlama hususundaki çalışmalarını 
Grupumuz memnuniyetle karşılamıştır. 

Yukarda arz ve izah ettiğimiz Köy işleri Ba
kanlığının bünyesinde toplanan hizmetlerin 
memleketi mazin anadâvaları ve topyekûn kalkın
mamız mahiyetinde olduğu ve köyün ve köylü
nün kalkınmasiyle memleketimizin topyekûn 
kalkınmasını sağlıyacak nitelikte bulunduğu 
Yüce Meclisin malûmudur. Bu hizmetlere daha 
müessir ve daha şümullü ehemmiyet verilmesini 
rica ederiz. 

Maruzatıma son verirken Sayın Bakan ve il
gililerden : 

1. Suriye'deki vatandaşlarımızın gayrimen-
kullerine Suriye Hükümetince el konulmasına 
mukabil, Hükümetimizin de Suriye uyruklu kim
selerin gayri menkullerinin toprağa muhtaç va
tandaşlarımıza intikalinin acilen sağlanması hu
susunda kanuni tedbirlerin alınmasını. 

2. Köy îşleri Bakanlığı kuruluş ve teşkilât 
Kanununun biran evvel Meclislere şevkini. 

3. Köy yolları yapım ve onarımında 222 sa
yılı Kanun gereğince vilâyetlerce köy yollarına 
ayrılan % 10 hissenin artırılması hususunun te
minini. 

4. Millî Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanlık
larının okul, sağlık ocakları ve orman işletme
leri zımnında yaptıkları yollarda Köy İşleri Ba
kanlığı ile koordine çalışılarak köy yolu yapıl
masına yardımcı olmalarının sağlanmasını. 

5. Köy yollarının yapılmasında köylü yar
dımlarının azlığı veya çokluğu nazara alınarak 
köylü yardımlarının az veya mümkün olmıyan 
bölgelerdeki köy yollarının geriye bırakılmıya-
rak hizmetin yardımdan ziyade ihtiyaca göre ol
duğu hususunun nazara alınmasını. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, bu sene 
Toprak îskân Umum Müdürlüğünü daha ço'k 
meşgul edecek olan bir husus vardır ki, bu da 
bilhassa Urfa'da bahis konusudur. Halen Hazine 
tarafından tesbit edilmiş 200 bin dönüm arazi, 
daha evvel çiftçilere dağıtılmış, fakat bilâfhara 
yanlış dağıtılmış olması dolayısiyle Hazineye 
iade edilmişti. Burada 200 bin dönüm arazi mev
cuttur ki, bunun 1 000 aileye dağıtılması lâzım-
geliyordu. Yine Viranşehir'de 300 bin dönüm 
arazi de Hazine namına kısmen müseccel ve şu-
yulu olduğu da Bakanlık tarafından bilinmekte
dir. Bü 500 bir; dönümlük arazinin çiftçiye inti
kali halinde, 5 bin kişilik aileyi kurtarmak bahis 
mevzuudur. 200 bin dönüm arazi zaten tesbit 
edilmiş ve ayrı ayrı tefrik edilmiştir. 300 bin 
dönümün de bu sene Umum Müdürlükçe tesbit 
edilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak 
200 bin dönüm arazinin derhal dağıtılması müm
kün olduğuna, göre, bunun derhal dağıtıma ge
çilmesi hususunu istirham ediyoruz. 

Geriye kalan 300 bin dönümlük araziye ge
lince, bu Hazine ile şahıslarla alâkalıdır. Bunla
rın mahkeme kararı ile tesbit edilip, şuyuun 
izalesi lâzımgelir. Bunun süratle yapılmasında 
fayda ummaktayız. Bu yapıldığı takdirde, Urfa 
gibi bir yerde 5 bin ailenin istikbali kurtulaca
ğına göre, Sayın Bakanlık erkânından bunun 
âcil tedbir olarak ele alınmasını istirham ediyo
rum. Bu vesile ile 1967 bütçesinin millete, Dev
lete, memlekete, Bakanlığa ve Bakanlık erkânı
na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi şahsım ve Grupum adına hürmetle selâm* 
larım. (A. P. sıralarından alkımlar.) 
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BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın ı 
Ali Karahan, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALI KAPvAHAN 
(Hakkâri) — Sayım Başkan, muhterem millet
vekilleri; müstakil bir ünite olarak karşımız
da görmek istediğimiz Köy İşleri Bakanının 
üç, dört . bakanlığın masasında yedek oturma
sı, bizim ehemmiyetle üzerinde, durduğumuz 
köy dâvasına lâzımgelen cilddiyeti henüz ve
remediğimiz mânasına alınmaktadır. Köy iş
leri Bakanlığı, Hükümet idaresinde köye yak
laşmak zihniyetinin bir tezahürü olarak doğan 
bir Bakanlıktır. Bu Bakanlık henüz teşkilât ka
nunu na kavuşmadıkça, iki üç bakanlığın bün
yesinde bütçesini konuşuruz ve karara bağla
rız. Rahmetli) Büyük Atatürk'ün; «Köylü efen-
dimizdir.» sözü, asırlar boyunca hudutlarda 
fütuhat yapmış, bu vatandaşlarımızın bütün fü
tuhat neticesi döndükleri yuvalarına bizim 
henüz medeni hiçbir şey götüremediğimiz aşi
kârdır. 40 000 i aşkın köy ünitesi ortaçağ ha
yatını yaşıyan 18 milyonun üstündeki vatan
daşlarımızın hayatıdır. Bunlara süratle gitmek 
ve bunları asrın medeni ihtiyaçlarına kavuş
turmak Hükümetin birinci vazifesi olmalıdır. 
Vatandaşlardan feragat istenirken, hükümetle
rin de vatandaşlara mütekabildi vermesi lâ
zımgelen birtakım görevlerin olması lâzımgelir 
ve Hükümet bunu ciddiyetle ele almalıdır. Kö
yün yolu, suyu, elektriği gibi, hakikaten dün
yanın hallinde muvaffak olduğu mevzuları üze
rinde kim derdi ki, henüz köyün suyunu düşün
mekteyiz. öyle köyler vardır ki, kışın kar yağ
mazsa, eğer o karı dehlizlerde su haline if
rağ etme imkânına köylü kavuşmazsa, o köy 
Kcrbelâya döner, o köyün insanları yazın sıı-
cağmda su, su diye bağırır. Ve bu köyler par
makla sayılmıyacak kadar az dcğ'lldir. Bölge, 
mmtaka ve ünite zikretmek suretiyle Türkiye'
de içecek su bulamıyan, ırmak suyunu içen, 
bunu bulamayıp kurtlu su içen pek çok köylü 
vatandaşımız vardır. Hükümetin bu mmtaka-
ları hassasiyetle takibedip, tesbit edip bunla
rın en kısa zamanda su dertlerini halletmeleri 
en âlicenap bir hareket olur kanaatindeyiz. 

KÖy suyu derken, büyük bir ekseriyeti or
man bölgelerinde iskân ed'ılmiş köylü vatan
daşlarımızın, Anayasamıza haklıca koyduğu
muz orman suçlarının af edilmemesi hükmüne | 

hürmet ediyoruz, ama orman içine iskân edil
miş köylünün maişetini ne ile temin edeceğini 
düşünmemekteyiz. Bu köylere yani, orman içi 
iskân edilmiş köylerde, muhterem Köy İşleri 
Bakamımızın küçük el sanayiini tahrik etmek 
suretiyle, yaşıyan vatandaşların maişet dâva
sında orman yerine emeğinden intifa etmek su
retiyle, emeği ile geçinir hale getirmek mecbu
riyetinde olduğumuzu ve bu yolda, ilgililer mu
vacehesinde, teşebbüste bulunmasını cani gö
nülden istirham etmekteyiz. Adıyaman'ın Ger
ger, Çelikhan mıtakası, söylesem arkadaşlarım 
Hakkâri diyeceğim, kazalarında dahi köy haya
tı bulunmıyan ve köylerinde hakikaten ilkel 
çağın en iptidai şekli cereyan eden bu bölge
lerin süratle emek sarf etmek suretiyle mem
leketin kalkınmış bölgeleri seviyesine getirmek 
yolunda büyük yardımlarını Hükümetten bek
lemekteyiz. Sayın Köy işleri Bakanımız ve bil
hassa bünyesinde Yol, Su, Elektrik Umum Mü
dürlüğü olarak mevcudiyetini kanunen göste
ren bu teşekkülün bu iki sene içinde büyük 
enerjiı ve hamle sarf ettiği muhakkak olan bir 
gerçektir. Bilhassa memleket gerçeklerini, iş
gal ettiği, mevkiden evvelki devirlerde gayet 
iyi bilen bir umum müdürün bu tesisin başın
da bulunuşu, memleketin köy dâvasında yol, 
su ve elektrik mevzularını kısa zamanda im
kânları içinde halledeceğinin bir müjdesi ola
rak kabul etmekteyiz. 18 milyon insanın ra
hat yaşıyabilmesi ve hakikaten emeğinin de
ğerlendirilebilmesi) için onu yurt dışına çalış
mak için gönderme mevzuunun bizim için acı 
olduğunu söylemek ve itiraf etmek mecburiye
tindeyiz. Köylüyü kendi işgal ettiği toprak 
üzcrir.ıde toprak sahibi yapmak, işletme kre
dileriyle emeğini kendi ata yuvasında maişe
tini temin edecek hale getirmek hepimizin 
Parlâmento olarak ve Hükümet olarak vazife
mizdir. Bu sebeple Köy İşleri Bakanlığı hak
kındaki temennilerimiz; teşkilât kanunu sü
ratle getirilmek suretiyle bu Bakanlığın müs
takil hüviyetine kavuşturulması, el sanayiinin 
orman içi köylerine süratle intikali suretiy
le köylünün ormana tasallûdctmcmek suretiyle 
emeğinin iş sahasında değerlendirilmesi, su 
dâvası hakikaten Kerbelâ mânasına gelen ve 
büyük bir dert olan, yazın feryatlarını duydu
ğumuz köylü vatandaşlarımızın öncelikle ve 
süratle suya kavuşturulması, küçük köylerin 
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tevhidi suretiyle köy ünitesinin Köy Kanunu 
hükümlerine 'göre göz önüne alınarak köyün 
kalkınmasının temininin büyük bir mevzu oldu
ğu kanısındayız. Bu sebeple Köy İşleri Bakan
lığı bütçesinin muhterem Bakanlığa, Türk Mil
letine ve bütün köylü vatandaşlarımıza hayır
lı olmasını temenni eder, hepinize hürmetler 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
liste temsil edilen bütün parti grupları birer 
defa konuşmuş bulunmaktadırlar. Şimdi ikin
ci defa olarak C. H. P. Grupu adma Sayın 
Mustafa Uyar söz istemiştir. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçiyo
ruz. 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın Ali 
Karcı, tekrar ikinci defa söz istemiştir. Buyu
run. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikin
ci defa söz alışımın nedeni, 23 . 12 . 1966 tarihin
de burada T. I. P. Milletvekillerinden Kemal 
Ncbioğlu arkadaşımızın YSE Genel Müdür
lüğü bünyesinde işçi olarak çalışanlara bâzı il
lerde maaşlarının verilmemesini ifade etmesin
den sonra aradan bir gün geçmesi üzerine Sayın 
Avcı'nm gündem dışı bir konuşmasiyle buna 
verdiği cevaptır. 

Arkadaşımız yaptığı konuşmada, bâzı illerde 
bulunan işçilerin ücretlerini alamadıkları iddi
asına karşı Sayın Avcı, illere YSE Genel 
Müdürlüğünce gönderilen paralarla, işçilerin 
hangi, aylık ücretlerinin tediye edildiğini 
söylememekle, bir nevi maalesef demogoji yo
luna sapmıştır. Çünkü, genel hükümler daire
sinde konuşmuştur. Gerçekte gönderildiğini bil
dirdiği bu paralarla geçmiş işçi ücretleri iki ay 
veya daha fazla bir süre geçtikten sonra ödene-
bilmiştir. Oysa, 3008 sayılı İş Kanununun 19 ncu 
maddesi aynen şöyledir : «İşçi ücreti en geç 
haftada bir tedavülü mecburi para ile ödenir. 
Ancak işçinin muvafakati ile bu müddetin iki 
hafta veya bir ay olarak tesbiti caizdir. Devlet, 
vilâyet ve belediyelerle, bunlara bağlı müessese
lerde çalışan işçilerin ücretleri ayda bir verile
bilir.» Kanunun hükmü bu. 

Arkadaşımızın gündem dışı konuşmasını ge
rektiren telgraflarından bir tanesi de şu; Ma
latya'dan gönderiliyor, Bayındır İş Sendikası 

gönderiyor; «Maaşlarımızı alamadık, konuşma
nızı umutla" bekliyoruz.» Konuşmadan sonra 
arkadaşımıza Malatya'dan gönderilen telgraf 
şu; «Maaş durumunu Mecliste savunduğunuzu 
minnetle dinledik. Söyledikleriniz tamamen ger
çeğe uygundur. Bir hafta önce büyük çabalarımız 
neticesi ancak Ekim maaşımızı koparabildik. 
Kasım, Aralık maaşlarımız» - yani iki aylık 
maaşları - «içeride olup yılbaşı ikramiyemizin 
verilmesi şüpheli. Sayın Osman Avcı gerçeğe 
rağmen Parlâmentonun gözünü boyamaya çalı
şıyor. Bu yıl tek bir maaşı dahi zamanında 
alamadık. Perişan ettiler bizi. Bu telgrafımızı 
Mecliste aynen okuyabilirsiniz. Hiç çekinmiyo
ruz. Zira çekinecek durumumuz kalmadı.» 

Sayın milletvekilleri, gönderilen bir mektubu 
okuyorum: «22 . 12 . 1966 günü Mecliste gün
dem dışı yapmış olduğumuz konuşmada YSE ' 
isçilerinin aylıklarını alamadıklarını, bunun 
nedenlerini Köy İşleri Bakanına sormuştu
nuz. 23 . 12 . 1966 günü Bakan verdiği cevap
ta sizin yalan söylediğinizi Büyük Mecliste 
beyan etti. Halbuki, biz Sayın Bakanın, Ba
kan koltuğunda oturarak hakikatleri konuşma
sını beklerdik. Meselâ Burdur Y. S. E. iş
çileri....» (A. P. sıralarından «dedikodular» 
sesleri) Gelen mektupları aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
TURGUT NtZAMOĞLU (Yozgat) — Ona 

bakarsanız bize de mektuplar geliyor. 

BAŞKAN — Başkan da dinliyor efendim si
zin dinlediğiniz kadar. Icabedcrso Başkan mü
dahale eder çok rica ederim. (A. P. sıraların;^ 
dan «bizde de mektuplar var» sesleri)Efendim 
siz de onları okursunuz, icabederse, sırası gelir
se. Münasebetini Başkan takdir eder. 

Buyurun Sayın Karcı. 
ALİ KARCI (Devamla) — Teşekkür ede : 

rim Sayın Başkanım. 
«... Burdur YSE işçileri, Ekim 1966 istihkak

larını... Aynı aya ait ikramiyelerini, Kasım 1966 
ayı istihkaklarını ve belki de Aralık 3966 ayına 
ait istihkak ve ikramiyelerini alamamışlardır. 
Evet, Köy İşleri Bakanlığı YSE işçilerine para 
gönderiyor. Fakat, bu paralar A. P. li il daimî 
encümen âzalarının ve işgüzar valilerin himmet
leri ile A. P. Hükümetinin bayraktarlığını yap
tığı mütaahhitlere verilmektedir, işçi istihkakı 
diye tahsisat çıkarılmasına rağmen. YSE işçileri, 
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bakkala, kasaba, ev sahibine karşı rezil olmakta 
hattâ aç durmaktadırlar. Bu gerçeği, bir Bakan 
Meclis kürsüsünden yalanlamaya kalkışması örte
mez. Bu işyerlerinde kanunsuz bir hareket ol
duğu zaman, Sayın Bakan hiç suçlu aramaya koş
turmasınlar.» 

Yine aynı konuda 48 imzalı bir bildiri : 
«Biz, Burdur YSE ti Müdürlüğü işçileri, 

Sendika görevlileri ve Antalya Yol - tş Sendikası 
Başkanı, bu gece Burdur'da toplanarak; Burdur 
YSE ti Müdürlüğü işçilerinin aşağıda madde 
madde sıraladığımız problemlerini halletmeye ka
rar verdik. 

Bu problemleri halletmek, için, Anayasa ve 
yasaların bize tanıdığı dilekçe, toplantı, gösteri 
yüryüşü, grev ve hâkime başvurma haklarımız 
başta olmak üzere, demokrasi anlayışının verdiği 
bütün imkânlardan faydalanacağız. 

Aylardır, sefaletimizin sorumluluğunu duy
mak ihtiyacını hissetmiyen, toplu iş sözleşmemizin 
tam tatbikinden doğacak yaşama rahatlığımız 
bir yana, hak edilmiş ücretlerimizi dahi ödemiyen 
sorumlulara, yukarıda bahsettiğimiz hareket ve 
tasarruflara başlamadan önce son bir defa ve top
luca seslenmek amaciyle bu, «Bidiri - isteklimizi 
kaleme aldık. 

Bu, «Bildiri - istek» imizi okundukta şunun 
iyi anlaşılmasını istiyoruz: Şimdiye kadar günü 
gününe verilmesi gereken istihkaklarımızı ver
memek suretiyle bunların her birini bir problem 
haline getirenler, bugünkü durumu tamamen suni 
bir şekilde para'mak gayret ve garabetini göste
renler, bu seneki terfi ve toplu - iş sözleşmesi me
selelerimiz gösterdiğiniz anlayışsızlık ve hattâ 
bilgisizliğe rağmen malûm olduğu ürere sizlerin 
arzuladığınız gibi değil, bizim istediğimiz şekilde 
neticelenmiştir. Bu kere de gene topluca hare
ket ederek haklarınızı alacağız ve daha doğrusu 
hak edilmiş haklarımızı mutlaka alacağız. 

Şimdiki halde problemlerimiz şunlardır : 
1. Atclye personeli Kasım 196G ayı istihkakı, 

yol ve diğer personelin Ekim 19G6 ayları istih
kakları ile, Ekim 19G6 ayı ikramiyeleri halen 
ödenmemiştir. 

Şimdi 28 Aralık 1966 gününde bulunduğumu
za göre ve bundan sonra da ücretlerimizin öden
mesinin bir garantisi bulunmadığına göre, için
de bulunduğumuz malî sıkıntıyı tasavvur etmek 
tör olmıyacaktır. 

| Ekim 1966 ay:nda YSE 11 Müdürlüğü tahsi
satının son kısmı olan 150 000 + 129 000 = 
279 000 T.l. sı o sırada işçi ücretlerinin öden
mesinde müşkülâta uğranılması dolayısiyle Sen
dika ve Yol - İş Federasyonu aracılığı ile sü
ratle vilâyete in'ikal ettirilmişti. Ancak o za
man bu paradan öncelikle işçi ücretlerinin öden
mesi ve aşağıda kaydettiğimiz diğer işçi ihtiyaç
ları düşünülmemiş, yangından mal kaçırırcasına 
istihkakları dahi yapılmadan mütaahhide para 
ödenmiştir. Kaldı ki, mütaahhide para öden
mesi, mütaahhidin yaptığı işle ilgili tahsisat he
nüz verilmiş olmadığından mümkün olmaması 
gerekirdi. Ayrıca mütaahhide yaptırılan iş, anı
lan Müdürlüğün makina ve imkânları iyi or
ganize edildiği takdirde bizim tarafımızdan ya
pılması ve. dolayısiyle fazla masrafa yol açılma
ması mümkündür. 

2. Kışlık giyim eşyası, Kış mevsiminin orta
sına gelinmiş olmasına rağmen halen verilmiş 
değildir. 

3. Geçmiş yıllar senelik ücretli izinleri, An
talya Blllge Çalışma Müdürlüğünce izinlerini 
kul! anamı yani arın ismen tesbiti yapılmış olma-

I sına rağmen, iş organize edilerek bu izinlerin 
kullanılması sağlanmamıştır. 

4. Cumartesi ve Pazar günleri işçi çalıştı
rıldığı hakle fazla mesai ücretltri ödenmemekte
dir. Halen idare normal ücretleri dahi ödiyenle
diğine göre isçi Cumartesi ve Pazar günleri ça
lıştırılmamalı, şimdiye kadarki fazla mesai üc
retleri ödenmelidir. 

5. Bu yıl derece ve kademe terfii yapmış 
olan işçilerin terfi farkı ücretleri 1 Mayıs 1966 
tarihinden itibaren ödenmesi gerekirken halen 
ödenmemiştir, ödenmelidir. 

6. 1 . 8 . 19GG tarihinden itibaren ikinci top
lu iş sözleşmesinin getirdiği ücret ve sosyal yar
dımlar farkları ile arazi tazminatları ödenme
miştir, ödenmelidir. 

7. Personelin çeşitli özlük işleri idarece za
manında takibedilip yürütülmüyor. Bu her işçi 
için ayrı ayrı menguliyete ve işgücü kaybına se-
bcb'Jİuyor. Bu hal giderilmeli, ıslah edilmeli
dir. 

8. Dolaylı yollardan da olsa, işyeri sendika 
tems*lcilcrinc baskı yapılmaya tevessül ediliyor, 

[ bu durum katî surette önlenmelidir. 
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9. Hasta olup sigorta hekimine muayne ve 
tedaviye gitmek istiyenlere mâni olunmak iste
miyor, bu yapılmamalıdır. 

10. YSE II Müdürlüğü atelye sahası içine 
bir havuz yapılmıştır. Halen atelye sahası ışık
landırılması ve ihata duvarları yapılmamış ol
duğuna göre, havuz v. s. gibi daha sonra düşü
nülmesi gereken tasarruflardan kaçınılmalı ve 
bahsettiğimiz emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

11. Kışlık giyim eşyası verilmediği, sıhhi 
yapı hizmetleri yapılmadığı halde ve hiçbir im
kân temin edilmeden karda, yağmurda şantiye
lerde işçi çalıştırılmaktadır, bu önlenmelidir. 

12. Tahsisat ve nakit bulunduğu hade dahi, 
bordroların zamanında hazırlanmaması sebebiyle 
gecikme olmaktadır, bu durum düzeltilmelidir. 

13. 13 Kasım 1966 günü işyerlermizi, Köy 
İsleri Bakam ile YSE Genel Müdürü gezmişler
dir. Fakat, bu gezileri sırasında ne Bakan, ne 
de Genel Müdür işçilerle ilgilenmemişlerdir.» 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden, 
3008 say.l İş Kanununun 19 ncu maddesini şu 
okuduğumuz ışık aîtmda yeni baştan tekrar edi
yorum : 

itSfâi ücreti, m> geç, haftada bir tedavülü mec
buri para ile ödenir. Ancak işçinin muvafaka
tiyle btı müddetin iki hafta veya bir ay olarak 
tesbiti caizdir. 

Devlet, vilâyet ve belediyelerle bunlara bağ
lı müesseselerde çalışan işçilerin ücretleri ayda 
bir verilebilir.» 

Bu kanuna uyup uymadığını yüksek takdir
lerinize bırakıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun buyurun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Köy İşleri Bakanlığının 1967 yılı bütçesi 

üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış, bulunuyorum. 

İsminden de anlaşılacağı üzere Köy İşleri 
Bakanlığı, köylerin ve köylülerin Bakanlığı-
Sxe. Halen kuruluş halinde bulunan bu Bakan-
life, köylerimize bugüne kadar bir şeyler yap
mak- istediği meydandadır. Bugün Türkiye'
mizde en ttfak topluluk köydür. Plânlı kal
fanın» devresindeyiz, eğer eti ufak toplulu-
ğttaftız bulunan, köylerimizin kalkmalarını sağ-
hyabi&Pöe%, memleketimizin kalkınacağına 

inanan bir insanım. Türkiye'mizde binlerce 
köyümüzde okul ve öğretmen yoktur. Böyle 
bir memleketin çocuklarıyız, böyle bir milletin 
temsilcileriyiz. Her ne kadar okul yapma ve 
öğretmen yetiştirme işi, Millî Eğitim Bakam 
lığının vazifesi ise de, acaba Köy İşleri Bakan
lığı köylerimizdeki okul durumu hakkında bir 
araştırma yapmış mıdır? Böyle bir araştırma
yı Millî Eğitim Bakanlığına vermiş midir? 

Bugün dünyadaki kalkınan bütün milletler 
ilk. evvelâ okumuşlar, ondan sonra kalkınmış
lardır. Onun için Köy tşleri Bakanlığı yeni 
yeni imkânlar bularak köylerin okul ve öğret
men işini halletmediği gün başarısı yarım 
olur kanısındayım. Köy İşleri Bakanlığı, köy
lerimizin, köy yolları, köy içmesuları, köy 
elektrik işini yapmayı üzerinde toplayan bir 
Bakanlıktır. Acaba bu Bakanlık bugünkü dar 
bütçe imkânlariyle Türkiye'de köy içmesuları-
nı, köy elektrik işini kaç yılda tamamlıya^ 
çaktır. 

Kendi seçim bölgem bulunan Kırklareli ili
nin, Demirköy ilçesinin Bulgaristan hududun
da orman içerisinde bulunan Yiğitbaşı köyü
nün yiğit insanları adına İlyas Çileli isimli 
bir vatandaş, köyünün duruıaıunu şöyle afal
latıyor : Köyün durumunu, Köy İşleri Ba
kanlığına dilekçe ile bildirdiklerini, yolu ol
madığını, yolu olmıyan kendi köyleriyle yolu 
olan »başka bir köyün durumunu aşağıdaki ve
receğim misalle anlatmaya çalışıyor : «Demir
köy ilçesinin iki köyüyüz. Köyümüzün adı 
Yiğitbaşı köyüdür. Komşu köyümüz Balaban. 
köyüdür. Bizim köyde yol olmadığı için odu
nun tonunu 40 liraya satarız, unun bir çuvalı
nı 100 liraya satınalırız. Komşu köyümüz Ba
laban'da ise yol vardır. Onlar odunun tonunu 
70 liraya kadar satar, unun çuvalını 88 liraca 
alıyorlar. İşte yolu olan köy ile, yolu olmıyan 
köy arasındaki fark. Biz bu memleketin va
tandaşı değil miyiz? Biz bu memleketin müda
faası . için gerekirse canımızı veririz, fakat bir 
yolumuz yapılmaz» denmektedir. Mektubuna. 
devam ediyor : «Köyümüzün yegâne geçim 
kaynağı orman emvalidir. Bundan başka bir 
gelirimiz yoktur. Hayvancılık hiç yoktur. 50 
hane köyde 55 sığır hayvanı var. Her geçen 
gün geçim santiarı zorlaşıyor. Köyümüzden 
her sene gücü kuvveti olanlar başka yerlere 
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göç ediyorlar. Bunların elbette bir nedeni 
vardır.» 

Muhteremi milletvekilleri, 
Bölgemden gelen bu mektupta Demirköy 

ilçemizin Yiğitbaşı köyü halkı Hükümetten 
yandım istiyorlar. Kendilerinin bu köyden baş
ka bir yere nakil yapılmalarını rica ediyorlar. 
Eğer müreffeh bir Türkiye yaratmak istersek, 
bu ancak nüfusumuzun % 80 i çiftçi olan va
tandaşın gelirini artırmakla mümkün olur. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla). 
—• Ben bunun da tek çaresi olarak köylerimizle 
yol, su ve okul yapmakla mümkün olcağma 
inanıyorum. Ayrıca, bugün hali hazırda yü
rürlükte bulunan Köy Kanunu günün şartla
rına uygun değildir. Köylerimizin kalkınma
sını istersek mutlaka yeni bir Köy Kanunu çı
karılması ve bu günün şartlanna uydurulma
sı lâzımdır. Her ne kadar Köy Kanunu, İçişle
ri Bakanlığı ile ilgili ise de, Sayın Köy işleri 
Bakanımdan İçişleri Bakanlığı tarafımdan yürü
tülen bu kanunun biran evvel ele alınmasını 
Büyük Meclise getirilmesine yardımcı olma
larını rica ederim. 

Köy işleri Bakanlığına bağlı bulunan Halk 
Eğitim G-enel Müdürlüğü ile, Toprak - Su Ge
nel Müdürlüğünün çalışmalarını takdirle kar
şılar bütün personeline başarılar dilerim. 

Konuşmamı bitirmeden önce Sayın Ba
kana bâzı sorular sormak isterim. Sorularımın 
cevabını yazılı olarak verelbilirlef. 

1. Bulgaristan'daki göçmen Türk vatan
daşların yurda gelmesi için en son görüşmeler 
hangi safhadadır? 

2. Kırklareli, Üsküp bucağı halkı çavdar 
saplarından çanta, şapka ve buna benzer çe
şitli malzemeler yapmaktadırlar. Bunların sa
tışında. pazar bulma bakımından Bakanlık 
yardımcı olmuş mudur? 

3. Burada bu işlerle ilgili kooperatife kre
di imkânı sağlanmış mıdır? 

4. Kırklareli köylerinin kalkınmasında ne 
gibi tedbirler düşünülüyor? 

5. Kırklareli, merkez ilçe, Lüleburgaz, 
Babaeski, Pmarhisar, Vize, Demirköy, Peh
livanköy, Kofçaz ilçelerimizin hangi köylerine 
bu yıl yol yapılacaktır? 

a) Hangi köyler arasındaki derelerin üze
rine köprü yapılacaktır? 

b) Hangi köylerimizin içmesuları bu yıl 
tamamlanacaktır? 

6. Ambarlı Termik Santraliden bu yıl 
Kırklareli ilinin hangi köylerine elektrik ve
rilecektir? 

7. Trakya'daki Hazine arazileri topraksız 
vatandaşa ne zaman verilecektir? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerime burada son verirken, Köy işleri 

Bakanlığının bütçesinin milletimize ve Köy iş
leri Bakanlığı teşkilâtına hayırlı olmasını di
ler, saygılarımı sunarım. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Köy 

işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde şimdiye ka
dar altı parti grupu sözcüsü konuşmuş, bir ar
kadaşımız da şahsı adına konuşmuş bulunmak
tadır. Bu arada yeterlik önergesi gelmiş
tir. Yeterlik önergesinden önce Sayın Köy iş
leri Bakanına söz vereceğim. Onu takiben; 
«son söz milletvekllinindir» hükmüne göre sı
rada bulunan bir milletvekiline ki, bu milletve
kili ihsan Kabadayı arkadaşımızdır, ona • söz 
vereceğim. Onu takiben yeterlik önergesini 
Yüoe Heyetinizin oyuna sunacağım. Buyurun 
Sayın Köy işleri Bakanı.. 

Sayın Kılıç, zatıâliniz yeterlik önergesi 
aleyhinde söz istiyorsunuz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin ilk 
defa olarak bütün üniteleri ile, bütçeleri ile ilgili 
bakanlıklardan ayrı olarak ve müstakillen mü
zakeresini yapmış olan Yüce Meclise, bu vesile 
ile gerek siyasi partiler grupları adına konuşan 
ve gerekse bir arkadaşımız da olsa, şahsı adına 
konuşan sayın milletvekillerinin iştirak ettiği
miz ve birçoklarında da' ittifak halinde bulun
dukları tenkid ve temennilerine şükranlarımı 
arz ederim. Bu tenkidlerden, bu temennilerden 
iştirak halinde bulunduklarımızı esasen yap
makta bulunduğumuzu ve önümüzdeki yıllarda 
icra programımızda, bütçe tatbikatlarımızda 
bunlardan pek çoğunu yerine getirmek için ha
zırlıklı olduğumuzu, bunlardan iştirak etmedik
lerimize neden iştirak edemediğimizi şimdi sıra-
siyle Bakanlığıma bağlı genel müdürlükler hiz-
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metlerinin vazifelerini, 1966 yılında yapılmış 
olan işleri, 1967 yılında kabulünüze mazhar ol
duğu andan itibaren tatbiki ile mükellef ve en 
iyi şekli ile tatbik etmekle mesul bulunduğumuz 
bütçeyi elimize aldığımız zaman, neler yapmak 
üzere bu bütçe ile huzurunuza gelmiş bulundu
ğumuzu sıra ile arz ve takdim ettikten sonra, 
mevzii ve mahdut da olsa, hattâ mahallî de olsa 
bâzı soruların umumi mâruzâtım içerisinde yer 
almıyan kısımlara ayrıca arzı cevabedeceğim. 

Sayın milletvekilleri; evvelâ Toprak - Su 
hizmetlerimizden başlamak istiyorum. Türk zi-
raatinin inkişafında zirai istihsalin artırılması, 
özellikle birim sahadan daha fazla verim alın
masında ve binnetice Türk köylüsünün, Türk 
çiftçisinin daha yüksek bir hayat seviyesine 
ulaşmasında, çeşitli faktörlerin içerisinde en 
önemlilerinden biri ve belki de birincisi topra
ğın ıslahı, toprak muhafaza çalışmaları ve zirai 
sulama işleridir. Bu sebeple bu hizmetlerin ye
rine getirilmesi ile görevli Toprak - Su Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarından, kısaca Yüce 
Meclise malûmat arz etmek isterim. 

Gerek Devlet Su İşleri ve gerek Bakanlığı
ma bağlı Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafın
dan tesis edilmiş ve edilecek olan sulama şebe
kesi içindeki ziraat arazilerinde, birim sahadan 
alınan verimi âzami seviyeye yükseltmek ve bu 
seviyede devamlılığını sağlamak amacı ile ya
pılması gerekli çalışmalardan, arazi tesviyesi, 
tarla içi drenajı, sulama sistemi, su kontrol te
sisleri ve benzeri hizmetler ile arazi tevhidini 
ihtiva eden sulama devolopmanı çalışmasını bek-
liyen saha takribi olarak 8 milyon hektar civa
rındadır. Toprak - Su Genel Müdürlüğünün gö
revlerini kısaca sayacak olursak, bu görevleri 
içerisinde hangilerinin hangi derecede başarıya 
ulaştırılmış olduğunu kolaylıkla ortaya koymuş 
olabiliriz. Görevleri : Suyun ziraatta kullanıl
ması ile ilgili hizmetleri yapmak; sulama suyu 
ihtiyacını saniyede beşyüz litreye kadar olan 
küçük su tesislerini kurmaktır. Ziraate elverişli 
topraklarda erozyonu durdurmak, sel sularının 
teşekkülünü önlemek, suyu toprakta muhafaza 
etmek gayesi ile gerekli tedbirleri almak, top
rakların verimlilik, sulama, drenaj, ishal ve kul
lanılabilme kabiliyetleri bakımından, toprak 
etüt ve kabiliyetlerinin sınıflandırılmasını ve 
haritalarını yapmak. Sulama, arazi ıslahı ve 

toprak muhafazası ile ilgili araştırmaları yap
mak ve çiftçiye teknik yardımda bulunmak. 

Bu münasebetle Bakanlığımıza bağlı Toprak-
Su Genel Müdürlüğü Türkiye sathında 17 böl
ge müdürlüğü ve 49 ekip başmühendisli ile ça
lışmakta, bu teşkilâtın içerisinde 614 ziraat yük
sek mühendisi, 11 orman mühendisi, 5 inşaat 
mühendisi, 1 kimya mühendisi ve 1 jeolog bulun
maktadır. 1966 yılında, 1966 bütçesi ile Genel 
Müdürlüğümüze verilen imkânlarla ve daha ön
ce bu bütçe ile tatbiki Hükümetçe kabul edilen 
ve neşredilen iş programının hemen tamamı ger
çekleştirilmiştir. Bu mey anda, küçük su ve su
lama işlerinde: 419 projede çalışılmış, 64 829 hek
tar arazinin sulamaya açılması temin edilmiş, bu 
iş için 116 391 000 lira harcanmıştır. 

Drenaj ve arazi ıslahı : 41 projede çalışılmış, 
proje sahası 10 517 hektar ve harcama yekûnu 
11 094 000 liradır. 

Toprak muhafaza çalışmaları : 38 projede ya
pılmış, proje sahaları yekûnu 20 883 hektar, 
11 474 000 lira harcanmıştır. 

Toprak - Su kooperatifleri : 39 kooperatifte 
çalışılmış; 6 300 hektar saha üzerinde bu proje 
çalışmaları yapılmış ve 11 691 000 lira harcan
mıştır. 

Çiftçiye Toprak - Su kredilerinin verilmesi : 
1 138 çiftçi ailesine hitabeden bir çalışma yapıl
mış, 8 925 hektar araziye hitabetmiştir. 
22 882 000 lira kredi verilmiştir. 

Memleket sathında toprak etütleri : 
22 300 000 dekar arazide yapılmış ve bu iş için 
de 5 500 000 lira harcanmıştır. 

Küçük sulama işlerinde, beton kaplamalı Türk 
çiftçisinin tarlasına su götürecek çeşitli ebatta, 
çeşitli vasıfta bir yıl içerisinde 2 086 kilometre 
su isale kanalı yapılmıştır. 710 kilometre uzun
luğunda drenaj kanalı inşa edilmiştir. 1 579 
hektar arazide toprak ıslahı, kireçleme ameliyesi 
yapılmıştır. 14 adcd sulama suyu rezervuarı, 
yani gölek tâbir ettiğimiz küçük barajlar veya
hut rezervuarlar yapılmıştır. Bunlardan başka 
19 yine sulama havuzu, 41 bent, 35 yeraltı ben
di inşa edilmiştir. 14 küçük rczervuarda su 
toplama kapasitesi 3 581 911 metreküb olup, 
bunların yatırım yekûnu 7 461 000 liraya baliğ. 
olmuştur. 

Toprak - Su kooperatifler halinde de çalışma 
yapmaktadır. Toprak - Su kooperatiflerinde, 
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üzerinde çalışılan kooperatiflerde 615 kuyu üze
rinde çalışmalar yapılmış, 244 735 dekar arazi 
üzerinde çalışılmış ve bu iş için 115 750 246 lira 
hareâıtiH yapılmıştır. Toprak - Su kooperatifleri 
veya yeraltı suları çalışmalariyle ilgili bâzı örnek
ler takdim etmek isterim. 

Dörtyol - Erzin : Bu çalışmalar Devlet Su 
İşleri, Ziraat Bankası, Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü ve arazi sahiplerinden kooperatif kura-n-
lar, yani kooperatiflerle dörtlü bir işbirliği ha
linde yapılmaktadır. Arazi sahipleri arasında 
Toprak - Su kooperatifleri kurmakta, Devlet Su 
İşleri yeraltı sularından derin su kuyuları aç
makta ve suları yerüstüne çıkarmaktadır. Top
rak - Sü Genel Müdürlüğü yer üzerinde sekon-
der, tersiyer ve tarla kanallarını inşa etmekte, 
yani kuyulardan çıkacak sulama suyunu sula
nacak toprağa kadar isale edilmekte ve bunların 
arasında küçük hizmetleri de bizzat köylüler 
ikmal etmektedir. 

Devlet Su İşlerince yapılan hizmetler karşı
lığı Ziraat Bankasından kredi olarak kooperatife 
intikal ettirilmekte ve fakat Toprak - Su Genel 
Müdürlüğü doğrudan doğruya Devlet yatırımı 
yapmaktadır. İşte bunlardan bu dörtlü çalış
manın en güzel bir misalini Erzin'de görmek 
mümkündür: 195 derin kuyu çalışması vardır, 
55 300 dekar arazide sulama temin edilecektir ve 
bu iş için iZraat Bankasından 34 901 000 lira ci
varında kredi verilecek, 11 000 000 lira Top
rak - Su Devlet yatırımı yapacak ve 4 000 000 li
ra, civarında da halk katılımı olacaktır. 49 000 000 
liralık bu yatırım ile bu yerdeki aşağı - yukarı 
mahsule oturduktan sonra neticenin 2,5 - 3 yılda 
alınacağı hesaplanmaktadır. 

Aynı şekilde Afyon'un Küçük Höyük köyün
de bir kooperatif kurulmuş, aynı işbirliği yapıl
mış, daha küçük çapta ve bu ikmal edilmiştir. 
Yerinde, tetkik gezilerimde gördüm, meyva fi
danlığı haline de bu yıl gelmiştir. Bunun gibi 
Konva, Hatip, Merkez; N ğde, Misli ovası; Muş, 
Tandojan ve İsparta, Keçiborlu köylerinde cem'-
an yekûn 429 yeraltı kuyusu, 119 800 dekar 
araziyi sulayacak şekilde açılacak ve işler icj'n ta
mamı 71 501 000 liralık bir yatırım yapılacak
tı.-. 

1967 yılında Toprak - Su hizmetlerinden, ve
rilecek bütçe imkânları ile neleri yapmayı tasar
lıyoruz? Küçük su ve zirai sulamada: 314 pro-
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jodo, 86 215 hektar arazide çalışacağız ve bu iş 
için 136 140 000 lira yatırım yapılacağı tahmin 
od il m iştir. Drenaj ve arazi ıslahı: 31 projede 
çalışılacak, 11 617 hektar arazi bu çalışmalardan 
faydalanacak ve bu iş iç'n de 15 000 000 lira 
civarında bir yatırım yapılacaktır. Toprak mu
hafazası çalışmaları: 29 ayrı projede gerçekleşti
rilecek, 11 bin veya 12 bin hektar saha bu ça
lışmalardan istifade edecek ve 13 milyonun üze
rinde bir yatırım yapılacaktır. Toprak - Su koo
peratifleri: 47 kooperatifte 15 bin hektar arazi 
üzerinde, yani 150 000 dekar arazi üzerinde bir 
çalışma yapılacak ve bu iş için bütçede 20 milyon 
lira ayrılmıştır. Toprak-Su kredileri: 1 500 çift
çi ailesine hitabedecek, 100 bin dekar arazi tah
min olunmuştur ve 20 milyon lira bütçeden bu 
krediler için fonda para ayrılmıştır. Cem'an ye
kûn Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
yatırımları bu saydığım kalemlerde 2C4 milyon 
lirayı bulacak, buna ayrıca onarım ve çiftçi eği
timi kampları ile yapılacak yatırımlar ilâve edi
lince yatırım yekûnu 225 000 000 lirayı bula
caktım. 

1966 yılı yatıranlarının % 97 si gerçekleşti
rilmiştir. 1967 yılı yatırımlarını da aynı oran
da veya daha yüksek oranda gerçekleştirmek için 
bu yıldan hazırlıklarımız vardır. Bu hazırlıkları
mız: Projcler'n hepsinin tamamen ikmal edilmiş 
ve hattâ tasdik muameleleri de bir kısmının bi
tirilmiş olmasıdır. Bir de bu işlerin yapılması 
için lüzumlu makinalar hizmete girmiştir. 1965 
yılında daha fazla maklna, ekipman eğer Top
rak - Su Genel Müdürlüğünün hizmetine girmiş 
olsaydı, 1966 yılı çalışmalarında belki de Yüce 
Meclise daha parlak rakamlar takdim etmek im
kânını bulacaktık. Bunu şu maksatla arz ediyo
rum: 1966 yılında gümrükteki değeri, Gümrük 
Resmi ödenmeden değeri 21 000 000 liralık ma
lî "mayı 1966 yılında ithal ettik. Bu iş için 
8 200 000 lira da Gümrük Resmi ödediğim'z na
zarı itibara alınırsa demek ki, 1965 in 4,5 mil
yon liralık maklna, ekipman temin'ne karçıhk, 
1966 yılında 30 milyon değerinde maklnayı sade
ce, Toprak - Su Genel Müdürlüğü bünyesinde 
hizmete koymuş bulunuyoruz. Gerek projelerin 
hazırlanması, gerekse bu maklna ile ekipmanları
nın mevcut mak'na paı'kımız ilâve edilmiş olması 
iledir ki, gelecek yıl yatırımlarının, yani 225 m'l-
yon liraya baliğ olacak yatırımların ve en kısa za-
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manda birim sahadan çiftçilerin gelirlerini ar
tırmaya matuf en iyi çalışma şekli olan zirai su
lama, küçük sulama hizmetlerinin yüzde yüzün 
üstünde gerçekleşeceğini şimdiden rahatlıkla be
yan ve arz edebiliyorum. 

Bunun yanı başında Toprak Su Genel Mü
dürlüğü hizmetlerine kısaca dokunduğum zaman 
arazi tevhidi çalışmalarından da bahsetmiştim. 
Geçen yıl Toprak - Su Genel Müdürlüğünün Teş
kilât Kanununun verdiği bir yetkiye dayanarak 
ve Danıştay'dan da geçirdikten sonra Tevhidi 
Arazi Tüzüğünü meriyete köydür ve tevhidi ara
zı çalışmalarına bilfiil arazide başladık. Bunlar
dan bir tanesini de Burdur'un İnclrdere köyün
de bilfiil arazi üzerinde yaptık. Arazilerin tevhi
dinde köylünün takındığı tavrı, bu işte yeni olan 
teşkilâtımız mensuplarının başarı derecesini ve 
bunun sonucunu köylünün ne derece anlayıp 
bundan memnun olduğunu bizzat arazi üzerinde 
yaptığım tetkikatın netleeşi olarak. Yüce Heyeti
nize arz ediyorum. İlk tatbikat olmasına rağ
men, Batı Almanya'da, Japonya'da ve Formoza'-
daki emsaline kıyasla elbette ki, kanuni bir mes
nedi de olmadığı için o derece gayeye, idealine 
yakın bir şekilde gerçekleşme diyemeyiz ama 
çiftçinin rızas'yle yapılan bu tevhidi arazi, ara
zi birleştirmesi çalışmaları cidden başarılı ve 
önümüzdeki yıllar için ümit verici olmaktadır. Bu 
arada yapılacak çalışmalarımızı ismen arz etmek 
isterim. 

İzmir - Menemen; Menemen ovasında 10 000 
hoktar; Manisa - Turgutlu, Ahmetli Sağ sahilin
de 34 000 hektar; Manisa - Salihli, Adala Sol 
sahilinde 17 000 hektar; İzmir - Ödemiş; Burdur-
Bucak, İnclrdere; Burdur - Tefenni. Yuva; Sam
sun - Bafra, Kalay köylerinde önümüzdeki yıl
larda da 62 600 hektar arazi üzerinde tevhidi ara
zi çalışmaları yapılacak, arazilere gidiş geliş 
yolları, gereken yerlerde dırenaj tahliye Ka-
aıalları, gereken yerlerde sulama kanalları bu 
suretle temin edilecektir. 1967 yılında bu ça
lışmalara başlanacak ve bunlardan 20 000 hek
tarı bitirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, geçtiğimiz yıl Toprak - Su Genel 
Müdürlüğünün toprak su kooperatifleri ile bir
likte Devlet yatırım, kred si olarak Devletin 
yatırıma iştirakimi ve çiftçin:n yatırıma iştiraki 
şeklinde üçlü işbirliklerini sağhyacak toprak su 
birlikleri kısa adı ile Top - Şu birlikleri, Ku

ruluş Kanunu ile Köy İşleri Komisyonunun it
tifakla kabulüne mazhar olmuş ve Bütçe Plân 
Komisyonuna intikal etmiştir. Ümidediyorum 
ki, bu kanun da bu yıl Yüce Meclisinizden ge
çerek kanuniyot kesbederse, Top - Su birlik
leri halinde zirai sulama, toprak muhafaza 
ve ıslahı çalışmalarımız daha verimli bir hale 
getirilecektir. 1966 yılında mevzuat çalışmala
rında, bir tüzük ve bir de kanuın tasarısından 
bu suretle bahsetmiş bulundum. 

Birçok hatipler gerek Yüce Mecliste, ge
rek Yüce Senatoda ve gerelvse Bütçe Karma 
Komisyonunda toprak haritalarının biran ev
vel yapıl maşımdan, toprak kullanma kabiliyet 
haritalarının ikmal edilmesinden ve hattâ arazi 
klâsifikasyonundan da bahsetiler. 

1969 yılı sonunda toprak kulİEtnma kabi
liyet haritalarının tamamlanacağı şekilde 
çalışmalarımız plânlanmıştır. Halen Karade
niz bölgesi toprak kullanıma kabil'yot hari
taları ikmal edilmiş ve neşredilmiştir. Bu ha
ritaların hazırlanmasiyle bugün işlenen top
rakların hepsi verimli ve ziraate elverişli mi
dir, toprak ve su muhafazası yenlimden mera 
olarak bira!cm?ya mecbur olduğumuz arazile
rimiz ne kadardır, halihazır sulanan arazi
lerimiz ne kadardır ve sulanabilecek karak
terde ne kadar arazimiz vardır Çorak, dire-
najı bozuk yaş sahalar ne kadardır, ne ka
darı ıslah imkâmına sahiptir, muhtelif kali
tede ne kadar ormanımız vardır, h:çbir bit
kisel ürün gotirmiyen ve ıslahı imkânsız ne 
kadar arazimiz vardır? Bütün bunlar bu hari
taların ikmali (neticesi meydrna çı'knrş ve eli
mizde birçok meselelerim'zde çalısrml arımıza 
başlarken her zaman başvurabileceğimiz kıy
metli birer doküman olacaktır. 

Savm milletvekilleri, Toprak - Su Genel Mü
dürlüsünün hizmetler'ne ve 1967 yılında yap
mak için nelere hazırlıklı olduğuna kısaca to
rna'? ettikten sonra, Bakanlığımızın halk eği
tim işleri ile meşgul olan Gonel Müdürlüsü
nün çalışmalarına ait maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

Saym üyeler, eğJtimi devamlı bir vetire ola
rak kabul etmediğ'miz, bir başka ifade ile eği
tim çalışmalarını okul içinde başlıyan ve biten 
bir olay olarak kabul ettiğimiz sürece eğitime, 
dolayısiyle insan gücüne yaptığımız yatırımla-
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rın önceden tesbit ettiğimiz hedeflere ulaşması 
mümkün değildir. Okulu olan köyle, okulu ol-
mıyan köylerin sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapılarında ve seviyelerinde bazan büyük fark
lar gözükmeyişi, uygulanmakta bulunan ve sık 
sık değişmiş bulunan müfredat programları ile 
ilgili olduğu kadar, okul sonrası eğitimine, halk 
eğitimine gerekli önemin hiç olmazsa icra saf-
hasında verilmemesi ile de yakından ilgisi var
dır. Eğitim hareketlerimizi bahsettiğimiz te
mele oturtmada, halk eğitimine ciddî ve önemli 
vazifeler düşmektedir. Çağımızda metotlar, tek
noloji, sosyal ve ekonomik bünye ilerlemenin 
bir sonucu olarak süratle değişmektedir. Sürat
li ve tesirli değişim karşısında fertler intibak 
ve uyma güçlerini yitirmektedir. Bu durumda 
olan fertler kolayca şu veya bu sahaya sevk 
edilebilmektedirler. Onları bu durumdan kur
tarmanın yalnız okul eğitimi ile mümkün ola
cağını sanmak eski bir görüştür. Bu sebepledir 
ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının köy
lerde yaşıyan vatandaşlarımızın kalkındırıl
ması konusunda kullanılmasını öngördüğü ve 
mahallî toplulukların kalkındırılmasında kamu 
•sektörü yönünden, kalkınmaya muhtaç cemi
yetler yönünden halkın demokratik sistem için
de gönüllü ve bilgili olarak Devletle işbirliği 
halinde çalışmasını sağlayıcı hareketlerin ta
mamıdır diye tarif edilebilen toplum kalkın
ması metodunun yurt çapında yapılmasını ve 
ilkelerine uygun olarak kullanılmasını sağlama 
konusunda da görevler yüklenmiş bulunmakta
dır. 

halk eğitimini yalnız eğitimden nasibedar ol
mamış vatandaşlara okuma - yazma öğretmek 
şeklinde anlamıyoruz. Halk eğitiminin muhata
bı olarak okul eğitiminden nasibedar olan, olmı-
yan bütün yetişkinleri kabul ediyoruz. Halk 
eğitimini, tesbit edilmiş olan millî hedeflerimi
ze ulaşmak konusunda fertlerin ve toplumla
rın kendilerine düşen görevleri bilgili olarak 
yapmalarını sağlayıcı bir faaliyet olarak görü
yoruz. Halk eğitimini okul eğitiminin bıraktığı 
yerden ölünceye kadar devam eden bir vetire 
olarak anlamaktayız. Halk eğitimi çalışmaları
nın plânlaştırılmasmda ve uygulanmasında bi
rinci plânda halkın duyduğu ihtiyaçlara cevap 
verici eğitim marketlerini dikkate alarak halka 
sunuyoruz. Buna paralel olarak da halkın ger
çek ihtiyacı diye tavsif ettiğimiz, fakat halkın 
henüz ihtiyaç olarak duyamadığı ihtiyaçları, 
duyulan ihtiyaçlar haline getirip gerekli hiz
meti ikinci plânda sunuyoruz. 

Bugüne kadar gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışında yapılan tecrübeler halka rağmen 
ve halk istemeden ona hiçbir şey öğretilemiye-
ceğini göstermiş bulunuyor. Halk karşı karşıya 
bulunduğu problemi çözmeye yarıyacak hiz
metlere ilgi gösteriyor. Bunun için, çalışma 
programlarımızı büyük bir çoğunlukla halkla 
beraber hazırlama yoluna gidiyoruz. 

Bugünkü çalışma konularımız anahatları iti
bariyle il ve ilçe kademelerinde toplum kalkın
ması seminerleri düzenlemektir. Çeşitli köy 
kursları, gezici kadın kursu, marangoz kursu, 
demirci kursları ile köylülerin sanat, hüner ve 
bilgilerinin artırılmasına hizmet etmek. Bunla
rın dışında daha kısa vadeli; ' halıcılık, doku
macılık, çorapçılık, trikotaj, çeşitli el sanatları, 
ziraat mahsullerinin artıklarını değerlendirmek 
suretiyle çeşitli el sanatları yapmayı öğretmek 
için daha kısa vadeli kurslar da tertipleniyor. 
Bu suretle halkımız, köylü vatandaşlarımız hem 
yeni yeni hüner ve sanat kazandığı gibi, hem 
de boş vakitlerini değerlendirmek ve topraktan 
temin ettiği zirai gelirin yanında ayrıca yan 
gelir sağlamak imkânını buluyor. 

Bu konuda orman köyleri daha ziyade ele alın
makta, bir kısım yerlerde orman köylerinin hal
kının ya dar toprak imkânlarından ziraatin çe
şidini değiştirmek suretiyle daha yüksek verim 
alması yoluna gidiliyor veyahut da orman köy-

Saym milletvekilleri, Halk Eğitimi Genel 
Müdürlüğünün amaçlarını, bâzı ilkelerini ve 
halen yapmakta bulunduğu işlemleri kısaca 
özetlemek isterim. Halk eğitiminin amacını, de
mokratik ve eğitici yollarla fert ve cemiyetlere 
bilgi ve hüner kazandırmak, fertlerin ve cemi
yetlerin bilgilerini ve hünerlerini, davranışları
nı geliştirmek, ilerletmek ve müspet yönden de
ğiştirmek suretiyle cemiyetlerde kalkınmaya en 
müsait vasatı yaratarak, vatandaşların fert ve 
cemiyet olarak sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınma gayretlerimize bütün imkânları ile 
daha verimli ve teşkilâtlı olarak kalkınmaları
na, kalkınma gayret ve çabalarından en yüksek 
nisbette faydalanmalarına yardım etmek diye j 
tarif edebiliriz. Tariften de anlaşılacağı üzere, j 
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lerinde yaşıyan halkımız kooperatifler halinde 
birleştirilmek suretiyle onlara orman artıkla
rından çeşitli el sanatları öğretilmek suretiyle 
hayatlarını kazanmada, yan gelir sağlamada, boş 
vakitlerini değerlendirmede kendilerine faydalı 
olmaya çalışılıyor. Bunun güzel, tipik bir misali 
Kastamonu'da başarılı olmuştur diyebiliriz. Al
manya'da bu işlerle meşgul olan bir erkek ve bir 
kadın uzman memleketimize getirilmiş ve çalış
ma süreleri bir yıl da uzatılmıştır. Keza bu koo
peratifin çalışmalarını kooperatif merkezinde ve 
dağıtım yerlerinde tetkik seyahatlerinde gör
düm. Halk bu uzmanları ve bu sanatları tutmuş
tur. İstanbul'da, Tuzla'da bir halıcık eğitim 
merkezimiz vardır. Geçen yıl oradan 285 köylü 
kızımızı, sekiz ay müddetle halıcılık, ev idaresi, 
yemek, nakış, dikiş v.s. bilgileri verdikten sonra 
mezun ettik ve köylerine gönderdik. Bunlardan 
bir kısmını tekâmül kursuna tabi tutarak köy 
halıcılık kursu öğretmeni, ustası olarak yetiş
tirdik. Fakat, bütün bunların sonunda şimdi 
bizim karşımıza çıkan en mühim problem, bu 
çalışmalardan elde olunan mamullerin satışında, 

pazarlanmasmda meydana gelen güçlüğü yenmek
tedir. Kooperatifler halinde birleşmeleri halin
de, bilhassa halıcılar ipliğini ve boyasmı Sü-
merbanktan üyelerine ucuza sağlamakta ve halı 
mamullerini de satmakta nisbeten kolaylık sağla
maktadırlar. İtiraf etmeye mecburum ki, henüz 
bu nevi el sanatları ve çeşitli mamulerin pazar-
lanması ve satışında Köy İşleri Bakanlığı ola
rak beklenen, bizim de arzuladığımız neticeye 
ulaşmış değiliz. Fakat, üzerinde çalışmalar yap
maktayız. 

Pek muhterem milletvekilleri, halk eğitim hiz
metlerimize anahatları ile, kısa kısa, hattâ başlık
larına dokunarak geçtim. Biz bugün için halk 
eğitimi hizmetlerini istediğimiz şekilde yürüte
bildiğimizi ifade edecek durumda da değiliz. Fa
kat, ne yapmak istediğimizi, niçin yapmak iste
diğimizi ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Gerek
li imkânlar sağlandığında sizlerin de buradan 
vâki olan tenkid ve irşatlarınızdan âzami derece
de istifade ederek, Türkiye'de kalkınmanın yolu 
mutlaka köyden geçeceğine göre, köylünün 
evvelemirde kalkınmayı benimsemesi ve ona inan
ması, bir muayyen fikrî seviyeye ulaşmasına 
bağlı olduğuna göre, bu halk eğitimimizin, bu 
sahadaki çalışmaları diğer gönüllü kurulıış-
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•larla da işbirliği yapmak suretiyle, yapacağı ça
lışmalar ileride çok daha müspet neticelerini gös
terecek ve Yüce Meclise olumlu, müspet neticele
rini daha müşahhas misalleri ile takdim etmek 
imkânları hâsıl olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımıza bağlı ge
nel müdürlüklerimizden birisi Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğüdür. Toprak ve iskân 
İşleri Genel Müdürlüğünün başlıca vazifesi 
yurdumuzda mevcut Hazine arazilerini tesbit, 
Hazine adına tescil etmek, topraksız vatandaşlara 
veya yeteri derecede toprağı bulunmıyan vatan
daşlara bunları kanunların tanıdığı normlar, 
ölçüler içerisinde plânlı ve projeli örnek dağı
tım olarak dağıtmak, bunlara işletme, onarım 
ve yıllık çevirme kredilerini vermek ve bu kre
dilerin vâdesinde tahsili halinde yeni baştan 
başkalarına verilmesi imkânlarını takibetmek, 
göçmenlerin iskânını sağlamak, ayrıca yeter de
recede toprağı olmıyanlara toprak vermek, plân
lı projeli örnek dağıtıma müsaidolmıyan yerler
de mevzuat hükümlerine göre Hazine toprağını 
dağıtmak, örnek köyler kurmak suretiyle vatan
daşlarımızın daha yüksek seviyeli hayata ulaş
masına yardımcı olmak, kendi evini yapana yar
dım metodu ile evini yapmak istiyenlere tek
nik yardımda bulunmak, proje hazırlığı yapmak 
ve kredi sağlamak, kontrolünü yapmak gibi 
anahatlariyle ifade edebileceğimiz çalışmalardır. 

Bunların yanında, Toprak ve İskân Genel 
Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığına bağlandık
tan sonra, Orman Umum Müdürlüğü bünyesin
de bulunan, Orman Köylerini Kalkındırma Dai
resi Başkanlığı da Bakanlığımıza bağlanmış ve 
halen Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü içerisin
de bir daire başkanlığı olarak çalışmaktadır. Bu
nun yanıbaşında Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğü içerisinde son yıllarda köylülerimizin ge
rek ihtiyaç maddelerini teminde, gerekse istih
sallerini değerlendirmede teşkilâtlanmaya karşı 
duydukları ihtiyaç artmakta olduğundan, çok 
yönlü köy kalkınma kooperatiflerinin ciddî teşeb
büste bulunanlarının mahallinde imkânlarını ve 
yapılması lâzımgelen projelerini hazırlamak ve 
onları kooperatifler halinde teşkilâtlanmada on
lara yardımcı olmak gibi vazifeleri bu Umum 
Müdürlüğün içerisinde yürütecek bir de Koope
ratifçilik Dairesi kurulmuştur. 

Ayrıca, köylerimizde bir merkezî köy, onun 
eltrafmdaki köylerde vasıfları, şartları ve kalkın-
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ma formülleri, kalkınma çareleri birbirine ben-
ziyen köylerimizde, şümullü köy kalkınma plân
ları hazırlamak üzere, şümullü plânlama grup
ları, bu Genel Müdürlük bünyesi iç'nde kurulnmş 
ve çalışmalarına başlamıştır. Bunlardan en 
önemli olanı ve yılın konusu olanla söze başlamak 
istiyorum. 

Toprak dağıtımı : 1945 yılında meriyete gi
ren 4735 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu ile, Türkiye'de 5974 kövde 363 707 hak sa
hibi çiftçi ailesine 18 344 562 dekar arazi dağı
tılmıştır 1961 yılma kadar. Bu dağıtılan araziye 
karşılık çiftçilerimiz 215 876 086 lira borçlan
dırılmıştır. 

Bu borçlanma faizsizdir, yirm'ı yıl vadelidir. 
21. 31. 432 lira kuruluş ve onarma ve yıllık iş
letme kredisi verilmiştir. 1961 yılından itibaren 
Türkiye'de toprak dağıtımı durdurulmuştur. 
Toprak dağıtımı durdurulunca, Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde vazi
fe gören 64 toprak tevzi\ komisyonunun bir kıs
mı, biraz evvel TİP sayın sözcüsünün, münha
sıran bir bölgeyi alarak Türkiye'ye teşmil et
mek istediği ve fakat esasının eyle olmadığı
nı sırası gelince arz edeceğim veçhile köy en
vanter çalışmalarına tahsis olunmuşlardır. Di
ğer bir kısım toprak tevzi komisyonları Hazi
ne arazilerinin tesbit ve gerektiği yerde tescil 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu suretle 
1961 de elde mevcut rezerv Hazine arazisine ilâ
ve olarak 1961 yılından 1966 yılı sonuna ka
dar yeniden tesbit edilen Hazine arazilerinin 
de ilâvesi ile 7 283 C34 dekar arazi halen re
zerv olarak Hazine adına tesbit ve.tescil edil
miştir. Ancak bu 7 m i l y n 280 küsur bin de
kar araziden bir kısmı, hattâ 1/3 c yakın kıs
mı halen iht'ılâüı haldedir. Bunların tescille
rine, tesbitlcrine itirazlar vâki olmuş, mahke
melerde dâvalar yürütülmektedir. 1966 yılının 
sonlarına doğru bu arazilerden ihtilafsız olan
lar ve Hazine adnıa tescil edilmiş olanlar ma
hallen malmüdürlüklerincc rayiç bedel üzerin
den bizzat ç'ı'tçiliklo iştigal edenlere icara ve
rilmekte idi. Bir kısmı da icar edilmeden hak
sız ve kanunsuz olarak işgal edilmekte idi. 
t~^al odi1 enlerden bir kısmına mahallin malmü-
dürlüklcri ve Maliye teşkilâtınca ecri misil ta
hakkuk ettirilmiş, icar edilenlerin de, y:ılhk 
icarlarının tahsiline normal yallardan devam 

olunmuştur. Ancak 1966 yılının ortalarında yap*-
tığımız tesbitlerde vatandaşın Devlet t prağı 
üzerinde, esasında öteden beri bu toprak üze
rinde çiftlik yapmakla meşgul olmasına rağ
men, icarcı durumundan kurtulamamış oldu
ğu meydana çıkmıştır. İşte bu durum karşı
sında Hükümetimiz bu topraklardan ihtilaflı 
olmıyanlarından, örnek plân ve projeye uy
gun, dağıtma müsaidolanlarının örnek dağıtı
mına, müsaidolmıyanlarmm da elde mevcut 
mevzuata göre dağıtımıma karar verilmiştir. 
Ve ilk olarak Van'da daha önce bu dağıtım 
muameleleri de tamamlanmış olan 12 k('yde, 
824 aileye 91 142 dekar arazinin tapuları ve
rilmiş, hemen plânlı ve örnek dağıtıma mü
sait Konya ilinin Yunak ilçesinde üç köyümde 
de, 577 aileye 129 649 dekar arazinin dağıtım 
muamelesi ikmal edilmh, henüz tapuları veri
lememiştir. önümüzdeki yıl, toprak tevzi ko
misyonlarından bir kısmı yine envanter çakış
maları devam edecek, ama o yerde az toprak da
ğıtımı olan yerlerde, dağıtım işiyle birlikte 
envanter çalışmalarına devam edceek, mühim 
kısmı rezerv Hazine arazilerini üzerinde öte
den beri çiftçilikle iştigal edenlere veya ka
nunen hak sahibi olanlara, kanunun tâyin et
tiği normlar içerisinde dağıtıma devam edecek 
ve yaptığımız hesaplara göre âzami üç yul içe
risinde bu dağıtım muamelesi ikmal edilmek 
suretiy^ vatandaş Devletin arazisi üzerinde 
icarcı durumundan kurtulacak veya Devlet 
arazisi üzerinde gayet ağır olan ecri misil öde
me durumundan kurtulacaktır. 

Köy envanter çalışmaları: 47 ilde tamam
lanmıştır. Bunlardan bir kısmı kitap halinde 
neşredilmişt'ır, diğerleri de tamamlandıkça neş
redilecektir. Ve bütün ilgili daireler ve kuru
luşlara kendi çalışmalarında da bu envanter 
çalışmalarının neticelerinden faydalanmaları 
için bu kitap ve dokümanlar tevzi edilecektir. 

Şümulü ile plânlama çalışma!ariyle, mev
cut kaynakların rasyonel bir şekilde kullanıl
masını sağlamak, prodüktiviteyi artırmak, eko-
n oi'îk, sosyal ve fizikî problemleri tesıbit et-
mok gayesini ve Devlet, Hükümetle köylü mü
nasebetlerini geliştirmek ma'ksadmı gütmekte
yiz. Bu maksatla Uşak, Malatya, Diya 'bakır il
lerinde, Manisa meı'kez ve Ödemiş ilçesinde yedi 
grup hallinde halen çalışma yapılmaktadır. Önü-
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müzdeki yıllarda bu çalınmaların plân ve pro
je safhaları ikmal edilecektir. 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğü içerisin
de çalışan Kooperatifçilik Dairesi daha çok 
'köyde 'kurulmuş olan kooperatiflerden bir ta
rama yapara'k, 300 'kooperatifi ele almış ve bun-
landan 1 837 ortak; dış ülkelere gönderilmiş
tir. 

Burada bir hususu arz etmek isterim; bir 
kısım köylerimizde bu Ikooperatifler Almanya'
ya işçi gönderme kooperatifi adını almaktadır. 
Bakanlığımız ve Hükümetimiz bu kooperatifleri 
Almanya'ya işçi göndermek için kurmuş değil
dir, asıl maksat bu değildir. Anayasanın, Dev
lete tahmil ettiği vazifeyi yerine geth'mek: 
«Devlet kooperatifçiliği himaye ve teşvik eder» 
dediğine göre, biz dış ülkelere işçi gönderilme
di sırasında, vasıfsız işçilerden % 40 mıııı koo
peratif üyelerinden gönderilmesi suretiyle koo
peratifçiliği teşvik etmeyi düşündük. Fakat 
lalettayin (kurulan kooperatiflerin de böylece 
dış ülkelere işçi göndermekte öncelik alması 
'gibi suiistimalin yolunu açmasınlar diye mura-
•kaibeye laıbi tuttuk. Bu maksadı temin etmek 
içine, bakanlığımızda yüksek tahsilli çeşitli 
branşlarda imtihanla aldığımız elemıaıular bir 
aylılk kursa valbi tutulmuş ve gerekli çalışmala
ra başlamıştır. Ayrıca bu kooperatiflerin koo
peratiflerinden, idarecilerinden de 8 ay müd
detle Almanya'ya göndererdk, oradaki ıbüyülk ve kü
çücük kooperatif çalışmalarını göılrnek döndükleri 
zaman kooperatif idarelerinde bilgi noksanlık
larını gidermiş olmak, orada artırdıkları bilgi 
ve görgüleriyle, Türk Kooperatifçiliğine yar
dımcı olmaları yolu tutulmuştur. 

Bir de Topran - İskân Müdürlüğünün hiz-
rnestılerinden nmhaciir iskânı: 1965 yılı sonuna ka
dar gelen çeşitli görmelilerden, 37 156 aileye 
ev temim edilmiştir, tohumluk, tarım aleti, sa
natkâr ailelere de 1 159 977 lira kredi sağlan
mış, çiftçilere 20 627 311 lira kredi sağlanmış, 
1 440 690 dekar arazi de bedelsiz olarak ve
rilmiştir. Bu arada geçen yıl Afganistan'dan 
yurdumuza gelen 71 - 72 Türkistan'dı aile, sa
natkâr olarak Kayscri'de yerleştirilmiş, evleri 
ikmâl edilerek kendilerine verilmiştir. Orada 
açılan kurslardan mezun olanlara sertifikaları 
veıOlmiş'tir. Bu Doğu Tüık'Mauiı 51 aile daha 
Afganistan yolu ile yurdumuza gelmek istemiş

tir. Bu istek Dışişleri Bakanlığından bakanlığı
mıza bütçe lıazırlandı'ktan sonra intikal ettiğin
den, bunun karşılığı Ödonielk Yüce Senatoda ka
bul edilmiştir. Bu 51 aile de önümüzdeki yılda 
uzun yıllar çdkmiş oldukları sıkıntıları artık 
giderim ek suretiyle yardıımuza gelmiş ve yer
leştirilmiş 'olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri; şimdi Bakanlığıma 
bağlı Yol, Su, Elektrik işleri Genel Müdürlüğü
nün hizmetlerine temas edeceğim : 

Hemen bütün parti sözcüleri ve şahısları adı
na konuşan bütün sayın üyeler daha çok su, da-
'ha çok yol, daha çok elektrik istemekte, bu te
mel yatırım hizmetlerinin daha büyük çapta, 
daiha hızlı ve da'ha geniş ölçüde köye götürül
mesinde talepte ittifak halindedir. Biz de aynı 
şekilde yol, su ve elektrik gibi temel yatırım 
hizmetlerinin Türk köyüne çok yakıştığına, 
Türk köylüsünün buna çok lâyık olduğuna, 
Türk köylüsünün bunları çok uzun yıllar bekle
mekten mustarip olduğuna ve bu sebeple zamanı 
ve imkânları en iyi şekilde değerlendirmek sure
tiyle, Türk köyünün ona yakışan yoluna, asgari 
bir insanın yaşama şartı olan bir temiz borudan 
akan içme suyuna kavuşmasının gününe eriş
mekte ve hakikaten Türk köyüne ve Türk köy
lüsüne çok yakışan elektriğin nurlu ışığını biran 
evvel götürmekte saym konuşmacı arkadaşlarım 
kadar heyecanlı ve aceleciyiz. Biz ancak bütün 
bu hizmetleri bize tanınan birtakım bütçe imkân
larının ilenişinde yapmakla da kayıtlıyız. Elve
rir ki, bu bütçeyi en iyi şekliyle değerlendirmek 
suretiyle, en kısa zaman ölçüsü içerisinde mem
leket imkânlarının âzamisi nisbetinde bu hiz
metlere imkân ve yer verelim ve biran evvel 
köylümüzü bu hizmete kavuşturalım. Köylümü
zün bugünkü halinin sefalet edebiyatından köy
lümüz memnun olmamaktadır. 

Açıkça ifade edeyim sayın milletvekilleri, 
geçtiğimiz bütçe tatbikatı yılında 36 - 37 vilâye
tin çeşitli kazalarında ve köylerinde çeşitli ge
ziler yaptım. Köylümüz yol istemekte, su iste
mekte ve onlara kavuşacağı günlerin yakın oldu
ğuna ve hattâ gelmiş bulunduğuna inanmakta
dır. Bunun için birçok arkadaşlarımızın yanlış 
tavsif ettikleri gönüllü katılımlar âzami hadde 
çıkmıştır. Yüce Meclisin önünde arz ve beyan 
etmek isterim ki, öyle yerler oluyor ki, köylü
müzün kendi yolunun, kendi suyunun, kendi 
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elektriğinin yapılması için tamamen gönüllü ola
rak, hiçbir idari şart koşulmadan, değil baskı, 
şart dahi koşulmadan toplayıp bankaya yatır
dıkları paralara biz bakanlık olarak bâzı ahval
de yetişememekteyiz. Omun içindir ki, biz zama
nımızı ve bütçemizi en iyi şekilde kullanmak su
retiyle, mahallî idarelerin de katılımlarını ve 
köylü vatandaşlarımızın da bu husustaki şevkli, 
arzulu katılımlarını en iyi şekilde değerlendir
mek suretiyle neler yaptık geçen devrede, önü
müzdeki devrede de neler yapmak istiyoruz, 
Dunları Yüce Meclisin ıttılaına arz ve takdim et
mek isterim. 

Birçok konuşmacı arkadaşlarımız bu rakam
ları belirttiler. Türkiye'de yapılması lâzımgelen 
köy yollarının şebeke, plân uzunluğu 155 bin 
km. civarındadır. Bunu geçen yıl bu kürsüden 
beyan etmiştik. 13 bin km. yol geçen yıl yaz ve 
kış geçişe müsait idi. Bu sene arz ediyorum, 22 
bin km. köy yolu yaz ve kış geçişemüsait bir 
'hale getirilmiştir. Ayrıca, sadece yaz mevsimin
de geçişe müsait yollarımız vardır fakat henüz 
Türkiye'nin 120 000 kilometre civarında daha 
yeniden köy yolu yapımına ihtiyacı vardır. Ha
len yapılmış olan 22 815 km. köy yolu, 8 800 
ünitede dört milyon Türk köylüsüne hizmet et
mektedir, onun istifadesine açılmış bulunmakta
dır. 1966 yılında 123 000 000 lira Devlet bütçe
sinden, 73 000 000 lira özel idareden, 12 000 000 
lira da nakit ve iş gücü olarak yapılan halk ka
tılımı ile 208 000 0O0 liralık bir bütçe imkânı ile 
işe koyul muşuzdur. Bununla 3 741 km. yeniden 
yol yapılmıştır. 17 000 km. yolun bakımı ve 
2 000 km. yolun onarımı yapılmış ve ayrıca top
lam uzunluğu 2 100 metreyi bulan köy yolu köp
rüsü inşa edilmiştir. Bundan başka 19 Ağustos 
1966 da vükubulan Doğu belgesinde, deprem 
bölgemizde, Bingöl ilinde 55 km, Muş ilinde 
233 km., Erzurum ilinde 104 km. olmak üzere, 
Yol - Su Elektrik İşleri G-enel Müdürlüğü tara
fından 392 km. ve yine Yol - Su Elektrik işleri 
'Genel Müdürlüğünün Karayolları ile müştere
ken 152 km. geçişe müsait toprak tesviyesi 
yapılmış ki, yekûnu 544 kilometreyi bulmakta
dır. 

Bir sayın arkadaşımız maihallî idarelerin, özel 
idarelerin katılımının bütçeye nisbetle düştüğü
nü ifade ettiler. Bu da vâki değildir. Her yıl özel 
idarelerde kendi imkânları nispetinde köy yol
larının yapımına katılmaktadır. 

Biraz sonra ücretleri ödenemiyen işler konu
suna temas ettiğim zaman, orada bu hususu bi
raz belki daha etraflı arz edebilirim. 1967 yılın
da 219 milyon lira köy yolları için sarf edilecek
tir. Bununla 3 800' Km. yçiniden köy yolu 
yapımı programlaştırılmıştır. Buna ilâveten, bin 
kilometre yolun onarımı ve 20 000 Km, yolun 
da bakımı yapılacaktır. Geçtiğimiz bütçe yılı 
içerisinde 16 420 000 liralık köy yolu yapımına 
.ait makina ve ayrıca köy içme suları için de 
bir miktar makina ithal edilmiş, kredisi sağ
lanmış, ithali yapılmış ve hattâ bu maki-
ııalarm bir kısmı gümrüğe geldiği sırada 
vükubulan zelzele bölgesine sevk edilmek su
retiyle, iyi bir hizmet görmüşlerdir. 1967 yılı 
için, bu makinalara ilâveten 64 milyon lira
lık yeni bir kredi sağlanmış ve bunun da 
ih al o muameleleri bitirilmiş, teklif mektup
larının değerlendirilmesi şu anda yapılmak
tadır. Bu suretle 1966 bütçe yılı içinde 
köy yolları ve içme suları için gümrük de
ğeri itibariyle 80 000 000 liralık makina ve; 
ekipman ithali imkânı sağlanmış ve bunun 
kredisi temin edilmiştir. 1967 yılı bütçe
sinde bunun bir kısmının taksidi ödenecek 
ve onun için de bütçemize 36 milyon lira ko
nulmuştur. Ayrıca 200 greyder için Kanada
lılarla ve daha başka firmalarla onan!aşma
lar, önprotokoller yapılmış ve bir kısım kredi 
ile ve bu kredi karşılığında memleketimize 
daha çok köy yolu ve köy içme suyu inşaa
tında kullanılacak ve d allı a çok yol yapma 
imkânınım verecek makina ithali konusunda 
halen müzakereler ve temaslarımız devam et
mektedir. 

Bunu şu maksatla Yüce Meclise arz ediyo
rum : Hükümet programımızda köy ve köylü 
meselelerini bir beşeriyet ve medeniyet dâvası 
telâkki ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hü-
metlerinin bir numaralı meselesi olarak an
lıyoruz. Bu sebeple köy yolları makina ve 
ekipmanla yapılacak. Bu makina ve ekipman 
temininde iç ve dış kredi imkânları sağlan
ması cihetine gidilecektir, şeklinde vâki taah
hüdümüzün safhalarından ve alınmış netice
lerinden Yüce Meclisinizin malûmat sahibi ol
ması maksadiyle arz ettim. 

içme suyu durumuna gelince; Türkiye'de 
36 000 küsur muhtarlıktan, 65 000 üniteden 
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hemen 19 000 inde içme suyu yoktur. 20 000 
kadar köyde de içme suyu yetersizdir. Fa
kat muhterem arkadaşlarım; bir hususu da bu
rada belirtmeye mecburum; artık, kurtlu su 
edebiyatından da vazgeçmemiz gerekir. Pek 
imünferit vakaları, pak azalmış vakaları uımu-
leştirerek, Türk köylüsünü sefalet içinde gör-
imıeık, Türk köylüsünü sefalettin içinde tasvir 
'etmek, sonra dönüp ona inanmak, sonra köy
lünün de buna inandığını zannederek bunda 
Jbiritaki'm siyasi çıkarlar aramak faydasız ve 
yensizdir. (A. P. sıralarından «bravo» sıesleri) 

Şimdi gezdim, hakikaten sarnıçlardan su 
içen köyler de vardır, kilometrelerce uzaktan 
su gdtiren köyler de var, ama o köyün ora
da kuruluşu, yıllar yılı olmuştur. Bugün yal
nız köy içmesuyunda Hükümetimiz mesuliyet 
aldıktan bu yana, 'bilhassa içmesuyu bakımm-
ıdan en muzitar durumda olan yer, arazinin 
jeolojik yapısı dolayısiyle Fırait ve Dicle ne
hirleri arasıdır. Bazalt yapısı olan bu mmta-
kada yeraltı suları da kolaylıkla bulunama
maktadır. Hükümetimiz genel bütçeden bu 
bölgeye, 3 vilâyete .10 milyon lira yalnız iç~ 
ımesuyu getirilmesi için tahsis etmiş ayraca 
geçıen yıl, «ıbetahısis Diyarfbalkır, Mardin, Ur-
fa vilâyetlerinin içmesuyu inşaatı için» de
lmek suretiyle 15 milyon lira tahsisat koymuş 
ve 25 milyon lira ile, Türkiye'nin bu en müb-
rem, suya ihtiyacı olan 'bölgesinde özel bir 
proje tatbikine başlamıştır. Mardin ilinde 
şimdiye kadar, 1966 yılma kadar - hiçbir ka
ditle söylemiyorum ve hiçjbir maksatla anz et-
ımiyorum - 115 köyünde içmesııyu varken, 
1966 yılında Maildin vilâyetinde 116 köye su 
.getirilmiştir. Diyarbakır ilinde mevcudundan 
dalha fazlasına, % 150 fazlasına su getiril-
ımıişitdr. Bu üç vilâyette - rakaimı yanlış arz 
etmiyeceksem - 362 veya 392 köye bu yıl su 
getirdik, önümüzdeki yıl aynı özel proje tat-
'bik edilecektir ve dört yıl içellisinde bu böl-
,gede yetersiz suyu diyemiyeceğim ama, hiç 
içmesuyu olmıyan bir köy kalmıyacaktır. Bi
naenaleyh; ben de Mardin'in Derik kazasına 
gidenken bir mahallesinle uğradım. Yol üzerin
deki o köyün hakikaten çok su bakımından 
ımuzltar olduğunu, gölekten su içtiğini gör
düm. Hemen •döndüm köy öğretmenime, muh
tara ve köyün ileri gelenlerine buradan içmi-
yelim suyu getirelim derhal dedim. Ama, 20 

kileimetne civarında bir yudum su yok. Yer
altında sondajları da su vermiyor. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bu köye suyun gel
mesi kolaylıkla mümkün değil Biz oraya 
bu sene arazıözlenle su taşıdık ama, her za
man araziözlerle su mu taşıyacağız? Yoksa, 
bu köyün daha müsait bir yerde mıi iskân 
edeceğiz? Nitekim, Kayseri'nıin Emeiyeş Da
ğının eteklerinde Sürme köyü volkanik ara
zide bulunduğu ve su bulunmadığı için, bu 
sene kendi evini yapana yardım metodundan 
aşağıya ovaya indiriyoruz. Suyu da vardır. 
Onu 'gören bir köy, bundan bir haflta evvel 
ihtiyar heyeti ile birlikte »bana geldiler, 
«Aman biz de senelerdir ne kadar fuzuli yere 
zahmet çekmişiz, bizi de ovaya indirin. Kendi 
tarlamız vardır, istimlâk 'bedeline de lüzum 
yoktur» dediler ve 1967 plânına almaya çalı
şıyoruz. Deme ki, su yoktur, gölden su içili
yor, kurtlu su içiliyor gibi münferit bâzı yer
ler vardır, ama, bu yerlere hakikaten su gö
türmenin bâzı ahvalde de imkânı yoktur. Su
yu götürmenin çareleri de aranmaktadır. 
Bunu birkaç misalle de arz eterim oldnm. 

19Ö6 yınmda Türkiye ̂ de genel olarak 
172 500 000 liralık köy içme" suyu ödeneği 
ayrılmış ve 4 564 köyde içmesuyu yapımına 
başlanmış, 4 564 kövde çalışmalara başlan
mıştır. Bunlardan 2 600 köyün içmesuyu boı 
yıl içinde ikmal edilmiştir. Esasen başlan
mış olan 4 564 köyün içme, suyu programa 
göre, 1066 da bitirilmek üzere başlanmış de
ğildi. 4 564 köye başlarken bunların bir kıs
mı grup köylerdir, gelecek yıllara sâri taah
hütlere bağlanmıştır. Gelecek yıllarda bun
ların devamı üzerinde çalışılacağı gibi yeni
den 4 500 - 5 000 civanında köy ele alınacak 
ve her yıl 2 500 - 3 000 köy içmesuyuna ka
vuşturulmuş olacaktır. Bu yıl iemesuyuna ka
vuşan köylülerin takribi nüfusu bir milyon
dur. Yani, 1966 yılında Yüce Meclisin bize 
vermiş olduğu bütçe imkânı ile biz Köy işleri 
Bakanlığı olarak bir milyon Türk köylü va
tandaşının içmeısuyunu temiz ve sıhhi olarak 
'temin ettik. Bu yıl içerisinde Türkiye'de köy
lere temfe su götüren boruların toprağa döşe
nen ve fennî şartları tamamen yerine getiril
mek suretiyle döşenmiş olan borunun uzunlu
ğu, çeşitli cins ve çaptan olmak üzere 6 000 
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Ikiiomeitredir. Tünkilye Oumilrariyetinin kana 
(hudutlarıma müsavi uzunlulkta içımesu borusu-
nıu bu yıl meimbaınidam köyüne içımeısuyu gö
çtürmek üzere Tünkiıye topraklarında köy biz-
imetleri içim dö§e;miş bulunuyoruz. 

[BAŞKAN — Sayın Balkan bir dakikamızı 
rica Gidiyorum. 

Şimdi saaıt 19,90 a gelmiş bulunmuaktaidır. 
Zatıâliniızim konuşması uzun sürecekse, bu ko
nuşmamızı lütfen Meclisin 3 neti oturumunda; 
saat 21,00 den itibaren daba rahat bir şekilde 
yapınız. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Sayın Başkam 10 dakika
da bitiririm, Yüce Meclis müsaade ederse. 

BAŞKAN — Pdki efendim. 
Sayın Balkan konuşmasını 10 dakika içinde 

bitireceği kanaatindedir. Bakanın konuşması
nın bitimline kadar Yüce Meclisin mesaisinin 
devamı hususunu oylarımıza arız ediyorum. Ka
bul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Devamla) — 1967 yılı içinde köy içme 
sularına 190 000 000 lira Devlet Bütçesinden 
ayrılmış ve geçen yıl yapılanın çok ilaha üze
rinde bir miktar köye su getirilecektir. 

Sayın milletvekilleri; vaktinizin çok azalmış 
lolması hasebiyle, köy içme sulariyle köy yol
larının yapımındaki bâzı kriterlere temas et
tikten sonra, bir, iki soruya cevap aıiz edece
ğim. 

Bir arkadaşımız, Millet Fantisi Grupu sayın 
Sözcüsü, köy yollarının ve köy içme sularının 
programlarının vilâyetten, geldikten sonra nü
fuzlular veya partizan gayretlerin tesiri ile 
değiştirilmektedir diye ifade buyurdular. Köy 
yollarının proıgraıma alınması kanuni şekilde 
'.olmaktadır. Vilâyetler genel meclislerince ha
zırlanmakta ve bize geldikten sonra bütçe im
kânlarımızın hududunu geçmişse, bunlardan 
puvanı en düşük olanları çıkarılmakta, puvanı 
en yüksek olanlarına da bütçe imkânları nis
petinde programda yer verilmektedir. Bunun 
haricinde birşey yapmamak için ve bu sene 
bize bütçe imkânlarımızın üzerinde program 
teklif etmemeleri için genel meclis toplantıla
rından önce vilâyetlere ne miktar tahsisat ay
rılacağını - takribi olarak o zaman bütçe, Hü

kümetçe Meclise takdim edilmiş olduğu, sunul
muş olduğu için - bildirdik ve bu miktarın üze
rinde bize program yapmayın, dedik. Eğer o 
program o hudutlar içinde gelirse bizde bir de
ğişiklik olmıyacaktır. O hudutlar üstünde olur
sa katiyen kendilerinin ifade ettiği kıstaslar 
içinde değil, objektif kıstaslar içinde priyorite 
sırası alacaklardır ve öyle almışlardır. Bunun 
dışında müşahhas bir misal varsa tahkika ha
sırız. 

Köy içme sularının şimdiye kadar fenne, 
tekniğe uygun olmadığı mevzuuibahsoldu, Bâzı 
yerlerde bu nevi misalleri biz de tetkik gezile-
»inde gördük. Bundan sonraki köy içme sula-
•ında koyduğumuz prensipleri de Yüksek Heye
tinizin ıttılaına arz etmek isterim. 

1. Meniba ihtilâfı halledilmiş olacak, içme 
Tiıyu programına alınabilmesi için. 

2. Menlbadaki suyun tahlili yapılmış ola-
;ak ve müspet rapora bağlanmış olacak. 

3. Membam 'debisi, gideceği yerin su ihti
yacını karşılayabilecek kapasitede olacak. 

4. Memba ile gideceği yer arasındaki me
safe tahmini değil, bilfiil ölçülmüş olacak. 

5. Köye giden su, köyün bir yerinde a'knıı-
yacak, yedi hanelik topluluklarda akacak. Köy 
camiinde akacak, köy okulunda akacak, köyün 
bir pazar yeri, bir çarşısı varsa o topluluk yer
lerinde. köy meydanlarında da akacak. O za
man biz <o köyün içraıe suyu işini tamamladık 
diyeceğiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım zannediyorum ki, 
genel görüşmeler içinde birçok arkadaşlarımızın 
temennilerine ve dileklerine temas ettik. Yalnız 
ikinci defa söz alan T.İ.P. nin sayın sözcüsü bu
rada bir gündem dışı konuşmanın karşılığında 
vermiş olduğumuz cevapta bizim gündem dışı 
konuşmayı yalan olarak vasıflandırdığımızı be
yan ettiler. Ben bu kürsüden ne o günkü ko
nuşmamda, ne de bugüne kadar yaptığım ko
nuşmada bu neviden bir kelime sarf etmiş de
ğilim. Zabıtlar ortadadır. Yalnız ben o zaman
lar hangi vilâyette işçiler ücretini alamamışsa, 
ıo vilayete gönderilen paraların, ödeneklerin, 
nakdin .gönderildiği evrakın tarihini, numara
sını zikrettim, şimdi tekrar arz edeceğim: 

'Malatya, Burdur ilinden misal verdiler, bir 
beyanname, bir uzun mektup okudular. Bu 
beyanname ve o uzun nıektupdan bir tanesi de 
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bizse gelmiştir. Esasen gelmesi lâzımgelen yer 
de bizim makamımızdır. Onun gideceği yer lıer 
halde bir siyasi parti veyahut onun 'bir sözcü
sünün adresi değildir. Ama gitmiş onu burada 
kullandılar, kullanmaya çalıştılar. 

Değerli arkadaşlarım; geçen yıl bütçe ile 
verilen ödenekler, kanunu mahsusuna göre il
lere tevzi edilecek miktarı tevzi edilmiştir. Ne 
miktar, hangi vilâyetlere verildiği önümdedir. 
Ve bu cetvel, her zaman benim vazife gördü
ğüm masamın üzerindedir, her an açılan tele
fonda cevabını hazır bulması için. Biz bu öde
nekleri yine Bütçe Kanununun bir maddesi
ne göre, taksitler halinde nakde tahvil ede
rek vilâyetlere gönderelbilmekteyiz. Bu da ga
yet normaldir, çünkü, Devletin gelirleri bir 
taksitte tahsil olunmuyor ki, bir taksitte bütçe 
ile sarfına mezuniyet verilen ödenekleri nakde 
tahvil edip vilâyetler emrine gönderelim?.. 
Bunların da taksitlerinin zamanı vardır, bunu 
da vilâyetler bilmektedir. 

Şimdi misal verdiğim Burdur'u arz edece
ğim ; burada var. 

Burdur vilâyetine 1966 yılında 1 113 544 li
ra ödenek verilmiştir, buna mukabil gönderi
len ödenek ve nakit 1 269 130 liradır. Tarih
lerini arz edeyim : Burdur vilâyetine; 929 000 
lira - 650 000 lira - 116 000 lira. En son 26/11 
de 100 908 lira, 14/12 de 240 000 lira ve 
400 000 lira da 20 . 1 . 1967 tariflimde gön
derilmiştir. 

Malatya Vilâyetini arz ediyorum : Son gön
derilen ödenekler, en son; Malatya vilâyeti
nin öedenk yekûnu 1 289 449 liradır. Ve Ma
latya'ya en son 140 000 lira 9 . 1 . 1967 de 
gönderilmiştir. 25 000 lira 9 . 11 . 1967 de 
gönderilmiştir. 30/11 de 176 ıbin lira gönderil
miştir. Ve bu paralarla en son taksitlerin kar
şılığı nakitler bu vilâyetlere intikal etmiştir. 
Yalnız bu mektuplarla biz de muttali olduk ve 

Malatya Valisi ile de görüştük, Türkiye İşçi 
Partisinin sözcüsünün bilmesi lâzımdır, bu iş
ler özel idarelerin işe aldığı işçilerdir, bu iş
çilerle toplu sözleşme akdeden valilerdir. 
Toplu sözleşme) ile zamları kaibul eden özel ida
relerdir. Bizim gönderdiğimiz para Devlet 
bütçesinden vilâyete yardım parasıdır. Biz bu 
paraları gönderdik. Buna rağmen işçilerimiz 
özel idare imkânsızlığı dolayısiyle aylık ücret
lerini, yevmiyelerini alamadıklarını anladığı
mız anda bir de ek ödenek kanunu getirdik, 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonundan geçir
dik, yarın eğer Yüce Senatonun kabulüne 
mazhar olursa belki gelecek bir iki gün için
de bu kanun vesilesiyle de Yüce Huzurunuza 
çıkacağım. Onun da dağıtımı malî sene olduğu 
için, gecikmesin diye hazırlanmış listesi elim
dedir. Buradan kanun çıkıp, Resmî Gazetede 
ilân olunur olunmaz telgraflarla mahalline 
ulaşmış olacaktır. Burada bir iki vilâyet iş
çisinin zamanında aylıklarını alamadığından 
biz de üzüldük. Fakat Bakanlığımızın bütçesi 
ile, ödeneği ile, Hükümetçe gönderilecek na-
kitle birgûna alâkası yoktur. 

Bu nevi mektuplar1 nasıl yazdırılır, nasıl 
hazırlattırılır, nasıl getirilir, bunu politikanın 
içinde olanlar bilirler. O mektupları burada 
okuyanlar, o mektupların muhtevası cinsinden 
cevap arz edecek değilim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 21 e kadar ara verme mec
buriyeti mevcut. Biraz evvelki Meclisin kara
rı Sayın Bakanın konuşmasına değin, bitimine 
değin, vâridolmuştur. Saat 21 den itibaren 
Köy İşleri Bakanlığının Bütçesi üzerindeki 
müzakerelere devam edeceğiz. 

Birleşime, saat 21 de toplanılmak umre ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABlT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; köy yollarının programlaştırılması sı
rasında o vilâyette mevcut köy yolu uzunluğu, 
nüfusa nisbeti ve umumi yapılması lâzımgelen 
köy yolu şebekesine nisbeti de kriterlerimizden 
birisidir. Ona göre hizmetler vilâyetlere taksim 
edilirken yol nisbeti az olan vilâyetlere veril
mektedir. Biz ayrıca, umumi mâruzâtım sıra
sında arz ettiğim gibi, yeni ithal ettiğimiz ma
kinaları perakende, tek tek şantiyelerde israf 
etmektense, ekip çalışmaları yapmak düşünce
sindeyiz. Vilâyetler emrine, özel idareler emri
ne bu makinaları verdiğimiz takdirde Türkiye'
nin çeşitli mevsimlerde, çeşitli yerlerinde çalış
maları mümkün iken, kış mevsimi uzun süren 
bölgelerimizde makinalar muattal kalmaktadır. 
Buna mukabil, yol inşa faaliyeti orada daha az 
olmasına rağmen, diğerlerinin seviyesine ulaşa
mamaktayız. Bunu önlemek için de yeni ithal 
edilen makinaları doğrudan doğruya vekâlet 
emrinde tutarak, bu sayın soru sahibinin de ifa
desinde kısaca yer aldığı gibi, ekip çalışmaları 
yapmayı düşünüyoruz. Bu hazırlıklar böyle ol
muştur ve makina dağıtımı da bu esas üzerin
den yapılacaktır. Ekip çalışmaları ile daha iyi 
netice alacağımızı ümidediyoruz. Bu suretle çok 
geri kalmış köyleri en azından vasat derecede 
olan vilâyetler seviyesine köy yollarını ulaştıra
cağız. 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Sayın Köy İşleri Bakanı konuşmasını yap
mış, bâzı arkadaşlar kendilerinden soru soracak
larını söylemişlerdi. 

Sayın Bakan sizin kürsüye teşrifinizi istir
ham ediyorum. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kenan Aral ya
zılı soru soracağını bildirmiştir. Başka arka
daşlar var mı? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
Sayın Kenan. Aral; buyuran efendim. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Bakanı
mız, Bakanlığı ile ilgili hizmet politikasının 
anahatlariyle mücmel bilgi verdiler, kendileri
ne teşekkür ederim. Ancak, bâzı noktalarda te
nevvür etmek istiyorum. 

Halen yapılan köy yollarının miktarı bâzı 
yerlerde % 1 in altındadır. Yüzlerce köy içme 
suyundan mahrumdur. Sayın Bakanla da bu 
hususta daha evvel konuşmuştum. Bu gibi yer
lerde köy yollarının daha süratle yapılacağını 
ifade buyurmuşlardı. " Altı, yedi ay süren kış 
dolayısiyle çalışma imkânından mahrum bu 
yerlerde böyle bir çalışmanın düşünülmüş ol
ması, fevkalâde bir tedbir olarak görülmekle 
beraber, şu hususların vuzuha ulaşmasını istir
ham edeceğim : Sayın Bakanın bu ekip çalış
maları fikirlerini izhar buyururlarken bu hu
suslarda bakanlıkça yapılmış bir çalışma var mı
dır? Bu çalışma varsa, ne kadar bir ilerleme 
kaydetmiş bulunmaktadır? Şayet böyle bir ça
lışma mevcutsa bundan ne kadar bir zaman 
sonra faaliyete geçme imkânı hâsıl olacaktır? 
Bunun tavzih edilmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Ba

kandan iki sual sormak istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi, köy yolları bakımı ile ilgilidir. Köy 
yolları standardizasyonu Türkiye'de çok düşük
tür. Bu sebeple her sene yapılan yollar, ertesi 
sene yeniden yapılmak mecburiyetinde kalın
maktadır. Sadece bir çiziği halinde, billhasısa 
'benim •vilâyetimin ıköy yolları hemen bozulmuş
tur. Geçen sene, yapılan yollar bu sene tekrar 
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yapılsın deniyor. Acaba bu köy yollarının Stan
dardının bir parça dalha iyileştirilmesi hususun-
dav Bakanlığın bir etüdü, bir çalışması var mı
dır? 

îkinci sualim, yine kendi memleketimle alâ-
Ikalıdır. O da Burdur göller bölgesidir. Hali
hazırda yirmi'bir tan'e gölden, dört tanesi kuru-
tu'lmuş ve geniş çapta, ziraate elverişli hale so-
'kulmuştur. Hele bunlardan bir tanesi 1962 se
nesinden beri beklemektedir. Gölhisar Gölü. 
bunların yanında Gölcük Gölü ve Kestel Gölü 
gibi diğer büyük göller de vardır. Edindiği
miz malûmata göre buralar miîlî emlâ'ke aidolup, 
yalnız bir tanesinde ihtilâf vardır, diğerlerinde 
ydktur. Muhit bunların ne zaman topraksız 
çiftçiye dağıtılaJbileceğini merak etmelktedir. 
Sayın Bakanımızdan bu hususta bir çalışma 
varsa Bakanlığa intikal etmiş, bunu açıklama
sını istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖYIŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Devamla) — Efendim, köy yolları stan
dardı düşüktür, doğrudur. Özel idareler eliy
le yaptırılmış olan köy yolları hem hendesî 
standart bakımından düşük, hem de güzergâh 
bakımından vasıflı değil, hem de üst yapı ba
kımından natamamdır. Sınai imalâtı birçok 
a'hvalde yo'k gibidir. Köy işleri Bakanlığı, 
'baJkanlıık, mahallî idareler ve köylü katılımın
da bilhassa idareden ve köylüden bu katılım
da yolun geçeceği arazinin, yola tahsis edil
mesinde mahallî i da relerden yardım talebet-
•melkte, mahallî idarelerden yolun fennî şartla
rına uygun, tekniğin icaplarına uygun olarak 
yapılmasında, müdalmleleririi azaltmasını istir
ham etmelktedir. Bu faaliyeti bu şekilde yö
neltmekteyiz. Biz 'köy yolu deyince, Sayın 
Kırbaşh'nın da ifade ettikleri veçhile, bu yıl 
çizgisi açılmış, gelecek yıl kaybolmuş arazi üzc-
rinlde'ki çizgiler şeklinde değil, hendesî stan-
dartına uygun, malktaı çıkarılmış, ömai imalâtı 
tamamlanmış, azından te'kni'k icaplara uygun, 
en azından -drelkt aplikasyon yolu ile tesbit edil
miş güzergâha taban itibariyle uydurulmuş, üst 
yapısı tamamlanmış sadece her yıl inşa maliye
tinin yüzde 5 ve % 10 unu geçmıyecek bir ba
lcım onarım masrafının ötesinde yeniden bir 
ameliyeyi icabettirmiyeeelk şekilde yol yapımı 
kabul ediyoruz. 

İkinci husus Gölhisar meselesi. Burdur göl
ler bölgesinde, Gölhisar, Söğüt, Gölcük ve Kes
tirilmiştir. Toprak - Su'nun yapacağı tahliye 
•kanallarının yapılması yani, ıslahı ve ondan 
sonra da Hazineye aidoian kısımlarının, Hazi
ne adına tescil ve Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa göre toprak tevzi komisyonları marife
tiyle dağıtılması işidir. Bunlardan yalnız Göl
hisar köyünde Devlet Su İşlerinin hizm'e'tl'eri bi
tirilmiştir. Toprak - Sunun yapacağı tahliye 
'kanalları ve arayollar ikmal edilmemiştir. Bu 
faaliyetler ikmal edilmeden dağıtım yaparsak 
şöyle bir mahzur önümüze çıkıyor: Bugün çok 
eüz'i bir bedelle köylüye toprağı vermekteyiz. 
Yarın buradan bir kanalın geçirilmesi halinde 
ya bir köylü vatandaşımızın toprağı ikiye bö
lünmekte ve bu kanal üzerinde öte'ki gidiş ge
lişi yani, geçişi sağlamak için köprü isiteme'k-
t'e veyahut da bu kanalın ve yolun geçeceği 
yerlerden çok yüksök fiyatlarla istilmlâ'k bedeli 
is'temelktedir. Böyle bir hal ile karşılaşmamak 
için Gölhisar mevzuu ile özel olaralk meşgulüz. 
Bunları arazi üzerine aplike edebilirse'k, bu yıl 
dağıtımımı da yapmaya gayret edeceğiz ama, 
tesisler tamamlanmadan dağıtım yapılması caiz 
değildir arz ederim. 

BAŞKAN — Sorular tamam mı efendim1? 
Buyurun Sayın Pasinli. 

NİHAT PASİNLÎ (Eraurum) — Sayın Ba-
'kanımızdan şunu öğrenmeik istiyorum. Doğu'-
da inşaat mevsimi çok kısa olduğuna göre aca
ba Toprak - Su da olduğu gibi, köy yollarının 
'bâzı kısımlarının da mütaahhitde verilmesi sure
tiyle süratle yapılması düşünülüyor mu, bun
da bir fayda mülâhaza ediyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÖVİŞLERI BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Devamla) — Etüt ve projesi ikmal edil
memiş olan köy yollarının, müıtaalhhit vasıtası 
ile yapılmasında pelkço'k ihtilatlara, ihtilâflara 
yol açılmaktadır. Etüt ve projesi yapılmış olan 
yerlerle, sınai imalâtı yapılan veya üst yapı 
sta'bilize çekimini taşeron ve mütaah!hitlere ver
meyi düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Sizin de mi sorunuz var Sayın 
Uzunoğlu ? 

RAHATTIN UZUNOÖLU (Samsun) — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Dı

şarıya gönderilecek olan işçiler için, koopera
tiflere % 40 'kontenjan tanındığı söylenmekte
dir. 1966 senesinde bu işçilerden Bakanlıkça, 
•kooperatiflerce kaç tane gönderilmiştir? 

KÖYİŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Kooperatif üyelerine vasıf
sız işçilerden dış ülkelerden talebedilenden yüz
de 40 i kooperatif üyelerine tahsis edilerek ön
celikle gönderilmesi için, 1966 programımızda 
da hüküm vardı. Bu hususta Çalışma Bakan
lığı ile de anlaşmış bir protokolümüz mevcuttu. 
Ancak 1 300 küsur üye gönderilmiştir. Bun-
(dan 1966 yılında gönderilenlerin sayısının ke
sin olarak: şu anda ha'tırlıyamryorum. Kendile
rine yazılı olarak: talcd'im edebilirim. Biz bu 
sene 8 bin üye gönderecektik. Falkat Doğu 
deprem bölgesine daha önem verildiğinden, 
Öncelik verildiğinden, 7 500 işçi deprem böl
gesinden tahsis odildiğin'den bu 'kooperatif üye
lerinin gönderilmesi işi aksaımıştır. 1967 prog
ramında, esas itibariyle yeniden kooperatifler
den alınması yıllı'k icra programında kaldırıl
mıştır fa'kat, mevcut kooperatif üyelerinin hak
kı mükteseplerinin bu yıl ve gelecek yıl da ay
nı şekilde devaimı suretiyle dış ülkelerden vasıf
sız . işçi talebi vâki olduğu takdirde gönderile
cektir, gönderilmeye deva'm edilecektir. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — 236 
rakamı doğru mudur? 1966 senesinde 8 000 bi
ne 'karşı 236 deniyor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — 1 300 küsurdur. 236 Tür
kiye'nin muhtelif yerlerinden mevzuları çeşitli 
olan 12 kooperatiften gönderilen üyedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Duman. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 

Bakandan sorum; bâzı YSE 'müdürlüklerinde 
1966 dan devreden, meselâ Sivas vilâyetinin 
1 milyon liraya yakın 'borcu var, 1967 yardım
ları yapılırken, bu 1966 borçları bu yardımlara 
dâhil midir?.. Bunu yoksa ayrı bir ödenekten 
mi ödiycccıklerdir?.. Bunu istirham ediyorum. 
1 milyon lira gibi bir yardım eğer 1967 den dü
şerse o zaman Sivas'a hiçbir yardım yapılma
mış olur. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Umumi mâruzâtımda ra

kam olarak arz etmiştim; Sivas'ta 1 milyon li
ralık bir açık olduğu resmen Bakanlığıma in
tikal etmiş bir husus değildir. 1966 yılı özel 
idarelerin imkânsızlıkları dolayısiyle işçi üc
retlerinin ödenmemesi hasebiyle düştükleri sı
kıntıyı önlemek için, yalınız bu konulara 12 mil
yon lira bir ek ödenek tahsisi, 3 milyon köp
rü, 10 milyon da su olmak üzere 25 milyon li
ralık: bir ek ödenek kanun tasarımızın Yüce Se
natoya gelmiş olduğunu arz etmişti'm. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sorular tatmam efendim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Benim de 

(bir sualim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Efendim, 

Diyarbakır bölgesinde içme suyuna ihtiyacı olan 
ıbirç'oik köylerimiz vardır. Bunların suya kavuş
turulması hakkında hazırlıklarınız va'r mıdır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Devamla) — Umumi mâruzâtımda arz 
etmiştim. Fırat, Dicle arasımda Diyarbakır, 
Mardin - Urfa'ya özel proje tatbik edilmekte
dir. Grenci bütçeden ayrılan on milyona ilâve
ten 1966 da 15 'milyon lira özel olarak ilâve et
tik. Ve Diyarbakır'da suyu ınevcudolaıı köye 
naizaran % 150 fazl asiyle bu yıl 'köylerin suyu 
yapıldı. Rakam olarak Mardin'de hatırımda 
idi; 115 köye mukabil 116. Diyarbakır'da da 
240 küsur köy yahult ona yakın bir rakamdı, 
tamamen hatırİTyamıyacağını. Bu yıl da aynı 
şekilde bu üç vilâyette içme suları için özel 
proje tatbik edilecektir. Genel bütçeye ilâveten 
15 milyon lira ayrıca betahsis bütçeye konul
muştur. Bu üç vilâyetin, dört yılda tamimiyle 
susuz elan köylerinin suya kavuşturulması 
protgraimlamnış, çalışmalar devam ediyor. (A. P. 
sıralarından alkışlar)ı 

BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. Son 
söz olarak Sayın İhsanı Kaibadayı, buyurun efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş-
ıkan, muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de nü
fusun % 70 i köylerde oturur. Bir memlekette 
% 70 nüfusun yüzü gülerse, o memleketin top-
yekûn yüzü gülüyor, mesut iyidir demektir. 
% 30 nun yüzü gülerse, bu % 70 ine tesir et
mez o memldkette saadetten, huzurdan bahse
dilemez. 

— 664 — 
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Türkiye diğer memleketlerle 'kıyas edilirse, 
'hiçbirisine benzomiyen müstesna bir hususiyeti 
vardır, iler mevsimde, 4 mevsimi vardır. 7 ikili
me ait her türlü meyvesi, scibzesi ye'tiyir. Top
rağımın altında ve üstünde her türlü zenginlik
leri vardır. Hal böyle iken, maalesef Türkiye'de 
Türk köyünün ve (köylüsünün 'yüzü gıülmemılişbir. 
Çünkü asırlar boyunca Kafkas'a gitmiş ölmüş, 
Yemen çöllerinde kaybolup gitmiş, Çanakkale'
de kimi saunan gazi, kimli zamıan şentldolanuş 
ve asırlar boyunca millî bekaırnrz, varlığımız 
içinde oan vermiş, 'kan vermiş. Bütün bu tarihî 
olaylardan Türk köyü, Türk köylüsü geri kal
mıştır, fakir kalmıştır. O günün Devleti Osman
lı imparatorluğu, ıfcöy nedir bilmez, köy hiz
meti nedir - kusura 'bakmayın - tanımamıştır. 
Şehirleri tanımış, Rmmıeli'yi imar ve ihya etmiş, 
bütün varlığı Arabistan'a akitmıış fakat can ve
ren, kan veren Anadolu köylüsü tarihin çok 
aeı bir ihmali ine uğratmıştır. Bu yüzdendir ki, 
Tünk köylüsü, Türk köyü kaderi icabı tezek, 
çıra, çarıkla başlbaşa 'kalmıştır. Yani yakıtı te
zek, ışığı çıra, toprağı çorak, ayakkabısı çarık 
olmuştur. Cumhuriyet devrinden itibaren... (A. 
P. sıralarından «esasa gir» sesleri) 

Beyefendiler gireceğim, tarihî bir mukaJdde-
me yaptım, yani öylesiniz •demedim. Müsaade 
edin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen kendi 
konuşmanızı yapmız efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben 
bağrı yanık bir köy çocuğu olarak sizlerle dert-
leşiyorum, beyefendiler. 

BAŞKAN — Sayın Kalbadayı lütfen kendi 
'konuşmanızı yapın efendim 'müdahalelere ce
vap vermeyin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Cumhu
riyet Hükümetleri devrinde köy mefhumu Hü
kümetlerin kafasına girmiş, hizmet edeyim de
miş, fakat maalesef arzu edilen kifayette, yeter
likte olmamıştır. Halbuki, Türk köylüsü, tetkik 
ediniz, içine giriniz, odasında oturunuz, kahvesin
de muhabbet ediniz, o bütün ruhu ile münevveri
ni dinler, eğitime, tekniğe, terakkiye ve medeni 
nimetlere âdeta âşıktır, ona susuzdur, kendisi
ni doyuracak, bu yolda kandıracak imkânları 
bekler ve onu ister. Kendine bu yolda düşen va
zifeyi fazlasiyle yapmakta, Hükümetlerinden 
yapmadığını beklemekte ve her zaman için on

dan samimî itaat duyguları içinde yardım, hiz
met, himmet beklemektedir. Köy işleri Bakan
lığı kurulduğu günden itibaren elbette adını 
taşıyan bir Balkanlığın kurulması ile, deminden 
beri yana geldiğim, dertlere geldiğim hizmetler 
farklı derecede terakki kaydetmiştir, hamleler 
kaydetmiştir ve bu Bakanlıkta, köy ve köylü 
elele, yanyana yürümek suretiyle sulama, istih
sali artırma, toprak muhafazası, küçük sanatlar 
ve eğitim konularında cidden yüzümüzü güldüre
cek neticelere varmıştır. Oldu mu beyefendiler? 
(A.P. sıralarından «oldu, oldu» sesleri) 

Dört genel müdürlüğü bünyesinde toplıyan 
bu Balkanlığın daha çok hizmetler edeceğine kaa-
niîm. Gerçi bâzıları alınabilir, alınmasınlar, 
bütçesi ve kadroları kendi elinde olmadığı için di
lediği ve arzu ettiği gibi bakanların hareket ede
memesinden bu yolda arzu edilen terakki kay
dedil ememiştir. Üstelik de kendisine has teşkilât 
kanununun, aradan epey bir zaman geçtiği hal
de çıkmaması, teşkilât mensuplarını moral bozuk
luğuna uğratmış, düşündürür, üzüntülü kılmış
tır. Düşününüz ki, huzuru olmıyan insan na
maz dahi kılamaz. Kendine has teşkilât kanu
nu çıksa idi, imkânları verilmiş olsa idi, yepye
ni teknik elemanlar da alınmış olsa idi, deminden 
beri saymaya ve anlatmaya çalıştığım Köy işleri 
Bakanlığı, dertli ve mustarip köylünün hizmetle
rini görmekte daha çok verimli olacaktı. Çok sev
diğim ve tanıdığım Muhterem Bakanımdan ve 
Muhterem Hükümet mensuplarından şimdiye 
kadar anlatmaya çalıştığım kadro eksikliklerinin, 
noksan olan teşkilât kanununun tümünün beraber 
biran evvel çıkarılmasını can ve gönülden, samimî 
olarak temenni etmekteyim. 

Halk eğitimi ve köy kalkınmasının başlıca da
yanağı olan köy hizmetleri bu Bakanlıkta YSE 
yani, Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğünde top
lanmıştır. Burada köy yollarına bir göz atarsak, 
23 000 kilometrelik yolu yazın ve kışın geçit ver
mekte, 32 000 yazın geçit verip kışın vermemek
te, geri kalanı ise iz denecek kadar, patika de
necek kadar yol anlamından uzak bulunmakta
dır. Halbuki, Türkiye'de köylerin 155 000 ki
lometre yola ihtiyacı bulunmakta, bunun ise 
senede % 14 ü yapılmış bir vaziyettedir. Köy 
yollarının yapımında Hükümetin ve özel idare
lerin yapmış olduğu yardım, köyün yapmış ol
duğu yardımdan çok noksandır, köylerde gezen 
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milletvekillerinin hepsinin köylü yakasından, 
bana kredi ver, tohumluk ver diye tutmuyor, 
yolumu yap, yolumu yap diyor. Ve kendine dü
şen mazotsa mazotu, taşını, kumunu, köprü 
yapımına ait araç ve gereçlerini vermektedir. 
Şimdi, bu tempo ile gidişte Devlet yardımının 
noksan olduğunu belirtmek istiyorum. Beş Yıllık 
Plâna göre, senede 5 000 köy yolu yapılmasını 
plân öngördüğü halde, maalesef Devlet hizmet
lerinin az oluşu, bu yoldaki kadro kifayetsizliği 
ve para noksanlığından dolayı ancak 2 000 ki
lometre yol yapılmaktadır. 

Bu tempo ile gidersek Türkiye mevzuu ancak 
66 senede halledilebilecektir ki, bu atom devrin
de, füze devrinde 66 yıl çok uzun bir yıldır. Bu
nun daha kısa bir süreye sığdırılması yolunda 
Sayın Bakanlıktan ve Bakanlık mensuplarından 
daha ciddî gayretler beklemekteyiz. 

20 000 köy ve mahallâtta içme suyu var. 
19 000 inde yetersiz, 25 000 inde ise yok. Bu ek
sikliklerinin telâfisi için 5 400 000 000 liraya ih
tiyaç bulunmakta, plân bunun için her sene 
350 000 000 lirayı öngörmüş ve 15 yılda biti
rilmesini karara bağladığı halde ayrılan 
190 000 000 lira azdır, 15 yılda değil ancak, 30 
yılda çıkacak bir seviyeye kavuşturulmuştur ki, 
Muhterem Hükümetten ve sayın iktidar men
suplarından köy içme sularının bu 30 senede 
halledilecek zamanın daha kısa zamana, hiç ol
mazsa plânda görüldüğü gibi 15 yılda halledi
lecek şekilde formüllere bağlanmasını arzu et
mekteyim. 

En hazin mevzu Türk köyünde, elektrik mev
zuudur. 36 000 küsur köyün ancak 587 sinde 
elektrik vardır ki, bu % 98 inde elektrik yok ma
nasınadır. Ve köyün yaktığı çoğunlukla, Muhte
rem işçi Partili arkadaşımızm burada bahsettiği 
gibi, kandil değil, biz ona idare deriz, idare ya
karlar, yani yağdanlık derler, idare derler. Ço
ğu idare yakmaktadır. Allah kimseyi zulmet 
içinde ve zindanda bırakmasın. Türk köyünün 
akşam namazından sonraki hali zindan ve ka
ranlıktır. Hükümetlerden ne yapıp yapıp, her 
türlü fedakârlıklar göstererek bu % 98 i hiç 
olmazsa % 50 ye indirecek kadar Türk köyünün 
ve gönlü nur, varlığı nur olan Türk köylüsünün 
elektrik nuruna, ışığına kavuşturulmasını arzu 
etmekteyiz. 

Bugün memleketimizde 5 000 000 hektar arazi 
sulama ile ziraate müsait arazidir. Bunun ancak 

1,5 milyon hektarı sulanarak ekilip biçilmekte, 
% 70 i ise şebeke noksanlığından ve çiftçinin 
bilgi kifayetsizliğinden dolayı sulanamamakta 
ve bu eksikliklerden mütevellit de çoraklaşma ve 
drenaj gibi mühim mevzular, kendini göster
mektedir. Türkiye'de topyekûn ekime müsait 
arazi 25 000 000 hektardır. Türkiye için en mü
him felâketten bahsediyorum; bunun 6 000 000 
kadarı orta, 4 000 000 şiddetli, 8 000 000 u ise 
çok şiddetli erozyona tabidir. Erozyon nedir? 
Hepiniz bilirsiniz ama, köylü tâbiri ile «kelleşme» 
denir. Allah bir insanı saçından başından etme
sin, saçını başını kaybeden bir insanın hali ne 
kadar acıklı, ıstıraplı ise, arazinin de erozyona 
gitmesi, kelleşmesi o kadar acıklıdır. «Kelleşme» 
nkı ne olduğunu benim gibi garip Konyalı gayet 
iyi bilir. Türkiye'de çölleşmenin en korkunç ol
duğu yer Karapınar'dır. 1961 - 1962 yıllarına 
gelinceye kadar 15 kilometrelik yol üzerinden 
Konya'dan, Karapınar'a giderken, çöldür, rüzgâr 
eser, tıpkı çöldeki kum fırtınası gibi Konya 
tâbiri ile dağul denir, vasıtalar ilerliyemez, gözü
nüz, burnunuz kumla dolar. Bütün Karapınar 
ovasında nebat kalmamış, bitki kalmamış, hayvan 
kalmamış idi. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı vaktiniz doldu 
efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

1961 yılından itibaren orada Toprak: - Su bir 
şube açmıştır, kanallar açmıştır, perdeler kur
muştur, ağaçlandırma yapmıştır ve çölleşme ön
lenmiştir. israil'den ,gelen bu yoldaki uzmanlar 
dahi, bizce tavsiye edecek bir şey yok, yürüyüşü
nüz gayet mükemmel demişlerdir. Böyle Baade 
raporunu okuyanlarınız bilirsiniz, Türkiye'nin 
en ciddî mevzuu erozyon demiştir. Verimli top
raklar akmaktadır. îki - üç senede bir büyük 
miktarda topraklarımız çöllerle, rüzgârla, tuğ
yan, tufanla denizlere gitmektedir. Baade di
yor ki, «Ey Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya 
geldiniz. Orası yemlik, yeşillik ormanlık idi. 
Çölleştirdiniz, Anadolu'ya geldiniz. Şimdi bura
sının akıbeti de en geç 50 sene sonra çöl olmak
tır. Başka barınacağınız yer yok, fütuhat ka
pıları kapanmıştır. Burayı vatan kılmaya, or
manları tutmaya, erizyonları önlemeye mecbur
sunuz.» Geçen sene gelen Amerikan Orman Ge
nel Müdürü de bu mevzua temas etmiştir. Muh-
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terem Hükümetin ve bu yolda çalışan Genel Mü
dürlüğün çalışmasından memnun olmakla bera
ber, ödenek ve eleman kifayetsizliğinin de bulun
duğunu biliyoruz. Bu yolda biraz daha gayret 
sarf edilmesini hakikaten bekleriz. 

Gübre mevzuu... 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı vaktiniz doldu 

efendim. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Son pa

sajım efendim, bitiriyorum. 
Türkiye'de gübre mevzuu günün mevzuudur. 

Son yıllara gelinceye kadar Türkiye'de köylü ta
rafından gübrenin kadri bilinmez idi. Bu defa 
gösterilen 1 257 bin ton gübre gayemize uygun, 
arzuladığımız toprak gübrelemesine kifayet eder 
durumda değildir. Bilhassa, tabiî gübre en iyi 
gübre olduğu halde, köylü bu gübrenin mühimce 
bir kısmını tezek olarak yakmaktadır. Bir kısmı
nı da kırda, bayırda kullanmaktadır. Toprağa 
attığı, 120 milyon tondan, ancak 18 milyon ton
dur. Plânlamanın yaptığı hesaplara göre yılda 
iki milyar millî gelir düşüklüğüne sebebolmakta-
dır. Böylece benim Köy İşleri Bakanlığına arzım 
şudur: Köylünün tezeğini ocağa değil, tarlaya 
götürücü tedbirler alınmalıdır. Köyde nereye gi
dilse; «Şehirliye kömür veriyorsunuz, imkân veri
yorsunuz bize de kömür verin, bizim için de kö
mür kredisi açın.» denmektedir. Benim Muhte
rem Köy İşleri Bakanından ricam; tezeği tarla
ya gönderip millî geliri artırabilmek için köye kö
mür sokucu, köye kömür kredisi sağlayıcı yolda 
yeni tedbirlerini hassaten istirham etmekteyim. 

Vaktim geldi, derdim çok, söyliyecek vakit 
yok, itaatkârım. Huzurlarınızdan ayrılırken ge
rek Köy İşleri Bakanlığı kurulduktan sonra, ge
rek kurulmadan evvel dört genel müdürlük men
suplarının cümlesinden hiçbir bakanlıkla kıyas 
edilemiyeeek kadar derin alâka, ilgi, hizmet ve ya
tkınlık görmüşümdür. Huzurunuzda kendilerine 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Sağ olun muhterem arkadaşlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Müzakere edilen Köy İşleri Bakanlığı Bütçe

si üzerinde altı grup sözcüsü konuşarak konu vu
zuha kavuşmuş bulunduğundan, müzakerenin ki
fayetine karar verilmesini arz ve taldbederim. 

Kars 
Abbas Çetin 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Ilyas Kılıç. («O mu», sesleri) Ben böyle 
buldum efendim, bana verilen kayıtta, Sayın 11-
yaıs Kılıç istemiş, dediler. 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaş
larım, zamanınızı fazla işgal etımiyeceğim, kifa
yetin aleyhinde konuşacağım. 

Kifayete müspet oy vermeyiniz ki, Köy işleri 
Bakanının ifadesiyle, köy yollarının yapımının 
bugünkü malzeme farklariyle 50 seneden evvel 
bitmiyeceğini etraflıca izah edelim. 

Kifayete müspet rey vermeyiniz ki, köy sula
rına tahsis edilen bugünkü para ile 40 000 tane 
köye su sağlanmasının çok uzun bir zamana ihti•• 
yacolduğunu izaıh edelim. Ve yardımlarınızla bâ
zı fasıllardan buraya aktarma yapmak suretiyle 
köy bütçesi tahsisatını artıralım. 

Kifayete müspet rey vermeyiniz ki, köylünün 
her türlü fedakârlığı göstermek suretiyle, nakdî 
yardımlarda dâhil olmaık suretiyle katlandığı hiz
metin karşılığında kendisine malzeme yönlünden 
yardım yapamıyan Hükümete, aktarma yolu ile 
para yardımı yapalım ve malzeme parklarını 
zenginleştirelim. 

Kifayete müspet oy vermeyiniz ki, dağ köyle-' 
rinde medeniyeti yolda ariyan ve köye yol gel
medikçe medeniyet gelmiyen bu bölgelerin yolla
rının öncelikle yapılmasını Bakandan talebedelim, 
dile getirelim. 

- Kifayete müspet rey vermeyiniz ki, miting 
meydanlarında köylü çocuğu olmakla iftihar eden 
sizlerin Karma Bütçe Komisyonunda köye yar
dım yapılması hususunda hassas hareket etmedi
ğinizi ve orada ben de dâhil olmak üzere verdi
ğimiz sözü yerine getiremediğimizi burada dile 
getirelim ve bunun çaresini arııyalım. 

Kifayete müspet rey vermeyiniz ki, teşkilât 
kanunu olmadığı için; Bakanın, başka bakanlık
ların yanında müşkül durumda olduğunu, hiz
metlerini yürütmesi hususunda birtakım müşkül
lerle karşılaştığını, birtakım kırtasiyecilikler yü
zünden hizmetlerini yürütemediğini ve zamanın
da hizmeti göremediğinin sebeplerini arz etmek 
suretiyle sizlerinde yardımlarınızla teşkilât kanu
nunun çıkarılmasına gayret edelim. 

Kifayete müspet rey vermeyiniz ki, köy kal
kınması için kurulmuş olan kooperatiflerin bu
gün içinde bulunduğu durumu ve binlerce lira 
sarf etmek suretiyle Almanya'ya gideceklerini 
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zannederek buıgiin gidemiyen, pasaport almış ola
rak bekliyen insanların neden beklediklerinin he
sabını Sayın Bakandan soralım. 

Sayın arkadaşlarım; kifayete müspet oy ver
meyiniz ki, köy kooperatiflerinin kalkınma koo
peratiflerinin teşkilâtlanması ve çalışması için 
Anayasanın 51 nci maddesinde; Devletin, koope
ratifçiliğe lâyık olduğu ehemmiyeti vereceğiz, de
diğinin ve buna istinaden Başbakanlığın 44 - 9160 
sayılı Kararının ve bunum için kurulmuş olan ko
misyonun almış olduğu kararların nasıl muallâk
ta kaldığını izah edelim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen bağlayınız 
efendim sözlerinizi, kifayet önergesinin aleyhin
de olmak üzere. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — Kifayete müs
pet rey vermeyiniz ki, şurada Sayın Bakan ko
nuştuktan sonra, yüzlerce sual sormak ist iyen 
arkadaşlarımızın sual sormalarına imkân veril
sin; dilek ve temenniler hususunda Sayın Ba
kana izahta bulunması için fırsat verilsin. 

Zamanınızı aldım. Saygılar sunarım ve ki
fayeti ka'bul etmeyiniz. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiş buluıımaiktadır. 

J) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi : 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/281; Cumhu
riyet Senatosu 1/711) (Millet Meclisi S. Sayı
sı j 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu 
1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 867) 

BAŞKAN — Şimdi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 
görüşmelere geçiyoruz. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi ile birlikte Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol Dairesi Baş
kanlığı Bütçeleri de beraber görüşülecektir. Söz 
alan sayın hatipler her 3- nün üzerinde müta
lâa edeceklerdir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi üzerimde grupları adına söz alan sayın ar
kadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Sclâha'ttm lyıbç, Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Balan, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Nafiz Giray, Tür
kiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Şaban 
Erile, A. P. Grupu adına Sayın Turgut Toker. 

İkinci defa olarak gruplar adına söz alan arka
daşlarımızın isimleri ise Y.T.P. Grupu adına Sayın 
Sevinç Düşünsel, A. P. Grupu adına Sayın Nec
mettin Cevheri, C. H. P. Grupu adına Sayın Sc-
lâhattin Kılıç Şahısları adına söz alan arkadaş
larımız : Sayın Hasan Tahsin Uzun, Sayın Sü
leyman Onan, Sayın Mustafâ Kemal Çilesiz, 
Sayın Sadi Binay, Sayın tlyas Kılıç, Sayın Ah
met Mustafa oğlu, Sayın İhsan Kabadayı, Sa
yın Orhan Alp, Sayın Dursun Akçaoğlu, Sa
yın Faruk Önder, Sayın Ali İhsan Balım, Sa
yın Cahit Karakaş, Sayın Nazif Arslan, Sayın 
Nihat Diler, Sayın Mehmet Altmsoy, Sayın 
Mustafa Uyar, Sayın Ali Rıza Çetiner, Sayın 
Kemal Doğan Sungun, Sayın Cemal Külâhlı, 
Sayın İsmail Boyacıoğlu, Sayın Albdülıbâri Ak
doğan, Sayın Kemal Aytaç, Saym Cemal Gü
ven, Sayın Necmettin Cevheri'dir. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Selâhattin Kılıç'ta. 

Buyurun Sayın Kılıç. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN 

KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
İ967 malî yılı bütçesi hakkında C. H. P. Millet 
Meclisi Grupuımn görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorm. 

Sözlerime başlarken, bu yıl ilk defia bu Ba
kanlığın bütçesM geçen yıllardaki dağınık 
ve perakende görüşmelerden kurtaran ve bize 
fikirlerimizi derli toplu arz etmek imkânını ve
ren Başkanlık Divanına teşekkür ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı plân
lı dönemin getirdiği anlayışla, kurulması daha 
zorunlu hale gelerek 26 Ocak 1964 tarihinde 
kurulmuştur. Ekonomik ve sosyal meselelerin 
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çözümlenmesinde görevi her gün biraz daha 
artan Devletin bu görevlerini ifa edebilmesi ye
ni kurulu?* ve düzenleri zaruri kılmaktadır. 
Ayrıca Türk cemiyetinin sosyal ve ekonomik 
problemleri artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu 
ihtiyaçların ışığında, ilk zamanlar cılız itiraz
lar olmasına rağmen, bugün herkesin en ta
biî ve 'gerekli karşıladığı bir Bakanlık haline 
gelmiştir. 

Bugün, Bakanlık teşkilât kanunundan he
nüz yoksundur. Üçüncü İnönü Koalisyonu za
manında 1964 te Meclise sunulan Bakanlık Teş
kilât tasarısı, Adalet Partisinin başsorumlu-
luğu taşıdığı 4 ncü Koalisyon zamanında hiç
bir şekilde ele alınmamıştır. Teşkilât kanunu 
tasarısı 19GG Mayısında Meclîse intikal etmiş
se de, hepinizin bildiği sebeple görüşüleme
miştir. Hükümetin tasarıyı aylarca sonra Mec
lise intikal ettirmiş olması, ne neticeyi değişti
rir, ne de kendisini kınanmaktan kurtarır. Olsa, 
olsa, Hükümet ile istinadettiği iktidar partisi
nin bu kınamayı diledikleri oranda paylaşma
larını sağlar. 

Sayın milletvekilleri, 
Halen komisyonda olan bu tasarı Yüce Mec

lise geldiği zaman görüşlerimizi arz edeceğiz. 
Ancak bu tasarı, Bakanlığın kuruluş gayele
rini tahakkuk ettirecek bir zihniyet ve yeni
likten uzaktır. 

Demokrasimizi sağlam iktisadi sosyal ve 
kültürel temellere dayandırmak zorunluğu 
sebebiyle, bütün millî gücümüzün harekete ge
çirebilmek ve tabiî kaynaklarımızı değerlen
direbilmek için demokratik plân disiplinini, 
Devlet düzenimize ve topluma hâkim kılmak-
gereklidir. Bu maksatlara yönelmiş plân an
layışının neticesi olarak kurulan, kamu sektö
rü yatırımlarının 1/3 ünü yapan ve yurdumu
zun tabiî kaynaklarının geliştirilmesinden so
rumlu bir Bakanlığın modern anlayışlara uy
gun olarak teşkilâtlanması ve bağlı kuruluş
ları da aynı yönde geliştirmesi gerekirdi. Hal
buki, bu tasarı, Bakan, müsteşar, özel kalem 
müdürü, yüksek fen heyeti, ve merkez daire
lerinden ibaret klâsik çemberi kıramamıştır. 

Evet, bu Bakanlığa bağlı farklı sıtatüde 
kuruluşlar var: enerji daiıresi, maden dairesi, 
mülhak bütçeli kuruluşlar: Devlet Su İşleri ve 
petrol dairesi; İktisadi Devlet Teşebbüsleri: 

Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye 
Petrolleri Anonim. Ortaklığı, Petrol Ofis ve E. 1. 
E. İdaresi, M. T. A. Enstitüsü Atom Enerjisi 
Komisyonu gibi özel ytatülü kuruluşlar gibi. Ama 
bütün bunların müşterek vasfı tabiî kaynakla
rın geliştirilmedinin türlü safhalarında, etüt pro
je, inşaat, işletme safhalarında görev almalarıdır: 
Gördükleri işin özelliğine ve hacmına bağlı olarak 
mutlak yetkili ve sorumlu müstakil kuruluşlar 
ile, bunların plân ve yıllık programlar ve uy
gulanması yönünden irtibat ve koordinasyonla
rını sağlıyan mümkün olduğu nisbette küçük 
bir bakanlık merkez teşkilâtının meseleyi halle
deceğine kaaniim. Yoksa, bağlı kuruluşlara âde
ta dışardan teknik talimat verecek olan Yüksek 
Fen Heyeti ile, onlara dış kredi mukaveleleri 
yapacak yetki vermek yerine, Bakanlık merke
zinden kredi takib edecek üniteler kurmak çözüm 
yolu değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütçe vesilesiyle iktidar partisi ile devamlı 

ihtilâf haline geleli petrol konusundaki görüşü
müzü bir kere daha arz edeceğim. 

Her ne kadar Adalet Partisi Sözcüsü, petrol 
boru hattının satılması dolayısiyle açılmasını 
istediğimiz gensoru tartışması esnasında aynı 
şeyleri tekrarladığımızdan şikâyet etmişlerse de, 
biz yine vazifemizi yapacağız. 

Hükümetin istinadettiği iktidar partisinin 
iktisadi prensiplerim, siyasi ve hukukî sorumlu
luğu üzerine alarak uygulaması ne kadar hakkı 
ise, bizim de bu uygulamanın memleket hayrına 
olmadığını inançla belirtmek hakkımızdır, vazi
femizdir. Esasen, petrol meselesinde, diğer her 
hangi bir mesele de siyasi partilerin gerçek mu
hatabı Büyük Türk Milletidir. 

Diğer taraftan, C. H. P. nin mazide savun
duğu birçok hususlar o zamanlar en şidedtli iti
razlara mâruz kalmış, ama, inançla dâvalara 
bağlılığı sonucunda, bugün Türk Milletine mal-
olmuştur ve hemen hepsi bugün gerçekleşmiş
tir. Bugün kimse, başta Anayasa Malhkemesi ol
mak üzere, Anayasa kuruluşlarından vazgeçmeyi 
düşünemez. Bugün herkes bağımsız yargı orga
nını, özerk üniversiteyi, özerk TRT yi demokra
tik rejimin en tabiî kuruluşları olarak benimse
miştir. Hattâ, fikrin kabili münakaşa oluşu bir 
yana bırakılırsa, Saym Başbakanın Anayasa 
Mahkemesi olduğuna göre, Anayasanın ihlâli ba-
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his konusu olamaz mealindeki beyanı en azın
dan bir inancı ve haklı fikirlerin zaman içinde 
zaferini ifade eder. Bunun misalleri çoktur. Ara
mızdaki görüş ve tutum farklılığına rağmen, 
1961 - 1962 - 1963 yıllarının Adalet Partisinin 
plân ve plânlama hakkındaki söylediği ile bu
günkü A. P. nin söylediği arasındaki gelişme 
bizi tatmin etmese bile, bir oranda memnun eder. 
Bir diğer enteresan misal de, Adalet Partisinin 
karma ekonomi hakkındaki fikrindeki değişme
dir. Hepinizin bildiği gibi, biz, C. H. P. karma 
ekonomi düzenini, görebildiğimiz istikbal kadar, 
devamlı ve ideal bir düzen olduğuna inanır ve 
savunuruz. 

Bakınız Sayın Başbakan, Adalet Partisi Ge
nel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatları ile 
'27 Eylül 1965 tarihli bir beyanında (Karma eko
nomi düzeni, dünyanın hiçbir demokratik mem
leketinde devamlı bir ekonomik düzen değildir, 
bir intikal düzenidir.) demiş olmasına rağmen, 
birkaç gün önce yapılan Devlet Plânlama Teşki
lâtı Bütçesinin görüşülmesi sırasında A. P. Söz-
'CÜsü (Karma ekonomi düzenini devamlı bir dü
zen farz ettiklerini) söylemiştir ki, bu bizim hiç-
'bir kıskançlık hissi duymadan memnun olacağı
mız bir gelişme alâmetidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu misalleri vermekten maksadım, petrol me

selesinde de partilerin er veya geç C. H. P. nin 
paraleline geleceklerine inandığımızı belirtmek
tir. O itibarla bu konudaki görüşlerimizi mesele
nin en az zaman ve millet ıstırabına malolma-
sını sağlamak amaciyle tekrarlıyaeağız. 

Petrol meselesi, partiler arasında farklılığı 
tabiî olan ekonomik görüş açısından bakılarak 
çözümlenecek, tek yönlü bir mesele de değildir. 

Petrol dış politika, Millî Savunma gibi çok 
yönlü bir beynelmilel meseledir. Böyle olunca, 
hâdiseler bu şümul içinde ve beynelmilel reka-
het kaidelerine g*öre cereyan edecektir. Bu kai
delerin ise, pek çok lâbirentleri olduğunu ve bâ
zı ahvalde hiçbir ahlâk ölçüsü ve limiti tanıma
dığını bilmek zorundayız. Büyük devletlerin ve 
büyük petrol şirketlerinin, Türkiye'yi bu reka
bet ve menfaat kaidelerinden istisna edecekleri
ni ve bize hatır için özel muamele uygulıyacak-
larını zannetmek, ancak köksüz ve zararlı bir al
danma olur. 

Partimizin inandığı millî petrol politikası, 
yurdumuzun petrol ihtiyaçlarını yerli kaynak
lardan, imkân nisbetinde ucuz ve bol şekilde kar
şılamak, bunun için gerekli bütün ameleyeleri 
Devlet veya Devletin kontrolundaki kuruluşlar 
vasıtasiyle yapmak ve özel teşebbüsün ancak 
Devletle ortaklık kurabileceğini kabul etmek 
şeklinde Özetlenebilir. 

Petrol Kanununda değişiklikler yapılacağını 
ve bunun kısa bir süre sonra Meclise geleceğini 
öğrenmekten memnunluk duymaktayız. Hiç şüp
hesiz görüşmeler sırasında fikrimizi Yüce Mec
lise izah edeceğiz. Ancak yürürlükte olan kanun 
ve hususiyle bu kanuna hâkim olan anlayışın 
neticesi olarak Türk Devletinin Türkiye'de ecne
bi şirketlerin çıkardığı petrolden kâr hissesinin 
ancak % 36 ve İran'ın aldığı kâr hissesinin % 75 
ve hattâ son zamanlarda bir Fransız şirketi ile 
yaptığı anlaşma ile, % 83 e çıktığını söylemek 
meselenin ciddiyet ve âciliyetini göstermeye kâ
fidir. 

Petrolle ilgili ikinci konu Batman - İskende
run petrol boru hattının satışıdır. Hükümetin, 
bu hattın % 49 unu satması ile mesele bizim yö
nümüzden bitmez, aksine daha kronik ve halle
dilmesi güç ve Türk Milleti için istikbalde kar
şımıza bir proDİem olarak çıkar. 

Sayın milletvekilleri, 
Görüşümüz son derecede açıktır : 

1. Petrol, devletlerin dış politikasını dahi 
etkiliyen beynelmilel bir maddedir. 

2. Devlet ve milletimizin bekası yönünden 
stratejik önemi olan bir maddedir. 

3. Ekonomimiz ve özellikle ulaştırma ve 
endüstrimiz için anamaddedir. 

Bu sebeplerle de petrolle ilgili ameliyeleri 
Devlet yapmalıdır veya Devletin kesin kontrolü 
altındaki kuruluşlar vasıtasiyle yapılmalıdır. 

Bu ameliyeler için de (Petrol taşıması) pet
rol endüstrisinin en can alıcı noktasıdır. Boru 
hatlarının kontrolü olmadan bu endüstri kontrol 
edilemez. Suriye bunun en açık misalini ver
miştir. Petrolde boru hattı da kendisine aidol-
madığı halde, sırf geçiş hakkı sebebiyle söz sa
hibi olmuştur ve her yıl menfaatlerini artırma 
imkânını kazanmaktadır. 

Bu yüzden diyoruz ki, sattığınız lıisse % 49 
da olsa bu kontrol tehlikeli bir şekilde gevşer. 
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Yarın Türk hükümetleri millî menfaatler yönün
den bir zorlama vasıtası olarak boru hattını 
kullanabilir; bilfarz, hâdiseler öyle gerektire
bilir ki, altı ay boru hattını kapattım, ecnebi 
şirketlerin petrolünü taşımıyacağım demeniz 
icabedebilir. Halbuki, % 49 u özel sektöre aid 
olursa, bunu deme imkânınız zayıflar. Belki de, 
büyük bedeller ödemek veya zararları göze al
mak zorunda kalırsınız. Bugün boru hattının 
% 49 unu satmakla sağhyacağmızı zannettiği
niz geçici fayda, yukarıki riskleri göze almaya 
deymiyccek kadar da küçüktür. 

Boru hattını satmanın ekonomik yönü de son 
derece zayıftır. İktidar Partisinin iddiaları, ser
maye piyasası teşkili ve vatandaşı tasarrufa 
teşvik, çok sayıda vatandaşı hisse sahibi kılmak 
ve nihayet ilerideki yatırımlar için para sağla
mak noktalarında toplanıyor. Evvelâ karma 
ekonomi düzenine inanan bir parti olarak, ne 
sermaye piyasası teşkili ve ne de çok sayıda va
tandaşın mülk sahibi olmasının karşısında de
ğiliz. Aksine, vatandaşların gelir seviyelerinin 
yükselmesini ve çok sayıda vatandaşın iktisadi 
ünitelere sahibolmasmı, sosyal adaletin icapla
rından sayarız. Hepimizin bildiği gibi, bir ger
çektir ki, emeği de değerlendirmek suretiyle 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinde çalışanların iş
letmeden pay alması için C. II. P. kanun deği
şikliği ve gerekli tüzükleri yapmıştır. Bu itibar
la, vatandaşın tasarrufa teşviki, geniş kütle
lerin mülk sahibi olmaları ve yurt kalkınmasına 
iştirak etmeleri bizim inandığımız siyasi pren
siptir. Ancak, belirli bir program ve prensibe 
dayanmadan, ilk akla gelen en kârlı ve yukarıda 
izah ettiğimiz sebeplerle stratejik bir maddenin 
can damarı olan boru hattını satmak, tasvip 
edemiyeceğimiz bir tutumdur. Böyle genel bir 
mütalâa ile kendisine sermaye piyasası teşkili 
görevi verilmemiş bir kuruluşun, T. P. A. O. nm 
bitmiş ve işletmeye açılmış, kâr sağlıyacak ileri
de yatırım imkânları veren bir tesisi satmak ge
rekçesi yurda fayda getirecek bir politika da 
değildir. 

Bütün sebepleri bir yana bırakarak, huzu
runuzda rakamlarla bir hesap yapalım, görecek
siniz boru hattını satmak hiçbir akıllı tüccarın 
dahi yapamıyacağı şekilde T. P. A. O. nm za-
rarmadır. 

Satılacak hisse senetlerinin tutarı takriben 
(.150) milyon liradır ve % 20 kâr sağhması şartı 

ile bu miktara tekabül eden yıllık kâr da 40 mil
yon liradır. Hisse senetlerini satarak ve sattı
ğınız kısım için kâr ödiyerek ve bir de satma
dan, tamamını ve kârını muhafaza ettiğiniz ka
bulü ile bu iki şıkkı mukayese edelim. 

% 49 hisseyi satmazsanız yıl sonunda bundan 
elinize geçecek para 40 milyon liradır. O halde 
yıl sonunda kasanızda (40) milyon para ve bir 
de her yıl (40) milyon lira kâr sağlıyan bir 
tesisiniz vardır. 

Tahminlere göre, 150 milyonluk hissenin sa
tılması bir yıl sürecektir. Mütcsaviyen yapılan 
bu hisselere de yıl sonunda vereceğiniz kâr 
(20) milyon lira olduğuna göre, gerçekte sizde 
kalan para (130) milyon lira demektir. İki 
şıkkı birinci yılın sonunda karşılaştırırsanız, his
se senetlerinden aldığınız parayı, henüz avan 
projelerini hazırlamayı plânladığınız dördüncü 
rafineriye de yatırma imkânınız en az 19G7 yılı 
için yok veya çok cüzi olduğuna göre, bu tesisi 
(90) milyona satmışsınız demektir. Eğer kâr 
nisbeti % 25 olursa 15 milyon tenzili ile bu mik
tar 75 milyona düşer. Hiç kimsenin yuvarlak 
sözlerle böyle bir millet malını satmaya hakkı 
yoktur. 

Aslında A. P. iktidarı yukarıda izah ettiğim 
sebepleri, dolaylı olarak bir oranda da kabul 
etmektedir. Çünkü tamamını satmayı düşün
müyorlar. Gösterdikleri sebepler karşısında ta
mamını satmaları gerekirdi. Çünkü iki katı 
sermaye piyasası teşkili, vatandaş tasarrufa teş
vik edilmeleri, daha çok sayıda vatandaşın mülk 
sahibi olması temin edilmiş olurdu. Demek ki,-
onlar da boru hattı üzerinde Devletin bir kont
rol kurmasını istiyorlar. Hisse senetlerine bir 
limit koymak, bâzı şartlara bağlamak ve nama 
muharrer yapmak suretiyle yabancı ellere geç
mesini de önlemek istiyorlar. Yani, tahditlerle 
% 49 unu satarak ve. bu tahditlerle onlar da bi
zim düşünüşümüze yarı yarıya gelmektedirler. 
Bu prensipleri yarım şekilde tatbik etmekle me
selenin çözüm yolu bulacağına inanmıyoruz. 
Neden bu yarım tedbirlerle satmakta ısrar edi
yorsunuz da, satmıyacağım deyip, en temiz bir 
solüsyona, gelmiyorsunuz? Bizim için bunu an
lamak imkânsızdır. 

Petrolle ilgili öncnıli bir nokta da dışarı
dan ithal edilen hampetrol için 1967 yılı 
plânında aynen (ham petrol istihsalinin dünya 
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cari fiyatlarına uygun seviyede olmasını sağ-
lıyacak tedbirler öncelikle uygulanacak ve 
hampetrol ithalâtı da, petrol ithalâtı da, 
petrol ürünlerinde olduğu gibi, kota içine 
alınacaktır) emri vardır. 1967 plânında ise, 
fiyat indiriminden hiç bahis yok. Sayın Ba
kanın' Bütçe Komisyonu ve Senatodaki iza
hından da bu nokta ile ilgili açık ve yeter 
bilgi yok. Demek ki, her hangi bir indi
rim sağlanamamıştır ve bundan böyle de sağ 
namıyacağı için 1967 programına bu konr 
dâhil edilmemiştir. A. P. İktidarı Hükümet1 

indirimin sağlanamıyaeağı görüşündedir. Za
ruri olarak çıkardığımız bu sonuç doğru ise 
Sayın Bakanının bu kürsüden, gerçeği Türk 
milletine açıklamasını rica ediyorum. 

İndirimle ilgili son derecede yanlış bir 
tutum da T. P. A.- O. Genel Müdürlüğünün 
(Türkiye'de petrol) adlı broşürünün 11 nci say 
f asındaki iddialardır. Buna göre, dünya ham
petrol fiyatlarındaki indirim nıecerası,, kredi 
ve Devlet desteği ile yaşıyan küçük şirketlerin 
eseridir. Dev şirketler, petrou üretici memleketle 
rin tararıma uyarak % 6,5 dan fazla indirimi 
bundan böyle yapamıyacaklardır v. s. 

Aslında A. P. iktidarı yukarıda izah • etti
ğim sebepleri dolaylı olarak bir oranda da 
kabul etmektedir. Çünkü tamamını satmayı 
düşünmüyorlar. Gösterdikleri sebepler karşı
sında tamamını satmaları gerekirdi. Çünkü. 
iki katı sermaye piyasası teşkili , vatandaş 
tasarrufa teşvik edilmeleri, daha çok sayıda 
vatandaşın mülk salhibi olması temin edil
miş olurdu. Demek ki, onlar boru hattı üze
rinde Devletin bir kontrol kurmasını isti
yorlar. Hisse senetlerine bir limit koymak, bâzı 
şartlara bağlamak ve nama muharrer yapmak 
suretiyle yabancı ellere geçmesini; de önlemek 
istiyorlar. Yani tahditlerle % 49 unu satarak 
ve bu tahditlerle onlarda bizim düşünüşümüze 
yarı yarıya gelmektedirler. Bu prensipleri 
yarım şekilde tatbik etmekle meselenin çözüm 
yolu bulacağına inanmıyoruz. 

Neden bu yarım tedbirlerle satmakta ısrar 
ediyorsunuz da satmıyacağım deyip en temiz 
bir solüsyona, gekniyorsuz? Bizim için bunu 
anlamak imkânsızdır. 

Petrolle ilgili önemli bir nokta da dışa
rıdan ithal edilen ham petrol için 1907 yılı 

plânında aynen (hampetrol istihsalinin dün
ya cari fiyatlarına uygun seviyede olma
sını sağlıyacak tedbirler öncelikle uygulana
cak ve hampetrol ithalâtı da petrol ürün
lerinde olduğu gibi kota içine alınacaktır) 
emri vardır. 1967 plânında ise fiyat indirimin
den bahis yok. Sayın Bakanın Bütçe Komis
yonu ve Senatodaki izahından da bu nokta 
ile ilgili açık ve yeter bilgi yok. Demek ki, 
her hangi bir indirim sağlanamamıştır ve 
bundan böyle do sağlanamıyaeağı için 1967 
programına bu konu dâhil edilmemiştir. A. P. 
iktidarı Hükümeti indirimin sağlanamıyaeağı 
görüşündedir. Zaruri olarak çıkardığımız şu 
sonuç doğru ise Sayın Bakanın bu kürsüden, 
gerçeği Türk Milletine açıklamasını rica edi
yorum. 

indirimle ilgili son derecede yanlış bir tu
tum da T.P.A. O. Genel Müdürlüğünün (Tür
kiye'de petrol) adlı broşürünün II nci sayfa
sındaki iddialardır. Buna göre,' dünya ham
petrol fiyatlarındaki indirim meceracı, kredi 
ve Devlet desteği ile yaşıyan küçük şirketlerin 
eseridir. Dev şirketler, petrol üretici memle
ketlerin kararma uyarak % 6,5 dan fazla indi
rimi bundan böyle yapamıyacaklardır v. s. 
Yani kendilerinden fiyat indirimi talebederek 
masaya oturacağımız dev şirketlerin bize, öne sü
recekleri sebepleri biz, kendimiz peşinen söylemi
şiz. Dahası var, bu broşüre göre bugünkü % 10 
indirim de üretici Devletlerin kararma aykırı 
imiş ve şirketler 'adeta bunun fazlalığını öne sü
rerse onları haklı görmek lâzım. Yani İran Hü
kümeti bir kararname çıkaracak, B. P. de onu ce
bine koyup gelecek, ve benden daha. indirim iste
me, işte mucip sebep İran Hükümetinin kararı 
diyecek, ve ben de dünya petrol politikasından 
bihaber, en büyük safiyetimle kabul edip, aman 
% 10 hık indirimi de elden gitmesin diye, he
men indirim çalışmalarıma son vereceğim. Bu 
asla güzel bir politika, değil, A. P. Sözcüsü ola
rak Sayın Yalçın, bu konulan Mecliste tartışır
ken Batı - Almanya'nın bizden daha. çok ham pet
rol mubayaa etmesi sebebiyle, pazarlık gücünün 
daha fazla olduğunu ileri sürmüştü. Bu fikir 
doğrudur. Çok mal alırsanız tenzilât yaptırma ih
timaliniz artar. Ama bu yegâne faktör değildir. 
Asıl pazarlık gücünü yok eden şey, şirketin size 
söyliyeceği şeyleri, masa başına oturmadan sizin 
deklare etmenizdir. 
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1966 programı fiyat indiriminden başka, 
İran'da 400 000 ton ham petrol ithalinin incelen
mesini, Türkiye, Pakistan ve Iran arasında bir 
ortak petrol arama şirketinin kurulmasını ve da
ha on bir aded tedbirin alınmasını emretmekte
dir. Sayın Bakanın Bütçe Komisyonu ve Senato 
konuşmalarında bu konularla ilgili izahat yoktur. 
Bahsi geçen tedbirlerin ne durumda olduğunu ve 
ne neticeler alındığını Sayın Bakanın açıklaması
nı rica ediyorum. 

^ Petrolle ilgili son husus, ATAŞ ve İPRAŞ 
rafinerilerinin tevsii meselesidir. Bu iki tevsi 
ruhsatı verilmek suretiyle bu şirketlerin imtiyaz
ları da devam ettirilmiştir ve uzatılmıştır. Hükü
mete göre mucip sebebi de şu: Türkiye'nin rafi
naj kapasitesi, beyaz petrol mamulü ihtiyacından 
az olduğundan, dışarıdan beyaz mamul ithal ede
ceğimiz yerde, rafinerilerimizi tevsi edip petrol 
ithal etmenin her yönden kârlı olduğu görüşü
dür. Meselenin tamamını bilmiyenler için yurdu
muz petrolsüz de bırakılmıyacağma göre, bu iş
lem uygun gözüküyor. Hattâ ihtiyacı karşıla
yacak millî rafînerilerin zamanında kurulması 
mümkün olmazsa, bu durum, fasit daire halinde 
devamlılık arz edecek demektir. 

Bir kere, ATAŞ ve İPRAŞ rafinerileri bu tev
si ruhsatı ile, karşılığında hiçbir şey vermeksi
zin, vergi, hanı petrollerini satma, kâr transfer
leri gibi önemli imtiyazlarını korumuşlardır ve 
devam ettirmişlerdir. 

Asıl çözüm olan dördüncü İzmir millî rafi
nerisinin kurulması da ciddî tutulmamıştır. 
T. P. A. O. nun İzmir Rafinerisini kurmak için 
1,5 yıl önce yaptığı müracaat ancak 10 ay sonra 
karşılanarak ruhsat verilmiştir. Hükümetin id
diasına göre rafinaj kapasitemiz çok sıkışık du
rumdadır. O halde neden süratle ruhsatı verip 
inşasına geçilmez, bizim için anlaşılmaz bir tu
tumdur. İzmir Rafinerisinin projesinin de ge
rekli ciddiyetle ele alınmadığını 1966 ve 1967 
programının bu konu ile ilgili kısımlarını incele
mek, görmek için kâfidir. 

(1966 program tedbirleri : 
(a) Artan petrol ürünleri talebini karşıla

mak için 1967 yılından hemen sonra ek kapasite
ye ihtiyaç olacaktır. T. P. A. O. bu kapasite artı
şını sağlıyacak bir rafinerinin etüdünü 1966 
Mart ayma kadar tamamlıyacak ve önproj esini 
hazırlıyacaktır). 

(1967, tedbirler : Bu, 1966 programının âmir 
hükmüdür. 

(b) T. P. A. O. tarafından ön çalışmalarına 
başlanmış olan dördüncü rafineri ile ilgili çalış
malar hızlandırılacak ve ön projesi en kısa za
manda hazırlanarak yatırıma başlanacaktır.) 

Bu sözlerden anlaşılan şudur, bugün henüz 
proje çalışmaları safhasındayız. Rafineri projesi, 
T. P. A. O. nun yaptığı onlarca veya yüzlerce 
projeden birisi olup da her hangi bir sebepten 
gecikmiş olsa idi, huzurunuzda bunu bahse de
ğer bulmazdım. Ama bu kuruluşun yapacağı ye
gâne rafineri projesidir, kapasitesi 3 milyon ton 
ve yıllık kân da 150 - 160 milyon liradır. Böyle 
bir tesisin projesi veya her hangi bir ameliyesi, 
hele karşılığı ecnebi şirketlerin imtiyazının tem
didi olursa, hiçbir şekilde savsakla namaz. 

Hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Hilmi İncesulu ve Sayın 
Turhan Feyzioğlu, A. P. Grupu adma Sayın 
Aydın Yalçın ve Y. T. P. Grupu adına Cengiz 
Ekinci imzalariyle verilen bir önergede; bugün
kü programımızda bulunan Bayındırlık Bakanlı
ğı bütçe müzakeresinin 21 Şubat Salı gününe bı
rakılması isteniyor. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

. Bu takdirde de, Bayındırlık Bakanlığı sayın 
erkânının bugün beklemesine lüzum ve zaruret 
kalmamıştır. Arz ederim. 

Efendim, şimdi söz sırası Millet Partisi Gru
pu adına Sayın Hüseyin Balan'da. Buyurun Sa
yın Balan. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1967 bütçe yılında Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının durumunu incelemek, ten-
kid ve temennilerimizi belirtmek üzere Millet 
Partisi Meclisi Grupu adına söz almı§ bulunu
yorum. 

Henüz kuruluş kanunu çıkarılmamış olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yöne
timine verilmiş müesseselerden sadece Türk 
Petrolleri ve Devlet Su İşleri hakkında vaMin 
müsaadesi nisbetinde mâruzâtta bulunup söz
lerimi bitireceğim. 
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Şimdi Türk Petrolleri hakkındaki görüş ve 
temennilerimizi arza geçiyorum. 

Türkiye'de sistemli olarak petrol arama ve 
işletilmesine 1954 te 6326 sayı ile çıkarılan Pet
rol Kanunu ile başlanmıştır. 6327 sayılı Ka
nunla kurulan T. P. A. O. bu tarihe kadar M. 
T. A. um bulduğu Eaman ve Garzan petrol sa
halarındaki tesisleri devralmak suretiyle faa
liyete geçmiştir. Mûğrip, Baltı - Kaman, Çe
likli petrol sahalarını da keşfederek 5 saha 
üzerinde petrol istihsaline devam etmektedir. 
Memleketimizde faaliyet gösteren yabancı ser
maye şirketleri 963 milyon arama ve istihsal 
için, 971 milyon da rafineri tesisleri için yatı
rım yapmışlardır. Yafbancı şirketler, 6326 sa
yılı Petrol Kanununun yabancı sermayeli pet
rol şirketlerinin kurulmasına dair maddele
rine dayanılarak kurulmuş olup Türkiye 
Cumhuriyeti Petrol Dairesi tarafından takip 
ve kontrolu yapılmaktadır. 1946 da 500 ton 
olan yıllık petrol istihsalimiz1 süratle gelişe
rek 1956 da 305 bin tona, 1966 da 770 bin to
na ulaşmıştır. Yine 1966 da 680 bin ton Shell 
Şirketi ve 510 bin ton Mobil Şirketi olmak üze
re toplam petrol istihsalimiz 1966 da iki mil
yon tona yaklaşmış bulunmaktadır. Bunun ya-
nısıra 700 bin ton kapasiteli Raman Petrol Ra
finerisi ile 1 000 000 ton kapasiteli tpraş ve 
3 200 000 ton kapasiteli Ataş Rafinerisi tesis
leri ve 3 500 ton kapasiteli1 petrol boru hattı 
Türkiye'nin petrol mevzuunda ulaştığı kıy
metli merhaleyi özetliyen başarılar olmuştur. 
Bu noktada Türkiye Petrolleri A. O. nm 1966 
durumuna ait hesapları karıştırabiliriz, 

T. P. A. O. 1966 yılında 3 787 personeline 
56 267 000 lira ödemek suretiyle 770 bin ton 
petrol üretmiş ve 832 945 000 öz kaynaklarına, 
518 865 000 yabancı kaynakları katarak 
1 301 000 000 ile 70 milyon tahminî kâr sağ
lamıştır. öz kaynaklarına nisbetle kârı % 8,5 
civarındadır. Bir kişinin yıllık maliyeti 14 800 
liradır. Uygulamada Öngörülen 346 milyon 
yatırımlarını % 110 gerçekleştirmiştir. Plânlı 
kalkınmanın ilk yılı olan 1963 te 3 177 perso
neline 37 633 000 lira ödemek suretiyle 500 bin 
ton civarında petrol üretmiş ve 326 489 000 
lira öz kaynaklarına 100 milyon lira yabancı 
kaynakları katarak 426 milyon ile 76 milyon 
kâr sağlamıştır, öz kaynaklarına nisbetle kârı 
% 25 civarındadır. Bir kişinin yıllık maliyeti 

12 bin liradır.. Bu neticeler T. P. A. O. nm 
plâna rağmen geriye gittiğine ve her iki dev
rede de yıllık personel maliyetinin normalin 
üstünde olduğunu göstermektedir. Zira diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde birkaçı müs
tesna kârlarda devamlı artışlar kaydedildiği 
ve bir kişinin orta'lama' maliyeti 1963 te 10 bin, 
1966 da 13 bin civarında kaldığı müşahede 
edilmektedir. 1963 yılında 80 milyon yatırı
mın % 84,4 ü tahakkuk ettirilmişken 1966 da 
346,9 milyon yatırım % 110 şeklinde tahakkuk 
ettirildiği 'görülmektedir. 

Yatırımlar faslmda takdire lâyık gelişme 
gösteren Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı sa
dece harcamadan zevk aldığı, kaynaklarına nis
betle elde ettiği kâra önem vermediği, ücretler 
faslmda ise iş göremiyenlere bol keseden para 
dağıttığı intibaını vermektedir. T. P. A. O. nm 
bu tutumunu sür'atle gözden geçirip kendine 
gelmesini 1967 sonunda % 20 niıı üstünde bir 
kârla bilançosunu kapatmasını temenni ederiz. 

Rafineriler : Siirt, Gaziantep, Adana bölge
lerinde istihsal edilen ham petrolleri işleyen ra-
finerlerden Batman Rafinerisi tamamı T. P. A. 
O. nm olup yılda 700 bin ton kapasitelidir. İs
tihsal merkezinde kurulmuş olması, nakliye ko
laylığı temin ettiğinden, ve elde edeceği ürünleri 
mahallinde pazarlama imkânı bulunduğundan 
ekonomik bir tesistir. Bu rafineri tevsi edi
lecektir. Ataş Rafinerisi tamamiyle yabancı ser
maye ile kurulmuş olup 3 200 000 ton kapasi
telidir, Yerli ve ithâl malı ham petrol işlemek
tedir. Adana mıntıkası için nakliye kolaylığı 
ve mahallî istihlâk pazarları bakımından mali
yeti düşürücü etgenlere sahip ekonomik bir te
sistir, yeri iyi seçilmiştir. 

îpraş Rafinerisi : (istanbul Petrol Rafineri
si) % 51 i T. P. A. O. nm % 49 u yabancı ser
mayenindir. Mahallî istihlâk pazarları müsait 
olmakla beraber istihsal merkezlerine uzaklığı 
nakliye yönünden maliyeti yüksek üretim yap
maktadır. Tamamen yerli petrol işleme zorun
da kalacağı tarihlerde ekonomik şartlar daha 
da müsait olacaktır. Yıllık kapasitesi 1 000 000 
tondur. 

1972 de 10 milyon ton olarak hesaplanan 
petrol ihtiyacının rafinajını yurt içinde temin 
etmek için 4 900 000 ton toplam rafinerilerin 
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kapasitelerini artırmak suretiyle yılda 7 milyon 
tona çıkarmak ve ayrıca 3 000 000 ton kapasi
teli dördüncü rafineriyi kurmak, ikinci Beş 
Yıllık Plân hedeflerindendir. Bu tevsi yeni te
sisin mahallini tâyin ederken yerli petrollerin 
geleceğini hesaba katmak zarureti vardır. 

Petrol üretiminde ilk amaç, kendi kendimize 
yeterli olacak duruma ulaşmak olduğuna göre 
rafinerilerin yerli petrol işleyecekleri esasını 
biran hatırdan çıkarmamak lâzımdır. İthal ma
lı ham petrol işlemenin Türkiye için kâr ge-
tirmiyeceğine inanıyoruz. Zira petro - kimya 
tesisleri yabancı ülke rafinerleri yanında inki
şaf ettiğinden benzin, gaz ve mazot, maliyetinin 
çok altında değerlendirmek mecburiyeti petrol 
artıklarına sahip olma arzusu yanında göze alı
nabilir. Bu takdirde ithal edeceğimiz ham 
petrole ödiyeceğimiz bedelle aynı miktar ben
zin almak mümkün olacaktır. Petrol Dairesi
nin bu görüşümüz üzerinde durmasını temenni 
ederiz. 

Şimdi petrol artıkları ve petro - kimya mese
lesine geliyorum : 

Petro - kimya petrole sahip memleketlerin 
kalkınmasında sihirli bir formül haline gelmiş
tir. 20 nci asır insanın ihtiyaç maddelerini 
üreten sanayiye çok kıymetli ham madde temin 
eden petro - kimya, petrol artıklarından ağır 
yağlardan sun'i ipliğe kadar bir çok kıymetli 
madde çıkardıktan sonra (10 500) kalorili kok 
kömürü kalmaktadır. 

Bu ameliyeler sonunda elde edilen madde
lerin ortalama kıymeti ham petrol kıymetinin 
10 m'isli olmalktadır. Bu kıymet artışı hammad
deye insan emeğinin katkısından ileri geldiği 
için en verimli işgücü 'değerlendirmesi 
petrokimya sanayiinde 'mü'mMin -olmak
tadır. İşte ibu selbeplerden rafineri
ler tevsi ve yeni rafineri tesisi hesaplarının ya
nında petrokimya 'tesislerinin de bulundurul
ması bu amaçla Pet'ldm A. Ş. nin desteklenmesi 
zaruretine inanıyoruz. 

Romanya'da asfaltın benzinden daiha kıymet
li olduğunu ve rafineri tesislerinin devamı ola-
raik petrdkimya sanayiinin kurulduğunu mahal
linde yaptığımız inceleme sırasında müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Diyebiliriz ki, TPAO. dör
düncü rafineriye gitmeden evvel elindeki fi
nansman kaynaıklarmı petrokimya emrine ver
mek suretiyle mevcut, rafinerilerin yanında pet

rokimya tesisleri vücuda getirmeye yönelmesi 
isabetli olacaktır. 

Şimdi de petrol boru hattının % 49 nun 
özel sektöre devri ile ilgili görüşümüzü arz 
edeceğim. Önce TPAO nin malî durumuna ba
kalım. 250 milyon senmayeli TPAO sermayesi
ni 500 milyona çıkarma çabası içindedir. Buna 
da- zaruret vardır. 1967 de petrokimya tesisle
rine iştirakten 68,8 milyon borç ödiyecdktir. 
Arama işlerine senede 50 milyon yatırım yap-
nıa'k mecburiyetindedir. Düşük graviteli ham 
petrolden kok kcımürü çıkarma projesi için 
100 milyona ihtiyacı vardır. Ürünlerini pa
zarlama ihtiyacından doğan ağır yatırımlara 
girmek zorundadır. Bütün 'bu ihtiyaçlara 
ilâveten 4 ncü rafineri tesisi plânlanmış'tar. Hü
lâsa T. P. A. O. mn para sıkıntısı büyüktür. 

4O0 milyon sertmayeli Anonim Şirketin 
% 49 özel sektör hissesi ile kurulursa 
T.P.A.O. nin eline 200 milycm civarında bir 

para gelecektir. Bu meselenin iyi ve kötü taraf
ları Yüce Mecliste 'konuşulmuştur. B'iz burada 

karma ekonomi yönünden bu teşetbbüsün fay
dalarını ortaya koyacak, bu teşebbüsü niçin 
•benimsediğimizi izalha çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; anonim şirket ha-
linddki Kaımu İktisadi Teşelbıbüsler'initn pür 
Devlet malı teşebbüslerden daha müspet netice
ler aldığını ıbilânç<olarmın tetkükinden anlıyo
ruz. Bunun sebepleri yanında iştirakçi özel 
sektörün kâr uman nazarları vardır. Karma 
ekonominin 'bir özelliği olan ç'ifit denetim is
tihsalin hem kârdı, hem de ka'mu yararına art
masını sağlamaktadır. Devletin iştiraki, tesisin 
•devamlılığını ve emniyetini temin etmefetedir. 
Devletin 'hâricinde İmrulan anonim şirketlerin 
Sermayeyi yemeli için .kurulmuş bir düzen oldu
ğu şüphesi iteşdbbüsün başarısını kısıtlayıcı 
âmil olmaktadır. Büyük para taşi'mıyan halkı
mızın münferit teşebbüslerle asrımızın gerekli 
'kıldığı dev tesisler vücuda getirmesi nâdir ah
valde mümkün olmaktadır. Bu itibarla Türkiye 
gerçeklerine göre Devlet iştiraki ile anonim şir-
'ketler halinde özel sektörün yatırıma yönel
mesi en sağlam ve verimli yol olarak karşımız
da durmaktadır. 

Diğer taraftan kârın vergiye ayrılan kıs
mı Maliye için devamlı ve sağlam bir gelir kay
nağı olduğundan biryorine iki tesis vücuda ge
tirmek, bu suretle büyük tesisleri çoğaltmak 
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temayülü kademeli vergi sistemimizde/ yüksek 
randımanlı gelir kaynakları olarak Maliyemizin 
durumunu takviye edecektir. Niıhayet verimli 
kaynaklar hep. bana zihniyeti ile Devletin ta
sarrufunda bulundurmak, kazancının büyük 
kısmım vergi olarak yine Dovçle'te veren özel 
sektörün iyi niyetli teşebbüs kudretini za'fa. 
uğratan bir durum yaratmaktadır, işte bütün 
bu sebepler karşısında petrol boru 'hattının 
% 49 hissesinin özel sektöre devri ile anonim. 
sirkat halinde bir Kamu İktisadi Teşebbüsü 
meydana gelmesinde bir sakınca görmüyor 
ve benimsiyoruz. Bu arada Sayın Bakanın bir 
noktaya nazarı dikkatini ceibederim. T.P.A.O. 
da bir Anonim Şirkettir, isminden de belli, bes
belli ki, bunda da bir özel sektör payı vardır. 
Yüzde 49 unu satışa çıkarırken geriye kalan yüz
de 51 in içinde de bir özel sektör payı olduğundan 
Devletin payı yüzde 50 den de aşağı düşebilir. 
Ben çimdi T.P.A.O. mu özel sektör payının ne 
kadar olduğunu tesbit edemedim, mevcut do
kümanlardan tesbit edemedim. Bu noktaya bil-
hassa nazarı dikkatlerini celbe derim. 

Bu arada Petrol Ofisinin, T.P.A.O. nm dağı
tanı kısmı ile birleştirilmesini, üretim, nakil ve 
tasfiyeden sonra • sıon halka meydana getiraıe-
ısini, bunun da yine Anonim Şirket halinde teş
kilâtlanmasını tavsiyeye şayan buluyoruz. 

Son olarak, petrollarımızın rezervleri hak
kındaki menci görüşü eleştireceğim. Kalkınma
sının temelini petrol kaynaklarına dayamış 
bulunan, bunda da pekâlâ muvaffak olan 20 
milyon nüfuslu Romanva da yıllık istihsal. 12,5 
milyon tondur. Memleketimizde 1966 da ulaş
tığımız 2 milyon ton petrol istihsali küçüm
senecek bir rakam olmadığı, asırlık mâruf Ro
manya petrolleri ile mukayeseden anlaşılmak
tadır. Yılda 2 milyon ton petrol, saniyede 63 
metre küb su geçiren bir ırmağın debisine eşit
tir. Bu da 50 bin nü Puslu bir şehrin su ihti
yacına yetecek sn miktarını ifade eder. Tür
kiye'de petrol rezervlerinin mahdut olduğu 
yolunda ki ters propagandanın yanlış olduğu
nu, daha arama ve işletme yatırımlarının 2 mil
yarı bulmadığı bir merhalede ırmaklar gibi 
akan petrollerimiz ortaya koymaktadır. Dün
yanın en zengin petrol yataklarının Türkiye'
de bulunduğu hakkındaki kanaat, henüz hiçbir 
arama yapılmadan ortaya konmuştur. Bu ka
naate ulaştıran sebep Anadolu'nun Romanya, 
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Baku ve Musul gibi zengin petrol yaltaklarının 
ortasında bulunması ve jeolojik yapısının da' 
tamamen petrol bulunan arazi yapısının aynı 
olmasıdır. Nitekim ihtiyatlı harcamalar so
nunda senede 2 milyon ton veren petrol yatak
larının bulunmuş olması bu kanaatimin doğru 
'olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Hiçbir tereddüte imkân vermeyen bu du
rum, komşular ımızın gözü kapalı çok müsait 
teklifler de bulunmasına yol açmıştır. Şöyle 
ki, Romanya Hükümeti 7 500 metreye inen 
imalâtı sondaj makinalarını Türkiye'de petrol 
arama işinde kullanmayı, bulacağı petrolü 
Türk Hükümetine teslim etmeyi ve bu petro
lün Devletçe değerleındiribnesinden sonra ma-
ıkına ve sair ücretlerinin ödenmesini teklif et
mektedir. Dışarıda bulunanlara bu kadar cesa-
net veren pot rollerimizin içeride bulunanlara 
kuşku vermesinin sebepleri mutlaka başka he
saplara dayanmaktadır. 

Türkiye petrollerinin emsallerine nisbetle 
derinde olduğu bir vakıadır. Zira tektonik hâ
diseler neticesi meydana gelen iltıivalar ve 
derin faylar petrol yataklarının derinlerde 
kalmasına $ebeb olmuştur. 

Derinlere inecek imkânlardan mahrum olan 
şirketler daha ziyade sığ rezerv aramaktadır
lar. Bulunan petrollerin fayların üst dili
minde kalan zayıf kesimler olduğunda hiç 
şüphemiz yoktur. 

Derinlere inildiği takdirde 'cjok zengin ya
takların meydana çıkacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan Devlet Su İşleri hakkında... 
BAŞKAN —• Ne kadar sürecek efendim? 
HÜSEYİN BALAN (Devamla) — 15 daki

ka kadar sürer efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, arkada
şımız 15 dakika kadar daha kouşmak istiyor... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-
ikan, bu hakkın o zaman bütün gruplara ta
nınması lâzımdır. ( 

BA.ŞKAN —- DaJha evvel 20 dakika olarak 
sınırlanmıştır konuşma süresi. Hattâ iki, üç 
dakika da geçmiştir.. İkinci defa söz alıp ko
nuşabilirsiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Kayde
dilmesini rica ediyorum. G-rup adına ikinci de
fa söz işitiyorum efendim. 
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Bir kere daha çıkıp çıkmıyacağıım şüpheli 
olduğundan, Enerjd ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1067 bütçesinin Enerji Bakanlığının 
kıymetli mensuplarına hayırdı ve uğurdu ol
masını, üsıtün başarılı olmasını diler, cümleni
zi hürmetle ve muhabbetle selâmlanın. 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Sayın Nafiz 
Giray, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAFÎZ GlRAY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, 1963 yılı sonunda kurulmuş bulunan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Büt
çe müzakerelerini 4 ncü defadır ki, bir Teşkilât 
Kanunu olmaksızın yapmak durumu ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Ekonomik kalkınmamızda en önemli yeri iş
gal eden, enerji, su, maden ve petrol kaynak
larının araştırılması, planlanması, geliştirilmesi 
ve kontrolü görevi ile vazifeli ve yatırımları
mızın büyük kısmını, bağlı ve ilgili kuruluşla-
riyle, yapmak durumunda olan bu bakanlığın 
kuruluş kanunu tasarısı Hükümetçe Yüce Mec
lise sevk edilmiş ise de, bu tasarıyı şimdiden 
maksat yönünden eleştirmeyi zaruri bulmakta
yız. Şöyle ki : Plânlı kalkınmanın temel şartı 
olarak, idarede reform ilkesi gerek Birinci 5 
Yıllık Plânda ve gerekse bugüne kadar ki, 
hükümetlerin programlarında yer almıştır. Ya
pılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, idari 
reformun temel ilkeleri ve reformu gerçekleş
tirecek idari kuruluşlar ve diğer esaslar Mehtap 
projesi adiyle anılan bir temel vesikaya bağlan
mıştır.) Esasen Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanlığı bu projeye istinaden kurulmuştur. Yi
ne bu projeye istinaden bu Bakanlığın Teşki
lât Kanununun hazırlanması için çalışmalar ya
pıldığını ve bâzı sonuçlara varıldığını bilmekte
yiz. Hal böyle iken, Meclise sevk edilmiş olan 
tasarı ile tamamen klâsik anlamda, mevcut Ba
kanlıklar kuruluş sisteminden hiçbir farkı ol-
mıyan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın koordinasyon ve idaresinde bulunan, mev
cut kuruluşları toparlamaktan öteye gitmiyen 
bir kuruluşa gidilmek istenmektedir. Oysa ki, 
kuruluşun, plânlı kalkınmanın gereklerine ve 
Mehtap projesinde tespit edilen ilkelere uygun 
modern hizmet sistemi getiren bir anlayışın ifa
desi ve örneği olması temenni edilirdi. Hem 
bu hüviyetiyle, idarede reform fikrinin ilk tat-
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'bikat alanını teşkil edecek olan bu Bakanlık 
kuruluşunun neticelerini de izlemek ve istifade 
etmek imkân dâhiline girmiş olacaktı. Yüce 
Meclisin komisyonlarında bunun gerçekleştiri
leceğine inanmak istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Bakanlıkta 
elektrik enerjisi alanında araştırma, yatırmı 
ve işletme fonksiyonu ifa eden 3 kuruluş mev
cuttur. Bunlar DSİ, Elektrik İşleri Etüt İda
resi ve Etibank'tır. Diğer bakanlıklar teşkilâtı 
ve kuruluşlar bünyesindekiler de olmak üzere, 
elektrik enerjisi konusundaki bütün güçleri 
birleştirmek suretiyle, yatırıra ve işletmecilikte 
tasarruf, sürat ve koordinasyon sağlamak mak-
sadiyle hazırlanmış olan (Türkiye Elektrik Ku
rumu) kanun tasarısının biran evvel kanunlaş
ması temennisine de katılmaktayız. 

Elektrik enerjisi konusunda, Birinci 5 Yıllık 
kalkınma devresindeki yatırımlar, çalışma ve 
alman sonuçlar oldukça memnuniyet vericidir. 
1962 de nüfus başına düşen elektrik üretimi 
121 kilowat saat iken, bu yıldan yıla artarak 
1906 da 172 olmuştur. Ancak aynı rakam, kom
şu ülkelerden Yunanistan'da 443, Bulgaristan'
da 947 olup, sanayileşmiş ülkelerde 2 000 in üs
tündedir. Hal böyle olduğuna kalkınma ve sa
nayileşme yolunda bir ülke olduğumuza göre, 
bu alanda çok daha geniş yatırımlara ihtiyaç 
olduğu açıktır. Bu itibarla, 2 nei 5 Yıllık Kal
kınma döneminde daha hızlı ve hacimli yatı
rım ve çalışmalara yer verilmesi gerektiğine 
şimdiden işaret etmek isteriz. Bu hedefe yak
laşmada ilk merhale Keban projesinin tahak
kuku ile açılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Keban projesini kal
kınma plânı ve hedefleri yönünden ele almak 
istiyorum. Kalkınma Plânımızın stratejisinde 
ve hedefleri arasında, bölgelerarası iktisadi ve 
sosyal dengenin teessüsü ve bunun için geri 
kalmış bölgelerdeki yatırımlara öncelik tanın
ması ilkesi kabul edilmiştir. Hükümet progra
mında da, bu husus vuzuhla ayrıca toyidedil-
miştir. Çeşitli vesilelerle, yetkili ağızlardan bu 
(hedefe vanmanm, Keban projesinin gerçckleş-
tirilm'esiyle birlikte bir ölçüde mümkün ola
cağı ifade edilmiştir. Şimdi görüyoruz ki, Ke-
ıbanda istihsal edilecek elektrik enerjisi hemen 
hemen tamamı denilebilecek mitkarı ile geliş
miş ve sanayileşmiş batı illerimize nakledilecek-
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tir. Gerçekten, Elektrik İşleri Etüt İdaresince 
(hazırlanan Türkiye elektriklendirme plânı bu 
ünüşalhademizi tamamen doğrular mahiyettedir. 
Yurdun başlıca geri kalmış bölgesi olarak tanı
nan ve yatırımların tevcihinde özel bir itinayı 
gerektiren Doğu ve Güney - Doğu bölgemizin 
kalkınma ve sanayileşme imkânları esasen sı
nırlıdır.. 

•Bu bölgemizin kalkınma ve sanayileşmesinde 
ilk zemini teşkil edeceği ilân edilen Keban pro
jesinin yaratacağı kalkınma gücünün ve imkân
ların büyük ölçüde bölgeye hasredilmesi gerekir
ken, fiiliyatta bölgenin bu konuda da ihmal edi
leceği kanısına varmaktayız. Keban, bu bölgemi
ze yapılan bir yatırım olarak gözükürken ve bu 
yöniyle bölgeler arasında yatırım dengesi bakı
mından ibrenin bu bölgeye kayması gibi bir ne
tice tevlidetmesi ümidedilirken bu hali ile yatı
rımın neticeleri ve doğuracağı imkânlar bakımın
dan dengede müessir bir fark yaratamayacaktır. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin, kalkın
masında doğal kaynaklar yönünden rol oynıya-
hilecek imkânlar petrol ve maden olarak tezahür 
etmektedir. Bu itibarla, maden arama ve istihsa
line bu bölgede özellikle ağırlık verilmesi ve bu 
alandaki yatırım ve işletmecilikte Keban'ın elek
trik enerjisinden geniş çapta istifadenin düşünül
mesini yukarda açıklanan ilkeler muvacehesinde 
zaruri telâkki etmekteyiz. Eğer Keban, bu mak
sada hizmet edecek şekilde kullanıl amıyacaksa, 
Keban projesinden önce üzerinde durulan ve fa
kat Keban projesi tahakkuk ediyor diye vazge
çilen muhtelif Doğu ve Güney - Doğu illerinde
ki baraj ve elektrik santralleri projelerinin ön
celikle ele alınması şart olmaktadır. Tabiî denge 
fikrine gerçekten inanıyorsak. 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzun kalkm-
maısında ve dış tediye muvazenemiz üzerinde ya
pacağı müspet etkiler yönünden madenlerimizin 
arz ettiği önem ve vadettiği istikbal aşikârdır. 

Madenlerimizin işletilmeye arz edilebilmesi 
için, bu kaynakların araştırılması ve rezerv tes-
biti önde gelen çalışmalardandır. Bu alanda. 
M. T. A. Enstitüsü gerçekten kıymetli araştırma
lar, tesbitler yapmış ve bugünkü madenciliğimi
zin inkişafında değerli hizmetler ifa etmiştir. 

Ancak, plânlı kalkınma dönemi ile birlikte bu 
yöndeki araştırma ve tespitlerin daha hızlı ve 
yoğun olması beklenirken bu hedefe varılamadı-

ğı da bir gerçektir. Bunda, M. T. A. Enstitüsü
nün dağınık bir çalışma ve araştırma faaliyetleri 
içine düşmesinin payı büyüktür. Bu itibarla, ens
titünün ileriki çalışmalarında, maden yönünden 
ümitli sahalara yönelmesi ve bu alanda önde bir 
yer işgal ettiğinde şüphe olmıyan Doğu bölgele 
rimize öncelik ve ağırlık vermesi olumlu sonuç
lar verecektir. Keza, millî gelirimiz üzerinde ve 
kalkınmamızda büyük tesir icra edecek ve dün
ya piyasasında yeri olan demir, bakır, kömür, 
fosfat, boksit ve boraks aramalarına özel bir önem 
verilmelidir. 

Bilindiği gibi, bugünkü maden mevzuatımız, 
maden ruhsatı sahiplerine, Hükümetçe gerekli şe
kilde işletmeye yöneltme yönünden tesir icra et
mesine imkân vermediği gibi, işletmecilik icap
larına uygun olmıyan faaliyetlerin kontroluna ve 
önlenmesine do yeterli değildir. Madenciliğimizin 
inkişafı bakımından öteden beri bir Maden ka
nununun hazırlandığını bilmekteyiz. Ancak plân
lı kalkınma döneminin 5 nci yılını idrak etmemi
ze rağmen, hâlâ bu mevzuat günün icaplarına 
ve kalkınma ilkelerine uygun hale getirilememiş
tir. Kanunun, madenlerimizden elde edilecek eko
nomik faydanın, yurt ekonomisine âzami katkıda 
bulunacak şekilde, diğer bir deyimle yabancı ser
mayeden istifade zarureti karşısında hâsıl ola
cak faydanın âzamisinin millî ekonomi içinde kal
masını sağlıyacak esasları kapsıyacak tarzda ted
vini zaruretine işaret etmek isteriz. 

özel sektör madencilerimiz elindeki maden iş
letmelerinin ve yeniden verilecek ruhsatlarla gi
rişilecek teşebbüslerin, verimli ve fazla istihsal 
düzenine oturtulabilmesi için bunların bir finans
man teşekkülüne olan ihtiyaçları henüz halledil
memiştir. Bu alanda kurulmasından söz edilen 
maden bankasının teşkilinde fayda ve zaruret 
gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının başlıca faaliyet konuların
dan biri olan ve Türk halk efkârında çeşitli yön
leriyle yer eden petrol konusunda Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu olarak görüşümüz şudur : 

Petrol Kanununun kabul edilerek yabancı 
petrol şirketlerine de petrol arama ve istihsal fa
aliyetlerinin açılmasından ve 1954 yılına kadar 
M. T. A. Enstitüsünce yapılagelmekte olan faa
liyetlerin T. P. A. O. na devrinden bu yana pet
rol istihsal ve sanayiimizde önemli gelişmeler kay
dedildiği aşikârdır. 
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Ancak bu gelişmede T. P. A. O. nm başarılı 
çalışmalarının büyük payı olduğunu kaydetme
yi vazife sayarız. Filhakika, T. P. A. O. 1965 yı
lına kadar diğer yabancı şirketlerin toplam ham-
petrol istihsallerinin üzerinde istihsal yaparak 
bıüyük bir gelişme göstermiştir. 

Hampetrol istihsalimizin yıldan yıla artarak 
1966 yılı istihsali 2 041 000 tonu bulmasına rağ
men, tüketimin de artarak devam etmesi karşısın
da, ithal edilen hampetrolün dış tediye muvaze
nemiz içindeki yeri 450 milyon TL civarında ay
nen kalmaktadır. 

Gerek dış tediye muvazenemiz içinde tek ba
şına en önemli tediye kalemini teşkil etmesi, ge
rekse çeşitli safhalariyle ekonomimiz içinde ve 
bütçemiz üzerinde önemli bir yeri olması bakı
mından, petrol konusunda millî ekonomi için sağ
lanacak imkânların ve tasarrufların değerinin, bu 
oniısibette büyük olduğumda şüphe yoktur. Ancak, 
uzun süre tartışma konusu olduktan sonra, bu 
mevzuda bir Meclis araştırılmasına başlanmış ol
ması muvacehesinde bu hususta detaya kadar inen 
mütalâalarda bulunmayı zamansız görmekteyiz. 
Bununla beralber teibellür etmiş bir iki noktaya 
işaret etmeyi kaçınılmaz bir husus telâkki etmek
teyiz. 

1. Dış tediye muvazenemizde halen sağlanan 
tasarruflara ilâveten, bu tasarrufun âzamiye çı
karılması için petrol ithalatındaki indirimlerin 
de âzamiye ulaştırılması gayretleri sonuçlandırıl
malıdır. 

2. Petrol Kanununun yegâne millî arama ve 
istihsal kuruluşumuz olan T. P. A. O. nı diğer 
şirketlerle bir tutan tahdidî hükümleri, özellik
le ruhsat tahdidi bu müessesemiz için kaldırılma
lıdır. 

3. Petrolün arama ve istihsalden müstehlike 
intikaline kadar olan mükellefiyet ve vergilendir
me durumları eldeki donelere ve günün icapları
na uygun olarak gözden geçirilmeli, Devlet pay
ları ve gelirlerinin istihsalle artacak ve ekonomi-
mizdeki hissesi yükselecek şekilde olması sağlan
malıdır. Bu hususta diğer petrol müstahsili' ül
kelerdeki gelişmelere paralel olarak, yeni ruh
sat verilmesinde ve Devlet paylarının tesbitinde 
yeni esaslar getirilmelidir. 

Millî petrolümüzün satış düzenine birçok 
yenilikler, hamleler getiren Petrol Ofisin çalış
malarını da memnunlukla karşılamaktayız. 

Sayın arkadaşlar, şimdi de Sayın Bakanın 
dikkatine birkaç hususu arz ederek münasip gö
rürse cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

1. Yeni kurulacak 4 ncü rafineri tesisinin 
ihale hazırlıkları yapılmaktadır, önprojelerin 
bütün firmalara açık olmadığı söylenmektedir. 
Bu doğru mudur ? 

2. Olumlu çalışmalarla ham petrol ithal fi
yatlarında indirim sağlanmıştır. Bu indirim ra
fineri satış fiyatlarına intikal etmemiştir. Yani 
fark transferi mümkün bir kâr şeklinde yabancı 
şirketler nezdinde kalmış gözükmektedir. Bu 
farkın Hazineye intikâli sağlanmış mıdır? Bu 
konuda halihazır durum nedir? 

3. Hampetrol arayıcı ve istihsalcisi yabancı 
şirketlerin yıldan yıla istihsalleri artmasına 
rağmen yıldan yıla da artan bir şekilde zarar 
beyan ettikleri söylenmektedir. Bu şirketlerin 
Kurumlar Vergisi mevzuu olan iki tip faaliyeti 
olduğu söylenir. Biri arama ve istihsal, diğeri 
ise rafineri ameliyesi. Verilen beyannamelerde 
arama ve istihsal faaliyetleri zarar eder gözükür, 
rafinaj ameliyeleri aslında kâr ettiği halde Pet
rol Kanunu ile tanınan konsolide bilanço tan
zimi avantajından istifada ederek kâr ile zarar 
mahsubedilir. Halbuki Kurumlar Vergisi millî 
müesseselerde Kurumlar Vergisine mevzu teş
kil eden çeşitli faaliyetlerde bulunan şirket veya 
gerçek şahısların vergilendirilmesini her konu 
için ayrı ayrı düşünür. Bir mahsup ameliyesi, 
Gelir Vergisi gibi bir mahsup ameliyesine tabi 
tutmaz. 

BAŞKAN — Sayın Nafiz Giray bir dakika
nız var efendim. 

NAFİZ GİRAY (Devamla) — Peki efen
dim. 

Şimdi Ataş Rafinerisinde petrol rafineri eden, 
petrol rafinerisi ile uğraşan şirketlerin yıllar 
itibariyle kârlar istihsal ameliyesi ayrı, rafinaj 
ameliyesi ayrı olmak üzere nedir ve bunlardan 
vergi alınmış mıdır? Bu sistem devam ettiği 
takdirde vergi almak mümkün müdür? Bu hu-, 
susların imkân var ise vuzuha kavuşturulma
sında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Y. T. P. Meclis Gru-
pu adına Yüce Heyetinizi ve Bakanlığın güzide 
mensuplarını saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adma Sayın 
Şaban Erik. 
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T. î . P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK 
(Malatya) — Sayın Başkan, sayın mille'tvekil-
leri, Türkiye İşçi Partisi Millet Meclisi Gru-
pu adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı 1967 yılı bütçesi üzerinde, düşüncelerimi
zi 'dile getireceğim. 

Görüşlerimizi, sırasiyle Devlet Su İşleri pet
rol ve madenlerimiz ol'malk üzere üç ayrı nok
ta üzerin'de belitrcnıcye gayret edeceğim. 

Devlet Su İşleri : 
Devlet Su İşlerinin, su ve toprak: k'ayna'k'Ta-

rımızın değerlendirilmesinde ve geliştirilmcsin-
de üç esas fonksiyonu vardır: 

Birincisi, su ve topraik kaynaklarımızın po
tansiyelini tesb.it etmek; elde edilen donelere 
dayanarak kaynakların Ekonomik şekilde in
kişafını temin edecek teknik çözümü bulma'k 
ve bu çözümün yapı projelerini hazırlamak; 

İkincisi, hazırlammış olan projelere göre in
şaatları yapmak; 

Üçüncüsü, kurulan tesisleri işletim ektir. 
Türikiye gibi geri kalmış bir ülkede ekono

mik ve teknik imkânların son derece d'Jkkatle 
kullanılması, israfın önlenmesi yönünde gere
ken bütün çarelere başvurulması zorunlumu 
meydanda iken, Devlet Su İşleri, halen hiçlbir 
mütaahhit tarafından yapıl mıy an ya da poli
tik bir sebeple derhal yapılması gereken bir
takım işlerden gayrı, bütün önemli işleri mü-
taalhhİtler eliyle yapmaktadır. Oysa elinde per
soneli ve makina parkı vardır. Ancak personel 
ve makina par% düzenli bir çalışmaya vurul -
mamalktadrr. Maikina parkı ço'k kere kendi 
çapından büyük işlere girişen müt'aalhhitl ere 
'kiraya verilmekte ve de politik mülâhazalarla 
yapılması öngörülen, aslında çok kere ekono
mik ve sosyal zarureti olmıyan, işlerde yıpra-
tılma'ktadır. 

Devlet Su işlerinin aslî fonksiyonunu yürü-
t ecelle durumda olan muhtelif derecedeki tek
nisyen kadrosu, 6 500 kişilik bir idari ve yar
dımcı personel grupunun yanında, ancak 2 500 
civarındadır. Bu döküm idarenin ne çapta 
Ibir teknik: bürokrasi içine •düştüğünü göster-
me'kteülr. 2 500 kişilik teknisyen grupunun da 
ancak 700 kadarı inşaat, makina ve elektrik 
mühendisidir. Bu elemanların bir kısmı da teş
kilâtın idari sayılacak: kademelerde 'bulundu

ğundan, sadece 550 kadarı esas işlerde çalış
maktadır. 

Ve şimdi, teşkilâtta her yıl asgari % 8 per
sonel artışı görülmektedir. Bütçenin % 40 ı 
'daimî masraflarda harcanmaktadır. Beri yan
dan da yetişmiş mütehassıs eleman sıkıntısı 
çekilmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye'de (masraf + kâr) 
esasına göre iş yapan yabancı firmalar vardır. 
Bu firmalar Devlet Su İşlerinin elindeki kalifi
ye elemanları yüksek ücretlerle çekip almakta
dır. Ayrıca çok paraya çalışan, teknilk bilgile
ri yetersiz kendi elamanlarını memleketimize 
getirmektedirler. Böylece, bu firmalar bir 
yandan Devlet Su İşlerini teknik kalifiye ele
man sıkıntısına düşürmekte; bir yandan da ge-
tirdi'kler'i bilgisiz yabancı elemanlara tutarsız 
işler yaptırarak Devlete milyonlara varan boş 
ınıasraflar yüklem e'ktddir. Yabancı elemanlar 
tarafından hazırlanan tdknik ve ekonomik 
raporlar, inşaat projeleri hazırlanmak üzere 
ele alındığında yanlışlıklarla karşılaşılmakta ve 
Devlet Su İşleri, yapılan yanlı şlıldarı düzelt
mek için, yeni baştan kendi imkânlariyle çalış
mak zorunda kalmaktadır. Meselâ, yalbancı fir
malarca hazırlanmış olan inşaat projelerine gö
re yapımına başlanan Keban Barajı derivasyon 
tünelleri işinde sonradan maliyeti yükseltecek 
şekilde projelerde değişi'kli'k yapılması gerek
miştir. Hattâ bu keyfiyet barajın zaimamnda 
lbitir.il meşini dahi toblikeye solkmuştur. 

Etüt ve proje hizmetlerinin daha iyi duru
ma getirilmesi için son iki senedir AID kredisi 
alınanın ve bunun netice ol ara'k yabancı müşa
vir firma kullanmanın kötü sonuçları üzerinde 
gereği şekilde durulması farz olmaktadır. 

Türk teknik gücünün, bugün için kifayet
siz kaldığı alanlarda yabancı mütehassıslar 
•kullanılması elbette zorunludur. Ama bu zo
runluluğa yerince ve ya'kışığmea başvurul
malıdır. Her işimizi yabancılara yaptırırsak 
hem böylesine zararlara gireriz ve hem do ken
di teknik gücümüzü geliştirme imkânı bulama
yız. Kendimizi meselelere ve işlere verelim ki 
başarının sırrına erelim. 

İnşaatların yürütülmesi işi de ayrı bir prob
lemdir. Teknik elemanların bürokratik işler
de çalıştırılması yüzün'den inşaatlar üzerinde 
gereken kontrol hizmetleri kurulamamaktadır. 

http://tesb.it
http://lbitir.il
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Buna ilâveten 1965 yılından beri girişilmiş bu
lunan yükse'k dereceli teknisyenler arasıridajki 
yer değiştirmeler de, teşkilâtı bir başka yön
den sıkıntıya sokmuştur. 

Ayrıca mütaahhitleri teşvik için, son iki se
nede ihale bedelleri %30 kadar artırılmıştır. 
Buna rağmen netice değişmemiştir. Kamu 
sektörü, mütaahhitleri ne kadar beslerse bes
lesin, bu yoldan yatırımların gerçekleştirilme
sinde arzulanan neticelere varılamıyacaktır. 
Türkiye'de Batılı anlamında işler yapacak mü-
taahhit müesseseler yaratma çabaları, sadece 
Devlet imkânlariyle bâzı kişilerin zengin edil
mesine ve bu yüzden kalkınma gayretlerine 
sekte vurulmasına sebebolaca'ktır. 

YaJbancı kredi ve yabancı firma konusuna 
tekrar değinmek isteriz. Yabancı kredilerden 
inşaat sektöründe istifade edilirken şartların 
ağırlığı 'bâzı hallerde % 100 e varan farklar 
yaratmaktadır. Meselâ, Gökçekaya Barajı önce 
AID kredisi ile yapılmak istenmiş ve 'kredinin 
şartlarına göre de, iş üzerine yalnız Amerika 
firmaları teklif vermiştir. Teklif veren M'ori-
son firması ve grapu 600, diğer grup şartlı ola
rak 420 (ki, şartlar değeriendiriM'iğinde o 'da 
600) milyon liraya işi alacağını belirtlmiş't'ir. 
Bunun üzerine başka yoldan ikinci ilhal'eye gi
dildiğinde, Avrupa firmalarının ihaleyi kaza
nan teklifi 250 milyon lira olmuştur. Buna çi
mento ve saireyi de katarsak 300 milyonu bu
lur. Görülüyor ki, fark yüzıde yüzdür. 

Yabancı krediler meselesinde çok uyanık 
oTimalıyız. İşlerin yabancılara yaptırılmasının 
kaçınılmaz olduğu hallerde beynelmilel ihalele
re gitmeliyiz. 

Arkadaşlar, Devlet Su İşlerinin yaptığı su
lama tesislerinden yararlanan şahıs arazilerinin 
yüz ölçümünü ve bu toplam arazinin kaç kişi
ye aidokluğunu bilmek isteriz. Bu biHirildi-
ğinde görülecektir ki. millet parasiyle yapılan 
sula/ma tesisleri genellikle toprak ağalarına hiz
met etmc/kterlir. Toprak: reformu yapılmadık
ça da bu böyle gidecektir. 

Çok maksatlı baraj projelerinde bölgeler 
kayırı İmalktadır. Politik mülâhazalarla bâzı 
bölgelerde satış tarifeleri kitabına uydurulmak-
t'a'dır. Bu konuyu biraz aça'bim: Bir baraj ve 
sulama tesisi yapıldığında; sulama, enerji üret
me, taşkından koruma ve kurutma gibi 4' mak

sada hizmet ediyorsa, tesisin maliyeti bu fayda
lara bölünmektedir. Bu dört maksattan sadece 
•enerji üretimi ve sulamaya sarf edilen para 
amortisman süreısi içerisinde bunlardan faydala
nanlardan geri alınmakta; fakat taşkından ko
ruma ve kurutma maliyetleri Devletin, dolayı-
siyle halkın sırtına yükletilmektedir. Oysa, taş
kından korunan arazi sulanan arazidir. Ku
rutma yoliyle kazanılan arazi ise bazen dişli 
kişiler tarafından bedavadan zaptedilmektedir. 
Şu halde bu gibi tesislerin toplam maliyeti 
Ibütün faydalananlardan geri alınmalıdır. Bu 
şekilde hareket edildiğinde gerek sulama, ge
rek enerji tarifeleri hem gerçeğe, hem de sos
yal adalete uygun olacaktır. 

Devlet Su İşlerinde 1966 yılında bitirilmesi 
gereken işlerin ancalk % 40 ı bitmiştir. İşlerin 
% 20 si tamamlanmadan tasfiye edilmiştir. Ge
ri kalan % 40 mm ise 1967 yılında da tamam
lanacağı şüphelidir. 

Yatırımların fizik olarak tahakkuk nisbetleri 
kontrol ve tesbit edilmedikçe, işlerin yürütül
mesi üzerinde söylenen bâzı sözler boşta kala
caktır. 

Devlet Su îşleri yatırımlarını tamamen kendi 
gücü ile araya aracı sokmadan, yapacak bir ku
ruluş haline getirilmelidir. Bu, yurt hayrına 
böyle gerekmektedir. 

Petrol konusuna geçiyorum; 6326 sayılı Pet
rol Kanunu, tipik bir kapitülâsyon kanunudur. 
Kanunda bu hükmü doğrulayan maddeler çok
tur. Meselâ, başlıcaları : 2, 13, 45, 82, 100, 104, 
106,109,115,121 nci maddeler. 

Bu maddelere göre : Petrol kaynaklarının 
özel teşebbüs eliyle (gerçekte yabancı özel te
şebbüs eliyle) işletilmesi gerekir. Yabancı şir
ketlerin elindeki kaynaklarda üretimi, istediği-
nizee artıramazsınız. Kendi topraklarınızda bil-
diğinizce petrol arayamazsınız. Topraklarınıza 
petrolü emmek için yapışmış bir yabancıyı, iste
diğiniz zaman toprağınızdan koparıp atamazsı
nız. Yabancı şirketlere bir alay avantajdan baş
ka, net kazancının % 50 si üzerinde vergi ödete-
mezsiniz. Aslında, avantajlar da ele alınarak 
hesabedildiğinde bir yabancı şirketin petrol üre
timinden dolayı, Devlete çeşitli adlar altında 
ödediği vergi, resim ve hakların toplamı, kazan
cının % 34 ünü geçmemektedir. Oysa bu oran : 
Suudi Arabistan'da % 56, Kuveyt'te % 57, İran'
da % 75 tir. 
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Bu konu üzerinde, yurtseverlerimizin açtığı 
mücadele karşısında; «evet, bu kanun düzeltme
lere muhtaçtır» denilmektedir. 

Kanunu no kadar düzeltirsek düzeltelim, en 
çok îran'm durumuna gelebiliriz. İran'ın duru
mu da meydandadır. Bu itibarla, bütün zorluk
ları göze alarak petrolü millîleştirmeliyiz. 

Millîleştirme sanıldığı ya da gösterilmek is
tendiği gibi o kadar zor bir mesele değildir. Ar
tık bizim arama ve sondajda kazandığımız tec
rübelerimiz vardır. Yabancı şirketler, petrolü, 
'hemen daima, Siirt bölgesinde bizim belirlediği
miz yerlerin çevresinde bulmuşlardır. Millî or
taklıkta yetişen, araziyi iyi tanıyan Türk uz
manları, yabancı şirketlerin çalışmalarına geniş 
şekilde yardımcı olmuşlardır. Şu halde petrolü 
bulmasını ve çıkarmasını biliyoruz. Üretim faa> 
liyetelrinde tutunmuş durumdayız. Türkiye'de 
1955 - 1965 yılları arasında üretilen toplam ham-
pctrol 6 144 337 tondur. Bunun % 77,16 olan 
4 717 705 tonu Türk Petrolleri tarafından üre
tilmiştir. Taşıma için Batman - İskenderun boru 
hattı döşenmiştir. Rafinaj işlerinde yetişmiş ele
manlarımız vardır. Millî rafinerimiz var. Yakın
da, ortağı bulunduğumuz Ipraş rafinerisinin de 
sahibi olacağız. Ayrıca bir millî rafineri kurma
nın hazırlıkları içindeyiz. Dağıtım istasyonları
mız bir uçtan öteki uca hizmete girımiş durum
da. Yalnız buna karşılık bir şey söylenebilir. E,-
millî petrol üretimimiz ihtiyaçlarımızı karşılıya-
mıyor. Bu doğru, ama bugün de karşılamadığı
na göre, nasıl olsa yabancı şirketler dışardan 
Türkiye'ye ham petrol getirtmektedir. Millî dâ
vaya atıldığımız gün, bugün yalbancı şirketlerin 
getirdiği petrolü kendimiz getiririz, hem de 

% 20 - 35 oranında daha ucuz olarak. 
Arkadaşlar, petrolün millileştirilmesi işi, öyle 

kuru kuruya sosyalizm ve kapitalizm çekişmesi 
değildir. Aslında bu, ülkenin çıkarları mesele
sidir. Gerçekten de Avrupa'nın iki kapitalist 
ülkesi, Fransa ve İtalya, bu konuda tıpkı sosya
list ülkeler gibi düşünmektedirler, örneğin, İtal
ya baştan beri Po vadisini yabancı şirketlere ka
patmıştır. Fransa ise, 1965 sonlarında, kendi 
millî petrol kurumunu (İnstitut du Petrole 
Français) yeniden teşkilâtlandırmak ve uluslar
arası dev şirketler karşısında daha güçlü duru
ma getirmek kararını almıştır. 

Arkadaşlar, bilindiği gibi, A. P. iktidarı Bat
man - İskenderun Petrol Boru Hattının % 49 
hissesini özel sektöre satmak yolundadır. A. P. 
bu konuda yalnız basma hareket etmektedir. 
Ağırlığı olan muhalefet partileri, halktan yana 
yazarlar, çizerler ve örgütler bu işe karşıdırlar. 

Halkın tasarruflarını sermaye piyasasına 
yönelteceğim hikayesiyle bu işe girişmek hiçbir 
bakımdan doğru değildir. Bir defa boru hattı
nın yüksek kâr geliri Devletin elinde kalmalı
dır. Sonra, boru hattı petrol işletmeciliğinin ay
rılmaz bir unsurudur. Deniz aşırı nakliyat için 
tanker filosu, kara nakliyat için boru hattı, pet
rolcülüğün çok önemli dayanaklarıdır. Ne dere
ce karşı konulursa konulsun, biz bir millî 
petrol dâvası içindeyiz. Eninde sonunda bu dâ
vayı halledeceğiz. Bu millî çıkarlarımızın şaşmaz 
buyruğudur. Bugün için, bu hattı satma sevdası, 
aslında bu dâvayı dinamitleme davasıdır. İddia 
edildiği şekilde, halk petrol borusu hisse senet
lerini alamaz. BJzim halkımız bir lokma, bir hır
ka yaşantısı içindedir. Senetleri halka satacağız 
demekle, hem halka karşı ve hem de meseleye 
karşı ciddî olmadığımızı açığa vuruyoruz. Bu 
senetleri varlıklılar alacaktır. Ama bir kişi sa
dece 50 bin liralık hisse alabilirmiş, senetler 
nama muharrermiş.. Bu ne önemlidir, ne de 
bir teminattır. Adam pekâlâ yedi ceddine se
netler alabilir. Pokâlâ 1 milyon lirahık senet 
derleyip, % 20 den, senede 200 000 lira kazan
ca konar. Devlet eliyle fert zengin etmek de
ğil mi bu? Çıkarcı çevreye ihsan dağıtmak de
ğil mi bu? Kaldı ki, bir müddet sonra nama 
muharrer senetler, hâmiline muharrer hale •ge
tirilecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Kapita
list zihniyet böyle bir tahdide müsait değil
dir. Zaten sermaye piyasasının gelişmesi de 
senetlerin serbestçe alınıp satılmasını gerekti
rir. Onun için. bu isleride mutlaka böyle ola
caktır. Bunun aksi iddia edilemez. 

Arkadaşlar, nitekim ortada bir rivayet do
laşmaktadır. Bu rivayete göre mobil kendi ba
yilerine petrol bem hisse senetlerini alma
ları için para ve talimat vermiştir. Buna göre 
"bayiler hisse senetleri alacaklar, bunları ema
netlerinde tutacaklar, gelirleri, kendilerinin 
olacak, sonra ileride günü gelince senetleri 
mobile devredecekler. . 

Hisse senetleriyle halkı sermayedar yap
mak yolunda A. P. li arkadaşlar çok kolay 
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lâf ediyorlar. A..P. li bir arkadaş, bütçenin tü
mü üzerinde yaptığı konuşmada Amerika'dan 
parlak misaller verdi ve bu, Türkiye'de de böy
le olacaktır, dedi. Sonra da: «Yalancının mu
mu yatsıya kadar yanar» diye ekledi, çekti git
ti. Bir kere, Türkiye'nin Amerika'ya benze-
tile benzetile, neye benzetildiğiı ortada, sonra, 
demin belirttiğimizde, halkın hisse senedi ala
cak hali yok. Artık bu çağda, ne kadar kapi
talist düşüncede olunursa olunsun, halkın ha
linden bu derecede anlamamak olmaz. Üstelik, 
Amerika'da da durum gösterilmek istendiği 
gibi değildir. Dünya âlem bilir ki, Amerika'da 

. sermaye birkaç yüz ailenin elinde toplanmış
tır. Amerika'da yarım milyon işçi a'ılesi hisse 
senetlerine sahiptir. Ama o Amerika'da yalnız 
bin* aile (Du Pont), tüm Amerikan işçilerinin 
salıibolduğu hisse senetlerimin 10 katma malik
tir. 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, bir dakika
nız var efendim. 

T. I. P. MECLİS GRUPU ADINA ŞABAN 
ERİK (Devamla) — Bitiriyorum Başkanım. 
Ve bir işçinin hisse senetlerinden yılhık kazan
cı senede sadece ikil günlük yevmiyesine eşit
tir. 

Arkadaş, hem «yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar» diyor ve hem de, yalancının mu
munu kıyamete kadar yakmaya uğraşıyor. 
Doğrusu çok garip... Bütün bunlar bir yana, 
yine de ve bir daha söyleriz, boru hattının sa-
tılmamasmı ımillete karşı en büyük zorunluk-
tur. 

Madenlerimiz : 
Arkadaşlar, madenlerimiz üzerinde şimdilik 

söyliyeceklerimiz a<z olacaktır. Bilindiği gibi, 
Mr. Ely adına Amerikalının hazırlamış olduğu 
bir maden kanun taslağı vardır. Bu taslak da 
tamamen Petrol Kanunu paralelinde bir ka
pitülâsyon kanunudur. 

Bir tek madde örnek alınacak olursa iddia
mızın doğruluğu meydana çıkar. 

Madde 100. — C : «Nizamlara uygun hare
ket eden bir maden imtiyazı sahibinin, her 
hangi bir mülkiyet hakkı, kanuni veya huku
ki usullere uymadan alınamaz. Cumhuriyet, 
(Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti) umumun 
menfaatine bir ihtiyaç olduğunu ispat ederse; o 
zaman kanuni yoldan hak alabilir.» 

- Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti yerli ve yabancı (özellikle yabancı) bir 
maden hakkı sahibinden imtiyazını geri ala
bilmek için, bu niyetini, kamu çıkarını ispat 
etmek zorunda kalmaktadır. Bu, açıkça, hü
kümranlık haklarını sınırlamaktadır. 

Arkadaşlar, madenlerimizi gözümüz gibi 
korumak zorundayız. Madenlerimizi değil ya
bancılara kaptırmak, onları batırırcasına işli-
yen yerli özel sektörün elinden dahi kurtarma
mız gereklidir. Türk halkının geleceği maden
lerimize sahip çıkmamıza bağlıdır. Yer altı 
servetlerimizi mutlaka Devlet gücüyle haik 
yarama işletmeliyiz. Bunu tamamen yapabile
cek durumdayız. Bu yolda atılmış ileri adım
larımız vardır. 

Son zamanlarda bakır madenlerimiz üzerin
de beliren tehlikenin geçmiş olmasını dileriz. 
Bakırın ne kadar önemli bir maden olduğu 
malûm. Gittikçe de önem kazanacaktır. Zira, 
dünya bakır yatakları 30 - 40 yıl içinde tüke
necektir. Bu itibarla, yabancı kumpanyalar 
bakır için pusuya yatmış durumdadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Erik, bitiriyor musunuz 
efendim ? 

T. î . P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

T. 1. P. Meclis Grupu adına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 1967 Bütçesi üzerinde 
diyeceklerimi burada bitiriyorum. Hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur-
ıgut Toker. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekileri; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ile ilgili bütçelerin görüşülmesi 
vesilesiyle A. P. Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi gru-
pum ve şahsım adına saygı ile selâmlarım. 
Ben de önce petrol meselesine temas edeceğim. 
Ondan sonra zaman kifayet ederse, diğer mev
zulara intikal edeceğim. 

Petrolün önemi bilhassa Birinci Dünya Sava
şından sonra bütün dünya için artmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı, devletlere petrolün, medeniyetin 
ve dünyaya hâkimiyetin bir bakıma ekonomik, bir 
bakıma stratejik ve genel'olarak da politik vası
tası olduğu gerçeğini öğretmiştir. 
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Bu itibarla, savaş sonunda dünya devletleri 
arasında, petrol büyük mücadele ve menfaat kav
galarına vesile olmuştur. O zamana kadar bilinen 
petrol sahalarındaki mücadele Ikinc'i Dünya Sa
vasından sonra zengin petrol rezervleri tesbit olu
nan Orta ve Ya'kın - Doğu memleketlerine intikal 
etmiştir. Savaş sonuna, kadar petrol konusunda 
dev şirketler söz sahibi iken Orta - Doğu petrol 
sahalarında bağımsız uıütaahhit şirketlerin de 
petrol piyasasında güc göstermeye başladıkları 
görülmüştür. Bu durum, petrol üretiminin hızla 
artışını sağlamış filhakika 1965 - 1966 yılları için
de dünya petrol üretimi 2 milyar tona yaklaşmış 
bulunmaktadır. Bu arada yeni yeni petrol kay
nakları bulunmakta ve hemen her yıl birkaç ye
ni memleketin petrol piyasasına katıldığı da gö
rülmektedir. Son birkaç yıl öncesine kadar dün
ya üretiminin ağırlik merkebi olan A. B. D. üre
timdeki liderlik durumunu yavaş yavaş kaybet
mektedir. Orta - Doğu, petrol üretiminde Ame
rika'yı geçmiş bulunmaktadır. Bu arada Sov
yet Rusya'nın da petrol piyasasında A. B. D. ne 
esaslı bir rakip olarak ortaya çıktığı ve üretimde 
büyük bir çabaya girmiş bulunduğu görülmekte
dir. 1964 yılı itiabriyle A. B. D. leri istihsali 
420,5 milyon ton, Sovyet Rusya 220 milyon ton, 
civarındadır. Petrol sahasındaki mücadele politi
ka alanında dolayısiyle Doğu ve Batı blokları mü
cadelesi şeklinde de cereyan etmektedir. Bugün 
için hür dünya petrol üretimi günde 25 milyon 
varil, komünist dünya üretimi günde 5 milyon 
varil civarındadır. Orta - Doğuda mevcudolduk-
la.rı bilinen ve dünya piyasalarında çekişmesi ya
pılan petrol kaynaklarına son 4 - 5 yıl içinde bü
yük bir rakip bölge daha eklenmiştir. Bu, başta 
Libya olmak üzere, Cezayir, Nijerya ve Gabon'ı 
içine alan Afrika'dır. 

Batı - Avrupa'nın dünyada en fazla petrol tü
keticisi memleketlerin toplandığı yer olması Lib
ya ve Cezayir petrollerinin Avrupa'ya yakınlık
ları, Kuzey - Afrika'ya petrol konusunda özel 
bir durum ve önem kazandırmaktadır. Bütün bu 
gelişmeler dünya petrol piyasasında yeni bir re
kabetin doğmasına alıcı ve satıcı bakımından ye
ni piyasa şartlarının teşekkülüne sebep ve zemin 
hazırlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım., genöllMe petrol kârlı 
olduğu kadar aynı zamanda rizfikolu ve büyük ya
tırımı gerektiren, teknik ve bilgi istiyen bir en

düstri dalıdır. Bu itibarla bugün bütün dünya
da hemen her memlekette petrol yabancı şirket
lerin j^atırımlarından büyük ölçüde istifade edi
lerek çıkarılmış ve üretilmiştir. 

Sovyet bloku dışında kalan dünya petrol en
düstrisine yatırılmış olan paranın miktarı 150 
milyar dolardır. Yatırımın takriben yarısı A. 
B. D. tarafından yapılmıştır. Yine bu büyük öl
çüde yatırımı gerektiren bir özelliğinin sonucu 
olarak halen dünya petrol endüstrisinin üçte bi
ri ve dünya petrol üretiminin yarısından fazlası 
'bilinen yedi büyük şirkete ait bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; her hangi bir malda 
olduğu gibi petrolün de piyasası arz ve talep ka-« 
nununa bağlıdır. Alacak müşteri sayısı ile satı
lacak mal miktarı ve pazarlık gücü diye ifade ede
bileceğimiz satmalmacak mal miktarı arasındaki 
ilişkiler, o malın fiyatını tâyin' ve tesbitte esas 
faktörü teşkil etmektedir. Hür dünyaya ait pet
rol satış fiyatları coğrafi şartlara, şirketlere, pet
rolün kalitesine (gravite derecesine) alıcı bakı
mından ikmal teminatına ve dünya petrol poli
tikası icaplarına göre ayarlanmakta ve ilân olun-
maiktadır. 

Keza komünist blokuna ait ülkelerindeki pet
rol fiyatlariyle, Rusya'nın hür dünya memleket
lerine sattıkları petrolün fiyatları tamamen Rus 
politikası uyarınca tesbit olunmakta ve her mem
lekete göre değişmektedir. 

Nitekim Rus petrolünün komünist ülkelere 
satış fiyatı, hür dünyaya satış fiyatlarından iki 
misli kadar daha fazladır. Dünyanın gittikçe ar
tan nüfusu, süratli bir tempo ile yükselen hayat 
standardı, her memleketin ekonomik gelişmesine 
ve gücünü artırmaya eğilmeyi gerekli kılmıştır. 
Sosyal ve ekonomik kalkınmada topyekûn endüst
rinin rolü aşikârdır. Endüstrileşmenin geniş öl
çüde enerji talebi, petrolün önemini ufak, büyük 
bütün memleketler için artırmaktadır. 

Bizatihi petro - kimya ve petrol endüstrisinin 
tahminler fevkinde hızla gelişmesi, bilim ve tek
nolojinin petrole yeni kullanma alanları kazan
dırması bu öneme daha da ağırlı'k katmaktadır. 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan iti
baren petrole gerekli önem verilmiştir. M. T. A. 
Enstitüsünün halen devam eden büyük ve değer
li hizmetleri olmuştur. 1954 yılma kadar takri
ben. 50 milyon lira kadar sarf edilerek 3.0 kadar 
kuyu açılmış ve rezervi 10 milyon olarak tahmin 
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edilen (Raman - Garzan) petrol sahaları keşfe
dilmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun kabul edildiği 
1954 yılından bu yana 488 kuyu açılmış Raman • 
ve Garzan'a ilâveten onbeş yeni petrol sahası 
keşf olunmuş tur. Bu çalışmalarda da M. T. A. nm 
yapmış olduğu temel faaliyetlerden ve neticele
rinden istifade olunmuştur. 

6326 sayılı Kanunun neşrinden sonra yurdu
muzda, gerek arama ve gerekse üretim sahasın
da yabancı şirketler de faaliyet göstermişlerdir. 
35 yabancı şirket arama faaliyetlerinde bulun
muştur. Bugün halen çalışmalara devam eden 
ikisi yerli ve ondördü yabancı olmak üzere onaltı 
şirket mevcuttur. 

Arama, istikşaf, inkişaf ve istihsal faaliyetle
ri için yabancı şirketler tarafından bugüne ka
dar 984 milyon Türk lirası değerinde sermaye it
hal edilmiştir. Diğer faaliyet sahaları da dâhil, 
ithal olunan sermaye toplamı miktarı 2 milya
ra yakındır. 

Bu arada faaliyetlerini tatil ederek Türkiye'
yi terk etmiş olan yerli ve yabancı şirketler pet
rol aramaları işine 267 milyon Tl. sarf edil
miştir. 

Bütün bu çalışmalarda MTA nm Petrol 
Dairesinin ve T.P.A.O. nın büyük faaliyet ve 

• hizmetleri kayda şayandır. MTA tarafından 
keşfedilen sahaların inkişaf ettirilmesi ve ye
ni sahaların bulunması sonunda ham petrol 
istihsali devamlı bir artış kaydetmiştir. 

1955 yılı ham petrol istihsali 175 956 ton 
iken bu miktar 1965 yılında 1 milyon 533 bin 
891 tona ve 1966 yılında 1 milyon 970 bin to
na yükselmiştir. 1966 yılı petrol üretiminde 
1965 yılma nazaran % 30 arasında bir artış 
olmuştur. Artış oranı 1955 yılma nazaran 
% de yüzü bulmuştur. Bu suretle 1965 yılın
da ham petrol ihtiyacımızın % 33 ü yerli is
tihsal ile karlanmışken 1966 yılı ihtiyacımızın 
% 40 ı yerli ürünle cevaplandırılmıştır. T.P.A.O. 
faaliyetlerinde büyük başarılar kaydedilmiş
tir. Ancak yabancı şirketlerin yıldan yıla ve 
bilhassa bu yıl içindeki artış nisbetleri 
T.P.A.O. ya nazaran belirli bir şekilde yüksek 
ve farklı olmuştur. Üretim artışlarının seyri 
ve artış oranları yabancı şirketlerin, petrol 
istihsaline daha hâkim bir durumda bulun
duklarını ve daha da ümit verici artışlar 

kaydedecekleri intibaını uyandırmaktadır. 
T.P.A.O. hesabına bu durumun nedenleri araş
tırılmalıdır. Bu yıl ikmal edilereık işletmeye 
açılmış bulunan Batman - iskenderun petrol 
hattının önümüzdeki yıllarda petrol üretimin
de büyük etkiler icra edeceği aşikârdır. Bu 
arada, petrol tasfiye işlerinde de büyük mesa
feler katedildiği görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 yılındaki pet 
rol sahasındaki bu menuniyet verici inkişaf 
dışında Hükümetimizin yine bu sahada tak
dir ve tebrike şayan diğer bâzı faaliyetleri
ne temas etmek istiyorum. 

1. Hükümet, daha önce başlamış olmakla 
beraber kesin bir sonuca bağlanmamış ham 
petrol ithal fiyatlarını da % 18,5 gibi bir nis-
bette bir indirim temin etmiştir. Bu nisbeti 
daha yüksek bir orana çıkartmak için temas, 
tetkik ve gayretlerinin devam ettiğini mem
nuniyetle kaydetmek isteriz. 

2. Keza Hükümet yıl içinde Libya'da 
faaliyet gösteren bir şirketten % 27 indirimli 
ve sırf askerî ihtiyaçlara mahsus 5 yüz bin 
tonluk bir parti için anlaşma yapmıştır. 

3. Jet uçakları benzini için yapılmış te
şebbüs ve çalışmalar da takdire değer ölçü
dedir. 

4. Bir taraftan Ataş ve îpraş rafineri 
tesislerinin tevsiine müsaade olunurken diğer 
taraftan T.P.A.O. nm 4 ncü ve millî rafineriyi 
kurması sağlanmış ve asgari 3 milyon ton yıl 
kapasiteli ve kısmen madeni yağ imal edecek 
rafineri için dış finansman ve kredi bakı
mından (Sovyet Rusya) ile prensip anlaşma
ları için kesif çalışmalar yapılmıştır. 

5. MTA Enstitüsü tarafından, yabancı şir
ketler için kapalı bulunan 3 ncü (Sivas) ve 
4 ncü (Erzurum) bölgelerinde geniş petrol ara
ma faaliyetlerinde bulunulmuş, derin sondajlar 
yapmak üzere 5 bin metre derinliğe inebilecek 
kapasitede bir sondaj makinası getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; petrol üretimi di
ğer bir yönü ile nakliye imkânlarına bağlıdır. 
Petrol endüstrimizin önemli bir eksiğini tamam
lamış bulunan Batman - İskenderun boru hattı 
tesisleri T. P. A. O. müessesesi tarafından bu yıl 
içinde ikmal olunmuş ve işletmeye açılmıştır. 
Tesis, 350 milyon T.l. sına malolmuştur. Bu te
sis sayesinde mevcut hampetrol üretimi sahaları 
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tam kapasite çalışma imkânını bulacaktır. Aynı I 
zamanda dörlüncü ve beşinci bölgelerdeki pet
rol aramaları da daha cazip bale gelmiş bulu
nacaktır. 

Boru hattının nominal kapasitesi günde 
70 000 varildir. Üretici şirketlerin programla
rına göre 1967 yılında 2 milyon 895 bin ton civa
rında yerli hampetrol istihsal olunacaktır. Bu 
miktarın 1 milyon 148 bin tonu yerli, 1 milyon 
747 bin tonu yabancı şirketler tarafından üreti
lecektir. Bu suretle 19(>6 yılına nazaran c/o 47 
oranında üretim artışı kaydedilmiş olacak ve 
takriben yıllık ihtiyacımızın % 50 oranındaki 
kısmı yerli kaynaklarımızdan temin edilmiş ola
caktır. I 

1967 yılında istihsal edilecek yerli hampet-
rolün takriben 2 milyon 100 bin tonu Batman -
İskenderun boru hattı ile nakledilecek bu suret
le boru hattı isletmeye açıldığı ilk yılda c/o 60 
kapasite ile çalışmak imkânını bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, petrol boru hattı işlet
meciliğini yapmak üzere bir şirketin tesis edil
mekte olduğu veya bâzı yatırımları karşılamak, 
sermaye piyasasının teşekkülüne, yatırıma mü
teveccih olmak üzere küçük tasarrufları top
lamaya öncülük etmek maksadiyle bu şirketin I 
bir kısım hisse senetlerinin bâzı kayıtlarla halka 
satılmasının öngörülmesi şeklinde T. P. A. O. nm 
bir teşebbüsü mevcuttur. 

•Halen bu hususun, genel bir prensip içinde 
Hükümetçe tetkik edilmekte olduğu cihetle ni- I 
hai olarak alacağı şekle intizar etmekteyiz. 

Yine yıl içinde T. P. A. O. lığı tarafından 
yılda 170 bin ton nafta veya bunun muadili pet
rol mahsulleri işliyccck kapasitede bir petro -
kimya kompleksinin kurulması için gerekli bel
geyi almış, teşebbüse geçmiş ve İzmit civarında 
inşaata başlanmış bulunduğunu da memnuniyet
le kaydetmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, petrol endüstrisi ile 
ilgili millî müesseselerin mahdut imkânlarımız da 
nazara alınarak bir güc birliğine gitmelerini ve 
bu yoldaki çalışmaların genel bir prensibe bağ
lanarak en kısa zamanda nihayetiendirilmesini 
faydalı bulmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de son on 
yıl içinde yapılan petrol aramalarından elde olu
nan sonuçlar tamamen objektif bir şekilde de
ğerlendirilmelidir ve yine Türkiye'de arama yap- | 
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mak için gelmiş ve bir faaliyet süresi sonunda 
Türkiye'yi terk etmiş yabancı şirketlerin Tür
kiye'den ayrılma nedenleri araştırılmalıdır. 

Keza Türkiye ile hemen aynı tarihlerde pek 
az farklı hükümleri ihtiva eden çıkarılmış bir 
kanunla petrol istihracına başlanmış bulunan 
Libya ile mukayeseli inceleni el e ı* yapılmalıdır. 

Petrol boru hattı ile nakliyatta haliyle ucuz
lama olacağına ve transferde de kâr miktarının 
artacağına göre yeni bir vergi rezervi doğacak
tır, demektir. İthal olunan hampetroldcn alı
nan vergi ve resimlere tekabül edecek nisbet 
dâhilinde Hükümetin bu konuda GG4 sayılı Ka
nuna istinaden bir tasarrufa gitmesi uygun olur 
inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzda genel 
bir millî petrol politikasının anahatlariyle tesbiti 
zaruret haline gelmiştir. Bu, Türkiye'nin ge
rek bugünkü ve gerekse yarınki petrol endüst
risi seyrini etkilemesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Genel bir millî petrol politikası
nın anahatlariyle belli olmasında, bir taraftan 
millî şirketlerin yerlerinin tâyini, neler yapma
ları gerektiği, muhtelif ecphclcriylc güc kapa
siteleri ve bu kapasite ile neler yapma imkânına 
sahip bulundukları, diğer taraftan yerli hampet
rol üretiminde ümit verici muayyen bir seviyeye 
ulaşmış ve halen Türkiye'de faaliyette bulunan 
yabancı şirketlerle, halen araştırma faaliyetinde 
bulunan veya bu maksatla gelmesi muhtemel ya
bancı şirketlerin ilerisi için vuzuha kavuşmaları 
bakımından ayrıca önem taşımaktadır. 

Yine bütün peşin hükümlerden, temeli; bilgi 
ve tecrübelerden uzak ve gerçekle bağdaşması 
güç teorik ve fantazi fikirlerden âri, gerçekçi ve 
ilmî esaslara müstenit bir petrol politikası, mem
leketimizi yakın ve uzak vâdede bu sahadaki mem-
faatlerini zedeleyici, gelişi güzel beyanlardan, 
mesuliyet hissinden uzak spekülatif davranışlar
dan kurtarmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi Meclis 
Grupu memleket sathında ve vatandaşlar huzu
runda tartışılmasına imkân verilmiş programın
da seçim beyannamelerinde ve nihayet Hükümet 
programında yer almış temel fikriyatın ötesin
de, memleket gerçekleri, şartları ve menfaatle-
riyle uyuşmıyan hiçbir katı görüşün, düşüncenin 
ve peşin bir hükmün angajmanı içinde değildir. 
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Petrol konusundaki görüşümüzün temeli yur
dumuzun petrol ve petrol ürünleri talebinin ve 
enerji ihtiyacımızın seyrine uygun bir şekilde 
ve en kısa bir zamanda millî kaynaklarımızdan 
karşılanmasıdır. 

Petrol ithâl etme zarureti dolayısiyle dışarı
ya ödemek zorunda bulunduğumuz büyük döviz 
meblâğlarından tasarruf ve en kısa zamanda 
memleketimizin dışarıya petrol ve petrol ürün
leri ihraceden bir ülke haline gelmesi amacı
mızdır. 

BAŞKAN — Sayın Toker, bir dakikanız kal
dı efendim. 

A. P. GRUPÜ ADINA TURGUT TOKER 
(Devamla) — Keza, yerli üretimimiz, millî ihti
yaçlarımızı karşılıyaeak seviyeye ulaşıncaya ka
dar, ithal etmek zorunda kalacağımız hampet-
rolü mümkün olan en uygun fiyatlardan ve pa
zarlardan satma!mak bizim için esastır. 

Bundan dolayıdır ki Anamuhalefet Partisi 
grup yöneticileri tarafından petrolle ilgili bir 
konuda verilmiş Meclis araştırması taleplerini 
havi önergesine Türkiye'de petrol meselelerinin 
tümünü içine alacak ve genel bir petrol politi
kası tesbitine imkân verecek genişlikte bir öner
ge ile Grupumuz katılmış ve bir Meclis araştır
ması yapılması arzusunu izhar etmiştir. Bu bi-
zıim alenî hizmet prensip ve anlayışımızın da ay
rıca bir ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, meselelerimizi ince
lerken, tenkit ve görüşlerimizi belirtirken objek
tif ve insaf ölçülerini elden bırakmamak mecbu
riyetini duymalıyız. Bu bir mesuliyet duygusu
nun gereği olduğu kadar bulunduğumuz vazife
nin haysiyeti, icabıdır da. 

Bu ölçüler içinde bir an için düşünecek: olur
sak 6326 sayılı Petrol Kanunu 1954 yılında çı
karılmamış olsaydı acaba, petrol endüstrisinde 
bugün hangi seviyede bulunurduk ve neyin mü
nakaşasını yapardık? Veya bugünkü seviyeye ulaş
mak için kendi yağımızla neler yapabilirdik? 
Buna 1954 yılma kadar bu sahada yapabildikle
rimizi ve diğer sahalarda ulaşılan sonuçları kı-
yaslıyarak cevap vermek güç olmasa gerektir. 
Ne denirse densin bugün Türkiye'de, işletilmek
te olan kuyulairı, süratli üretim artışı, petrol 
tasfiye ve nakliye tesisleri, petro - kimya teşeb
büsü, köylere kadar ulaşan tabiî gaz imkânla
rı, yakın bir zaman içinde gübre sanayii imkâ-

niyle önemli bir seviyede yurdumuzda bir petrol 
endüstrisi kurulmuştur diyebiliriz. Ve yine en 
geniş mânada petrol kanununda münakaşa im
kânlarını veren bir mevzu ve zemini de doğmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Toker, vaktiniz doldu 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 
(Devamla) —• Müsaade ederseniz 2 dakikada 
toparlıyabilirim. 

BAŞKAN' — İki dakikada buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım kanaatimiz 
odur ki, sağlam sonuçlara varabilmek, başka
larını inandırabilmek için, meselelerimizin eleş
tirilmesinde objektif olmak, gerçekçi olmak şart
ları ve imkânları tartmak vaziyetinde olmalıyız. 
Maksatlı maksatsız, doğru veya yanlış, samimî 
veya gayrisamimi, her şeyi sadece istekler ve 
arzularla halledebileceğimiz, elde edebileceğimiz 
kanaati yanlıştır. 

Gerçeğe, şartlara, imkânlara ve bunları bize 
bildiren bilgiye, ihtisasa, mantığa yüz ve sırt 
çevirme temayülü bizi yanlış veya sonu itiba
riyle telâfisi imkânsız noktalara, sükûtu hayale, 
ümit kırıcı istikametlere sevk eder. Bugün Tür
kiye'de, bir anda veya kısa süre içinde, memle
ketini bir Almanya, bir Belçika, bir Holânda 
gibi gelişmiş bir yurt olmasını istemiyecek kim
se bulunabilir mi? Keza yine endüstrimizi kısa 
zaman içinde geliştirmeyi ve bütün endüstri ku
ruluşlarının ihtiyacı olan makina ve teçhizatı 
tek çivisi yurt dışından gelmeden memleket 
içinde öz kaynaklarımızla yapmayı arzulamıya-
cak tek vatandaş tasavvur olunabilir mi? Bun
lar hepsi halisane arzular ve istekler. Ancak iş 
gerçekler ve mantık çizgisine getirilince mesele 
tamamiyle değişir. Yıllarca önce, büyük gurur 
ve sevinçle kurduğumuz uçak fabrikası tek per
vaneli uçak imâl etmeden Batının bu sahada 
ulaştığı seviyeye bakalım. 

Muhterem arkadaşlarım, her konuda elbette-
ki farklı görüşlerimiz, düşüncelerimiz olacak
tır. Karşılıklı görüş ve düşünceleri, haklı, hak
sız sebepleri de bulunabilecektir.' 

Ancak, mantık, bilgi, gerçekler, imkânlar bu 
karşılıklı görüş ve fikirlerin haklılık derecesini 
tâyin eden en hassas terazi olma vasfını daima 
muhafaza edecektir. Bir zamanlar Türkiye'de 
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bir başka mânada barajlar, çimento ve şeker fab
rikaları, özellikle Kütahya Azot Sanayii için 
de çok şeyler söylendi, söylentiler ithamlar ha
linde rivayetler olarak dolaştırıldı. Ama ne ol
du; kısa bir zaman sonra, gerçekler hükmünü ic
ra etti. İşte bu inanç içinde şahsım ve Grupum 
adına bütçenin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına hayırlı olmasını diler, saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Sevinç Düşünsel. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SEVİNÇ DÜŞÜN-
SEL (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Heyetinizi Y.T.P. Meclis Grupu adma 
en derin hürmetlerimle selâmlarım. 

Partimizin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1967 yılı Bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşlerini, muhterem arkadaşım Nafiz Giray ifade 
etmiş bulunuyor. 

Ben daha ziyade Türkiye'mizin kalkınma ham
lesinde müstesna bir yer işgal eden Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün 1967 bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağım. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6200 sayılı 
Kanunla kurulmuş katma bütçeli ve hükmi şahsi
yeti haiz bir teşekküldür. Kuruluş kanununa gö
re, Türkiye'mizin kalkınma dâvasının ağırlık 
merkezini teşkil eden, topraklarımızın sulan
ması, içme ve kullanma suyu temini, hidro
elektrik tesisleri inşası, su kaynaklarımızın geliş
tirilmesi ve taşkınlardan meydana gelen zararla
rın önlenmesi gibi çok yönlü temel meseleleri
mizi gerçekleştirmekle görevlidir. Hemen belir
telim ki, bu teşekkülün başta sevk ve idare mev
kiindeki zevat olmak üzere, bütün mensupları 
üzerlerine aldıkları dâvanın önem ve kudsiyeti-
ne yakışır bir dinamizm ile hummalı faaliyetler 
içindedirler. 

Bu itibarla görüşlerimizi arz etmeden evvel 
Y.T.P. Grupu adma kendilerine gönülden gelen 
derin şükranlarımızı ifade etmeyi çok zevkli bir 
vazife saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, DSİ Genel Müdür
lüğünün başarıya ulaştırmak mecburiyetinde ol
duğu meseleler, Türkiye'mizin bugüne kadar bir 
türlü özlenen düzeye ulaştırılamamış temel me
seleleridir. Türkiye'mizin az gelişmiş ülke hü
viyetinden kurtarılması, her şeyden evvel çok 
geniş halk kütlelerine hitabeden topraklarımı

zın sulanması, içme ve kullanma suyu temini ve 
aziz vatanımızın ışıklandırılması gibi hizmetle
rin ifasına bağlıdır. Âdil ve dengeli kalkınma 
idealimiz ancak bu sorunların çözümlenm esiyle 
başarıya ulaşabilecektir. 

Hepimiz biliyoruz ki, memleketimiz yeraltı ve 
yerüstü kaynakları bakımından çok zengindir. 
26 nehir havzamız vardır ve bu su kaynaklarımız 
yılda 167 milyon metreküp su imkânına sahiptir. 
Sularımızın 80 milyon metreküpü de tüketim 
maksadiyle kullanılabilir niteliktedir. Bununla 
beraber, sularımızın rejimleri bozuk olduğundan 
ancak üzerlerinde barajlar, kanallar inşası ve hid-
ro - elektrik tesisleri yapıl arak verimli kılınma
ları mümkündür. Bunlar ise, çok pahalı yatı
rımlardır. Filhakika, bu yıl içinde 7 barajın 
daha tamamlanacağını memnunlukla öğrenmiş 
bulunuyoruz. Ancak su imkânlarımız daha 430 
baraj inşa edebilecek kudrettedir. Bunu gerçek
leştirebildiğimiz takdirde 5 milyon hektar arazi
nin sulanması sağlanacak, 55 milyar kilovatsaat 
elektrik istihsal edilebilecektir. Bu işin malî 
portesi ise 90 milyar liraya baliğ olmaktadır. 

Görülmektedir ki, aşılması gereken merhale 
baş döndüren bir büyüklük ve önem taşımaktadır. 
Buna mukabil her yıl içinde bütçeden DSİ Ge
nel Müdürlüğüne ayrılan yatırım miktarları 
kalkınmamızı hızla başarmamızı sağlıyacak yeter
likte değildir. Bu yılla bütçeleri de, hamleci ol
maktan uzak olup daha ziyade statükocu bir hü
viyettedir. Ayrılan yatırım miktarları ile ana-
dâvalarımızm gerçek ve katî bir şekilde çözüm
lenmesi daha çok uzun seneler bir hayal olmak
ta devam edip gidecektir. 1966 yılı için ayrılan 
1 milyar 399 milyon lira yatırım ödeneği ile 
birlikte, yekûnen 7 milyar 933 milyon lira har
canmış, buna mukabil ancak 430 000 hektar ara
zi sulanabilmiş. 91 700 hektar arazi kurutulmuş 
ve 356 000 hektar arazi taşkından kurtarılmış ve 
395 000 kilovatsaat hidro - elektrik enerjisi vü
cuda getirilmiştir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bunlar DSİ Genel Mü
dürlüğünün başarı olarak kaydedilmesi gereken 
faaliyetleridir. 

1967 yılı için ayrılan ödenek miktarına gelin
ce; 1 milyar 599 milyon liradan ibarettir ve bu 
yatırım miktarı umumi yatırımlarımıza oranla
nır ise küçümsememek gerekir. Ancak, geçen 
seneye nazaran 200 milyon liralık bir artış ifade 
ettiğine göre, bu yılki tatbikatın büyük bir hızlı-
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lık oranına ulaşmasını beklememiz mümkün de
ğildir. 

işte Türkiye'mizin imkân ve ihtiyaçlarının 
bugüne kadar yapabildiklerimizle şöyle basit bir 
karşılaştırılması bile, bizleri iyimser olmaktan alı
koymakta, topraklarımızın üzerlerinde yaşıyan-
lan doyurabilmesi ve memleketimizin köylerine 
varıncaya kadar ışıklandırılması idealimizden 
henüz ne kadar uzakta olduğumuzu acı bir şe
kilde göz önüne sermektedir. 

Anayasamıza göre ise Devlet, vatandaşlarımı
zın sosyal adalet ve eşitlik ilkesine uygun bir ha
yat düzeni içinde yaşamalarını sağlıyacak her 
türlü maddi ve mânevi şartlan hazırlamakla 
mükelleftir. Sadece topraklanmızm sulanması, 
erozyon ve taşkınlardan kurtarılarak, dönüm ba
şına isabet eden verimin artırılması, maişetlerini 
toprağından sağlıyan en az 22 milyon vatandaşı
mızın kaderini derinden etkiliyen bir konudur. 
Vatandaşlanmıza içme ve kullanma suyu temin 
etmek ve onlan elektriğe kavuşturmak da yine 
Devletin vazgeçilmez hedefleri arasındadır. 

ka, diğer memleketlere de yardım edebilmekte
dirler. 

Küçük bir meleket olan Holânda bunun en 
tipik misalidir. Türkiye'mizde ise, 5 milyar hek
tar toprağımız sulanmaya .elverişli bulunmasına 
rağmen, henüz ancak, 430 000 hektar arazimizi 
sulayabilmiş vaziyetteyiz. 

Rakamlann dile getirdiği gerçekler karşısında 
sulama dâvamızı ilmin ışığı altında rasyonel ve 
köklü çözüm yollarına kavuşturmak mecburiyeti
miz kesinlikle gün ışığına çıkmaktadır. Esasen, 
Anayasamıza göre Devletimiz aynı zamanda 
topraklanmızm verimini artırmak ve yatırımla
rını toplum yararına öncelik tanımakla mükel
leftir. Şu hale göre, ne taraftan bakılırsa bakıl
sın, sulama politikamızın yeni baştan âzami 
verim ve dengeli kalkınmayı sağlıyacak şekilde 
düzenlemesi zamanı gelmiş, hattâ geçmek üze
redir. ' 

Muhterem milletvekil lei; dengeli kalkınma 
hedefimizin gerçekleştirilmesinde, geri kalmış 
bölgelere ait projelere öncelik tanınmasının da 
hayati ehemmiyeti vardır. Bilhassa, Doğu - Ana
dolu'muzda topraklarımızın ürün kabiliyeti çok 
düşüktür. Buralarda yaşıyan vatandaşlanmızı 
topraklarına bağlıyabilmek için yegâne çare, 
yaşama ve beslenme şartlannı geliştirmektir. 
Hiç şüphe yoktur ki, bu tedbirlerin başında sula
ma tesislerinin tamamlanması gelmektedir. Me
selâ, Bingöl'de henüz projeleri yapılmakta 
olan Kayt barajı ile 5 000 hektar arazi sulana
cak ve ayrıca enerji de istihsal edilebilecektir. 

Kars'ın İğdır projesi ile yekûnen 340 000 dö
nüm, Alabalık projesiyle 45 000 dönüm ve niha
yet Gıldır projesi ile de 170 000 dönüm arazinin 
sulanması mümkün olabilecektir. Sadece bu pro
jelerin gerçekleştirilmesi ile, Doğu - Anadolu'
muzun hayat şartlarında büyük ferahlık yara
tacak ve ekonomik, sosyal gelişmesine önayak 
olacaktır. Bu itibarla, Doğu- Anadolu'nun sula
ma projelerinin süratle tamamlanmasına ve rea-
lize edilmesine ne kadar önem verilirse yeridir. 

Kaldı ki, sulama sistemimizdıe tam bir ve
rimlilik sağlıyabilmek, ancak zirai tasnif çalış
malarını tamamlamakla mümkündür. Bu husus
ta Tanm Bakanlığı ile koordine bir çalışma 
arazi sınıflandırılması ve belirli ürün alanları
nın tesbit edilmesi faaliyetlerinin hızla neticeye 
ulaştırılması iktiza eder. Zira, ancak bu. yol dan 

Bu şartlar altında, yatırımlarımızı sosyal ada
let ilkesinin hızla gerçekleştirilmesini sağlıyacak 
yapıcı ve hamleci bir ruhla düzenlememiz ve 
özellikle ağırlıklarını anadâvalara tevcih etmemiz 
bir memleket gerçeği olarak ortaya çıkmakta
dır. Kanatimizce, âdil ve dengeli kalkınma dâ
vamızın başarıya kavuşturulmasının yegâne hal 
tarzı, bu hizmet anlayışında ittifak etmemiz ve 
vakit kaybetmeden hizmete koyulmamızdadır. 

Bu itibarla, 1967 yılı için ayrılan yatının öde
neğinin hizmetleri hızlandıracak nitelikte ol
madığını belirtir, konunun önem ve yaygınlığı ile 
mütenasip seviyeye yükseltilmesini temenni 
ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; Sulama sistemimiz 
henüz Türkiye ölçüsünde belli bir plân ve yatı
nın politikasına bağlanmamış bir hüviyet için
dedir. Halbuki bu dâvanın halli Türküye'm iz 
için başlı başına bir ölüm - kalım meselesi niteli
ğindedir. Topraklanmızm verimsizliği yüzünden 
binlerce vatandaşımızın açlık ve sefalet içinde 
kıvrandığını ve şehirlere akın etmeye mecbur kal
dığını burada tekrar etmek bile lüzumsuzdur. 
Vatandaşlarımızı topraklannda misafir gibi otur
maktan kurtarmaya, onlann mutluluğuna yemin 
etmiş insanlar olarak ınecburaz. 

Sulama dâvalarını başarıya ulaştırmış dünya 
memleketleri, bugün kendilerine yettikten baş-
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sulama yatırımlarımızın vatan sathında dağılışın
da topraklarımızın ve ürünlerimizin özellikleri
ne uygun bir isabete erişebiliriz. 

[Muhterem milletvekilleri; sulama yatırımları
mıza, vatandaşlarımızın müessir bir şekilde ka
tılmaları da, üzerinde önemle durulması lâzımge-
Hen bir konudur. Devletçe yapılan yatırımlardan 
yararlananların güçlerinden, memleketimizin 
faydalanmasına imkân sağlayıcı bir hukuk düze
ni henüz mevcut değildir. Bu yıl içinde, sula
nan 100 000 hektar arazinin hemen hemen hepsi 
Devlet eliyle ve büyük su projeleri ile gerçek
leştirilmiştir. Sulama faaliyetimizin yürütüle
bilmesi için tamamlayıcı yatırımlara da ihtiyaç 
vardır. Bu da su birlikleri halinde vatandaşla
rımızın örgütleşmesi ile mümkündür. Halbuki, 
memleketimizde henüz su hakları rasyonel ve cid
dî bir surette düzenlenmemiş bulunmaktadır. 
Medeni Kanunun 641 nei maddesinde; su kaynak
larının kullanılması hususunda hususi hükümler 
konulacağı yazılıdır. Aradan 40 yıl geçmesine 
rağmen gerekli mevzuat bir türlü getirilme
miştir. Bu ise DSİ Genel Müdürlüğünün her ge
çen gün memleketimizde biraz daha yaygın hale 
gelen faaliyetlerini ciddî surette aksatmaktadır. 

DSt tatbikatında her yönü ile ferahlık ya-
rataeak olan Su hat lar ı kanununun süratle ger
çekleştirilmesini önemle temenna etmekteyiz. 

Muhterem mil^toekMem, erozyon proble
mimiz de ihmal edemiyeceğimiz bir ehemmiyet 
arz etmektedr. Son yıllarda yağışların artması 
ve ayrıca rüzgârların şiddetli tesiri neticesinde 
Ege ve Orta - Anadoludaki verimli toprakları
mızın bir kısmı kurumakta, bir kısmı da deniz
lere doğru akmaktadır. Erozyon için bütçeden 
ayrılalbilen 2 827 000 lira ödenek ile 400 - 500 
milyon liralık bir malî porte arz eden bu me
selenin ne kadar zaman içinde başarılanacağı-
nı da tahmin etmeye imkân yoktur. 

Bu şartlar altında erozyon problemimizin 
hiç değilse uzun vadeli bir program içinde hal
ledilebilmesi için yılda en az 100 milyon lira
lık: bir ödenek ayrılması zaruretine inanmakta
yız. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'mizin iç
me ve endüstri suyunun temini sorumluluğu 
yine DSİ nin görevleri arasındadır. Su dâva
mız her seçimde siyasi partilerimizin üzerinde 
önemle durduğu ve âdeta siyasi sermaye 

haline getirilmiş en müzmin dertlerimizden biri
ndir. Türkiye'mizde 1965 yılı itibariyle 63 800 
yerleşme ünitesi mevcuttur. Bunun ancak 
21 300 ünde yeteri kadar su mevcudolup 16 700 
ânün suyu yetersizdir. 25 800 ünün ise içme 
suyu yoktur. İçime suyundan mahrum bölge
lerde yaşıyan vatandaşlarımız ise 9,5 milyondan 
fazladır. 1967 Bütçesine içme suyu ihtiyacının 
karşılanması için 190 milyon liralık, bir ödenek 
konmuştur. Bu duruma göre aynı tempo de
vam ettiği takdirde ülkemizin içme suyu ih
tiyacının tamamen giderilebilmesi için daha 
30 yıl beklememiz gerekmektedir. Bu müddet 
biraz da zamanla ühtiyacm değişmemesine bağ
lıdır. Halbuki nüfusumuz süratle arttığına göre, 
zaman geçince bu meselenin halli daha müşkül-
leşecektir. İçme suyu problemlimiz bilhassa 
Dicle ve Fırat arasındaki alanlarda büyük sı
kıntı konusu olduğundan bu yerlerdeki su 
probleminin öncelikle ele alınmasının oradaki 
vatandaşlarımızın kalkınması bakımından ha
yati bir önem taşdığını bir kere daha dikkat 
nazarlarınıza arz ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin 
enerji potansiyeli büyüktür. Norveç'ten sonra 
Batı memleketleri arasında en çok su kuvveti
ne sahip bulunmaktayız. Ancak, bu konudaki 
tesislerin tamamlanmamış olması yüzünden 
büyük enerji kaynaklarımız israf olup gitmek
tedir. Hidro - elektrik enerjisinden â'zami 
istifade sağlanması sınai, ekonomik ve hattâ 
•sosyal kalkınma hedeflerimizin 'gerçekleştiril
mesinde en büyük dayanağiımızdır. Artan nü
fus ve ihtiyaçlarımız ile birlikte memleketimiz
de elektrik enerjisi istihsalimiz devamlı artış 
kaydetmektedir. 1966 yılında 5, 519 milyar ki-
lovatsaa'te erişen enerji üretimimizin, 1967 yı
lında 6, 075, milyar kitovateaate çıkması beklen
mektedir. Bununla beraber, kalkınma plânının 
öngördüğü ortalama % 13 olan artış hızına kar
şılık, yatırımlarıımızm ancak % 75 inin gerçek
leştirilebilmesinde, % 11,50 bir hız artışı temin 
edilebilmiştir. 

Tüketime ıgelinoe: 1964 'yılında 3,750 milyar 
kilovatsaat olan tüketimin, 1967 yılında 5, 280 
milyar kilovat saati bulacağı tahmin olunmak
tadır. 

Halen Türkiye'mizde elektriksiz il bulunma
makla beraber, birçok ilçelerimizde elektrik 
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yoktur. 40 000 civarında olan köy ve benzeri 
yerlerden ancak 400 kadarı elektriğe sahiptir. 
Bütün bu rakamlar biran evvel ciddî bir gay
ret içine girmemiz mecburiyetini göstermekte
dir. 

inşaları devaım etmekte bulunan Gökçeka-
ya, Kadıncık ve Kelban Santrallerinin de 1970 
sonuna kadar inşalarının tamamlanması halin
de artan talebin bir kısmının karşılanması im
kân dâhiline girecektir. Ancak bu tesisler, za
manında hizmete girmediği takdirde, lüzumsuz 
ek yatırımlara ve rantabl olmıyan projelerin 
uygulanmasına yol açabilirler. Buna mahal kal
maması 'için, şimdiden programların harfiyyen 
yerine getirilmesine ve Hazinenin gerekli yatı
nım ödemelerini zamanında yapmasına ve özel
likle dış finansmanların süratte teminine âzami 
itina sarf edilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, sırası 'gelmişken 
bir noktayı önemle dikkatinize arz etmek iste
riz. Buglün Fırat nehri üzrinde inşa edilen ve 
1 24Ö 000 kilovat saat kapasitesi ile dünyanın 
sayılı barajlarından birisi oilan Keban'ın ener
jisi daha ziyade Kuzey - Batı Türkiye'ye yö
nelmekte, Elâzığ'dan öteye geçememektedir. 
Halbuki Doğunun kendi imkânlarından mah
rum edilmemesi, kalkınma hedeflerimizin ger
çekleşmesinde üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzımgelen bir husustur. Doğunun sü
ratle kalkmalbilmesi için ötn'eelikle kendi imkân
larının kendi ihtiyaçlarına tahsis edilmesi ilk 
ve temel hedefimiz olmak lâızı/mıgelir. Dengeli 
kalkınma idealimiz, ancak bu istikametteki bir 
tatbikatla hedefine varabilecektir. Bundan böy
le öle alınacak projelerde işaret ettiğimiz hu
susa âzami itina 'gösterilmıesimi ve Doğu'ya 
aidolan projelerin öncelikle realize edilmesini 
önemle beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, DSİ, amoak 1 898 
teknik personel ile çalışmaktadır. Faaliyet sa
hasının bütün ağırlığını teknik konular teşkil 
etmesi itibariyle, takatini aşan bir hizmet yükü 
altında bulunmaktadır. Bu iti/barla, teknik per
sonel kadrolarının artırılması ve ıbilhassa ca
zip kılınması zaruridir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'mizde 
elektrik enerjıisinin etüt, plân, proje, inşa ve 
işletme gîb'i işleri ayrı ayrı teşekküller tara
fından çok dağınık bıir şekilde yürütülmekte

dir. Bu teşekküllerden hiçbiri memleketin ta
mamını kapsıyan işleri bir arada ele almamakta 
ve sorumluluk doruhde etmemektedir. Bu mak
satla, kurulması mutasavver Türkiye Enerji Ku
rumu gerçekleştiği takdirde, hizmetin tekelden 
görülmesine imkân sağlanacak ve verim arta
caktır. Bu sıObeple, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonlarında' henüz incelenmökte olan 
Türkiye Enerji Kurumu kanunu tasarısının bi
ran evvel kanunlaşması zaruretine inanmakta
yız. 

Sözlerime s'on vermeden evvel, bugünün şart
larına cevap vermıiyen 6200 sayılı Teşkilât Ka
nununun tadili faaliyetlerimin hızlandırılması
nı ve Köy İşleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlıklarının Teşkilât kanunlarının da biran 
evvel çıkarılarak, gerek bütçe tatbikatı bakı
mından ve gerekse görev ve sorumluluklarının 
tesbiti yönünden, DSİ Genel Müdürlüğüne âza
mi randıman imkânın yaratılmasını temenni 
ederiz. 

Cidden başarılması ağır ve çetin görevleri 
uhdelerine tevdi etmiş bulunduğumuz D>Sİ Ge
nel Müdürlüğü mensuplarının bu yılki çalışma
larında da, 1966 yılındaki gerçekten övülmeye 
değer başarılarını aşmalarını diler, Yüce Mec
lisinizi Yeni Türkiye Partisi Grupu adına say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
geldi. Altı arkadaş da konuşmuş bulunu
yor. 

Sayın Bakan görüşecek misiniz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; gecenin bu ilerlemiş saatin
de sizi daJha fazla sıkmamak için eMmden gel
diği kadar kıssa konuşmaya çalışacağım. 

Kürsüyü işgal etmiş olan bütün hatipler, 
Bakanlığının Teşkilât kanununun Ihenüz çık
mamış olduğunu ve üçüncü seneye devretme
miz dolayısiyle de bunun bakanlıkta bâzı müş
külâta se'bdbolduğunu söylemiş bulunuyorlar. 
Hakikaten bu mevzu üzerinde ben de aynı müş
külâtı tamamen duymakta ve hissetmekte
yim. 
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Bilhassa Bakanlığıma bağlı personelin du
rumları dolayıisiyle bu noksanlık gittikçe ken
dini histeettimndktedir. Bununla beraber mev
cut personelle, Balkaıılığıtnuı en 'mühim vazifes' 
olan ve teşkilâta dahil bulunan teşekküllerin 
ıhizmetlorini mümkün okluğu kadar 'koorldonr 
etmeye çalışmaktayız. Riyasetin Bakanlığımız 
'bû'tçevsini bu sene 2 - 3 defada konuşmak külfe
tinden bizi kurtardığı için büyük bir haz duy 
dum. Müstakil bir bakanlık olarak burada sa
yın üyelerin tenkidllerini dinledik ve bunlar 
'cevaplandırmak, bunlardan ders almak bizir 
için ayrı 'bir 'zevık olmuştur. Bunun-
la beraiber Bakanlık içinde bulunan 
teşekküllerin birbiri ile olan müınase-
betlerinde Teşkilât •Kanununun yokluğundan 
(mütevellit zorluJklaır '1/i'ai 'bu ikamıunuın en lluv'ja za-
Tiıanıda çıkarmaya zorlamaktadır, kanım, tasarı
sı komisyonlardadır. Bunu, elimizden geldiği 
kadar kısa zamanda Meclise getirmek için uğ
raşacağız. 

Sayın milletvekilleri; mümkün olduğu ka
dar kısa arzı cevabetınek suretiyle Bakanlığımın 
yapmakta olduğu işler hakkında sizlere mücmel 
bâzı malûmat vermeye çalışacağım ve bundan 
ısonra da sayın hatiplerin üzerinde durdukları 
bâzı mühim konulara cevap vermeye çalışaca
ğım. 

Devlet Su İşleri, içinde bulunduğumuz 1966 
yılını başarı ile kapatmıştır. Tarım sektörümde 
yüzde 98 e yakın ve enerji sektöründe de yüzde 
yüzün üstünde bir uygulaıma yapmış bulunmak
tadır. Memleketimizin smad ve zirai kalkınmasın
da olduğu kadar suların zararlarının önlenmesi 
hususunda da büyük çaiba içerisindedir. Bilindi
ği gibi memleketimizde yağışların mevsimler ara
sındaki dağılışı iyi değildir. Bilhassa teneibibüs 
mevsiminde yağışlar ya hiç olmamakta, ya da 
kâfi gelmemektedir. Zirai istihsali emniyet altına 
almak, memleketimizin beslenmesi, giyinmesi, sa
nayileşmesi ve zirai ürün ihracı gibi tediye mu
vazenemize tesir eden. bu mahsul ve emniyetin 
sağlanmasına bağlıdır. 

Sulamada muvaffakiyet herşeyden evvel za
manında gerekli suyun bulunmasına ve en uygun 
şekilde kullanılmasına bağlıdır. 1966 yılı sonun
da memleketimiz yeniden 500 000 dönümlük fen
ni şekilde sulama tesislerine kavuşmuş, 225 000 
dönüm arazi taşkından korunmuş, 7 000 dönüm 

bataklık da kurutulmuştur. Bu suretle fennî ola
rak sulanmakta olan arazimizin yekûnu 3 250 000 
dönüme yükselmiş, ayrıca bu yıl içinde 1,5 mil
yar kilowat saate yaklaşan elektrik enerjisi üre
tilmiştir. 

DSİ. irin 1967 bütçesi 1 955 000 000 TL. 
olup, bunun 190 000 000 unun içme sularına ay
rıldığına göre geri kalan 1 765 000 000 Tl. sı : 

1. Cari harcamalara 51 500 000 
2. Yatırımlara 1 444 000 000 
3. Transfer harcamalara 270 000 000 

sarf edilecektir. 

Yatırımların tam ve müsmir olabilmesi için 
her şeyden evvel iyi etüdedilmiş, sağlam do
nelere göre hazırlanmış projelere ihtiyaç var
dır. Bu sebeple 1967 yılında yatırımlara sarf 
edilecek: olan 1 milyar 444 milyonun 129 milyo
nu etüt, plân, proje faaliyetlerine, 895 mil
yonu büyük su işlerine, 23 milyonu küçük: su 
işlerine, 377 milyonu teçhizat, genel masraf, 
yeraltı suları aramalarına ve çalışmasına ve 
toprak muhafaza işlerine, 20 milyon lira da 
işletme ve bakıma harcanacaktır. Burada şu 
noktayı ehemmiyetle ifade etmek icabeder ki, 
Devlet Su İşleri yekûn yatırım bedeli 12 mil
yar Tl. sıma yaklaşan büyük sıu işleri projesi 
üzerinde çalışmaktadır. 1967 yılı başında bu 
projelerden 5,2 milyarı taaJhlhüde bağlanmış, 
bunun 1,5 milyarlık kısmı 1966 sonunda biti
rilmiş, 900 milyonluk bir kısmı da 1967 de 
inşa olunacaktır. Buna Köban ve Gökçekaya 
gibi memleketimiz kalkınmasında fevkalâde 
mühim rol oynıyacak olan iki dev proje de 
dâhildir. Eylül 1967 de derivasyon yapılacak
tır. Türbinler ihale edilmiştir. Gemeratörler 
önümüzdeki ay içinde ihale edilecektir. Diğer 
transformatör v. s. gibi aksam da peyderpey 
bu yıl içinde ihale edilecektir. Gökçekaya ba
rajı ve santrali ihale edilmiştir. Santral ak
samı (türbin, jeneratör ve saire) önümüzdeki 
aylarda ihale olunacaktır. 

Diğer1 taraftan DSİ Umum Müdürlüğü 
halkla işbirliği yapmak suretiyle tesisleri kur
mak, mevcutların işletmesini kooperatiflere 
devretmek, yeraltı suyu kooperatiflerini ge
liştirmek, Tarım Bakanlığı Toprak - Su Teşki
lâtı ile işbirliği yapmak suretiyle modern sula
ma tesislerini geliştirmek gifbi konular üzerin
de de önemli çalışmalar yapmaktır. 
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Buraya kadar arz ettiğim hususlar Devlet 
Su işlerinin yapmakta olduğu ve 1967 yılında 
yapacağı işler hakkında size kısa bir malû
mat verdiğimi zannediyorum. Üzerinde dura
cağım ikinci konu, memleketimizin madenle 
ilgili konulardır, 

Dış tediye muvazenesinde mühim bir mev
ki işgal edecek olan yeraltı servetlerimiz ve 
ibellilbaşlı yatırımlar hakıkmda aşağıdaki ma
lûmatı huzurumuza arz etmek istiyorum. 

İmparatorluk zaman ınıdan beri tatlbilkatı 
olan maden mevzuatımız anaalesşef lâyi'kı veç-
hile uygulanamamış ve bilihassa personel azlı
ğından, zamanın şartlarına uydurulamam ıştır. 
Çok ehemmiyet verilmesi icabeden maden si
cilleri lâyıkiyle tutulmamış, büyük bir karı
şıklık içinde bırakılmıştır. İşte bu sebeplerle 
ortaya çıkan pürüzler, ihtilâflar Maden Kanu
nunun iyi olmadığı zehaibını uyandırmıştır. 

Madencilerimiz finnasman zorlukları içinde 
bırakılmış, bu gibi yardımlar Maden Yardım 
Komisyonunun mahdut imkânlarına terk olun
muştur. Madencilerimizi birleştirmek, kendile
rine teknik, malzeme ve finansman yardımı 
yapabilmek imkânları üzerinde ehemmiyetle 
durmaktayız. Ve bu gibi küçük madencilere 
yardımda bulunacak bir «Maden Bankası» ku
rulması çalışmaları nihai safhaya getirilmiş 
bulunmaktadır. Maden Kanunumun aksıyan 
tarafları bu yıl başında bir Maden Şûrasından 
geçirildikten sonra Yüce Meclislere getirile
cektir. Bu arada maden' ruhsatlarının tasnifi, 
tamamlanmak üzere olan 1/25 000 ölçekli ha
ritalarda ruhsatların yerlerinin tesbiti mahlû-
liyet meselelerinin halli, ihtilâfların imkânlar 
nisbetinde süratle çözüme bağlanması üzerinde 
de Bakanlığım ehemmiyetle çalışmaktadır. 

MömlelkeJti'mıiızdn sanayiinin muıhltacıolduğu 
taş kömürünün istihali, yakacak olarak kul-
lanılmakta otan linyit :s!tihısa"|ioin artırılması 
ve linyitlerin odun ve tezeğin yerine ikamesi 
TlKÎ Kurumunca önemle ıele almamış konular
dır, Yapılan letütlere göre tkinci Beş Yıliıık 
Plân sonumda Türkiye'nin taş kömür istihsali 
9,5 milyon ton tuvenan ve 6 milyon (ton satı-
laJbilir olacalktır. Bu istihsale erişmek için 21,5 
milyon dolarlık bir dış 'ödeneğe, 600 ımlilyon 
dolarlık .bir yatırana ihtiyaç (vardır. 

Keza teshin ive enierji santralleri ihtiyacı 
için 7,5 milyon (tonluk bir linyit istihsal pro
gramı üzerinde (çalışılmaktadır. Bu programın 
realize edilelbilmesl için 100 milyon Tl. sına ve 
7 milyon dolarlık bir dış yardıma ihtiyacı var
dır. 

Diğer taraftan, Amasra TaJşkö/mür, Dodur-
ga, Beypazarı, iSaray, Beyşehir Soma ıgifbi lin
yit yataklarının işletilmesi üzerinde Ibtüyük ıbir 
cehıd ile çalışmalar devam 'ata/ektedir. Yukar
da da işaret ettiğimiz gibi, özel teşelbbüse tek
nik ve malî yardım yapacak bir madencilik 
bankacının biran evvel kurulması ve maden-
cilerim'iziıı ve bilhassa memleketin yakıt ihti
yacını karşılıyacak ohvn küçük madencileri
mizin istihsallerinin artırılması suretiyle ha
len toprağa verilmek ieaheden tezeğin güfbrie 
olarak kullanılmalıma ve onun yerine kömü
rün ikamesine, demin »bir arkadaşnmıızım da işa
ret ettiği gibi, büyülk bir önem atfedilmekte
dir. Bu maksatla huzumnuza bir maddelik 'bir 
kanun tasarısı getirilmiş ve halen Büyük .Mec
lisin ıgiündeminde bulunmaktadır. Bu 'kanun 
çıkarıldığı takdirde, öyle üimidediyoruız ki, 
memlefkelti'mizin her tarafına yayılmış olanı kü
çük linyit yaltaklarını en iyi bir şekilde işlet
mek ve mahallî ihtiyaçları karşılamak çarele
rini 'bulacağız. 

Diğer taraftan yei'alitı servetlerimizin en
vanterini meydana çıkarmakla görevli olan! 
Maden Tetiklik Arama .Enstitümüz yurdun her 
tarafında maden ve kömür aramalarına hızla 
devam etmektedir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü 1967 yı
lında demir, bakır, bakirli pirit, çinko, civa, 
anıtimuvan, kömür, uranyum cevherleri üzerin
de daha kesif hir araştırmaya girecek kapaıli 
bölgede petrol etütlerini yapmaya devam ede
cek ve yeniden memleketimdızin »bir enerji (kay
nağı olacağını ümidettiğimiz jeotermal ener
ji • üzerinde de Ibir etüde girişıeleceiktir. Linyit
lerden dumansız yakıt istihsali, fosforiklerim 
komsantrasyon'U gibi mevzular üzerinde de 
MTA bu yıl bir çalbada bulunacaktır. Bil
hassa gübre sanayiinin hammaddesi olan fa
kat tenörlerinin düşjük olmasından dolayı 
iışlenemiıyeın fosforiltlerin konsantrasyonu ko
nusu üzerinde 'ehemmiyetle durulmalkta ve Ibu 
konsantrasyonu sağlıyacak gerekli malzeme-
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nin siparişi yapılmıştır, memleketimize getiri
lecektir. 

Diğer taraftan Etibank yılda 40 000 ton ba
lkır, 200 000 tan asit sülfimık, 500 000 ton pirit 
ve 20 000 torn lamıonyum sülfat istihsal ederek 
Ibir Karadeniz kompleksi içinde (büyük çalış
malara girmiş bulunm aktadır. Bıı komplekste 
fazla olan piritin kavrulması suretiyle yeni
den bir 40 000 tonluk asit sülfirik, 130 000 
ıton kükürt ve 400 000 'ton demir, alltın, çin
ko, gümüş, 'göztaşı, kobalt istihsal edecek, 
1 milyarlık bir yatırımın nıiihai etütleri, nihai 
çalışmaları içindedir. Diğer muinim bir konu 
olan ve yılda 200 0O0 ton alomina, 60 000 ton 
sâf alüminyum ve 22 000 torn yarı mamul alü
minyum istihsal edece iv olan Seydişehir alü
minyum projesi de nihai safhasına gelmiş bu
lunmaktadır. 

OBandırma'da 100 000 tonluk bir asilt sülfi
rik fabrikası, Ergani'de yine bir sülfirik asit 
fabrikası, Ergani Bıaknr İşletmesi filattasyoın 
iaalbe tesislerinin tenor düşüklüğü dolayıısiyle 
'genişletilmesi, Konya civa madeni, Etiibamkın 
üzerinde çalıştığı büyük projelerdir ve Etibank 
1967 yılında bu tesislere 235 milyon 'Türk Lirası 
sarf edecektir. 

Üzerinde pek az konuşulan bir mevzua kısa
ca temas ettikten sonra sözcülerin en fazla üze
rinde durdukları petrol konusuna geçmek isti
yorum. 

Pek az konuşulan mevzuun bir tanesi elektrik 
mevzuudur. 

Hemen hemen her salhada tatbik imkânı bulu
nan elektrik enerjisi memleketimizin sosyal, eko
nomik ve sınai kalkınmasının bel kemiğini teşkil 
etmektedir. Elektrik kendi pazarını kendi yara
tan bir hammaddedir. Mevcudolmadığı zaman 
hiçbir sınai tesis karmak mümkün değildir. Bu 
sebeple elektriğin mevcudiyeti sanayileşmek için 
zaruridir. 

Memleketimizin elektrik üretimi uzun seneler 
Zonguldak kömür havzası kömürüne ve dışar
dan dövizle getirttiğimiz yakıta inhisar etmiştir 
ve bu sebepten dolayı da kösteklenmiştir. Son 
on, 'oribeş sene içinde elektrik 'enerjisi politika
sında kabul olunan yeni esaslar; yani kuvvetle
rinden, linyitlerden istifade etmek suretiyle bü
yük kapasiteli santrallerin kurulması, bu sant
rallerde istihsal, edilen elektrik enerjisinin yük

sek voltajlı elektrik nakil hatları ile şehirlere ve 
sanayi merkezlerine ulaştırılması ve bir enerji 
nakil ağının tesisidir. Memleketimizde süratli 
bir inkişafın meydana gelmesini sağlamıştır. 

Filhakika 1950 senesinde ancak 800 milyon 
Kw. olan yıllık elektrik istihsalimiz 1960 yılında 
2 815 milyon Kw. e yani takriben 3,5 misline 
yükselmiş 1965 yılında ;se 4 940 milyon Kw. a ve 
1966 yılı sonunda ise 5 milyar 535 milyon Kw. a 
ulaşmış bulunmakta yani 1950 yılındaki istihsa
lin 7 misline çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu inkişaf, elektrik istihsalinin halen köstek
lenmiş olmasına rağmen vâki olmuştur. Bütün 
kalkınmış memleketlerde mevcut elektrik tesis
leri ihtiyacın daima 1 - 2 sene önünde 'gider. (Biz
de bu hal tamamen tersinedir. 

Oldukça mühim bir inkişaf yapmış olmamıza 
rağmen memleketimiz halen elektrik istihsal ve 
istihlâkinde Avrupa memleketlerinin çok geri
sindedir. Komşumuz Yunanistan'da nüfus başı
na 500 Kw. Bulgaristan'da 900 Kw. düşmesine 
rağmen memleketimize bu miktar 1966 yılı so
nunda ancak 172 Kw. a erişebilmiştir. Nüfusu
muzun 20 milyonu, arkadaşlarımızın da işaret 
ettiği gibi, halen gaz, çıra yakmaktadır. Bu neti
celer ne kadar geride bulunduğumuzun bir delili 
ve ne kadar çok çalışmamız icabettiğini gösteren 
müşirlerdir. İşte sanayileşmemizin ilk şartı ola
rak bol, güvenilir elektrik enerjisi lâzım olduğu
nu gören Hükümetimiz geniş bir programı he
men tatbik sahasına koymuştur, bunu büyük bir 
titizlikle tatbika çalışmıştır. 

1965 - 1966 ve 1966 - 1967 senelerinde elekt-
trik noksanlığı dolayısiyle Kuzey - Batı Anado
lu sisteminde mevcut sınai tesislerin uğradığı 
zarar takriben 300 milyon Türk Lirası olarak he
saplanmıştır. Bu zararın, bu kösteklemenin bir 
daha tekerrür etmemesi için DSİ ve Etibank ta
rafından inşa olunmakta olan ve etüt ve prog
ramlanması Elektrik Etüt İşleri İdaresi tarafın
dan yapılan tesislere kısaca bir göz atmak fay
dalı olacaktır. 

1966 yılı içinde 340 000 kilovatlık 6 tesis hiz
mete alınmış, bunlra 1 600 000 000 bir istihsal 
kapasitesine maliktir ve bunun için de 600 mil
yonun üstünde bir yatırım derpiş olunmuştur. 
Yine programlanmış olan ve yekûn kapasitesi 
2,5 milyon 'kilovat olan ve yıllık istihsali 11 mil
yara yalkLaşıan ve 5 ımüyar 800 milyon Türk Lira-
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sına malolacak olan Keban, Gökçekaya, Ambarlı 
2, Ambarlı 3, Kesikköprü, Kovada, Hazar, Se-
yitömer, Homa santrallerinin inşaatları ve pro
jeleri üzerinde ehemmiyetle çalışılmakta, bilhas
sa Seyitömer ile Homa santralinin inşası için ge
rekli bütün hazırlıklar yapılmış bulunmaktadır. 

Küçük santraller ve enerji nakil hatları dâ
hil olmak üzere 2 nei 5 yıllık plân devresi için
de 8 milyarlık bir yatırım yapılması derpiş 'olun
muştur. Bu yatırımla mevcut elektrik istihsali 
1970 sıralarında 11 milyar kilovatsaate ve 1975 
yılında da 17,5 milyar kilovatsaate ulaşacaktır. 
Buna rağmen bu tarihler 40 milyonu aşacak olan 
nüfusumuzu göz önünde tutarsak nüfus başına 
450 kilovatsaat isabet etmektedir ki, bugün Yu
nanistan bu seviyede bulunmaktadır. 

Buraya kadar arz ettiğim mücmel çalışmala
rımızdan sonra petrol konusu hakkındaki düşün
celerimizi arz etmek istiyorum. 

Petrol mevzuunda konuşan arkadaşlarım
dan bilhassa C. H. P. Grupu adına konuşan 
Sayın Selâhattin Kılıç arkadaşımın bu mevzuu 
niçin buraya defaatle getirmiş olduğu sualini 
tekrar kendi kendime sormak mecburiyetini 
hissetmekteyim. Bildiğiniz gibi, petrol ko
nusu bir araştırma mevzuu yapılmış ve bu 
mevzuun şümulü ile huzurunuzda görüşülmesi 
A. P. Grupu tarafından da desteklenmek su
reti ile bir Araştırma Komisyonu kurulmuş bu
lunmaktadır. 

Sayın Selâhattin Kılıç'm burada zikrettiği 
konular boru hattının bir Anonim Ortaklığa 
devredilmesi, petrolün düşük fiyatla alınması, 
rafinerilerin tevsii gibi konular defaatle gerek 
Araştırma Komisyonunun teşkili sırasında ve 
gerekse ondan sonra verilmiş bir genel gö-, 
rüşıme önergesi dolayısiyle defaatla burada 
söylenmiş ve noktai nazarlarımız münakaşa 
edilmiştir. Bir sözcünün burada ifade ettiği 
gibi, bir Araştırma Komisyonu varken ve bu 
mevzuu bir araştırma konusu yapmışken bu 
araştırma neticesinde de Yüce Meclisin 
tam olarak bir fikre sahibolması hazırlıkları 
devam ederken,, petrol konusunun aynı hu
suslarını buraya tekrar getirmekte ne gibi 
bir fayda umulduğunu ben şahsan anlıyama-
maktyaum. Konuşmacının eğer sözlerini bir 
noktada yanlış anlamadımsa, bugüne kadar 
savunulmuş olan noktai nazara aykırı düşen 

bir nokta üzerinde Yüce Meclisin dikkatini 
celbetmek istiyorum. Zabıtları tetkik etmek 
imkânını bulamadım. Ama bana öyle geldi' ki, 
bundan evvel C. H. P. sözcülerinin petrol ko
nusu üzerinde ileri sürmüş olduklan noktai 
nazar son defa bir miktar değişmiş bulu
nuyor. O da petrol arama ve başından beri 
petrol ameliyelerinin arama, bulma, istihsal, 
nakil ve tevzi işlerinin ancak özel teşebbüsle 
ortaklıklar kurmak suretiyle yapılacağı ko
nusudur. Bunu eğer doğru anladımsa evvelce 
savunulan fikirlerle bu fikir arasında bir ay
kırılık olduğu ortadadır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Hangi 
noktada Sayın Bakan ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERlNER (Devamla) — 
Boru hattının ehemmiyeti aşikârdır ve biz bu 
boru hattını bir anonim ortaklığa vermek 
suretiyle elde edeceğimiz parayla çok daha 
boru hattı kadar kazanç getiren ve kendileri
nin de bâzı noktalarda bizimle mutabık ol
duğunu gördüğüm ve söyledikleri rafineri te
sisine ve Petro - Kimya ünitesine yatıraca
ğız. Bu sebeple bir kârdan yoksun olmak 
yahut da o kârı başka daha müsmir yerden 
karşılamamak gibi bir konu nıevzuu'bahsol-
duğu takdirde, pekâlâ kendilerinin ifade ettiği 
gibi, rafinerinin kârı ve Petro - Kimyanın 
memlekette yapacağı istihdam ve yeni geti
receği sanayi kolları misal olarak gösterile
bilir. Ben bu konu üzerinde evvelce de söyle
diğim giib, gerek boru hattı üzerinde, gerekse 
rafinerilerin tevsii konularında; ki, burada 
rafinelerin tevsiine bizi götüren konuları 
açıklamıştım, petrol indirim fiyatları üzerin
de de yine noktai nazarımızı açıklamıştım. 
Bunları Araştırma Komisyonunda bütün de-
taylariyle önümüzdeki günler içinde müna
kaşa edeceğimiz için burada huzurunuzda 
tekrar bir şey söylemeyi lüzumlu görmüyorum 
ve söylemek istemiyorum. 

Sayın Hüseyin Balan'm üzerinde durduğu 
ortaklık hisseleri dolayısiyle mühim noktayı 
teşekkürle kaydetmiş bulunuyorum. 

.Sayın Şaban Erik'in gerek Devlet Su tşleri, 
gerekse diğer konularda malûm nıoktayı nazarla
rına burada cevap vermek lüzumunu hissetmiyo
rum. Yalnız şıu noktaya bir cevap arz etmeden 
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maalesef geçemiyeoeğim. O da: Eğer yanlış an
lamadı mısa Türk Milletinin bir lokma ve bir hır
kaya razı olduğu şeklindeki beyanlarıdır. Biz 
Türk Milletinin bir lokmaya ve bir hırkaya razı 
olmadığını ve büyük bir refaha namzet olduğu
nu görüyoruz, savunuyoruz ve 'bunu temin etmek 
için de çaba sarf ediyoruz. Bunu burada arz et
mek istiyorum. 

Bunun haricinde maden konusunda her za
man çiğnene gelen Ely tasarısiyle geçen seneki 
bütçe konuşmalarında da arz ettiğim gibi hiçbir 
alâkamız yoktur. Ely tasarıısı ne şekilde hazırlan
mışa burada Yüce Heyetiniz bunu bilmektedir. 
Bizim demin de söylediğim gibi imparatorluk 
devrimden beri gelen ve bugün yerleşmiş, tatbi
katı bulunan ve hiç de fena olmıyan fakat mev
cut imkânsızlıklar dolaynsiyle lâyıkı veçhile tat
bik olunamıyan iyi bir Maden Kanunumuz var
dır. Bu kanunu bugünün şartlarına uydurmak, 
ruhsat meselelerini halletmek, demin de söyledi
ğim gibi mahlûliyot meselelerini düzeltmek on
dan sonra ruhsatların birbiriyle olan tedahülle
rini - ki, eskiden tamamen harita noksanlığından 
ileri geliyordu - kaldırmak, ondan sonra muame
lâtın .sürüncemede kalmasından dolayı bütün ma
dencilerin gördükleri müşkülâtı yok etmek ve bu 
suretle Maden Kanununu bir şûradan geçirdik
ten sonra önümüzdeki aylar içerisinde Yüce Mec
lise getirmek tasavvur ve kararındayız. Sayın 
Na.fiz Giray'm güzel konuşmasını zevkle dinle
dim. Yalnız bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Sayın Düşünsel de bu noktaya bilhassa dokun
muşlardır. O da: Keban Barajıyla ilgili hususlar 
ve konulardır. Keban Barajı çizilmiş olan prog
ramına göre devam etmektedir. Yukarda da arz 
ettiğim gibi derivasyon önümüzdeki Eylül ayı 
içinde yapılacaktır. Barajın yamaçları üzerinde 
çalışmalar başlamıştır, beton tesisleri yerine yer
leştirilmektedir. Doğu - Anadolu bölgesinin kal
kınmasında büyük bir yardımcı olacak olan bu 
tesisin bilhassa metalürji ve ağır endüstri için 
çok mühim, imkânlar sağlıyacağına inanmış bulu
nuyoruz. Keban civarı her cins maden bakımın
dan zengin bulunmaktadır. Bu madenleri ucıız 
elektrik vasıtasıyle işlemek ve o şekilde ihracet-
mek bizim tediye muvazenemizin düzelmesine en 
büyük yardımcı olacak kanaatindeyiz. Doğu -
Anadolu bölgesinde plânlanmış olan hatlar beş 
yüz kilometrenin üstündedir; bu hatlar Keban 

Barajı ile birlikte hizmete açılacak ve bu hatlar 
bölgenin kalkınmasına, küçük sanayiin yerleşme
sine ve bu arada da büyük ağır sanayiin tekem
mülüne büyük mikyasta yardım edecektir. 

Keban Barajının diğer mühim bir hususiyeti: 
Fırat sularını rogüle etmesi ve Fırat'ın altında 
halen 5 seneden beri çalışılmakta olan iki büyük 
imkânı kolaylıkla inşa etmemize imkân sağlamış 
olması bakımından da bir hususiyeti vardır. Yi
ne Keiban Barajının memleketimizin Güney - Do
ğu Anadolu bölgesinin sulama ve su hatları konu
larında kazançlarımız için büyük hizmeti olaca
ğına kaaıni bulunuyor ve bu tesisin zamanında 
servise girmesi için elimizden gelen bütün gay
reti gösteriyoruz. Bugünden Keban Barajının ge
cikeceğini söylemek mümkün değildir. Hemen he
men bütün ihaleler önümüzdeki aylar içinde ta
mamlanacaktır, ve Keban Barajı 1970 senesi or-
talarmda ünite ünite servise girecektir. 

Fazla vaktinizi işgal etmemek istiyorum. Bu 
kadar müddet için dahi beni sabırla dinlediğiniz
den dolayı hepinze ayrı ayrı teşekkür eder; hu
zurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen
dim, bir arkadaşımız önerge ile soru soruyor. 

Sayın Cemal Güven burada mı? Burada. So
ruyu okuyorum: 

«Sayın Baişvekilimiz 1,5 seneden beri katı 
vadettiği Çukurova hidro elektriğin Gazian
tep'c kadar gelen havai hattının Urfa'ya kadar 
uzatılması 1967 programına alınmış mıdır? Alın
mamışsa sebepleri ve hangi seneye alınacağı, ay
nı havai hattın Birecik -' Suruç - Halfeti kazala
rına verilmesinin 1967 programına alınıp alın
madığının cevaplandırılması.» Buyurun efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Efen
dim, Çukurova bölgesi memleketimizin sanayileş
miş bölgelerinden birisidir. Bu bölgede elektrik 
istihsali ve istihlâki süratle, bâzı seneler % 25, 
hattâ bunun üzerinde artmaktadır. Çukurova ve 
buradaki sanayiinin kösteklenmemesi için elek
trik istihsalinin zamanında yetiştirilmesi çabaları 
içinde bulunuyoruz. Ve bu maksatla da bildiği
niz gibi 400 milyon Türk lirasına yaklaşan bir 
program halen tatbik konusu olmaktadır. Bu 
programın iki büyük ünitesi vardı. Bir tanesi 
geçen aylar içerisinde hizmete açtığımız 50 000 
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küovatlıktan Mersin termik santralı idi. Diğer 
.bir tanesi de Kadıncık suyu üzerinde inşa edi
lecek bir hidroelektrik santraldir, kapasitesi 
75 bin KW. civarındadır. Yaptığımız hesaplara 
göre 19ı69 ve 1970 senelerinde Çukurova böl
gesinde bir enerji noksanlığı olacağını görmüş 
-bulunuyoruz. Buna rağmen Gaziantep'e kadar 
uzatılmış olan hattı, daiha evvel karar verildiği 
için, programdan çıkarmadık, fakat bu hattın 
Urfa'ya kadar uzatılması konusu en aşağı 1,5 - 2 
senelik bir .zamana mütevakkıftır. Bunun plan
lanması, programlanması 3 sene civarında bir 
zamana mütevakkıftır ve 3 sene sonra da Çu
kurova da büyük bir eenrji sıkıntısı olacaktır; 
şayet bugünkü plânlanmış -olan tesislere yeni 
tesisler ilâve edilmezse. Bu durum muvacehe
sinde Antep'e kadar gelmiş olan hattın Ur
fa'ya kadar uzatılması konusunu şu şekilde 
bir golisyona bugün bağlamış buluyoruz. Bu 
solisyon şudur: Dünya Bankasından Mersin 
Santralının yanına yeniden iki tane 25 000 ki-
lovatlık ünite kurmak için bir aplikasyon yap
mış bulunuyoruz. Bu aplikasyon, öyle zannedi
yorum ki, önümüzdeki aylar içinde kajbul edile
cektir. Gerekli eksperler gelmiş, durumu ye
rinde tetkik etmişlerdir. Bu 50 000 kilovatlık 
santralı yapabildiğimiz ve sisteme ekliyeıbildiğii-
ımiz takdirde Urfa'ya kadar olan 154 kilovattlık 
hattın inşaası için plânlama nezdindeki ge
rekli teşebbüsleri yapacak ve santralle bera
ber bu .hattın da bitirilmesine çalışacağız. Bu 
hattın diğer bir ehemımiyeti, bilhassa Bilecik 
civarına kadar olan kısmı, burada tasarlamak
ta olduğumuz sulamalar için pompaja da ihti
yaç vardır. Bu sebepten Çukurova'da enerji sı
kıntısına düşmeden ümidediyorum ki, önümüz
deki Haziran ayından evvel aplikasyonun ce-
valbı gelecektir. Geldiği takdirde Devlet Plân
lama Dairesine müracaat etmek suretiyle An-
tep hattının Urfa'ya kadar uzatılmasına karar 
alacağız ve inşaasına da geçeceğiz. 

Buyurduğunuz diğer iki küçük kasabaya 
elektrik 'verilmesi ancak sulama pompajının 
tahakkuk ötmesinden ve orada küçük bir indi
rim iıstisyonunun ya/pılmasmdan sonra tahak
kuk edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kırlbaşlı, sizin de mi 
siorunuz var efendim ? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, 
Sayın Bakanımdan • şu sualime cevap istirham 
ediyorum. Kovada elektrik santralının istihsal 
.ittiği elektriği henüz istihlâk merkezlerine sa
tamadığı ortada iken en yakın istihlâk mer
kezi olan Burdur'un elektrik satıııalmasmda 
tespit edilen fiyatın yüksek olmasının sebebi 
nedir? Bu işletmecilik esaslarına uygun mu
dur? 

İsterseniz diğer suallerimi de okuyayım. 
BAŞKAN — Hepsini birden sorun da Sa

yın Kırbaşlı, belki daha çabuk olur. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — İkinci su
alim şudur: Bundan evvel bütçesi konuşulan 
ve bitirilmiş bulunan Köy İşleri Bakanına sor
duğum bir sualde Burdur'un Gülhisar, Söğüt, 
Gölcük gölleri yataklarının kurutulması sure
tiyle yine Burdur'un Bucak kazasının Kester 
?ölü yatağının kurutulmasından mütevellit bir 
hazine arazisi ortaya çıkmış durumdadır. Bu 
hazine arazisinin buralarda örnek çiftçilik ya
pacak olan okul mezunu kimselere dağıtılması
nın yapılamaması ve muhtaç çiftçilere verile-
memesinin tek Mbeihinin '.kurutma ameliyesin
den mütevellit yapılan masrafların hesalbedile-
mediği esbabı mucibesi ileri süürlmüştür. Bun
lar iki seneden beri beklediğine göre bu hesap
lar ne zaman yapılacaktır, ne zaman neticelen
dirilecektir? 

3. iSaym Bakanımın da bildiği gibi, bir 
maden yardım komisyonu vardır, bu maden yar
dım komisyonunun halihazırda hüviyeti müs
takil olup Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlıdır. 
Bu komisyon bugünkü şartlarda zannedersem 
10 milyon lira civarında bir kapital ile muhte
lif esaslar dairesinde özel teşebbüse yardımı et
mekte ve kendi ölçülerine göre de bu yardım
ları dağıtmaktadır. Bunlardan kendi bölgem de 
dâhil olmak üzere, birçok şikâyetler kulağımı
za gelmektedir. Bunun murakabesi kendi usul
lerine göre yapıldığına göre Bakanlığınızın bu 
husustaki murakelbe tarzı nedir veyahutta bu 
yapılmıyorsa !bu maden yardım komisyonunun 
Bakanlığınıza bağlanması düşünülmekte midir? 
•Sorularım bu 'kadardır, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Efen
dim, Kovada sisteminde bildiğiniz gibi Kova
da Birliği namı altında çalışan bir teşekkül 
tarafından işletilmektedir. Bizim burada yap
tığımız yegâne şey Etibank tarafından Burdur 
istikametine ve Keçiborlu istikametine bir hat 
çekmekten ibarettir. Bugün yaptığımız etüt
ler önümüzdeki en fazla iki veya üç sene 
sonra bu bölgede bir enerji sıkıntısının bahis 
konusu olacağıdır. Çünkü büyük veya orta 
büyüklükte bâzı pompaj tesislerinin realize 
edilmek istendiği, fakat enerji kifayetsizliği 
dolayısiyle yapılamadığı ortadadır. Bu sebep
ten Kovada - 2 santralinin tesisine de gidil
miştir, Bu sistem bir taraftan Antalya siste
mine bağlanacak, bir taraftan da yukardan 
Kuzey - Batı sistemi ile irtibat ettirilecektir. 

Burdur tarifesi, birliğin tarifesi zait, Eti-
bankm yapmış olduğu masrafların malûm usul
lere göre ayrılmış, yapılmış masraflarının ilâ
vesinden ileri gelmektedir. Evvelâ hatırımda 
kaldığına göre 35 kuruş civarında idi, bir mü
dahale yaptık, 25 kuruşa düşürdük. Bugün 
zannediyorum ki, bu gibi tesislere halen ilân 
etmiş olduğumuz yeni tarife sistemini uygula
mak imkânını araştırmaktayız. Ancak, bu 
sistemi uygulıyabilmemiz için berveçhi peşin 
Birliğin buna muvafakat etmesi icabetnı ekte
dir. Başka bir tesirimiz Birlik üzerinde yok
tur. Birlik istemezse hiçbir şey yapamayız. 

Son sualinize cevap vereyim : Maden Yar
dım Komisyonunu hiçbir şekilde en ufak bir 
müdahale, bir murakabe, bir kontrol hakkı
mız yoktur, tamamen kendi imkânları içinde 
çalışmaktadır. Bu komisyonu ileride tesisini dü
şündüğümüz maden bankası çerçevesi için yeni 
bir statüye ve yeni bir idare sistemine kavuş
turmak tasavvurundayız. Bu kanunu, yahut 
kararnameyi hazırlamakla meşgulüz, demin de 
söylediğim gibi. 

Göller hakkında sorduğunuz suale şimdi ce
vap verecek durumda değilim, size yazılı ola
rak bunları arz edeceğim. Yalnız şurasını söy
leyebilirim ki, Devlet Su İşleri tarafmdan 
açılmış olan kanallar vasıtasiyle kurutulan 
arazinin mülkiyeti, yanılmıyorsam, tamamen 
Maliye Vekâletine intikal etmekte ve Maliye 

Vekâleti bunu kendi kıstasları içinde ilgililere 
vermektedir. Bir kanal mevzuubahsolduğuna 
göre bunun keşfimin bu kadar uzun olacağını 
ve başka bir sebep dolayısiyle bu işin yapılma
dığını zannediyorum, fakat katî olarak bilmi-

N yorum. Arz ederim. 
BAŞKAN — Sorular tamam olmuştur efen

dim. (Alkışlar) 
Şimdi son söz olarak Adalet Partisi Grupu 

adına Sayın Necmettin Cevheri. 
A. P. GRUPU ADINA NECMETTİN CEV

HERİ (Urfa) — Saym Başkan, sayın milletve
killeri; gecenin bu ilerlemiş saatinde ben de 
Sayın Bakanımız gibi sabrınızı suiistimal etme
mek için, bâzı dilek ve temenni ve görüşleri
mizi kısaca izah ile yetineceğim. 

Teşkilât Kanununun biran evvel gerçekleş
mesi hususundaki dileklere de sadece katılmak
la iktifa eder, buna dair görüşlerimizi tekrar
dan sakınırız. 

Bakanlığın temel hizmetler bölümlerine de 
yine kısaca temennilerimizi katmak isterdik. 
Ancak vaktin gecikmesi sebebiyle su ve toprak 
kaynaklarımız üzerindeki görüşlerimizi de 
Aşağı Fırat havzasında inşası düşünülen ikinci 
büyük barajın, ister bir alternatif içinde alın
mış olan Taşüstü ve Karakaya - Karababa ba
rajlarından biri olsun, enerji problemi kadar 
sulama hizmetlerinin de göz önüne alınarak mü
talâa edilmesini temenni etmekle yetinmek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin gecikmiş 
olmasına rağmen' üzerinde kısa bir mâruzâtta 
bulunmak zaruretini hissettiğimiz elektrik ener
jisine ait görüşlerimizi Yüce Heyeti sunmak 
istiyorum. 

Elektrik enerjisine gelince : Buna dair gö
rüş ve mütalâalarımızı, bir kurum bünyesinde 
toplanmasının bu sıralarda tekraren ele almış 
bulunmasını enerji hayatımızın üzerinde önemle 
ve dikkatle durulması gereken aktüel bir olayı 
olarak kabul ediyoruz. 

Şöyle ki : Halen elektrik enerjisinin üretil
mesinden tüketilmesine kadar geçen safhaların
da, hepsi de Devlet kesimine aidolan, Enerji 
Dairesi, DSİ, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 
Etibank, Etibank Elektrik İşletmeleri Müesse
sesi, İller Bankası, Köy İşleri Bakanlığı, Be
lediye Elektrik. İşletmeleri ve İmar ve İskân 
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Bakanlığı gibi müesseselerin ayrı ayrı faaliyet
te bulunmasının, 'zaman, emek, nakit, teknik 
eleman hususlarında birçok tekerrüre ve dola-
yısiyle zarara mahal verdiği' bir vakıadır. İşte 
bu gerçek ve lüzum hissedilmiş olarak, getiril
miş bulunan Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nunun, enerji alanına birçok tekerrürü berta
raf etmek suretiyle getirdiği gerçek reformun, 
başlangıçta birtakım yan tesirler ve kompli-
kasyon ihtimalleri ile malûl olarak doğmaması 
lâzımdır. Ezcümle 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Kanununun koyduğu esaslara tabi 
olmak üzere sevk edilmiş bulunan tasarıdaki 
T. E. K. in takibetmek zorunda bulunduğu kâr
lılık prensibi ile, hizmet götürülmesinin, bu
günkü şartları içerisinde hiçbir zaman rantabl 
olamıyacağı, iktisaden geri kalmış bölgelere 
enerji temini zaruretiyle teklif edilmek hayli 
müşküldür. Ya elektrik maliyetini, dolayısiyle 
fiyatını artırmak veya küçük ve bugün için 
az enerji istihlâk eden merkezlere enerji ver
mekten sarfınazar etme gibi, her iki haliyle 
memleket aleyhine olan bir alternatif içerisine 
düşülmeden, elektrik alanında özlenen bolluk 
ve ucuzluğun temini ile elektrik ışığından ve 
onun iktisadi gücünden' mahrum 22 000 000 
vatandaşın buna karıştırılması şayanı temenni
dir. 

53 milyar kilowat olarak hesabedilen bir hid
roelektrik enerji potansiyeline sahip Türkiye'de 
termik santrallerin de katılnrasiyle üretilen ener
jinin sadace 4 milyar kilowat civarında olması, 
memleketimizde bu alanda yapılması gerekli ham
lenin en haklı gerekçesidir. Ancak, küçük mer
kezlerin, özellikle köy elektrifikasyonunun kati
yen ihmal edilmemesi lâzımdır. 

Zira köy elektrifikasyonu sadece köylerde ya-
şıyan vatandaşlara bir medeni ihtiyaç vasıtasının 
götürülmesi şeklinde telâkki olunmamalıdır. Köy
lerde yaşıyan ve çeşitli sebepler tesiri ile senenin 
genellikle yarismı boş oturarak geçiren vatan
daşlarımızın, bu muazzam i§ gücü potansiyelini, 
memleketin iktisadi hayatına katmak üzere onla
rın tarımdan artan zamanlarını değerlendirmek 
için, küçük tarım ürünleri endüstrisi ve küçük el 
sanatlarının yerleşmesi ve inkişafını temin ede 
cek elektrik enerjisini köylere götürmek, memle
ketimizin önde gelen bir ekonomik problemi ola
rak kabul olunmalıdır. Burada Köy İşleri Ba

kanlığı uhdesinde bulunan, köy ele'ktriklendiril-
mesi hizmeti ile, bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak kurulacak olan T. E. K. in bünyevi fark
ları dolayısiyle, köylerin elektrik enerjisi ihtiyaç
larının ihmale uğramaması lâzımdır. Şöyle ki : 
Köy İşleri Bakanlığı, köy hizmetlerinin vazifeli 
ve sorumlusu, köyle en yakın teması olan dolayı
siyle onun meselelerini gerçek şekli ile bilen bir 
Devlet dairesi olarak etüd ve plânlamada en yet
kili organdır. Buna mukabil elektrifikasyon hiz
meti, köyle temas imkânlarının hiçbir zaman Köy 
İşleri Bakanlığı derecesinde bulunamıyacağı tabiî 
Olan bir İktisadi Devlet Teşekkülüne devredilir
ken, son derece lüzumlu ve önemli bir koordinas
yon sisteminin temin ve muhafaza edilmesine en 
titiz itina gösterilmelidir. Aksi halde birtakım 
tekerrür ve dağınıkları izale için getirilen bu ye
niliğin birtakım başka mahzurları ortaya çıkar
ması kaçınîlmaz bir sonuç olacaktır. Rantabilite 
hesaplarına, hiç. değilse ilk nazarda, uymaz gö
rülen köy elektrifikasyonunun, kuruluşunun ha
yırlı bir teşebbüs olduğuna inandığımız bu ku
rumun bünyesinde, bir zarar unsuru olarak kal
masını önleyici tedbirleri de toplayan bir formül 
bulunması zaruridir. Aksi takdirde kalkınma 
halindeki bir memlekette, özellikle sanayi alanın
da maliyete geniş ölçüde tesir edecek bir enerji 
pahalılığının, memleket ekonomisinde yapacağı 
menfi tesirleri izaha ihtiyaç yoktur. İşte bu gö
rüşlerin ışığı altında köy elektrifikasyonu ile ku
rum bünyesine intikal edecek yükün, muntazam 
programlar içerisinde Devletçe karşılanacağı bir
takım esasların kanunda sarih hükümlere bağlan
ması lâzımdır. 

Ayrıca, merkeziyetçi prensiplere yönelen ye
ni sistemin, bölgeler arası mevcut ve Hükümet
çe telâfisi çareleri aranan dengesizliği de menfi 
yönden tesir etmesine imkân bırakmıyacak hü
kümlerin kanuna ithalinde zaruret vardır. Yine 
bu Bakanlığımıza bağlı olarak kurulacak olan T. 
E. K. e verilen barajlar inşası görevi ile ha
len Bakanlıkça yapılan bu görevler arasında ye
ni birtakım tekerrürlere gidilmemesi, teknik ele
man ve finansman sıkıntısı çekilen memleketi
mizde kati bir zaruret olmak icabeder. 

Yine elektrik üretiminden en son müstehlikin 
kapısına masraf faturasını götüren tahsildara 
ve onun icra etmekte olduğu vazifeye kadar bü
tün üretim, iletim, dağıtım ve ticaret ameliyele-
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rini içine alan geniş bir sistemde, birçok kesim
lerde ek görevler halinde görülen bu işlere müs
takil personel tahsis etmek zorunda kalması do
lay isiyle maliyeti artırıcı niteliğinin dikkatle na
zarı iti'bara alınıp buna mahal bırakmıyacak tarz
da bir organizasyonun gerçekleştirilmesi zaruri
dir. 

Gecenin 'bu geç saatinde vakitlerinizi aldığım 
için özür diliyerek ve grupum adına Yüce Heye
ti selâmlıyarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin bu Bakanlığa, güzide erkânına 
ve Türk Milletine hayırlı olmasını dilerim. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya arzını 

teklif ederim. Saygılarımla, 

Bilecik 
Sadi Binay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Selâhattin Kılıç söz istemiştir. Buyurun 
Sayın Kılıç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Samsun) —. Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, şimdiye ka
dar İktidar Partisi tarafından verilen yeter
lik önergesi aleyhinde yapılan konuşmaların 
akıbetini ve .gecenin bu saatinde görüşmele
rin uzatılmasını istemenin psikolojik etkisi
ni bilmeme rağmen bir ihtiyacın ifadesi ola
rak hususiyle Sayın Bakanın birçok anla
madığı noktaları izah etmemize, bizzat kendi 
ifadesi ile, imkân vermeniz bakımından yeter
lik önergesini kabul etmemenizi rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, son söz milletve-
kilinindir kaidesi hiç şüphesiz hüsnüniyetle 
konmuş bir kaidedir ve mileltvekiline icra
dan sonra konuşma hakkını tanımak için kon
muştur. Ama pratikte bu İktidar Partisine 
tanınmış bir imtiyaz gibi uyuglanmaktadır. 
Zannediyorum ki, siz de benim birinci izahım 
gibi, yani bunun bitaraflıkla gerçekten mil
letvekiline icradan 'sonra son sözün veril
mesi mânasında konduğunda mutabıksmızdır. 
Ama dediğim gibi, son söz genellikle İktidar 
Partisine mensup - hattâ bir kaide olarak - ar
kadaşlarımız tarafından alındığı için bu kaide 

gereği kadar bitaraflıkla çalışmamaktadır. En 
azından bu düşüncede olduğunuzu, bitaraf
lıkla konulduğu düşüncesinde olduğunuzu 
göstermek için bu yeterlik önergesinin aleyhin
de bulunmanızı rica ederim. 

Ayrıca ben maziden misaller vererek C. H. P. 
nin birçok fikirlerine şiddetle karşı konuldu
ğunu izah ederek, petrolde de bu durumun 
halen olmakta olduğunu izah ederek petrol 
meselesini defaatle kendimizi tekrarlamaya 
mecbur addettiğimizi söyledim; anlaşılmamış. 
Yine çok ince bir şekilde dedim ki, bizim. 
asıl muhatabımız yani partilerin asıl mu-
hatalbı millettir. Eğer biz birkaç kişiye- me
selemizi anlatamazsak, asıl muhatabımız mil
let olduğuna göre, ona defaatle tekrar et
mek hakkımızdır, demokratik düzenin ica
bıdır. Biz de A. P. İktidarının beğenmediği
miz icraatına mâruzuz her gün. Ama demok
ratik düzen icalbı bunu reddetmek durumun
da değiliz'dir; çünkü iktidardadırlar. O halde 
aynı şekilde Adalet Partisi İktidarı da, Hükü
met de bizim beğenmediğimiz fikirleri her gün 
dinlemek durumundadırları madem ki, millet 
bize muhalefet vazifesini vermiştir. 

Sayın Bakan diyorlar ki, «Araştırma de
vanı ettiği halde buraya niye bu konuları ge
tiriyorsunuz h> Evet araştırma devam ediyor, 
ama sonuç 2 - 3 ay sonra Meclise gelecek. Siz 
bu bütçe üzerinde oy vermek durumundası
nız. Araştırma Komisyonunda bir konu devanı 
edelbilir, ama bütçe genel görüşme mahiye
tinde olduğu için konuları bilerek bütçeye 
kırmızı veya beyaz oy vereceksiniz. O halde 
Araştırma Komisyonunda hir konunun devam 
etmesi burada bir dana ele alınmamasını icabet-
tirir mânasına katiyen gelmez. Son nokta : 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünde bir 
değişiklik müşahade etmiş. Hangi istikâmette 
değişiklik müşahade ettiğini ben. beyanla
rından anlıyamadım. Ancak benim kullan
dığım kelimeler ve ibareler kelime kelime Cum
huriyet Halk Partisinin 1965 seçim bildirge
sinden alınmış cümleler idi. Bu vesile ile bir
çok anlaşılmıyan noktaların olduğunu Sayın 
Bakanın beyanlarından anlamış bulunuyoruz. 
Benim istirhamım, yeterlik önergesini kabul 
etmezisiniz, bir kere ve bir kere daha bu me
seleleri izah etmek, aydınlatmak fırsatını 
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buluruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
'sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu suretle Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 
görüşmeler bitmiştir. 

Şimdi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesinin maddelerine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü-
dülüğünün, cari harcamaları için (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 51 513 262 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işa
retli cetvelde götserildiği üzere 1 609 300 000 
lira, sermaye teşkili vet ransfer harcamaları ' 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 304 876 923 lira >ki, toplam olarak 
1 965 690 185 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddede bahsi geçen ilişik cet
velleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 41 386 28] 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 046 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 460 481 
BAŞKAN — Kabul edenflSer... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 720 000 
BAŞKAN — Kabul edeııDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 141 590 000 
BAŞKAN — Kabul edenfUer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştür. 

Bölüm Lira 
22J0O0 Yapı, tesis ve büyük onanın 

giderleri 1 311 298 000 
BAŞKAN — Kabul edenflier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları 156 412 000 
BAŞKAN — Kabul edenlUer... 
Etmiyenler... Eabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar] 
31.000 Kurumlara katılma payı ve 

sermaye teşkilleri 1 351 C02 
BAŞKAN — Kabul edemJler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 135 000 OOO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 35 896 600 
BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 ncü bölümle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin ^ yandım bölü

mlünden aşağıda madde ve isimleri yazılı dernek
lere verilen yardımların köy içme sularına akta
rılmasını arz ve teklif öderim. 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

35.801 nci maddesi ile Türk Eğitim Derneği 
Ankara Kolejine 500 000. 

35.770 nci maddesi ile Kimsesiz ve Düşkünler 
Derneğine 300 000 

35.808 nci maddesi ile Ankara İmam - Hatip 
Okulu Yardım Derneğine 50 000. 

35.787 nci maddesi ile İktisat Fakültesi An
kara Şubesine 100 000. 

35.817 nci maddesi ile Niğde İli Kültür Der
neğine 50 000. 

35.790 nci maddesi ile Türkiye İktisadi ve Ti
cari İlimler talebeleri ıstaj komitesine 125 000 

35.751 nci maddesi ile Ttürk Kadınlar Birliği 
Geme! Merkezine 50 000. 

35.772 nci maddesi ile Türk Tabiatını Koru
ma Cemiyetine 50 000. 

35.785 nci maddesi ile Ankara Hayırseverler 
Cemiyetine 50 000. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor 
mu bu önergeye? 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
yüksek .malumlarınızdır, Bakanlık Bütçelerinin 
görüşülmesi balkanlarının iştiraki ile yapılır. DSİ 
Bütçesini .görüşmekteyiz, Maliye Bakanlığının 
Bütçesini değil. Maliye Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesinden önce bu bütçeden her hangi bir 
miktarın alınarak bir katma bütçeli 'idareye ko
nulması mümkün değildir. Bu önergenin bu se
beple oylanmaması gerekir.. Arz ederim. 

BAŞKAN — (Başkanlık (Divanının görüşü de 
aynı mahiyettedir. Maliye Bakanı olmadan Mali
ye Bakanlığı Bütçesinden aktarma yapılmasına 
imkân yoktur. Bu itibarla bu önergeyi bu sebep
le oyunuza sunmuyorum. 

Şimdi, 34.000 nci bölüm. Bölüm toplamı 
35 896 600. Bunu kalbul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Devam ediyoruz okuma
ya. 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal Transferler 409 685 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 132 .219 636 
BAŞKAN — Kabul edemlte-r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okunan ilişik ctatvelle-
riyle birlikte oyunuza ısunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İkinci mad
deyi okutuyorum. 

Madde -2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün ıgelirleri, bağlı (ıB) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 965 690 185 lira olarak talimin 

edilmiştir. 
BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyo

rum. 

B - CETVELÎ 

Bölüm Lira 
61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar 75 333 500 

BAŞKAN — Kabul edenllter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü mal
ları gelirleri 6 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 9 750 001 

BAŞKAN — Kabul edenitefr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel (gelirler 1 873 886 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı eetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet :Su İşleri Genel Müdür

lüğünce 1967 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükömler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1967 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğümün, 30 . 6 . İ939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 ısayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce ıgeçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde (gösterilmiştir. Bu kadrolar 
•ertesi yıl (Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması (şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '5. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün, kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) ısayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1967 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi (okutuyorum. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 
yılı bütçesinin ilgili hizmet 'tertiplerinden veya 
(Ayblk ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
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ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa

retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin feshi mü
nasebetiyle Eıojc Elektrik Türk Anonim Şirketi
ne ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmıya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuıyorum. 
Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünce igelecok yıllara ıgeçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Baraj ve hidroelektrik santral-

ları inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesine 
zaruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının var
yant, yol, köprü inşaatı için Devlet Sn İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lü
zumlu görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerinden aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım tertiplerin
de yer alan proje kredilerinden bu işlerde kulla
nılacak miktarın (madde 'altındaki anıklamada 
dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne 'devri için gereken işlemleri 
yaıpmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleri ile 

ıkamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar 

ile özel 'kişiler tarafından veya dış yardımlar
dan 6200 sayılı Kanunun şümulüne giren yeraltı 
ve yerüstü suları, etüt proje ve inşaat. yaptırıl
ması ımaJksadiyle Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaret
li cetvelde açılacak özel bir bölüme .gelir; diğer 
taraftan (A/2) '(yatırım harcamaları) cetvelin
le açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü işin (gerektirdiği ahvalde ıgelir ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A/2) cet
velinin ilgili maddelerinden gerekli harcamayı 
yapabilir. İşin hitamında yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk 'eden miktarı ilgili özel 
maddesindeki ödenekten harcama yapılan mad
deye alctarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren 'gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - ^ Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — Devlet 'Su İşleri Genel Müdür

lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
fıkrası hükümleri (Kesikköprü Barajı için "veri
lecek bonolar hariç) 1967 bütçe yılında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Bu 'kanun 1 Mart 1967 tari

hinde yürürlüğe igirer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kaibul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Devlet ıSu İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanun tasarısının üzerindeki .görüşmeler 
bitmiştir. Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
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Simidi Petrol Dainesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kamın tasarısının maddelerine (geçilmesi
ni .oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul 'edilmiştir. Birinci imaddeyi 
okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
'Cari (harcamaları için (A/ l ) işaretli «cetvelde 
(gösterildiği üzere 2 ı336 611 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 190 ÛO0 lira ve sermaye teşkili ve 
tranısfer harcamaları için (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 60 773 lira iki, toplam 
olarak 12 587 384 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri oku'tuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lina 

12.000 Personel (giderleri 1 899 699 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim (giderleri 302 410 
BAŞKAN — Kabul edenTer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 (Hizmet ıgiderleri 125 502 
BAŞKAN — K a b u l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

H5.O0O Çeşitli (giderler $ 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım hare amaları 
23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt alım

ları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ive (transfer ıharcamaları 
34.000 Malî transferler 5 301 

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

35.000 Sosyal transferler 51 971 
BAŞKAN — Kabul, edeıier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 B'orç ödemeleri 3 501 
BAŞKAN — Kabul edetoHeT... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi lokunan 'bağlı cdtvelleri 
ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının ge
lirleri, (bağlı (B) işaretli ıcetvelde gösterildiği 
üzere 2 ı587 384 lira .olarak tahmin 'edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı «IB» işaretli cetveli oku
tuyorum. 

B - Getveli 
Bölüm Lira 

53.000 Çeşitli gelirler 21 001 
BAŞKAN — Kabul eden!De*r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 2 566 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci imaddeyi ıbağlı cetveli ile ibirlikte 
•oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 

1967 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncıı maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir-. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisince sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fık-
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ralar ekliyen 2.1 . 5 . 1955 gün ve G558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1967 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... E tm İyeni er... Kabul edilmiş
tik 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 

edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzımgclenler bir taraftan, bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 

da Muhasc'bei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar. 
1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine. 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madcyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara alt formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

M.>» . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ölenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler../' Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler 
gitmiştir. Kanun tasarısı açı'k oylarınıza sunu
lacak, kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1967 malî 
yılı bütçe kanun tasarısı üzerinde yapılan 
açık oylama işlemi bitmiştir. Kutuyu kaldırınız. 

Petrol Dairesi Bankacılığı 1967 malî yılı 
bütçe kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
işlemi bitmigtir. Kutuyu getiriniz buraya lüt
fen. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
yılı bütçe İranlın tasarısı için yapılan açık 03da-
manm sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 48 üye . katılmış, 37 kabul, 11 ret 
oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı 
için açık oylama tekrarlanacaktır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 bütçe yılı 
kanun tasarısının açık oylamasına da 44 üye 
katılmış 36 kabul, 8 ret oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı içim açık oylama 
tekrarlanacaktır. 

21 Şubat Salı günü sat 10.00 da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01.20 

• • • < • • • • 
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Dsvlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bü çe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 48 

Kabul edenler : 37 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mıyanlar : 400 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Ce âlettin Topala 

ANKARA 
Ali Rıza Çctincr 
11. Turgut Toker 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

ADANA 
Bekir Tünay 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

ERZURUM 
Adnan Şcnyurt 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
A i Bozdoğanoğlu 
Turhan Dil igil 
Kasım Gü.ck 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tokin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücckök 

İbrahim Aytaç 
BURDUR 

Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tüıkcl 

ÇANAKKALP, 
Muammer Baykan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedim oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 
Aydın Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Rdgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

İÇEL 
C. Sadık Ku:Iay 

KARS 
Cengiz Ekinci 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayı lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A'i Turanlı 
AFYON KARAIIISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attihı 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KÜTAHYA 
Himmet Erdo£mu$ 

MALATYA 
Şaban Erik 

[Oya îcatılmıyanlar] 

Ali ihsan Ulubahşi 
AĞRI 

Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küi'revi 

AMASYA 
Ahmet Dcmir.ny 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 

MALATYA 
Ilamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülgo 
Nahit Yenişch'rlioğlu 

SAMSUN 
Melâhat (iedik 

TOKAT 
Osman Ilacıbaloğ'u. 
Bedrettin Karacrkek 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

SAMSUN 

Sclâhattin Kılıç 

YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadınlı 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Eıgüder 
I. Sıtkı Ilatipoğlu 
Rıza Ktıas 
Emin .l'uksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Sec.kin 
Hasan Tez 
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ITasan Türkay 
Alparslan Türkcg 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ITasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Kona 

AYDIM 
S'nan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Iteşat özarda 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Oznnsü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Se'çuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Cündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
ITalil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Ilümi Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş / 
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BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürssoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmcn 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahrt Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRÎ 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdct Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Ilüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
3Iio:in Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskendcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İl hami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ ' 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasctîin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz (t.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Rpşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

Tahsin Argun 
Ali İhsan Baiım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

ISTANBUIt 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadottin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
t. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan (1.) 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Aü Naili Erdem (B.) 
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Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
İhsan Gürsan 
Settar lksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KAPS 
Latif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut O öl o 
Celâl Nuri Koo, 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şan 'loğlu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 
î. nakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Oüver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoglu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay t an 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaedddn Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Ka'aycı 
ismet Kapısız 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfak h 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
I. nakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
"Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ilatipoğh 

' Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 
ilacı Ahmet özsoy 
Vcl'ik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

ŞİARDIN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Bay kal 
Seyi'i Güncştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Ulıi(j 

MUfiLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Scyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 
İlhan Tckinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nemıin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esat oğlu 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soycr 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
llamdi Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Cürcr 
Şcrai'ottin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
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Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Ba hattın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
n ü m i işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tcvfik Kora İtan 
Seyfi Kurt bek 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
il yas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Sarat) 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmot Cebi 
Ekrem Dikmen 
Solâhattin Güven 
TTamdi Orhon 
Ahmet Şener '' 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 
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TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behicc Ilatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali It>za Akbıyıkoğıiı 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Falıri Uğrasızoğlu 

T T A XT 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muslih Görcntas (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 

1 M. Salih Yıldız 
YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ u 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal (î.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

S. Ekmel Çe tiner (1.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

t>9<i - . .<. . 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 
Oy veren'er : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çek in seri er : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
44 
1*4 

8 
0 

404 
2 

[Kabul edenler] 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Ce âlettin Topala 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

AYDİN 
Yüksel Menderes 
Nalı i t Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BAUKFSÎR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ADANA 
İT asan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
A i Bozdoğan oğlu 
Turhan Diligü 
Kasım Hû ek 
Ali Kareı 
Kem a' Snrıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

BURDUR 
Faik Kırbasjı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tin kel 

ÇANAKKAMI 
Muammer Baykan 

ELÂZIÖ 
Samet O üldoğan 
Kevni Nedim oğlu 

HATAY 
Şemsettin MursaLoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

ADTYAMAN 
M. Arif Atjılsıy 
Nazını Bayı'lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A i Turanlı 

AFYON KARAIIİSAR 
Müstafi. Akalın 
Osman Attila 
Mehmet fî*"iw\kli 
Şevki Ctfler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

İSTANBUL 
Muhiddin (îüven 
Aydın Yalçın 

KARS 
Cengiz Ekinei 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket, Bohça 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can B'.lgin 
Mesut Erez 

MALATYA 
namit Fcntloğlu 

Ali ihsan Ulubahşi 
AÖRt 

Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Cîüngör 
Kasım Kiifrevi 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Koma! Bağcıoğlu 

(Çoğunluk yoktur.) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülgo 
Nahit Yonişeh'rlioğlu 

NKVŞI0I1İR 
İbrahim Boz 

SAMSUN 
Melâhat Hedik 

TOKAT 
Osman ITncıbaloğ'u 
Bedrettin Karacrkek 

URFA 
Ncemettin Cevheri 
Cemal Cüvcn 

Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Eıgüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı • 
Tl yas Seçkin 
Hasan Tez 

[Reddedenler] 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

MALATYA 
Şaban Erik 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ilayri Başar 

ADANA 
Bekir Tünay 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

[Oya katılmıyanlar] 
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İT. Turgut Toker 
Hasan Tiirkny 
Alparslan Türkeg 
AJımet Üstün 
M. Konul Yılmaz 

ANTALYA 
TTnRan Akçalıoğlu 
İT îisoyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AJfiTVfN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Kona 

AVDTN 
Sİnan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Hurcu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail So'euk Çakıroğlı 

BÎNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Hoboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
ila!il ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 
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BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fothi Çelikbaîf 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
.Vilüfe? Oiirsoy 
Barlas Kiintay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Rex'ct Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Hüler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arr.lan Tonçubaşı 
Ahmet Uysal 

s.Vejdct Yiieer 
DENlZLt 

Fuat Aveı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Muzaffer Karan 
riüdai' Ora I 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Malin Cizreli 
Hasan Değer (t.) 
Tank Ziya Ekinei 
Recai îskenderoğlu 

EDlRNTÎ 
Ahmet Bilgin (Bşk. V^ 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
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Ömer Eken 
Komal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Pcrinrek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Hıyascttin Kabaca 
Ahmet Mııstafaoğlu 
Cevat önder 
Nih.-t Pa.sinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
H "neyin fneioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
.Vasit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz (t.) 

GİRESUN 
Fvııdi'ot Bosııter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Vizamettin Erkmcn 
I. Etom Kılıçoğlu 
Ali Köymcn 

GivM0ŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özean San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Ad.-ılı 
AbduMah Çilli 
Yahya Kanbo'at 
Talât Küscoğlu 

Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Trfan Aksu 
Tahsin Argun 
A i ihsan Ba'ım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Araman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğîu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sathın Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
O ıhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Soyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan (I.) 
Şükrü Akkan 
Mehmet AJi Aytag 
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Şeref Baktık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
İhsan ö-ürsan 
Settar lkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KATirj 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut, Göle * 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtcl 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman V el tekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toküzlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Ilacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Kayman. 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Cüner 
Orhan Türkkan 
Ilasan Tahsin Uzun 

KIRŞEIIIR 
Mcmduh Erdcmir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onanı 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
M. Ziynoddin tzerdem 
îhsnn Kabadayı 
Mehmet Necati Ka'aycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fnkih özfak'h 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaoar 
I. Ilakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağnoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muamnu'i' Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enveı* Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Yefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güncştan 
Nazmı Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Soy fi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp (t.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Normin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Nıımanoğlu 

NlflDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soy er 
Ojjuzdemir Tüzün 
nayda r Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur (t.) 
Fcridur *>mal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdı Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 
Şerafcddin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kararan Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SîtRT 
Abdülhaiim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tovfik Koral ta a 
Scyfı Kurtbck 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Ncbioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
T\I. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç (I.) 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birıncioğlu 
Ahmot Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selûhattin Güven 
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Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Ri2a Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

UEFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 

Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Eamazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Eıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslin Görentaş (1 Ü.) 

Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanpğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal (I.) 

[Açtk üyelik] 

Çorum 
Diyarbakır 

1 
1 

S. Ekmel Çetiner (î.) 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekun 

t>^<* 
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Dönem : 2 - Toplantı : 2 

Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

59 NCU BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1067 Pazartesi 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
!ŞLER 

X I . — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunun tasarısı (Millet Meclisi 1/278; Cum
'huriyet Senatosu 1/710) (Millet Meclisi S; Sa
yısı : ]9'6; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
854) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (Millet Meclisi 1/283; Cumhuriyet 
Senatosu 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 859) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 3. — istanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/285; Cumhu
riyet Senatosu : 1/708) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 208; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 861) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 .1967] 

X 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri, (Millet Meclisi 1/281; Cumhuriyet 
Senatosu 1/711) (Millet Meclisi S. Sayısı : 197; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Sena
tosu 1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı : 199; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 863) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; Cumhu
riyet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
200; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 860) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

Devamı arkada 



— 2 
X 5. —• Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senato
su 1/716) (Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 865) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 201; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
858) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 7. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Senatosu 
1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıtma tarihi: 
H . 2 . 1967] 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 856) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 .1967] 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu 
1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 867) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
. İŞLER 

....>... > © - < l « * . . . 



Dönem : 2 I <J*T 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I %f / 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/281; Cumhuriyet Senatosu 1/711) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7135 -1/711 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18 . 1 . 1967 gün ve 1/281 - 55 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1967 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 

Açık oy neticesi : (125) 

Kabul : 125 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1967 
Esas No. : 1/281 C. S. 1/711 

No. : 72 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1967 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu rapora, Genel Kurulun tasvibine arz cdilımok üzere Yülksök Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Toplantı : 2 
Dönem : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 203 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1 /291; 

Cumhuriyet Senatosu 1/717) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 867) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7160-1/717 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1967 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık: 
oyla kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 

Açık oy neticesi : (122) 

Kabul : 121 
Çekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1967 

Esas No. : 1/291 C. S. 1/717 
No. : 82 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1967 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




