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GEÇEN TU' 

Konya Milletvekili îhsan Kabadayı, günün 
ahlâki sorunları ve milletimizin vekarına uymı-
yan kıyafet ve davranışlar hakkında gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Bursa Milletvekili gadrettin Çanga'nın, Te
kel maddelerinin fiyatlarındaki artışlar dolayı-
siyle içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım 
hakkındaki demecine Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nahit Menteşe cevap verdi. 

Bütçe üzerindeki söz kaydının programdaki 
sıraya göre ve yalnız rakamla ifade edilen ba
kanlık ve daireler içinde yapılacağı ve katma 
bütçelerin ise ilgili bakanlık bütçeleriyle birlik
te görüşüleceği; söz almak istiyen sayın üyeler
le gruplar adına 2 nci defa söz almak istiyen 
grupların bu isteklerini, bakanlıkların adlarını 
da belirtmek suretiyle ve yazılı olarak 12 Şubat 
1969 Çarşamba günü saat 9,00 da A. P. Grupu 
toplantı salonunda hazır bulunacak olan Başkan
lık Divanı Kâtiplerine bizzat vermeleri ve saat 
10,00 dan sonra da isteklerini Başkanlık Diva
nına iletmeleri hususu açıklandı. 

ölüm cezasına hükümlü Cemil Yıldız'ın dos
yasının iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve dosyanın geri verildiği bildirildi. 

Adalet Komisyon Başkanlığının, Yargıtay 
kanunu tasarısının, bu konudaki teklifleri gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona havale
sine, 

Fikir ve sanat eserlerini derleme kanun tek
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon 
Başkanlığının, halen İçişleri Komisyonunda bu
lunan Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine'nin, 2527 sayılı Basmayazı ve re
simleri derleme Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesi ve bâzı fıkralarının çıkartılmasına dair 
kanun teklifinin Geçici Komisyona havalesine 
ve İçişleri Komisyonundan da 5 kişinin komis
yonlarına katılmasına, 

2. — GELEN 
TASARILAR 

1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/616) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik-

TANAK ÖZETİ 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 2/796 
esas sayılı kanun teklifini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona İzmir Milletvekili Şeref 
Bakşık'ın 2/728 esas sayılı kanun teklifinin de 
havalesine ve yine, 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 2/796 
esas sayılı kanun teklifini görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona, Antalya Milletvekili İh
san AtaÖv'ün, 2/91 esas sayılı kanun teklifinin 
de havalesine dair tezkereleri kabul olundu. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hak
kındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanu
nun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçi
ci 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayırımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre, çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi ka
nunlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının öncelikle görüşülmesi kabul edil
di ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Beş üyenin ayağa kalkmak suretiyle çoğun
luk olmadığını ileri sürmeleri üzerine yoklama 
yapıldı ve çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığın
dan; 

12 . 2 . 1969 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Atıf Şolıoğlu Âdil Kurtel 

Kâtip 
Sakarya 

Muslİhittin Gürer 

KAĞITLAR 
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/617) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/618) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 
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TEKLÎFL/ER 
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm, 5434 sa
yılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 102 nci 
maddesini değiştiren 545 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/831) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-

ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/832) (Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
nın önüne aziz Atatürk'ün heykelinin yapılma
sına dair kanun teklifi (2/833) (İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruih Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz olma
dığından bir saat sonra toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,02 

^mtm 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Perruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

— 527 — 
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4. — GÖRÜ! 

1. •—• Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldı
rılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/592) {S. Sayısı : 794) 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ikinci defa açık oylarınıza sunula
caktır. Kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

X 2. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 800 ve 800 e ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1162) (1) . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1969 
malî yılı bütçe kanunu tasarısı, Karma Bütçe 
Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosunda 
zamanı içinde tamamlanmış ve Yüce Meclisi-
sinize intikal etmiştir. 

Bugünden itibaren, daha evvel tasvip bu
yurduğunuz program çerçevesinde müzakere
lere başlıyoruz. 

Bu yıl, bundan evvelki bütçelerden farklı 
olarak bütçenin tümü üzerinde ve rakamla 
ifade edilen bakanlık ve daire bütçeleri üze
rinde gruplar adına söz sırası kur'a ile tesbit 
edilmiştir. Bu tesbit Başkanlık Divanında de
ğil, başkanlığımda grup temsilcilerinin müşte
reken yapmış (olduğumuz bir toplantıda yapıl-
mıışitır. 

Filhakika içtüzüğümüzün 85 nci maddesi, 
«Söz ıtalep ve kayıt sırasına göre verilir.» de
mektedir. Ancak, 86 ncı maddede; bir millet
vekilinin söz sırasını bir başka arkadaşına ver
mesi mümkündür ve o arkadaşının söz sırası 
geldiğinde de kendisi konuşabilir, hükmü var
dır; 

(1) 800 ve 800 e ek S. Sayılı basmayazılar 
tutanağın sonuna eklidir. 

İÜLEN İŞLER 

Bütün grupların müştereken kabul ettikleri 
kur'a esası, 86 ncı madde çerçevesinde birbirle
rine sıralarını verme mânasındadır. Bu sebeple 
tüzüğe aykırı bir tatbikat yoktur. 

Ancak, bu, bu bütçeye münhasır olmak üze
re yapılmıştır. Bir başka bütçe için veya bir 
başka kanun tasarısı için emsal teşkil etmez, 
daima tatbik edilecek bir kaide niteliğinde 
değildir. 

Bu açıklamadan sonra 1969 malî yılı bütçe 
kanunu tasarısının müzakerelerini, hayırlı ve 
başarılı olması temennisiyle açıyorum. 

Söz sırası Sayın Maliye Bakanınındır. 
Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 

sürekli alkışlar.) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri; 

Anayasamızın 94 ncü maddesine uygun 'ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim 
kılınan 1969 yılı genel ve katma bütçeler ka
nun tasarıları evvelâ Bütçe Karma Komisyo
nunda ve mütaakıben Yüce Senatoda ariz ve 
amik tetkik ve müzakere edildikten sonra, hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere 

milletlerarası ekonomik ilişkiler son yıllarda 
ooik yüksek bir seviyeye erişmiş ve bununla 
müterafik olarak dış ekonomik faktörlerin 
millî ekonomiler üzerindeki etkileri de daha 
çok ağırlık kazanmıştır. Bir yılı aşan bir müd
detten beri başlıca paraları etkiliyen altın fi
yat ve hareketlerinde ve milletlerarası para 
piyasalarında tanığı olduğumuz ve tesirleri
ni hissettiğimiz gelişmeler, bu vakıayı aşikâr 
bir surette doğrulamaktadır. Bu nedenle ge
çen yıllarda olduğu gibi bu yıl da iç ekono
mik meselelerimize eğilmeden evvel uluslar
arası ekonomik ortam ve dış iktisadi ilişkileri
miz hakkında kısaca bilgiler arz edeceğim. 

1968 yılı dünya ekonomisi ve özellikle ile
ri sanayi memleketleri ekonomileri için yüksek 
konjonktür yılı olmuştur. Milletlerarası mone-
ter alandaki bunalıma rağmen sanayi memle
ketlerinin üretiminde ve ticari mübadelelerin
de bu yıl zarfında önemli gelişmeler meyda-
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na gelmiştir, iktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtına üye memleketlerde toplam gayri-
sâfi millî hâsıla artışı ortalaması geçici tah
minlere göre, geçen yıl, 1967 ye nazaran yüz
de ikiye yakın bir artış sağlamak suretiyle 
% 5,25 e yükselmiştir. 1968 yılında aynı mem
leketlerin ithalât ve ihracatı da yaklaşık 
olarak % 12 artış göstermiştir. Bu oran, 1967 
yılında sanayi memleketleri ticaretinde kay
dedilmiş olan ilerleme oranının takriben iki 
katıdır. 

Sanayi memleketlerinin iktisadi faaliyetle
rindeki bu genişlemeyi tâyin eden talep unsur
ları memleketlere ve bölgelere göre değişik 
olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğunda 
dış talep stoklarının yeniden teşkili ve sabit 
sermaye yatırımları büyük rol oynamıştır. 
Amerika Birleşik Devletlerinde ise özel tüke
tim ve sabit sermaye yatırımları, ingiltere'de 
özel tüketim ekonomideki genişlemenin başlıca 
faktörlerini teşkil etmişlerdir. 

Geride bıraktığımız yıl içinde sanayi mem
leketlerinde fiyat hareketleri de farklı gelişme
ler göstermiştir. Gerçekten Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda toptan eşya fiyatlarında istikrar, 
tüketim malları fiyatlarında nisbeten mutedil 
artışlar meydana gelirken, Amerika Birleşik 
Devletlerinde her iki fiyat endeksinde önemli 
yükselişler olmuştur. Federal Hükümetçe yıl 
ortasında başvurulan bütçe ve vergi tedbirleri
ne rağmen, özel tüketim, yıl sonuna kadar yük
sek seviyesini muhafaza etmiştir. 

Nakdi korumaya matuf dış denge mülâha
zaları 1968 yılı boyunca ingiliz ekonomisini et
kilemiş, Hükümet istihlâki kısmak için yeni 
tedbirlere başvurmuştur. Bu ülkede fiyatlarda 
büyük bir istikrar göze çarpmaktadır. 

Sanayi memleketleri ekonomilerinde 1968 
yılında müşahade olunan genişleme, kalkınma 
halindeki ülkelerin ihracatında hızlı bir canlan
maya âmil olmuştur. 

1968 yılının mühim olayları arasında Ulus
lararası mıoneter alanda karşılaşılan ve buhrana 
kadar varan güçlüklere de bir nebze temas et
mek yerinde olur. Malûmları olduğu veçhile 
rezerv paraların geleceği üzerinde hâsıl olan te
reddütler büyük çapta spekülâsyon ve iddihar 
mâksadiyle geniş ölçülerde altın mubayaalarına 
yol açmıştır. Gerçekten 1967 yılı Ocak ayından 
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1968 yılı Nisan ayına kadar geçen onibeş aylık 
süre içinde özel altın mubayaalarının yekûnu 
4 milyar dolara yaklaşmıştır. Bunun doğurabi
leceği yıkıcı tesirleri bertaraf etmek gayesiyle 
milletlerarası moneter otoriteler, altın için, biri 
merkez bankaları arasında uygulanacak olan 
müstakar rayiç yeni bir ons = 35 dolar, diğeri 
de arz ve talebe göre meydana gelecek serbest 
piyasa rayici olmak üzere iki fiyat esasını ka
bul etmişlerdir. Serbest piyasa rayici, son gün
lerde 42 doları aşmıştır. 

Son yıllarda milletlerarası sermaye piyasa
larında biriken ve kısa vadeli kazançlar ara
yan sermayelerin büyük artışlar göstermesi 
başlıca paraları tehdideden spekülatif bir or
tam yaratmış buna -muvazi olarak genellikle 
başlıca sanayi memleketlerinde para kirasında 
aşırı ve devamlı artışlar olmuştur. 

Milletlerarası moneter alandaki bu buna
lım bir kısım sanayi memleketlerinde ezcümle 
Birleşik Devletlerde, ingiltere ve Fransa'da 
uygulanmasına başlanan deflâsyonist tedbirle
re rağmen bugün için nezaketini muhafaza et
mektedir. Gelişmeleri Hükümetimiz yakından 
takibetmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu dâhilinde sı
nai mamullere uygulanmakta olan bakiye 
% 15 oranındaki gümrük resminin kaldırıl
ması uluslararası bütünleşme alanında son bir 
yıl içinde meydana gelen en önemli gelişme
dir. Diğer önemli bir gelişme de, topluluk dâ
hilinde işgücünün serbestçe yer değiştirmesini 
sağlıyan bir nizamnamenin geçen Temmuz 
ayında topluluk konseyince kabul edilmiş ol
masıdır. 

özet olarak dünya ekonomisi, 1968 yılında 
bütünü ile belli sıkıntılar ve dar boğazlar dı
şında bir önceki yıla nazaran daha büyük bir 
gelişme göstermiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 

olan münasebetlerimize temas etmek isterim. 
Ortak Pazarla ilişkilerimiz bakımından 1969 
yılı büyük bir önem taşımaktadır. Filhakika, 
bildiğimiz gibi, 1 Aralık 1964 tarihinde yürür
lüğe girmiş olan Ortaklık Anlaşmamızın 4 ncü 
uygulama yılı halen sona ermiş bulunmakta
dır. 

Türkiye'nin Ortak Pazar ile kurmuş olduğu 
ortaklık, sırasiyle hazırlık dönemi, geçiş döne-

— 529 — 
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mi ve son dönem olarak adlandırdığımız üç 
dönemli bir ilişki manzumesine dayanmakta
dır. 

Ortaklığımızın gedmiş dört yıl içindeki iş
leyişi ve sağlanan neticeleri tatminkâr olmuş
tur: Ticari alanda, başlıca ihraç maddelerimiz 
için topluluğun memleketimiz lehine başlan
gıçta tanımış olduğu tek taraflı tavizler, yani 
gümrük tarife kontenjanları genişletilmiş ve 
yeni maddelere teşmil edilmiştir. Malî alan
da, topluluğun 5 yıllık hazırlık dönemi için, 
memleketimize verdiği 175 milyon dolarlık 
malî yardım çerçevesinde kamu sektörüne dâ
hil Keban, Gökçekaya, Gediz gibi büyük en-
franstrüktür projelerinin ve Çaycuma ve Da
laman kâğto fabrikaları; Samsun suni gübre 
ve DDY nin dizel lokomotifleri gibi çok önem
li ısınai projelerin finansmanı sağlanmıştır. Ay
rıca özel sektöre ait 18 aded sınai projede 
Ortak Pazar malî yardımiyle finanse edilmiş
tir. 

Ticari ve malî alanlar dışında Ortak Pa
zar ülkelerine işgücü şevki ve işçilerimize sağ
lanan ısosyal haklar konusunda da kayda de
ğer neticeler elde edilmiştir. 

Hükümetimiz gerek ortaklık anlaşmamızın 
yukarda belirtilen uygulamasını gerekse Birin
ci Kalkınma Plânı döneminde ekonomik kal
kınmamız yönünden elde edilen başarılı so
nuçları göz önünde bulundurarak, anlaşma
da öngörülen süre içinde geçiş dönemine inti
kale kararlı olduğumuzu, topluluğa beyan et
miştir. 

Esas muhtevası bakımından geçiş dönemi 
Türkiye ile Ortak Pazar arasında tedrici bir 
gümrük birliği kurulmasını derpiş eder. Güm
rük birliğinin temel anlamı, tarafların karşı
lıklı vecibeler yüklenmeleridir. Geçiş döne
minde bahis mevzuu olan husus, memleketimi
zin Ortak Pazar ailesine sağlam bağlarla katıl
ması ve ekonomik kalkınmamız için daha ge
niş ve önemli menfaatler sağlanması bahis 
konusudur. Bu dönemde yükleneceğimiz veci
beler bakımından göz önünde bulundurduğu
muz esas prensip, ekonomimizin ve özellikle 
gelişmekte olan sanayiimizin her hangi bir sar
sıntıya mâruz bırakılmaması bir başka deyim
le, geçiş dönemi vecibelerinin kalkınma gay
retlerimizle aynı istikamette olmasıdır. 

Ortaklık anlaşmamızın geçiş dönemine ait 

! hükümleri, gayet geniş ve «supl» bir çerçeve 
j çizmektedir. 12 yıllık normal gümrük birliği 
I süresi dışında 22 yıllık uzatılmış bir süre de 
I mevcuttur. Ayrıca her türlü alanda çeşitli ko-
I runma hükümlerine başvurmak kabildir. 
I Geçiş dönemine intikalimizin Avrupa Eko-
I nomik Topluluğuna dâhil memleketler açısın-
I dan nasıl görüldüğüne de değinmek isterim. 
I 9 Aralık 1968 tarihinde yapılan «Ortaklık Kon-
I şeyi» toplantısında, topluluk, Türk ekonomisi 
I üzerinde yaptığı bir incelemeye dayanarak, ge-
I rek, Ortaklık anlaşmasının ve gerekse, Birinci 
I Kalkınma Plânımızın uygulanmasında elde edi-
I len neticelerin başarılı ve tatminkâr olduğunu 
I ve geçiş dönemi müzakerelerine başlamak için 
I gerekli şartların yerine geldiğini belirterek 
I müzakerelere hazır olduğunu beyan etmiştir. 
I Bu neticenin önemi aşikârdır. 
I Biraz önce arz ettiğim gibi, Türkiye - Or-
I tak Pazar «Ortaklık konseyi, 9 Aralık 1968 ta-
I rihinde almış olduğu bir kararla, geçiş dönemi-
I nin muhtevasını tesbitle ilgili müzakerelerin 
I açılmasını kararlaştırmıştır. Bu kararda açıkça 
I belirtildiği üzere, Ortak Pazar, geçiş dönemi 
I statüsünün teısbitinde, Türkiye'nin gelişme me-
I selelerinin nazarı itibara alınmasını kabul et-
I mekte Ve ayrıca Türkiye'ye ekonomik ve malî 
I alanlarda yardıma devama kararlı bulunmakta-
I dır. Bu müzakereler Ortaklık konseyi çerçeve-
I sinde cereyan edecek ve geçiş dönemi ile ilgili 
I hükümleri tesbit eden bir «Katma Protokol» 
I düzenlenecektir, öte yandan memleketimizle 
I üye memleketler arasında cereyan edecek mü-
I zakereler neticesinde 'mezkûr döneme ait malî 
I hükümleri tesbit eden ayrı bir malî protokol 

da tanzim edilmiş olacaktır. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dünya ekonomisi ve Türkiye'nin dış ekono-
I mik ilişkileri ile ilgili bu açıklamalardan sonra 

şimdi de Türk ekonomisinin 1968 yılı içinde çe
şitli sektörlerde kaydettiği gelişmeler ile ekono
mik ve malî durumumuzun muhtelif veçheleri 
hakkında mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

İstihsalin en başta gelen unsurlarından biri 
olan üretime elverişli arazinin (yüzölçümü ba
kımından) nisbeten sabit kalmasına mukabil yi
ne istihsalin ikinci önemli unsurunu teşkil eden 
nüfusun süratle artması ve bununla müterafik 
olarak ihtiyaçların, miktar ve nev'i itibariyle 

I çoğalması, gerek milletlerarası ve gerekse mil-
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lî alanda çeşitli ekonomik ve sosyal problemle
rin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 
Bu problemlerin halli için muhtelif çözüm yol
ları- bulunmakla beraber yapılması gerekli en 
önemli iş yatırımlar yoliyle üretimin ve dolayı-
isiyle millî gelirhı artırılması ve artan millî ge
liri âdil bir dağıtmaya tabi tutarak vatandaşla
rın hayat seviyesinin yükseltilmesi ve aynı za
manda üretim ile tüketim arasında bir denge 
sağlamak olduğundan, hemen her memlekette 
bütün gayretler bu istikamette yöneltilmekte, 
toprak altı ve toprak üstü bilcümle kaynaklar
dan âzami derecede istifade çareleri araştırıl
maktadır. 

Her memleket gibi yurdumuz da böyle bir 
çaba içersindedir. Birinci Beş Yıllık Plân dev
resi sonunda elde edilen sonuçlar, çalışmaları
mızın olumlu bir seyir takibettiğini göstermek
tedir. Filhakika Birinci Beş Yıllık Plân devresi 
içinde, gayrisâfi millî hâsıla Plânda öngörülen 
% 7 oranındaki artış hızına ulaşamamakla be
raber % 6,7 oranını bulmak suretiyle Plân he
define çok yaklaşılmıştır. 

ikinci Plân devresinin birinci dilimini teş
kil eden 1968 yılında ise, 1967 deki ekonomik 
gelişme devam etmiş ve Devlet istatistik Ens
titüsünce Kasım ayında yapılan tahminlere göre, 
cari fiyatlarla 1967 de 104 milyar lira olan gay
risâfi millî hâsıla 1968 de 114 milyar liraya; 
yıllık artış hızı oranı % 9,6 ya; 1961 fiyatları 
itibariyle de mutlak rakam olarak 79 milyar li
radan 84 milyar liraya, artış oranı da % 6,6 ya 
yükselmiştir. 

Yıl içinde gayrisâfi millî hâsılada sağlanan bu 
artış bittabiî fert başına düşen millî gelir üze
rinde de tesirini göstermiş ve 1967 yılında 3.143 
lira olan ferdî gelir 1968 de 3.395 liraya yüksel
miştir. 

Millî ekonomimizin çeşitli sektörlerindeki ge
lişmeler bakımından, yine Devlet istatistik Ens
titüsü tarafından yapılan tahminlere göre 1968 
yılı içinde, tarım ve sanayi sektörlerinde bir yıl 
önceki artış oranları seviyelerine yaklaşılacağı, 
buna karşılık inşaat sanayii, ticaret, ulaştırma 
sektörleri ile serbest meslekler ve hizmetlerde, 
mesken gelirlerinde, Devlet hizmetlerinde, daha 
yüksek artış oranları elde edileceği anlaşılmak
tadır. 

Gayrisâfi millî hâsılamız ile çeşitli faaliyet 
sektörlerinde yıldan yıla sağlanan değişik oran

lardaki bu gelişmelerle birlikte millî ekonomi
miz yapısında da bir değişiklik meydana gel
mekte ve millî gelir içersinde birinci sırayı teş
kil eden tarım sektörü gelirlerinin payı tedricen 
azalmakta, buna karşılık sanayi sektörüne ait pa
yın artmakta olduğu müşahede edilmektedir. Arz 
ettiğim bu gelişmeye göre tarım sektörünün millî 
gelir içindeki payı 1966 da % 32,2 iken 1968 de 
% 28,8 e düşmüş sanayi sektörünün payı ise 
1966 daki % 14,6 oranına karşılık 1968 de % 15,7 
ye yükselmiştir. 

Hem Plân hedeflerine uygun olduğu ve hem 
de memleketimizi, gelişmiş sanayi ülkelerindeki 
duruma yönelttiği için bu müspet gelişmeyi 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu istikametteki 
gayretlerimiz neticesinde gelecek yılların vâki 
bünye değişikliğinin daha da büyük bir hız 
ve kuvvet kazanacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yüksek Heyetinizce 
fde malûm bulunduğu 'üzere memleketimiz, sınai 
gelişmeye büyük bir 'önem vermekle beraber, 
esas 'itibariyle zirai bünyeye dayanmaktadır. 
Bilhasisa tarım üretimi için çok önemli olan arazi 
ve işgücü gibi faktörler bakımından oldukça 
müsait imkân ve şartlara saJhibolmamızsa, üreti
min artırılması yolunda 'çok yönlü gayretler 
sarf edilmesine rağmen, tarım üretimi, diğer ül
kelerde olduğu gibi yurdumuzda da büyük öl
çüde iklim ve Ihava şartlarının tesiri altında kal
makta ve bu ısebeple elde edilen sonuçlar bir 
yıldan diğerine nazaran farklar göstermektedir. 
Nitekim Birimci pes Yıllık Plânda tarım sek
törü için yılda ve ortalama % 4,2 oranında bir 
artış hızı oranının öngörülmüş Olmasına rağ
men, 1966 yılında Plân hedefinin çok üstünde, 
% 11,4 oranınla ulaşılması, 11967 de ise Plân he-
definlden geride kalınması bu durumu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Çeşitli tarım ürünleri 'üretimi bakımından da 
tahminlere nazaran 1968 yılında hububat, tütün, 
şeker pancarı ve incir üretilmenin 1967 yılınlda-
kinden aız olacağı, buna karşılık pamuk, üzüm, 
fındık, iantep fıstığı, 'çay ve narenciyelde bir yıl 
öncekinden üstün sonuçlar alınacağı anlaşılmak
tadır. 

Gelişmiş bir sınai 'ülke olma yolundaki çaba
larımızın en önemlilerinden birini teşkil eden 
sınai 'üretim, müspet ve müstakar gelişme seyri
ne devam etmekte ve Plânda öngörülen hedefe 
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çok yaklaşmış bulunmaktadır. Elde mevcut son 
rakamlara göre 1968 yılı Ocak - Ekim devresin
de, 'bir yıl öncesinin aynı devresine kıyasla ham 
demir, çelik blok, levha, çimento, şişe ve cam 
eşya, kâğıt, şeker ve yünlü dokumada, elektrik 
'enerjisinde, taş kömürü - linyit, demir, borasit, 
ham petrol, benzin ve diğer bir kısım maddder
de önemli oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 

Devlet İstitistik Enstitüsünce yapılan ttaih-
ıminlere nazaran 1968 yılında en yüksek artış 
oranı sağlryan sektör sanayi sektörü olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; çeşitli maddelere ait 
Stoklar ve satışlar bilindiği gibi, ekonomide mey
dana gelen gelişmelerin önemli müşirlerini teş
kil etmekte ve umumiyetle durgunluk devrele
rinde artma temayülü gösteren stoklar ekono
mik canlılık devrelerinde azalmaktadır. 

1968 yılında stoklar, ekonomimizdeki geliş
meye muvazi olarak gerek üretim ve yatırım 
için lüzumlu maddelerin tedariki, gerekse tüke
tim maddeleri bakımından her hangi bir darlık 
ile karşılaşamadığı gibi, aşın bir stok artışı da 
vukua gelmemiştir. 

İç talebi besliyen ve ihracat ile birlikte, eko
nomik gelişmenin kuvveti bir yardımcısı olan 
ithalât ise Ocak - Kasım devreleri itibariyle 
1967 de 622 milyon dolar iken 1968 de % 13 ora
nında bir artışla 702 milyon dolara yükselmiş
tir. 

iç satışlardaki canlılık aynı şekilde 1968 yı
lında da devam etmiş ve Ocak - Ekim devreleri 
itibariyle, 1967 ye nazaran birçok maddelerin 
(satışlarında, değişik oranlarda artışlar meydana 
gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri; kamu 'harcamaları 1968 
yılı içinde genel talep hacminin, arzu edilen 
ekonomik gelişmeye uygun seviyede bulunması
nı sağlıyacak şekilde yöneltilmiş ve 1967 yılının 
Mart - Aralık devresinde 13,4 miilyar lira olan 
Genel Bütçe fiilî harcamaları 1968 yılının aynı 
devresi sonunda % 15 oranında bir artışla 15,6 
milyar liraya yükselmiştir. 

Yurdumuzun süratli ve dengeli bir şekilde 
kalkınması, üretimin çoğaltılması, artan nüfus 
ve ihtiyaçlarla üretim arasındaki dengenin sağ
lanması ve devam ettirilmesi her şeyden önce 
yatıranların geliştirilmesine bağlı bulunduğun
dan, plân ve program hedeflerinde, yatırım har-
camaiarma öncelik verilmekte, kamu sektörüne 

ait harcamaların tesbit ve yönetiminde bu temel 
prensip üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. 

1968 yılı programında, 10,6 milyar lirası ka
mu sektörüne, 8,8 milyar lirası da özel sektöre 
ait olmak üzere 19,4 milyar liralık sabit serma
ye yatırımı yapılması öngörülmüştür. 1969 prog
ramında ise bu miktarlar kamu sektörü için 11,9 
milyar, özel sektör için 10,6 milyar, toplam ola
rak da 22,5 milyar lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yatırımların 1968 yılı içindeki gerçekleşme 
durumuna gelince: Bahis konusu senenin Ocak -
Eylül devresi sonuçlarına göre kamu sektörü 
yatırımları 1967 yılının aynı devresine nazaran 
% 20 ye yakın oranda bir artış kaydederek 6 mil
yar liraya ulaşmıştır. 

9 aylık devre içinde 1968 programında öngö
rülen toplam kamu yatırımlarının % 60 a yakı
nı gerçekleştirilmiştir. Yatırımların genel büt
çeli daireler, katma bütçeli idareler ye iktisa
di Devlet Teşekkülleri arasında dağılışı bakı
mından da 1968 de 1967 nin aynı devresine na
zaran genel bütçeli daireler yatırımlarında % 24, 
katma büteçli dairelerde % 18, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde de % 19 oranlarında artışlar 
meydana gelmiştir. 

Keza, aynı devre içinde, özel sektör imalât 
sanayii yatırımlarında, özellikle kâğıt, kimya sa
nayii, makina imalâtı ve metal dışı mamuller 
gibi faaliyet kollarında büyük gelişmeler olmuş
tur. 

Belediyelerce verilen inşaat ruhsatnameleri
ne göre, 1968 yılının Ocak - Ekim devresinde 
1967 yılının aynı devresine nazaran inşaat ve ko
nut yatırımlarına da kayde değer inkişaflar ol
muş ve bu konu ile ilgili harcamalarda % 23, 
oranında bir artış meydana gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri; 
Bu münasebetle çeşitli sahalarda tatbikine gi

rişilen ve girişilecek olan bâzı projeler hakkın
da da malûmat arz etmek isterim. 

1968 yılı içerisinde TCDD elektrik ve dizel lo
komotifleri projesi, Karadeniz bakır kompleksi 
makina ve teçhizat işleri, Adana, Ereğli ve Ma
latya tekstil f arbikaları, Akdeniz suni gübre 
fabrikası makina ve teçhizatı, Hopa Termik 
Santrali, Keban Barajının bâzı kısımları, Keban 
enerji nakil hatları; Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları ara tevsii projesi ile sintering tesisleri 
ve oksijen fabrikası projesi, Ankara ve istanbul 
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içme ve endüstri suyu tesisleri için lüzumlu boru 
fabrikaları, Ankara, istanbul, izmir ve Erzurum 
radyolarının takviye ve genişletilmesi projesi, iz
mir Rafinerisi madenî yağ tesisleri, Seyitömer 
Termik Santralinin bâzı kısımları, Ankara Hava
gazı Fabrikası ve Gaziantep Çimento Fabrikası 
tevsii projeleri ihale edilmiştir. 

Bunlara ilâveten Seyitömer Termik Santrali
nin diğer kısımları, Petkim stren, polistren, kor-
bon siyahı, sentetik kauçuk projeleri, TCDD 
elektrik lokomotifleri, Batman Termik Santrali 
gibi memleketin ekonomisi için mühim yatırımla
rın ihaleleri yakında yapılacaktır. 

Ayrıca 1969 yılı içinde Boğaz köprüsü ve çev
re yollarının ihale işlerinin tekemmül ettirilmesi 
yolunda kesif çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu 
sene içinde Boğaz köprüsünün ve çevre yolları
nın temeli atılacağını söyliyebilirim. 

7 . 5 . 1968 tarihinde üçüncü Demir - Çelik 
tesisleri ön projesinin hazırlanması için 2 mil
yon 700 bin dolarlık; 9 . 5 . 1967 tarihinde de 
alüminyum tesislerinin inşaası için 62 milyon do
larlık anlaşmalar imzalanmıştır. 

Üçüncü Demir - Çelik tesislerinin istimlâk, 
sosyal tesisler, demiryolu, karayolu ve su tesis
leri projeleri yaptırılmakta, bina etütlerine baş
lanmış bulunulmaktadır. 1969 yılının son üç 
ayı içinde tesviye işlerine, 1970 yılı ortalarında 
da teçhizatın teslimine başlanmış 3 ncü Demir -
Çelik Fabrikası 1972 yılında işletmeye açılmış 
olacaktır. 

Alüminyum kompleksi mevzuunda ise alü
minyum tesislerinin inşaat sahasının tesviyesi 
yapılmış, maden sahasının tesviyesine, sosyal 
tesislerin ve maden yolunun yapımına başlan
mıştır. Bu yıl içinde fabrika binalanmn inşaası 
tamamlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; bu vesile ile biraz 
da yatırımların finansmanı konusu üzerinde 
durmak istiyorum. 

Sınai ve iktisadi gelişmemizi ve aynı zaman
da yatırımları krediler yolu ile teşvik gayret
leri 1968 de de devam etmiş ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankası tarafından özel sektöre açılan sınai kre
diler 1967 yılı Aralık ayı sonunda 1 milyar 43 
milyon lira iken 1968 yılı Kasım sonu itibariyle 
1 milyar 245 milyon liraya yükselmek suretiyle 
% 20 ye yakın bir nisbette artış kaydetmiş, bu

na mukabil, mesken inşaatı kredileri 1967 Aralık 
-1968 Ağustos dönemi içinde 67 milyon liralık 
bir azalma ile 1 milyar 791 milyon liraya inmiş
tir. 

Diğer taraftan Devlet Yatırım Bankasınca 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine açılan toplam 
kredi miktarı, 1968 yılı Aralık ayı sonu itibariy
le 1 milyar 94 milyonu fiilen ödenen yatırım 
kredileri, 919 milyon lirası da işletme kredisi 
olmak üzere 2 milyar 014 milyon lirayı bulmuş
tur. Aym rakam 1967 yılında 1 milyar 478 mil
yon lira idi. 

Değerli milletvekilleri, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin millî ekonomimiz ve yatırım faaliyet
lerimiz yönünden arz ettiği önem aşikârdır. 

Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu üze
re işletmeci kurumlar ve tasarrufçu kurumlar 
şeklinde iki kısma ayrılan iktisadi Devlet Teşek
küllerinin varlıkları toplamı, 72 milyar lirayı 
bulmaktadır. Bu miktarın 31 milyar lirası işlet
meci kurumlara, 41,5 milyar lirası ise tasarruf
çu kurumlara aittir. Bahsi geçen bu teşekkül
lerde 277 000 i işletmeci, 39 000 i de tasarruf
çu kurumlarda olmak üzere 316 000 kişi çalış
maktadır. 

iktisadi Devlet Teşekküllrinin yatırımlarına 
gelince: Bunların miktarı, 1966 da 3 milyar 68 
milyon lira iken 1967 de 3 milyar 83 milyon li
raya yükselmiş ve programlanan yatırımların 
% 98 i gerçekleştirilmiştir. 1968 yılı prorgamın-
da İktisadi Devlet Teşekkülleri için öngörülen 
yatırımların toplamı ise 3 milyar 466 milyon li
radır. Yıl sonundaki fiilî gerçekleşmenin bu 
miktara yakın olacağı anlaşılmaktadır. 1967 yı
lında gerçekleştirilen yatırımların % 75,2 si ca
mia içinden sağlanan kaynaklardan temin edil
miştir. 1969 yılında iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin 4 milyar liraya varacak olan büyük bir ya
tırımı gerçekleştirmeleri programlanmış bulun
maktadır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık ve 
verimlilik esaslarına uygun bir şekilde çalışa
bilmeleri noktası üzerinde de Hükümetimizce 
önemle durulmaktadır. Yatırım, finansman, ça
lışma programları, bütçelerin hazırlanması, bilan
ço ve netice hesaplarının tanzimi, murakabe ve 
muhasebe sistemleri, fiyat ve tarifeler gibi ko
nular incelenerek, gerekli müşterek unsurlar 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, bu kuruluşların büyük bir 
kısmı kârlı seviyede çalışır bir hale gelmiştir. 
Cari kârlar, genel olarak, yıldan yıla artışlar 
kaydetmekte ve bunlann toplamı 1966 da 448 
milyon lira iken 1967 de 656 milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır. Bu miktarın 1968 de 700 
milyon lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 1969 
programında öngörülen cari kârlar toplamı ise 
751 milyon liradır. 

Devlet Yatırım Bankasınca bu teşekkülle
re sağlanan krediler de yıldan yıla artmakta
dır. 1966 da 927 milyon lira olan bu krediler 
1967 de 1 milyar 478 milyon liraya yükselmiş
tir. 1968 yılına ait miktarın 2 milyar 13 milyon 
lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarını 
ve zarar edenlerinin zararlarını finanse etmek 
ve ayrıca esnafa, çiftçiye, meskensiz vatandaşa 
kredi açmakta olan T. Halk Bankası, T. C. Zira
at Bankası ve T. Emlâk ve Kredi Bankası ser
mayelerini desteklemek maksadiyle 1969 yılında 
bütçeden 1 milyar 536 milyon liralık transfer ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, sadece yur
dumuzda değil, ama Dünyanın birçok memle
ketlerde de ömplân gelen ve ekonomik geliş
me üzerinde büyük tesirleri bulunan ödeme
ler dengesine temas etmek istiyorum. 

ödemeler dengesinin bir bölümünü teşkil 
eden dış ticaretimiz, gerek ithalât ve gerekse 
ihracat yönünden plân ve programlar istikame
tinde gelişmektedir. Ancak kalkınmamızın ve 
sınai gelişmemizin süratlendirilebilmesi için 
/bir taraftan ithalâtın diğer taraftan da ihra
catı »daha büyük bir tempo ile artırılması ica-
bettiğinden bu maksadın tahakkukunu kolay
laştıracak çeşitli tedbirlerin uygulanmasına ve 
/bunların yeni tedbirlerle takviyesine devam 
edilmektedir. Yüksek Heyetinizce de malûm 
olduğu üzere geleneksel bünyesi itibariyle daha 
çok tarım ürünlerine ve bunlar arasında da bil
hassa belirli bâzı maddelere dayanan ihracatı
mız içinde, henüz başlangıç safhasında da olsa, 
/bâzı sınai mamullerin, yaş meyve ve sebzelerin 
yer alması, bunların hem çeşidinin ve hem de 
miktarının artan bir seyir takibetmesi, gelecek 
yıllardaki gelişmelerin daha büyük ve daha 
süratli olabileceğine bizi inandırmaktadır. 

Ticaret dengemizdeki fiilî gelişme yönün
den ithalât ve ihracatımız 1968 yılında da daha 

12 . 2 . 1969 O : 2 

önceki yıllar istikametinde bir inkişaf göster
miş ve Ocak - Kasım devreleri itibariyle 1967 
de 622 milyon dolar olan ithalâtımız 1968 de 
702 milyon dolara yükselmiş; ihracatımız ise 
aynı devreler itibariyle 445,2 milyon ve 439 mil
yon lira olmuş böylece dış ticaret açığı 263 
milyon doları bulmuştur. 

1968 programında 835 milyon dolar olarak 
öngörülen ithalâtın elde edilen son muvakkat 
rakamlara göre 1968 yılı sonu itibariyle, 765 
milyon dolar; 540 milyon dolar olarak hesap
lanan ihracatın da 500 milyon dolar seviyesin
de gerçekleşeceği tahmin olunmaktadır. 

Ödemeler dengesinin cari işlemleri arasında 
yer alan ve yurt dışında çalışan işçilerimizin 
döviz gelirleri ile ilgili bulunan kalemler ise 
müspet gelişmesine devam etmektedir. 1967 de 
93 milyon dolar olan bu kalem gelirlerinin, 
1968 sonu itibariyle, geçen yıla nazaran % 18 
bir fazlalıkla, 110 milyon dolan bulacağı anla
şılmaktadır. 

Diğer taraftan yine cari işlemler içinde bu
lunan dış borç faiz ödemelerinin 1967 yılı sevi
yesinde gerçekleşmesi, buma karşılık dış seya
hat ve turizm gelirleri kaleminde lehte bir ge
lişme göstermesi beklenmektedir. 

ödemeler dengesinin arz ettiğim bu kalem
leri ;le diğer kalemlerinde çeşitli istikametler
de meydana gelen gelişmeler sonunda, yıl sonu 
itibariyle, görünmiyen kalemler bölümünün 62 
milyon dolarlık bir fazlalıkla kapanacağı tah
min olunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ödemeler dengesi hakkında yaptığım bu 
açıklamalara son vermeden önce, bununla ilgili 
bir konuya temas etmek ve paramızın dış de
ğerinin düşürüleceği yolunda zaman zaman or
taya çıkanlan rivayetlerin, ihracatımızın bek
lenen ölçüde gerçekleşmesi bakımından menfi 
tesirler yarattığını ve zararlı birtakım spe
külatif hareketlere zemin hazırladığını bilhas
sa belirtmek isterim. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi Hüküme
timizce ihracatın geliştirilmesi ve teşviki konu
suna büyük önem verilmekte ve bu maksatla 
1968 yılında da çeşitli tedbirler alınmış bulun
maktadır. Bu tedbirlerden kısaca bahsetmek 
isterim. 

534 — 



M. Meclisi B : 49 

1. 261 sayılı Kanuna istinaden yayınlanan 
kararnamelerle 78 yeni mamul vergi iadesi sis
teminden faydalandırılmıştır. 

2. ihracatın geliştirilmesi ve teşviki esas
larına taallûk eden 16 . 9 . 1968 tarihli ka
rarname gereğince ihracatçılarımız için yeni 
imkânlar sağlanmış ve 

a) İhracat kredileri ile ihracata taallûk 
eden işlemler her türlü vergi, resim ve harç
lardan istisna edilmiş ve ihracat kredisi % 2 
ucuzlatılmıştır. 

b) Serbest döviz karşılığında yapılacak 
ihracatın finansmanında ihracatçılara se-
lektif kredi fonundan yararlanmak su
retiyle % 3 oranında daha düşük faiz öde
meleri imkânı sağlanmıştır. Bununla birlikte 
masraf karşılıklarının asgari hadde indiril
mesi de temin edilmiştir. 

Bunlardan başka, ihracatı yapacak sanayi
cilere de ihraca yönelen imalâtlarının finans
manında, aynı tedbirlerden faydalanma imkâ
nının verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Keza, vergi iadesi listelerinde yer alan ma
mullerle yaş meyve ve sebze ihracatçılannm 
Genel Bütçeden tesis edilen ihracatı Ge
liştirme Fonundan tanıfenm, pazar araştır
ması ve ilk yerleşme faaliyetleri için uygun 
şartlarla kredi alabilmeleri imkânı temin edil
miştir. 

Diğer taraftan, 1969 yılına ait ithalât Re
jimi karan gereğince ithalâtçılardan alınarak 
Merkez Bankasında özel bir hesapta toplana
cak olan teminatların % 25 i, ihracat projele
rinin işletme kredisi ihtiyaçlarında kullanılabi
lecektir. 

Başlıcalarını kısaca belirtmeye çalıştığım 
bu tedbirlerin yanında ihracata yönetmiş sa
nayi teşebbüslerinin gelişmesi için yatırım in
dirimi, gümrük indirimi, gümrük taksitlendi-
rilmesi ve bu yatırımların yatırımları geliştir
me ve teşvik fonları ile finanse edilmesi; ulaş
tırma endüstrimizin, ihracat ihtiyaçlarımıza 
yeterli bir hale getirilmesi; yaş meyve, sebze 
ve bu ürünler ihracatının geliştirilmesini temin 
için üretim bölgelerinde! gerekli organizasyon 
tedbirlerinin alınması, ulaştırma ve pazarlama 
kuruluşlarının desteklenmesi gibi çeşitli tedbir
lere de ayrıca yer verilmiş bulunulmaktadır. 

1D69 yılında dış ticaretimizin ve bilhassa 
ihracatımızın, ihracatın teşviki gayesi ile alın-
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i mış ve yukanda arz edilmiş bulunan bu ted-
I birler manzumesinin de yardımı ile daha 'büyük 
I bir gelişme göstereceğine inanıyoruz. 
I \Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

I önemli bir konu olarak konsorsiyom faali-
I yetleri üzerinde de durmak istiyorum. 

I Bilindiği gibi, 1968 yılı programının gerek-
I tirdiği dış finansman ihtiyacı 314 milyon dolar 
I olarak tahmin edilmişti. Bunun 100 milyon do-
I lârlık kısmının önceki yıllar zarfında temin 

edilmiş ve henüz kullanılmamış bulunan proje 
I kredilerinden kullanmak suretiyle karşılanma-
I sı ve 214 milyon doların da (ki bu meblâğa 30 
I milyon dolarlık rezerv artışı gayesine, matuf 
I ihtiyaç da dâhildir.) Program {kredisi olarak 
I konsorsiyomdan temini öngörülmüştü. Konsor

siyumun 25 - 26 Ocak 1968 tarihlerinde yapı-
I lan toplantılarında, daha önceki yıllarda oldu

ğu gibi rezerv artışına muzaf finansman tale
bimiz döviz gelirlerimizin, öngördüğümüz mik
tar üstünde tahakkuk edebileceği mülâhazasiyle 
inceleme konusu yapılmamış, program kredisi 
ihtiyacımız 160 milyon dolar olarak tesbit edil
miştir. Üyelerin gerek bu toplantıda, gerekse 
25 Haziran 1968 tarihli konsorsiyom toplantı
sında beyan ettikleri taahhütlere göre, prog
ram kredileri toplamı, bu yıl içinde milletlera
rası Para Fonu ve Avrupa Anlaşmasından sağ
lanan kredilerle birlikte 165 milyon dolara var
mıştır. Bu meblâğın 34 milyon dolarlık kısmı 
borç tecili ve röfinansman şeklindedir. Gene 
aynı dönem için sağlanan proje kredileri top
lamı da takriben 166 milyon dolardır. 1968 yı
lı sonu itibariyle hazırlanan geçici ödemeler 
dengesine göre, bu yıl fiilen kullanılmış olan 
program kredileri 174 milyon ve proje kredile
ri de 118 milyon dolar olarak tahakkuk et-

I mistir. 

1969 yılına gelince : Programımız, dış kay
naklardan temini gerekli imkânları 147 milyon 
doları program ve 150 milyon dolan proje kre
disi olmak üzere 297 milyon dolar olarak tes
bit etmiştir. Söz konusu 150 milyon dolar tu-
tanndaki proje kredileri, evvelki yıllarda te
min edilmiş bulunan kredilerden, 1969 yılı 
içinde beklenen akımı temsil etmektedir. Bi
naenaleyh, bu miktar temin edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla 17 - 18 Aralık 1968 tarihinde 

1 yapılan mutad taahhüt öncesi toplantısında 
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Konsorsiyom'dan sadece program kredisi ola
rak 147 milyon dolar talebedilmiştir. Proje 
kredisi olarak da, yeni projelerimiz göz önün
de bulundurulmak ve gelecek yıllar içinde ge
rekli kredi akımını karşılamak üzere 180 mil
yon dolar talebedilmiş ve Konsorsiyom vâki 
taleplerimizin mâkul olduğunu kabul etmiştir. 
Önümüzdeki Mart sonunda veya Nisan ayı baş
larında kesin taahhüt toplantısında durum da
ha sarih olarak ortaya çıkacaktır. Bununla 
beraber, 17 - 18 Aralık 1968 toplantısında bâzı 
üyelerin kesin açıklamalarına diğer bâzılarının 
da geleceğe muzaf taahhütlerine göre, şimdi
den sağlanan program kredileri aynı nitelikte 
olan borç tahfifleri de dâhil olmak üzere 105 
milyon dolara ulaşmıştır. Buna 1969 da kulla
nılması mümkün bulunan 27 milyon dolarlık 
Milletlerarası Para Fonu Kredisi ve elde edil
mesi umulan diğer taahhütler ve ilâve edildiği 
zaman bu yıla ait ihtiyacımızın tamamen sağ
lanacağı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan konsorsiyom üyelerinin Aralık 
ayındaki toplantıda yaptıkları taahhütlere ve 
açıklamalara göre gelecek yılların projeleri 
için gerekli kredi akımını temin maksadiyle 
talebolunan 180 milyon dolarlık proje kredisi
nin de 150 - 160 milyon dolar civarında gerçek
leşmesi beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Plân ve programlarda tesbit edilen hedeflere 

ulaşabilmek, genel ekonominin istikrar içinde 
gelişmesini sağlamak ve konjonktürde meydana 
gelen aşırı değişiklikleri düzen altına alabilmek 
için bütçe politikası yanında para ve kredi poli
tikasından da faydalanıldığı yüksek malumla
rınızdır. Bu maksatla 1968 yılı içinde para ve 
kredi politikası, diğer malî tedbirlerle birlikte 
ahenkli bir şekilde yürütülmüş ve ekonomideki 
canlılığın devam etmesinde, buna karşılık fiyat 
istikrarının korunmasında etkili bir rol oynamış
tır. 

1968 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına nazaran emisyon hacminde % 11,8 oranın
da bir azalma, buna karşılık para arzında ve 
banka kredileri ile mevduatta artışlar olmuş 
ve bunların oranı para arzında, %17 i, banka 
kredilerinde % 16,6 yi, mevduatta da % 24,9 u 
bulmuştur. 

1968 de para arzı ve kredi hacmi, genel eko
nominin ihtiyaçlarına uygun bir seyir takibet-

miş, arz ve talep dengesini bozmaya müsait bir 
durum yaratmamıştır. Banka kredileri ile Mer
kez Bankası kredileri, kalkınmamızın finansman 
ölçülerine uygun bir şekilde gelişmiş ve kredi
lerin kamu ve özel sektör arasında dağılışı bakı
mından da plân hedeflerine muvazi bir inkişaf 
göstermiştir. Merkez Bankasının kredi politi
kası ise bankalar aracılığı ile ve esas itiba
riyle ekonomik amaç güden faaliyetlerin finans
manına yöneltilmiştir. 

Para ve kredi konusunda 1968 yılının önemli 
bir özelliğini para arzında ve kredi genişlemesin
de emisyonun ikinci plânda kalmasına karşılık, 
mevduat artışının mühim bir rol onyaması ve 
banka kredilerindeki artış oranının Merkez 
Bankası kredilerindeki artış oranından yüksek 
oluşu teşkil etmiştir. Filhakika, 1967 yılı Kasım 
ayında 18,9 milyar lira olan toplam mevduat, 
1968 yılının aynı ayında % 24,9 oranında bir 
artış göstermek suretiyle 23,6 milyar liraya; 
ticari mevduat ise % 34, oranında bir artışla 3,3 
milyardan 4,5 milyar liraya; tasarruf mevduatı 
da % 26 bir artışla 12,9 milyar liradan 16,2 mil
yar liraya yükselmiştir. Arz ettiğim bu artışlar 
hem vadeli hem de vadesiz mevduatı ilgilendir
mektedir. Toplam mevduat içinde tasarruf mev
duatında meydana gelen artışın, çeşitli yönler
den arz ettiği öneme bu vesile ile bilhassa işaret 
etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bundan önceki konuşmalarımda da belirtti

ğim gibi, nispî fiyat istikrarı 1968 yılında da 
muhafaza edilmiş ve toptan eşya fiyatları ile 
geçinme endekslerindeki yükselişler 1967 yılı 
oranlarından geri kalmıştır. Toptan eşya fiyat
ları Şubat ayından itibaren gerilemeler kaydet
tikten sonra, Eylül ayını mütaakıp mevsimlik 
hareketlere uygun bir gelişme seyri göstermiş ve 
Aralık 1963 de, bir yıl öncesinin aynı ayındaki 
326 puvana karşılık 345 puvan olmuştur. 

Elde mevcut rakamlara göre toptan eşya fi
yatları, genel endeksinin 1967 yılı ortalaması 
«322» puvanı, yıllık ortalama artış oranı % 5,2 
yi, buna karşılık 1968 yılı ortalaması «333» pu
vanı, ortalama yıllık artış oranı da % 3,4 ü gös
termektedir. 1968 yılı toptan eşya fiyatları ge
neli endeksindeki artışta, gıda maddeleri ve 
yemler grupu içinde hububat, hayvan mahsul
leri ve hayvan yemleri fiyatları; sanayi hammad-
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deleri ve yarı mamuller grupunda da yakacak 
ve yapı. malzemesi fiyatları diğer madde fiyat
larına nazaran daha etkili olmuştur. 

Ankara geçinme endeksi bakımından, 1067 
yılının 12 aydık ortalaması 317 puvan idi. 1963 
yılı ortalama endeksi ise 330 puvandır. Bu iki 
endeksin karşılaştırılması halinde 1963 yılı ge
çinme endeksindeki artış oranı % 4,1 i bulmak
tadır ki, bu rakam 1967 yılma aidolan % 6,4 ora
nından daha aşağı bir nisbeti ifade etmektedir. 

istanbul geçinme endeksi ise, gerek E on ay
lara gerek yıllık ortalamalara ait rakamların tet
kikinden de anlaşılacağı üzere önceki yıllara kı
yakla daha mutedil bir gelişme göstermh ve 1968 
yılı ortalama yıllık artış oranı, 1968 yılındaki 
% 14 e karşılık % 6,2 olmuştur. İstanbul ge
çinme endeksinin 1968 deki yıllık ortalaması 362; 
1967 deki de 341 dir. 

Arz ettiğim bu rakamların da gösterdiği gibi 
1968 yılı içinde toptan eşya fiyatları ile Ankara 
ve istanbul geçinme endekslerinde, bir yıl ön
cesine kıyasla aşırı sayılabilecek artışlar meyda
na gelmemiştir. 

Altın fiyatlarına gelince : 1968 yılında Al
tın piyasası hareketli geçmiş ve Altın fiyatla
rında bir yıl öncesine kıyakla yükselişler meyda
na gelmiştir. Ancak bu yükselişler, büyük kısmı 
itibariyle, dış piyasalardaki gelişmelerle ilgilidir 
Bilindiği gibi 1968 yılı Şubat ayma kadar 
1 Ons Altının fiyatı 35,20 doları aşmamış iken, 
Mart ayı içinde ortaya çıkan krizi mütaakıp 
1 Ons Altının fiyatı 42 doların üstüne çıkmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Genel ekonomik durumumuzla ilgili olarak 
buraya kadar yaptığım açıklamaları anahatîları 
itibariyle şu şekilde özetlemek mümkündür: 1968 
yılında çeşitli ekonomik faaliyet kollarında de
ğişik oranlarda olumlu gelişmeler olmuş; yeterli 
bir arz ve talep dengesi ve nispî fiyat istikrarı 
sağlanmış ve bu sonuçların elde edilmesinde 
gerek para ve kredi politikası, gerekse kamu ma
liyesi ile ilgili politikalar en yararlı bir şekilde 
yönetilmiş, yatırımlar artırılmış ve Plân da ön
görülen hedefe yaklaşılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1969 bütçesi hakkındaki maruzatım arasın
da kamu idaresinde yapılan çeşitli tanzim ve 
reform çalışmaları ile kamu personeli için ön

görülen tedbirler üzerinde de bilgi vermek is
tiyorum. 

Devlet personel rejimi ile ilgili çalışmalar de
vam etmektedir. Biz Devlet personel rejimini 
yeni bir reform anlayışı içinde düşünüyoruz. Bu 
bakımdan, Devlet Memurları Kanununun ihti
yaçlara en mükemmel şekilde cevap verecek bir 
duruma gelmesi için gayret sarf ediyoruz. 

Devlet Memurları Kanununa ait tadil tasa
rısı söz konusu çalışmalar sona erdikten sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecek
tir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Millî kaynakların imkân ölçüsünde fazla 

miktarda yatırımlara ayrılmasını sağlamak, 
harcama politikasında gözettiğimiz en önemli bir 
ilkedir. Ancak, halen uygulamakta olduğumuz 
bütçe sistemine göre kamu hizmetleri belirli 
programlara bağlanmadığı için hizmetler ara
sında tedahülleri önlemek mümkün olmadıkı gi
bi hizmetlerde plân ilkelerine uygun öncelikler 
de son derece güç bulunmaktadır. Ayrıca, bu
günkü bütçe sistemimiz hizmetlerle ödenekler 
arasında direkt ve doğru bir maliyet ilişkisinin 
kurulmasını sağlıvan tekniklerden de yoksun 
bulunmaktadır. Böyle bir ilişkinin kurulama
ması hizmetler için bazan gereğinden fazla kay
nak ayrılmasına ve dolayısiyle israfa yol açmak
tadır. 

Diğer yandan, bütçe sistemimizin teknikle
riyle yapılan hizmetlerin fizikî sonuçlarını de
netlemeye de imkân yoktur. 

Bütün bu sakıncaları giderecek kamu yöne
timini daha etkili bir hale getirmek amaciyle 
bütçe sistemimizi tüm olarak değiştirmek ve 
bütçelerimizi program bütçe sistem ve teknikle
rine göre hazırlamak için çalışmalara başlamış 
bulunuyoruz. Bütçe sistemimizi geliştirme çalış
maları 5 yıllık bir proje içinde ele alınmış ve 
1972 senesi hedef olarak kabul edilmiştir. Şu 
kadar ki, çalışmalar ve araştırmalar bütçe sis
temimizdeki değişikliğin 1972 yılından daha ön
ce gerçekleşmesini sağlıyacak şekilde yürütül
mektedir. 

Program - bütçe çalışmalarına ilk defa 1968 
yılında başlanılmış olup bu yıl içinde 1969 malî 
yılı içki model olmak üzere Millî Eğitim, Tarım, 
Sağlık ve Sosyal Yardım baikanlıklariyle Maliye 
Bakanlığının bütçesi ele alınmıştır. Bu dört ba-
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kanlık için bugünkü sistemimize göre tanzim 
'edilen bütçeler yanında program - bütçe teknik
lerine göre model bütçeler hazırlanmıştır." Prog
ram - bütçe tekniklerine göre model bütçeler 
hazırlamak için yapılan çalışmalar 1969 yılında 
diğer bakanlıklara da teşmil edilecektir. 

Bu suretle genel ve katma bütçelerimiz için 
kademe kademe program - bütçe tekniklerine 
göre modeller hazırlanarak bütçe sistemimizde 
düşünülen değişiklik gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bütçe sistemimizin geliştirilmesi ve prog
ram - bütçe tekniklerinin uygulanması, bütçe 
idaresinin kısa zamanda yeniden düzenlenmesini 
de lüzumlu kılmaktadır. 

Kamu harcamalarını disiplin altına alan büt
çelerimizi, kalkınma plânının etkili bir vasıtası 
olarak kullanmak ve program - bütçe teknikle
rini uygulamak geniş bir uzman kadrosu ile bir
likte menajman, programlama ve raporlama gi
bi aletlerin de kullanılmasını gerektirmektedir. 

Söz konusu Uzman kadrosunun yetiştirilme
sine fiilen başlanmıştır. Bunun yanında bütçe 
idaremizi yeni metotlara ve tekniklere göre ye
niden düzenlemek amaciyle Maliye Bakanlığı
nın tümü ile ilgili reorganizasyon çalışmaları 
çerçevesinde yapılmakta olan araştırmalar çok 
ileri bir merhaleye ulaşmış bulunmaktadır. 

Reform çalışmaları içinde üzerinde önemle 
durduğumuz konulardan biri de Maliye Bakan
lığı teşkilâtının yeniden düzenlenmesidir. Ma
liye Bakanlığının iktisadi ve malî gelişmenin 
gereklerini daha iyi bir şekilde yerine getirecek 
tarzda (bir bünyeye kavuşturulmasına matuf 
olarak bütüniyle yeniden düzenlenmesi için bir 
müddetten beri başlanmış bulunan çalışmalara 
devam olunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
(Bilindiği giıbi, vergi idaresini düzenleme ve 

vergi yargı sistemini yeni esaslara bağlamak, 
birkaç yıldan beri üzerinde önemle durduğumuz 
konulardandır. 

Gerçekten, değişen iktisadi şartlara uygun 
vergi ayarlamalarını süratle yapma imkânını ve
recek seyyaliyette bir vergi politikasının uygu
lanabilmesi ancak gelir idaresinin yeniden dü-
zenlenebilmesiyle mümkün olabilir. Bu husus göz 
önünde bulundurulmak suretiyle yapılan çalış
malar sonunda düzenlenmiş olan (Vergi idaresi 

reforumiyle ilgili) kanun tasarısı kısa zamanda 
Yüksek Huzurlarınıza takdim edilecektir. Vergi 
idaresinin yeniden düzenlenmesine paralel ola
rak malî yargı sistemini de yeni bir düzene ka
vuşturmak zorunluluğu ortadadır. Bu maksatla 
yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan ve malî 
yargı sistemimizi tamamen yeni esaslara bağlı-
yan vergi mahkemeleri kanun tasarısı da aynı 
şekilde en kısa bir zamanda T. B. M. Meclisine 
sunulacaktır, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Son yıl içinde kamu personeliyle ilgili olarak 
alman bâzı tedbirler üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. 

Bu tedbirlerin başında belediyeler ve Özel 
idareler personeline % 10 ve % 15 oranında 
avans verilmesini öngören kanunun çıkarılma
sı gelmektedir. Bu suretle geniş bir memur ve 
hizmetli zümresi nisbeten daha iyi hayat şartla
rına kavuşturulmakla beraber bu zümre ile ge
nel ve katma bütçeli daireler memur ve hizmet
lileri arasındaki fark da kaldırılmış bulunmak
tadır. 

Bu sene getirmiş bulunduğumuz diğer bir 
tedbir de hizmetli adı verilen ücretli personelin 
hastalık ve tedavi giderleriyle yıllık izin hakla
rına mütaalliktir. Halen genel ve katma bütçeli 
dairelerde yüzbinden fazla ücretli personel ça
lışmaktadır. 

Bilindiği üzere hizmetliler yıllık izin süreleri 
ve tedavi giderleri bakımından maaşlı memurla
ra nazaran farklı bir statüye sahiptirler. Aylıklı 
memurların hastalık ve tedavi giderleri Devletçe 
ödendiği halde hizmetfliler bu imkândan mah
rumdurlar. Devlet Memurlan Kanunu esas iti
bariyle genel ve katma bütçeli dairelerde çalışan 
memurlarla hizmetliler arasındaki farkı kaldır
mış olmakla beraber, bu kanunun malî hüküm
lerinin henüz yürürlüğe girmemesi sebebiyle, iki 
grup personel arasındaki fark da devam etmek
tedir. 

Kamu idaresinde çeşitli zararlı neticeleri olan 
bu farklı durumu kaldırmak üzere Devlet Me
murları Kanununun malî hükümleri yürürlüğe 
girinceye kadar geçici bir tedbir olmak üzere 
1969 yıllı genel Bütçe Kanunuyla hizmetliler hak
kındaki 15 günlük yıllık izin müddetini bir ilâ 
beş yıllık hizmeti bulunanlar için 20 güne, 5 yıl
dan fazla hizmeti olanlar için de bir aya çıka-
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nlması ve tedavi giderlerinin de diğer memur
larda olduğu gibi Devletçe ödenmesinin kabulü
nü Hükümet olarak teklif etmiş bulunmakta
yız. 

Bu teklif Yüksek Heyetinizce tasvibe maz-
har olduğu takdirde 100 binden fazla kamu per
sonelini ilgilendiren önemli bir mesele de halle
dilmiş ve yıllar yılı devam eden eşitsizlik böyle
ce giderilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1968 yılında emekli, dul ve yetimlerle İstik

lâl madalyası sahiplerini ilgilendiren malî ted
birler yönünden Hükümetimizce kesif çalışma
lar yapılmıştır. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarının müsavatını 
sağlamak maksadını güden kanun T. B. M. Mec
lisince kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetçe hazırlanmış bulunan bu kanun 
ile; 

30 yıl hizmet ifa eden asker, sivil bütün işti
rakçilere % 70 üzerinden aylık bağlanması ve 
bu nisbetin, 30 yıldan fazla beher hizmet yılı 
için % 1 artırılarak % 80 e çıkarılması, 

1950 yılından evvel bağlanmış ve 669 sayılı 
Kanunla rütbe, derece ve kadro aylığı itibariyle, 
1 . 1 . 1950 tarihindeki emsalleri seviyesine ge
tirilmiş aylıklarla bu tarihten sonra bağlanmış 
emekli, dul ve yetim aylıklarının son rütbe, de
rece ve kadro aylıklarına göre yükseltilmesi, 

Ayrıca 30 yıl hizmet için % 70 üzerinden ay
lık bağlanması hakkındaki hükmün bundan önce 
kendilerine aylık bağlanmış bulunan bütün sivil, 
emekli, dul ve yetim aylıklariyle 2 Ağustos 1960 
tarih ve 42 sayılı Kanundan önce emekli maaşı 
bağlanmış bulunan asker, emekli dul ve yetim 
aylıklarına da uygulanması, 

Ve en önemli hüküm olarak da barem, teşki
lât, kadro ve sair kanunlarla aylıklarda yapıla
cak yükseltmelerin emekli, dul ve yetim aylıkla
rına uygulanması suretiyle bundan böyle gerek 
emekli rejiminin değişmesinde ve gerekse per
sonel aylıklarının yükseltilmesinden dolayı 
emekli, dul ve yetim aylıkları arasında yeniden 
eşitsizliklere meydan verilmemesi, 

Ve ayrıca Hazineden aylık alan 80 bin civa
rındaki emekli, dul ve yetim aylıklarının, T. O. 
Emekli Sandığına devri suretiyle bu aylıkların 
da Sandıkça ve çekle ödenmesi temin edilmiştir. 
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s Emekli, dul ve yetimlerle ilgili mühim bir ko
nu da bunlar için hastalık ve tedavi giderleri ba
kımından, Devlet memur ve hizmetlilerine para
lel bir sistemin kabulü mevzuudur. Emekli, dul 
ve yetimlerle ilgili meseleleri kamu personeli ile 
ilgili tüm problemler içinde ele alan ve emekli, 
dul ve yetimlerin hayat şartları ile yakından 
ilgilenen Hükümetiniz bu konu üzerinde de has
sasiyetle durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük 

fedakârlıkları olan fakat buna rağmen yıllarca 
ihmale uğrıyan aziz milletimizin kahraman ev
lâtları istiklâl Madalyası hâmillerine şeref ay
lığı bağlanması Hükümetimizce kararlaştırılmış 
ve hazırlanan tasan 24 Şubat 1968 tarihinde ka
nunlaşarak istiklâl Madalyası sahiplerine ayda 
300 lira şeref aylığı bağlanması ve bunların 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası iç 
hatlan taşıtlannda ücretsiz seyahat edebilme
leri, Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edil
meleri kabul edilmiştir. 

Bu kanuna göre Ocak 1969 sonu itibariyle 
18 125 istiklâl Madalyası hâmiline aylık bağlan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi kesinhesap sonuçlan alınan 1967 malî 

yılı ile 1968 malî yılının 10 aylık dönemine ait 
uygulama sonuçlan ve tetkiklerinize arz edilmiş 
bulunan 1969 malî yılı Bütçesi hakkında bilgi 
arz edeceğim. 

1967 malî yılı genel bütçe uygulaması 
Kesinhesap sonuçlarına göre genel bütçe 

ödenekleri toplamı, 
9 milyar 620 milyon lirası cari, 
2 milyar 674 milyon lirası yatmm, 
7 milyar 613 milyon lirası sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 
19 milyar 907 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu ödeneğe dayanılarak yapılan harcamalar 

ise, 
8 milyar 830 milyon lirası cari, 
2 milyar 417 milyon lirası yatınm, 
7 milyar 247 milyon lirası sermaye teşkili ve, 

transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 
18 milyar 494 milyon liraya ulaşmıştır. Aynı 

devre içinde; vergi ve vergi dışı gelirlerle özel 
gelir ve fonlardan, 

16 milyar 991 milyon lira, 
iç istikrazdan 500 milyon lira, 
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Dış kredi kaynaklarından 1 milyar 101 mil
yon liralık, 

Genel bütçe geliri tahsil edilmiştir. 
Bu suretle gelir ve gider rakamdan arasında 

ortaya çıkan gelir fazlası takriben 98 milyon 
lira olmuştur. Böylece 1967 malî yılı genel büt
çesi bütün iddialar hilâfına açık ile değil, fakat 
98 milyon lira fazlasiyile kapatılmış bulunmak
tadır. 

1968 malî yılı Genel Bütçesi uygulamalarına 
gelince : 

1968 malî yılı 31. Aralık 1968 tarihi itibariyle 
genel bütçe ödenek toplamı, 

10 milyar 406 milyonu cari, 
2 milyar 603 milyonu yatırım, 
9 milyar 9 milyonu sermaye teşkili ve trans

fer harcamalarına aidolmak üzere, 
22 milyar 18 milyon liraya ulaşmıştır. 
Malî yıl başında bütçe ile verilen ödenek 21 

milyar 612 milyon lira olduğuna göre 10 ayllık 
uygulama döneminde ödeneklerde çeşitli kanun
larla sağlanan 406 milyon (liralık bir artış mey
dana gelmiştir. 

Aynı dönemi içinde genel bütçede yapılan 
harcamalar için de, 

7 milyar 661 milyon lirası cari, 
2 milyar Q6 milyon lirası yatırım, 
7 milyar 266 milyon lirası sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları olmak üzere, 
16 milyar 993 milyon liraya ulaşmıştır. 
1968 malî yılı gelir bütçesi uygulama sonuç-

ılarına gelince, 
1968 malî yılının 10 ayı zarfında, 
— Vergi gelirlerinden 13 milyar 426 milyon 

515 bin 583 lira, 
— Vergi dışı normal gelirlerden 803 milyon 

391 bin 453 lira, 

— Özel gelirler ve fonlardan 1 milyar 760 mil
yon 30 bin 286 llira olmak üzere topluca 15 mil
yar 989 milyon 937 bin 322 liralık tahsilat ya
pılmıştır. 

Bu duruma gör 1968 malî yılının ilk 10 ayı 
içinde, genel bütçe gelir tahminlerinin (% 70,20) 
si realize edilmiş olmaktadır. 

Biraz önce açıkladığım gibi 1968 yılının ilk 
10 aylık fiilî harcama ve tahsilat rakamları mu
kayese edildiğinde gelirlerin harcamalara kıyas
la daha düşük bir tempoyla seyrettiği görülmek
le beraber, hemen kaydetmek isterim ki, bir ta
raftan Hükümetçe geçen Aralık ayı ortasında 

alman geniş mahiyetteki tasarruf tedbirleri, be
ri taraftan T. B. M. Meclisince kabul buyurulan 
500 milyon liralık istikraz kanununun bahşetti
ği imkânlarla sene gayesi itibariyle 1968 yılı 
Bütçesinde de dengeli bir gerçekleşmenin temi
nine gayret sarf edilmektedir.. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de 1969 malî yılı Bütçe tasarıları üze

rindeki mâruzâtıma geçiyorum : 
Genel bütçe tasarısının Bütçe ve Plân Karma 

Komisyonu ile Yüksek Senato Umumi Heyetin
de yapılan değişikliklerden sonraki şekli ile : 

Cari harcamalar için, 11 milyar 126 milyon 
097 bin 409 flira, 

Yatırım harcamaları için 2 milyar 916 milyon 
397 bin 043 lira, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de, 

11 milyar 654 milyon 481 bin 705 lira olmak 
üzere, 

Topluca 25 milyar 696 milyon 976 bin 157 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Katma bütçeler de hesaba katıldığı takdir
de konsolide Devlet bütçesinin ödenekler top
lamı 26 milyar 668 milyon 323 bin 317 liraya 
ulaşmakta ve bu miktarın, 

12 milyar 405 milyon 916 bin 518 lirası cari, 
6 milyar 938 milyon 445 bin 053 lirası ya

tırım, 
7 milyar 323 milyon 961 bin 746 lirası da 

sermaye teşki l ve transfer harcamaları ile ilgili 
ödeneklere ait bulunmaktadır. 

1969 malî yılı konsolide Devlet bütçesi için 
teklif edilen ödenek miktarının 1968 malî yılı 
konsolide bütçesine nazaran arz ettiği mutlak 
ve nispî artışlar şöyledir : 

Cari harcamalarda, 1 milyar 030 milyon 364 
bin 327 lira tutarında ve % 8,83 oranında, 

Yatırım harcatmalarında, 762 milyon 476 bin 
959 lira tutarında ve % 9,48 oranında, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
ise 1 milyar 845 milyon 373 foin 848 lira tutarın
da ve % 36,89 oranında, ki toplam olarak 3 mil
yar 638 milyon 215 bin 134 lira tutarında ve 
% 15,68 oranında olmuştur. 

Toplam ödenek miktarındaki artış geçmiş 
yıllardaki artış oranlarından daha yüksek bir 
seviyede bulunmaktaidır. Bu gelişmeyi doğuran 
faktörler arasında bütçede gayrisâfilik ilkesini 
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bozmamak amaciyle Şeker Fabrikaları T. A. Ş. 
ve Tekel Genel Müdürlüğü gelirlerinin gelir büt
çesine gayr isaf i olarak alınması ve bu kuruluş
ların destekleme mubayaaları dolayısiyle yapa
cakları harcamalar için güder bütçesine '550 mil
yon tultannda ödenek konulmuş olması başta 
gülmektedir. 

Diğer Mır faktör de gider bütçesinin sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları bölümlerinde yer 
allan, «geliştirme fonları» na daJha fazla ağırlık 
verilmesidir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gelişme 
carileri olarak nitelendirilen Millî Eğitim hiz
metleri içinde önemli yer tutan üniversitelerin 
cari harcamalariyle Tarım Bakanlığı harcama
larında geçen yıla nazaran % 16 nm üzerinde 
artışlar kaydedilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda okuyan öğ
rencilere ayda 250 lira verilmekte olan bursla
rın 350 liraya, orta ve lise (seviyesindeki meslekî 
ve teknik okul öğrencilerine de ayda 200 lira 
olarak verilen burs miktarının da 250 liraya çı
karılması hükümetimizce kararlaştırılmış ve Ka
sım 1968 ayından itibaren uygulanmaya başlan
mıştır. Parasız yatılı öğrencilerin yiyecek ve 
giyeceklerini bütün okullarda aynı ölçüler dâ
hilinde iyileştirici mahiyette tedbirler alınmış 
ve üniversite kantinlerinde öğrencilere daha (ka
liteli yemek yedirilmesini sağlamak için 1969 
yılı Bütçesindeki bu nevi (tahsisatlar ve yardım
lar bir misli artırılmıştır. 

Ayrıca üniversite öğrencilerinin tamamının 
yurtlarda barındırılmasını temin malksadiyle kre
di ve yurtlar kurumuyla öğrencilere yurt yap
tırmak için teşebbüse geçen derneklere yapılan 
yardımlar bu sene artırılmıştır, bu yardımların 
1969 malî yılında daha da artırılması öngörül
müş bulunmaktadır. 

Millî Savunma ve Emniyet hizmetleriyle 
Sağlık hizmetleri için bütçeye konan toplam öde-
neklerdeki artış % 12 ilâ % 13 civarındadır. 

Bunların içinde millî Savunma giderlerinin 
genel bütçe toplamına olan oranımın % 22 oldu
ğu göz önünde tutulursa % 13 lük bir artışın 
genel bütçedeki harcamaların genişlemesini bü
yük ölçüde etkileyeceği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

1969 malî yılı genel bütçe gelirlerine gelin
ce; 
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— 21 milyar 249 milyon 242 bin 241 lirası 
vergi gelirlerine, 

— 1 milyar 132 milyon 122 bin 541 lirası ver
gi dışı normal gelirlere, 

— 2 milyar 116 milyon lirası özel gelirler ve 
fonlara aidolmak üzere topluca : 

24 milyar 497 milyon 364 bin 782 lira tahmin 
olunmuştur. 

Katma bütçeli idarelerin 971 milyon 347 bin 
160 İra olarak tahmin olunan özıgelrleri de dik
kat nazara alındığından, 1969 konsolide Devlet 
bütçesi gelirleri tahmini 25 milyar 468 milyon 
711 büı 942 Iraya ulaşmaktadır. 

Bu duruma göre 1969 yılı konsolide Devlet 
bütçesi gelir tahminleri, 1968 malî yılı gelir tah
minlerine naızaran 3 milyar 788 milyon 608 bin 
780 lira tutarında ve % 17,4 oranında bir artı
şı temsil etmektedir. Mezkûr fazlalık, genel büt
çe gelirleri tahminlerinde yer alan 3 milyar 804 
milyon 162 bin 30 liralık artışın ve katma büt
çeli idareler gelirlerinldeki 22 milyon 345 bin 
324 liralık cüzi bir eksilişin sonucu olarak orta
ya çıkmaktadır. 

Genel bütçe gelir tahminlerimde yer alan 
3 milyar 785 milyon 153 bin 547 I ra tutarında
ki fazlalık ise simidi arz edeceğim gelir katego
rilerine ait artış ve eksilişlerin muhassalasını 
ifade etmektedir. 

Buna göre : 
— Vergi gelirlerinde 3 milyar 948 milyon 

242 bin 241 ve vergi dışı normal gelirlerde 226 
milyon 228 bin 631 liralık bir artış öngörülmek
te; özel gelirler ve fonlarda ise 389 milyon 317 
bin 325 Iralık bir eksiliş beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sırası gelmişken umumiyetle «Gelirlerimiz» 
ve vergi politikamız ile 1969 yılı bütçesinin ge
rekli kıldığı ek finansman ihtiyacını temin 
zımnında ihzar ve T. B. Millet Meclisine takdim 
kılmış olduğumuz tasarı hakkında maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

1969 yılı bütçemizin tahminleri ve sütrüktü-
rü üzerinde hemen, hemen iki aydan beri Yüce 
Parlâmentomuzun çatısı altında çeşitli istika
mette görüşler izhar edilmiştir. Bu görümleri, 
benimsediğimiz vergi politikasının temel çerçe
vesi içinde, değerlendirmeye çalışacağım: 

Evvelemirde şunu ifade edeyim ki, 1969 yı-
| İma ait gelir tahminlerimizin, iktidara geldiği-
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milden bu yana üzerine t.drcdiğbrda de^gdb eko
nomik gelişmenin devamım tezdin Akı ^Cıkbi 
bütün özellikleri ta^ıdbğma inan; yor as, 

Muhterem arkadas/ay, 
Vergi talısil.ltmlmr, gkAn'o^cA: IAA::.:. -k ._•;..:-

üşmeler, hiçbir müdabakye • Ari^ ka^-vyakv;:; o 
en yeni teknik ve nAolAr k^kanArA- o / r cA-
lo, t e A ü edilmektedir. 7aVAnA:AA'- bvna';AyA, 
bu. gelişme trenlderi üzerkK A'iAlnakb1 . k.:.\ Bu 
sebeple, öngörülen. arhj A::ki:/v -\-r-i ;y. • "•' n na-
yi, genellikle çok a^ olmakta ;'r-.\ I.Arv- l', -e-
îaker gedir bütçe d. rr /yAv rdar.*vA1,. " A' ?:,•'''• 
lerlo kar^lastığürni;/. da kr-, m, ı/dmA •; •:.;-•-d ••' 
Nitekim, bir Tekel S a v a n a V-vdk vo LiA"-A 
safi hâsılatı ile, Şeker İdAdkA V e r d i AAbbbı, 
ydlardan beri genellikle bütçe tahrAdoAA'i A-
tında seyretmekte YO ey;7-. kere roalî vb so'p.u 
açıklarının fjebebini teAdl ?•:':>:-Ad'-A-o B"^.y^':d 
bir problem elaonk kekren AbAo yo -̂o-nv- A:VA 
larmda Hafine alacaklardıÎ-a do' ,roa-o eko7.o-'-A 
nin cAel kosminden. bü.yiik "lebde tab;d? oI'/'i-T'a 
meblâğların, genrd büfceeyr irodkal e d n ' b - ^ dol 
önlemektedir. En dnon.n, gelir 'kbıyc-AAo. ı"^ 
lişîdooitıd.e duraklamalar okAğn. yoA-rAA. iddi
ayı tekzip edecek maliyettedir. 

Ancak, tahdl edilmekle birlikte genel bidçe 
imkânlara içinde k«dkır>dmTyad bu para-ırm 'A-
ramumm hanedi lnod-b ' -r-Y:roktiAi do :'-odA:\ 
İ'-:te bu maksatla bira^ ön^e kaydettiğin, ü^erc 
Tekel idaresinin ve Şeker RirHkb dr\ v-.:lı.î Hb?-
yelerinin düzeltilebilmek, için, ln6') yd.ı. hü.tce 
tasarımızda gerekli rermaye transferi tedbirleri 
pilmmış ve 550 milyon lira tutarında bir ödenek 
bütçeye konulmuştur. 

Şu halde, 1969 yılı bütçe uygulamalarında, bu 
iki idareden yapılacak vergi tahsilatı yönünden 
bir gerileme .SCE komi.su olrruyacaktır, Bu nok
ta, vergi tahminlerindeki gelişme ve gerçekleme 
oranları hesabedilirken, büyük bir A:.eo ka-
rmnmaktadır, Mikaode edeooTnA iv, dov;'1 -"o 
müşahhas olarak crA.ya '"'-".--sak iAk>->- -'"•"•: 

1D68 yjk'Kİa rakkoo Aobd "-akldeA. »"o :'l"ill 
vergi tahımnleAA, rAAyo ^Av;.. ılAı 1-"07 V1-
3ı»?.d.a ya^ oııAır. Bo Ab'AA'o -.-•; A". ••••-:.. .-b̂ .--«-'.'•_ 
larak balkkva ta'r-i.l oAA< v .-AAo A o_--.: i o;o 
makî dener:.?, t a n a -A-VÎ: - .v ;̂;: • r-\ - y v %;:.. <d ;' "-
ckırak gcrçekko;oi<dA'. Ayrak r o roAk b-; V'.:̂ A' 
İda-eıme kîtikal ederi vov-:'.:. ı-g'kv^ J.;'.--v. .- '-'. 
idinde bıılnu.dRğ-71 maîî ir.;ki«.).ı,ıb':d?klv!' f>-d:«.-T.jyb::, 
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. Iba^ii-oys cdönerje:'ii-iir. kjiiıekİM bu bah.aetii-
\ ğ.b;.' b.';vün*ia\u.an IDüG.yjl-nda, 2 milyar 400 mil-
j >"-a bra ye:/iuc, 1 milyar 400 milyon lira tahsil 
I tıJi-o'dl-vd-'di:,'. Aradaki 1 ni lyar liralık farlî, 
I ak:,:an tedbirler ^ayedndo, I06:) yûm^a, bir 
I g'b'Aoarirı, sornif;;* oîmaban, yani her bangi bir 
i r-:ir>.>. i.ın,de cd-meden Jiia^i^oye ödenebileeekbiv, 
j AJ, bjba;ba gclh::;:e c::a:daniii"i .he3Pj;ılam^asında, 
; ,,., ,...:?....,-,Tı.^ ]v-aa]0 almmanı gerek.\;ek;;odn\ Kısa-
j cav?, katay.', r;e r'"elv..ol n:arkkoIcri ile ilgili patıç-
j b-;:"a vf; ne d?, bv. ^^addelorin vergi tahminlerin-
\ do arıvnamak bb-am^;dir. 
i Sayın milletvekilleri, 
I 1989 yılı gelir bütçemizin yapısı kurulur-
\ ken bir yandan 1968 yılında konsolide bütçe 
i gelirlerimizin gösterdiği gelişme seyri üzerinde 
I hassasiyetle durulmuş, öte yandan, 1969 yılı 
I için alınabilecek vergi tedbirleri de dikkatle 
I gökulen geçirilmiş ve bunlardan bâzılarına, ha-
; len Yüce Mecliste müzakere edilmekte olan ka-
| nun tasarısında yer verilmiştir. 

i Bu tedbirler manzumesi, normal gelişme dı-
• şmda takriben 1 milyar 600 milyon lira civa-
; unda munzam bir hasılatı ifade etmektedir. Bu 
\ itibarla vergi kanunlarındaki değişiklikten ge-
I lecek olan bu meblâğ hesaba katılmadan, gelir 
I tahminleri üzerinde yapılacak bir değerlendir-
• nıe, bizi yanlış sonuçlara götürü. Zira bahset-
i tiğim tedbirlerden beklenen 1 milyar 600 mil-
j yon liraya 1969 yılı gelir bütçesi tasarısında 
I yer verilmiştir. Bu sebeple vergilerdeki gelişme 

oranları, mütevazi ve gerçekçi bir harekter gös-
j termektedir. 
I 
J 

i Bu izahatın ışığı altında kesin olarak ifade 
I edebilirim ki; 1969 bütçe tahminlerinde Vasıta-
İ sız vergilerin gelişme oranı % 16,8 yerine 
[ % 10,9 dur. Vasıtalı vergilerin gelişme hızı 
! % 25,9 olmayıp % 15 tir. Toplam vergi gelir-
i leri bakımından artış oranı ise, % 22,8 değil 
I sadece % 13,5 tur. 
! Muhterem arkadaşlarım; 
; 19Ö9 yılı ek finansman ihtiyacı konusuna 
\ geçmeden önce tasarruf bonoları üzerinde bir 
; nebze durmak istiyorum. 
i Bilindiği gibi 930 sayılı tasarruf bonoları 
i ihracı hakkındaki kanun, bu mecburi tasarruf 
; m.üeı^esesinm ilk statüsünde gösterdiği bütün 
: boşkık ve aksaklıkları bertaraf etmiştir. Şöy

le ki: Tasarruf bonoları nâma muharrer hale 
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getirilmiş, tedavülleri önlenmiş, istisna haddi, 
ücretlerde fiilen 1 366 liraya çıkarılmış ve böy
lece aşağı gelir grupları için önemli bir gelir 
ferahlaması sağlanmıştır. 

Tasarruf bonoları ile alâkalı değiştirme iş
lemlerine ve yeni uygulamaya gelince; 930 sa
yılı Kanunun birinci maddesi, malî yıl içinde 
yapılan tasarruf bonosu ödeme ve kesintilerine 
ait bonoların mütaakıp malî yılda verileceğini 
öngörmüş bulunmaktadır. Bilindiği gibi 930 sa
yılı Kanun 29 . 2 . 1968 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanuna istinaden kurulacak ta
sarruf bonoları tevzi mekanizmasını düzenle
miş olan tüzük, kısa zamanda hazırlanarak ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olmak 
üzere Danıştaydan çıkarılmıştır. 

Bu duruma göre, 1.968 malî yılı içinde ya
pılmış bulunan tasarruf bonosu ödeme ve ke
sintileri karşılığmdaki tasarruf bonoları 1969 
malî yılında verilecektir. Bu itibarla tasarruf 
bonoları tevziinde her hangi bir gecikme söz 
konusu değildir. Tasarruf bonolarının istihkak 
sahiplerine verilmesinde Ziraat Bankası görev
lendirilmiş olup Mart ayında tevziata başlana
caktır. 

930 sayılı Kanunun yürürlüğünden evvel 
alınmış bulunan tasarruf bonolarının yeni tasar
ruf bonoları ile değiştirilmesi hususuna gelince: 

930 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
değiştirmenin bir tüzükle düzenleneceğini ve 
Maliye Bakanlığının yapacağı ilânı takiben ge
çecek iki yıl içinde tamamlanacağını hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Değiştirme işlemleriy
le ilgili olarak bütün hazırlıklar Maliye Bakan
lığınca yapılmıştır. Değiştirme esaslarını tes-
bit eden tüzük tasarısı, Danıştay Birinci Dai
resince kabul edilmiş olup Genel Kurula sevk 
edilmesi beklenmektedir. 

Bu konu üzerindeki çalışmalarımız tamam
landığından Mart ayında değiştirme işlemlerine 
geçilebilecektir. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Müsaadenizle şimdi 1969 bütçesinin göster

diği finansman ihtiyacının karşılanması amaciy-
le hazırlanmış bulunan ve aynı zamanda vergi 
kanunlarında reform karakterinde bâzı değişik
likleri öngören kanun tasarısı hakkındaki mü
talâalara değinmek istiyorum. Bunları genci 
ve özel mahiyette olmak üzere iki grupta top
lamak mümkündür: 

1. Genel mahiyetteki tenkidler, 

2. özel karakterde olanlar, 

Finansman tedbirlerine karşı yöneltilen ge
nel karakterdeki tenkidler, vergi idaresi re
formunun gerçekleştirilmesi suretiyle vergi 
zıyaı probleminin halledilerek, gelir ha
sılatının artırılabileceği noktasında toplan
makta ve tasarı haline getirdiğimiz ted
birlerin reform mahiyetinde olmadığı ile
ri sürülmektedir. Diğer taraftan tarım 
sektöründe mevcut büyük vergi rezervinin kul
lanılmasından kaçınıldığı da sık sık ifade edil
mektedir. 

Hükümet gerek Vergi idaresinin ve gerekse 
tarım kazançlarının vergilendirilmesi konula
rında hiçbir hususu ihmal etmemiş olmak için 
daima, kesif bir faaliyet içinde bulunmuştur. 

Tarım kazançları konusunda Bakanlığımda, 
ciddî araştırmalar yapılmış; tarım ve tarım 
dışı sektörlerin vergi yükleri, gayrisâfi millî 
hâsıladaki paylan ile artış oranları üzerinde 
durulmuş ve filhal tarım gelirlerinde muayyen 
bir miktar vergi rezervi bulunduğu tesbit edil
miş olmakla beraber, tarım sektörünün, âdil 
bir vergilendirme muvacehesinde, mübalâğalı 
bir kaynak olarak gösterildiği de ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylarınıza su
nulmuş olan kanun tasarısında oylama işlemi 
bitmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Zirai sektörde büyük vergi re
zervi görenlerin, şunu hiçbir zaman unutmama
ları lâzımdır: Türk köylüsünün istikrarlı kal
kınmamızdaki payı zaten bir hayli yüksektir. 
Bu yük, köylü vatandaşlarımız tarafından kâfi 
derecede hissedilmektedir. Bu itibarla, zirai 
kazançlar vergisinin fakir köylü tabakalarına 
kadar indirilmesini ve yayılmasını asla düşün
müyoruz. 

Bizim kanaatimizce köylülerimiz, gelişmek
te olan Türk Millî Sanayiinin muhtaoolduğu 
geniş ve dinamik talebi yaratacaklardır. Türk 
sanayii bu talebin içinde var olacak, fakirlik 
bu talebin içinde yok olup gidecektir, 

— 543 — 
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özel mahiyetteki tenkidlere gdinoo : 
Kurumlar Verdisinin artırıTma.'inin Gorroa-

ye birikimine ve kururnla'prıa hareketine engel 
olacağı ve vergi emniyetini azaltacağı bârı e v 
relerce mütalâa edilmektedir. Buna kısa Lir 
tahlille cevap vermek is tiyoram. 

Ne gelişmiş ülkelerde ve ne de az gelişmiş 
ülkelerde kurumlaşma hareketi tok basına, baş
ka bir ifadeyle, mücerret bir gaye olarak mü
talâa edilmemektedir. klemkke timiz b in ku
rumlaşmanın başlıca üç hedefi vardır: 

1. Vergi emniyetinin sağlar? r:; arı, 
2. Karma bir yapıyla işiiyon ekonomimizde 

gelıişme hedeflerine ulaşmak bakımından özel 
sektörün kamu kesimine .»'öre şümul ve etkisi
nin artırılması, 

3. Türk ekonomisinin gelişme istikametine 
olumlu tesirler yapabilecek seviye ve karakter
deki yatırımların artırılması. 

Getirdiğimiz tasarı bu 3 hedefe de ulaş
mamızı kolaylaştıracak bir yapı göstermekledir. 

'Sermaye piyasasının teşvikle iMli kannıı ta
sarısı ile birlikte mütalâa edildiği sarkan Ku
rumlar Vergisi nispetlerinin artrrılroar,ı:r*]o. ger
çek değeri şudur: Aile tipi anonim şirketler her 
halükârda daha düşük seviyede vergilendiril-
mek suretiyle cazibelerini muhafaza edebilecek
lerdir. Kaldı ki, Kurumlar Vergi-ti tatbikatında 
kaza organlarından sadır olan iotihadlara göre, 
dağıtılmamış kurum kazançlarının, aile tip ano
nim şirketlerde dağıtılmış kurum kazancı gibi 
vergiye tutulması gerektiği takarrür etmiş bulun
maktadır. Bu tatbikat sermayeyi ürkütücü bir 
karakter arz etme tehlikesi göstermektedir. Ge
tirdiğimiz vergi tadilâtı bunu da bertaraf ede
cek tedbirleri ihtiva etmektedir. Böylece, kapalı 
anonim şirket tipi de bugüne kadar gösterdiği 
gelişmeyi rahatlıkla devam ettirebilecek ve do-
layıısiyle vergi emniyeti yönünden kurumlaşma
nın sağladığı faydalardan vazgeçilmiş olnııya-
caktır. 

Halka açık anonim şirketler kuralmasmm 
teşviki bir yandan büyük ölçüde önel İAT^J-
büs eliyle sermaye birikimi ve binnotke yatı
rımla, öte yandan da vergi ranuıınanm arlırıl-
masiyle ilgili olup ilânımızın genel ekonomik 
büyüme stratejisinde örremîi ba- yor i:^;ü et
mektedir. Bu itibarla bu konuda •niüL./aann 
maruzatta buiuraakta fayda mülâhaza o t-••ek
teyim, 
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Sayın Milletvekilleri, 
Şormayeniıı birikmedi kadar bunların hangi 

yatırım sakalarına talııis edileceği meselemi de 
artık ekonomimiz için önemli olmaya bağlamış
lar. Türkiyor.alz mürerrot sermaye biriktirme 
gayretleri safkanını aşmış bulunmaktadır, için-
rie yaşadığım.*?; devrede sermaye birikim potan-
i'iyrobım, oklnkoa tatminkâr bir seciyeye gel
diği mrlûmu±ni3:.lrr. 

Ciridi mesele, ba fonları, ekonominin sürat-
l'i •ySi]:ı:-'\c'ûıv. sağkyabilerîok olan yaıVu'ara yönel-
tobiirnektedir. Gerçekten, gerekli tedbirler aîm-

| myacak olursa biriken sermayeler, ekonominin 
j gri'rmorhıl yavaşlatan sahalara doğru parça-
| Irnıarak yayılabilir. nitekim bir malî grubun bi-
| rikmiş fonlarının, yoğun sermaye istiyen ve 
' -jkonomik m ti 033 eriye ti yüksek olan sahalara 

koyacak yerde, değişik konularda çalışan (küçük 
işletmelere dağılıp gitmekte olduğu zaman za
man müşahade edilmektedir. 

içinde bulunduğumuz bu ekonomik şartlar 
altında; dengesiz ve gereği kadar disiplinli ol
mayan bir vergileme politikası uygulandığı tak
dirde, teşvik müesseselerinin beklenen müspet 
•tehirleri U;unsal etmek güç olacaktır. 

Iralbrki, niömleketimisdeki bu müspet inki-
raîi sağlat'ab: maksadiyle ve programımızın 
tabii bir icabı olarak, özel sektörün karma ekıo-

i Libıni bünyemizdeki hacıım ve fonksiyonunun 
gittikçe artmasını ve hâkim hale gelmesini iste
diğimiz hepimizin malûmudur. 

Şu halde, iktisadi kalkınmamızın gerektirdi
ği büyük yatırımların hiç değilse bir kısmının, 
artık yavaş yavaş özel sektör tarafından ger
çekleştirmeye başlanması zamanı gelmiş bulun
maktadır. Bu sebeple, büyüdüğü halde dağı
larak tesirini kaybeden bir sermaye birikim 
vetiresi yerine, büyüme hacım ve oranı ile müte
nasip yatırımlara konu teşkil edecek sermaye
leri destekliyen bir vergi politikası uygularna-

i ya mecbur olduğumuzu kesinlikle ifade etmek 
; isinim, 'Bunda muvaffak olabilirsek, Türkiye'-
î do özel yatırımcılar, halk tasarruflarından da 
ı doriok alarak, meselâ bir demir çelik endüstri-
! sindo, Lir gübre sanayiinde güçlerini ortaya 
l koyabilecekler ve kendilerinden beklenen fonk-
ı siyoıılarmı ifa edebileceklerdir. 
I Türk tkonor^oi bn^nn büyük bir gelişme 
; r a.ularısın içindodir. Başka bir ifadeyle, kesif 
jj rennaye istiyen yatırımlar safhasına gelmiş bu-
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lunınak tadır. Bu safhada büyük fonların, eko
nomik verimliliği yüksek olan y a t ı m ı lr.->:*iM-
larını gerçekleştirmek istivan teşekİmklerd^ top
lanması lâzımdır. Halbuki, halıcı amkkm aa-
ğ unlukla sağlanaeıamı^ olan sam av/e mmak-
leri, bu inıkâna ya hiç sahip değildirler veya 
çok as sa'hip tirler. Halka acık anonim kırket
lerin kurulması sayesinde ise halk tasarrufları, 
bu teşebbüslerde toplanacak ve biiylaee slrate-
jik yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün GVV 
bilecektir. 

Halkın gelirlerinin zorla istihlâktan çekil
mesine şiddetle karşıyız. Açık, basit ve dürüst
lüğe dayanan vergi teşvik araçlarının beeki 
altında yapılacak tasarrufların, büyük serma
ye şirketlerinin doğmasında kalkığı olacağına 
inanıyorum Bugün tasarruf edan, yarın fcunıı 
en yüksek artışla tekrar elde edecek ve en ge
niş anlamda harcama imkânını yemden İmla-
çaktır. 

Bu sistem bizim siyaasi anlaymıaıea da ta
mamen uygundur. Zira, vergi avantajları ika 
teşvik edilmiş bulunan tüketim tehiri, hürri
yetçi bir tasarrufu ifade etmektedir. 

Kurumlar Vergisinde yapılması derpiş olu
nan değişiklik vasıtalı vasıtasız \ ergiler denge-
sininde vasitasıs vergiler lehime re arak i.adl'i 
edecek ve vergi eiateınimkkı vasıtalı vergi] ere 
dayandığı hususunda yıllardan beri yamlagek 
mekte olan tenkidlere de bir cevap teakil i,de-
oektir. Böylece yüksek gelir gnıplammn kem. 
emniyet içinde ve hem de ağır olmıyan bir ver
gi yükü ile vergilendirilmesi imkân dâbilma 
girmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, finansma.ı kan ın ta
sarısının öngördüğü değişikliklerin kir önem
li tarafı da, Türkiye'de mukim olan ve olma-
yan gerçek ve tüzel kişilerin aynı seviyede ver
gilendirilmelerini temin edecek hükümleri ge
tirmiş olmasıdır. Filhakika bu tasarı ile, dar 
mükelefiyete tabi gerçek kişiler ile Türkiye'de 
işyeri veya daimi temsilcisi bulunmıyan ve ku
rumlar dışında kalan tüzel kimlerin elde ettik
leri menkul sermaye iratlarından yapılan vergi 
tevkifatı nisbeti % 20 den % 40 a çıkarılmak
tadır. 

Hükümet gerekçesinde de açıklandığı umre, 
tevkifat, genellikle nihai vergi anlamını tagı-
maktadır. Zira tevkifata tabi ödemeler üzerhı-
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den yapılan vergi keknüleri mükellef beyan-
a; ın: :kvij mhai olarak tahakkuk eden vergi
den imliaikamteak, Anaak Türkiye'de yerle.v 
maek; kakman gvaak: ve tll^el kişiler. Türki
ye de mo.aaea. maaamya iratları delayesiyle Gelir 
Vergisi beyamaameai vermedikleri cihetle, bun-
iavüaû yapı 
lamında La 
müaıelkkie, 
v.mmaa lal 

• ü l ^ - ı 

m. 
yak 
ica' 

evkk'aka, nihai vergileme an
al ekime.:;! gerekmektedir. Dar 

e takı bir kkinin memleketimizde 
Lir g k k elde etmesi halinde, bu 
a 'tabi olacağı nihai vergi eaviye-

aia ve aginin memleketimmd e öden
meği cihetle, ha gelir kısmına ait 

tavkifalm tam mükellefeyette uygulanan nis-
kAin iberlndo bulanması lâmmdır. 

Kaldı ki, dar mükellefiyete tabi gerçek ki
şinin % 40 nisbeti. üaerimden ödiyeeeği vergiyi, 
memleketle beki vergi m.evauatrna gere öden
mek geıtken vergiden mahsubetme hakkı mev-
eat okikamka'L takıiıal nkbabinîn artırılması 

.7; e •ti a eden vergi yuku 

Ayrıca nisbetin bu şekilde yükseltilmesi, 
.';'. aalhaaaabmama Türkiye'nin vergileme 
a'mam. tm'-itkko ms.s alınması bakımından 

a edon k.iv noktadır. atmaım 'j~* 

SoA^rL 
/gî tmil 
ığekbğr 

Alfî 

. 
vi. 

•son vermeden, almak isteğimiz 
a k J y niçin mutabık olmamış lâ-
i k t k ı l i kalkınma ve vergi acı

madan ortaya koymak isliyorum: 

iktisadi kalkınma dâvasını bir taraftan ka
nma, amaaılıma3 bir konu, öteyandan bir sınıf 
' "mllmk:, .atktee; ı.Jk istiyenlere şiddetle 

Türkiye, 19G3 yılından beri plânlı kalkın
ma yolunu seçmiştir. Plân, hedefleriyle bera
ber, halkm kalkınma istek ve iradesini temsil 
eden bir dokümandır. Bunun finansmanı ise, 
k : k a k ülcada vergiye davaeımeJkkadır. Şu hal
de, midiemo -. ae,;;i yüikbae katlanmamız, kalkın
ma araaaammn kak bir sonucunu toakil etmek

tim maıktitmdığımız vergi tedbirlerinin isabet-
liiiğ'ma ikikadi kalkınmanın sekli ve zorunlu
luğa aeısmdem da ortaya koymak istiyoruz : 

İktisadi kalkınma davaamın demin de ifade 
ettiğim gibi karışık, anlaşılmaz bir konu ve 
bir .sınıf kavgaeı halinde gösterilmesinin kar
şısında bulunmaktayız. Biz, kamu harcamala-
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rını, iktisadi kalkınmamızı en yüksek seviyeye 
çıkaracak bir terkibe ulaştırmaya çalışıyoruz. 
Vergileme gayretlerimiz, Adalet Partisi ik
tidarının yatırım yapma güc ve iradesinin asla 
sarsılmadığını, aksine devam ettiğini gös
teren en önemli bir müş'irdir. Türk Milletinin 
refah ve mutluluğunu artırma heyecan ve azmi 
içinde olmasaydık, huzurunuza bugün, bugü
ne kadar görülmemiş hacimdeki vergi kanunla-
riyle, seçim yılında çıkmazdık. 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, iktisaden ge
lişmekte olan ülkelerde görülen kalkınma arzu
su iktidarları süratle ekonomik denge dışına 
itmekte, enflâsyonun pençesine atmaktadır. 
Bunu çok iyi bilen A. P. Hükümeti enflâsyona 
gitmeden iktisadi gelişmenin şartlarını hasırla
makta ve gerekli vergileme tedbirlerini cesa
retle almayı düşünebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; vergi politikasiyle il
gili görüşümüzü, son olarak ve bir cümle ile 
özetlemek istiyorum. 

Biz Türk iktisadi kalkınmasını ne büyük 
imsaklerin ve mahrumiyetlerin üstüne bina et
meye ve ne de bir vergi cenneti yaratmaya ta
raftar değiliz, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi 
sözlerimin sonuna geliyorum. 

1969 malî yılma ait konsolide Devlet bütçe
sinin ödenekler toplamının 26 milyar 668 mil
yon 323 bin 317 lira olduğunu arz etmiştim. Bu 
ödeneklere mukabil tahmin olunan konsolide 
gelirler toplamı ise 25 milyar 468 milyon 711 
bin 942 liraya baliğ olmaktadır. Ödenekler ile 
tahmin edilen gelirler arasındaki fark böylece 
1 milyar 199 milyon 611 bin 375 liradır. Bu 
farkın 599 611 375 liralık kısmı zahirî- bir fark
tır. Yüksek malûmları olduğu üzere; Muhase-
bei Umumiye Kanunu gereğince kadro karşılık

larının tanı olarak bütçeye konulması zorunlu
luğu ve malî sistemimize ilişkin bâzı özellikler, 
ödeneklerin önemli bir kısmının otomatik ola
rak tasarruf edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 
1069 malî yılında bu şekildeki tasarrufların 
600 milyon lira civarında olacağı tahmin olun
maktadır. Bunun dışında bütçe giderleriyle ge
lir tahminleri a^aoında meydana gcîcoeği düşü
nülen 600 ınîtyoıı liralık farkın ise, iç istikraz
la karşılanacağı dor-piş olunmuştiiır. 

Yüce Meclisin Sayııı Balkan ve cayın üye
leri ; 

Dünya ekonomicideki g-jHşmele.;*, merdeke-
timizdeki plân!3. jyrcyycaınh kalkılma gayretleri
miz, varılan müspet neticeler ve bunlarm mu-
hassalası olan ortam içerisinde hazırladığımız 
bütçelerle çeşitli sahalarda tahakkukuna çalış
tığımın reform hareketleri hakkındaki mâruzâ
tım burada son bulmaktadır. 

1969 malî yılına büyük bir inanç içerisinde 
giriyoruz. Takdim ettiğimiz 1969 .yılı bütçeleri
nin de memleket kalkınmasında müspet etkileri 
olacağını bir köre daha hnz\xrc:::mz(iii ifade eder
ken, bu bütçelerin memleketimi?; ve milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu o l m a d ı tomenrd eder, 
bu vesile ile Yüce Jkleck'dm'-d Hükümeti:??, vo 
şahsım adına sayg; i b selâmlarım. (Alkıykv) 

BAŞKAN — M!shtfîrcm.arkada.7lavır.ı; acık 
oylarınıza Siraul-r-ııu; olan 7DÜ B. Caydı kioîîr 
Vergisi Kanununun W.r-ı r/iaddolcrinm d-.Yedi
rilmesi hakkındaki kanun k v n ^ r ^ n ae.d: oyla
masına 289 arkadaşmış iştirnk ek:dş, 2r>0 ka
bul, 36 ret, 3 cekinser oy kullara!«uştır. Tas-.ırı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Daha evvel alınmış oku karar goroğiney 
saat 14,30 da toplanmak üzaro birleşime ara ve
riyorum. 

(Kapanma saati : !3,öu) 
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ÜCÜ^üü OTüEUM 

Ağılma say ti : 14,30 

BAŞKAIT ~ Ferrııh Eo^bcyli. 

KÂTİPLER : ismet Kapısıa (Ilonya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ucu BLicn minin üçüncü oturumuna devam ediyoruz. 

Grupları adına söz almış olan arkadaşları
mızın konuşmalarına sıra geldi, ilk söz, T. i. ?, 
Grupu adına Sayın Mehmet Ali Ay bar'indir. 
Buyurun Sayın Aybar. Saat : 14,31. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHi/lST ALt 
AYBAR (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri; 1969 bütçesinin tümü üzerinde 
T. i. P. Grupunun görüşlerini arz etmek eleş
tirilerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu eleştirileri, iki bölümde arz edeceğim. 
Birinci bölümde A. P. Hükümetinin son büt

çesini, bütçe tekniği kuralları ininde eleştir
meye çalışacağım. Bu bölümde, bütçenin pîily> 
ve programla olan uyarlığı hususlarını gül
den geçireceğim, ikinci bölümde, blUeenün tü
münü, taşıdığı anlam, siyasi istikâmet baladım
dan, A. P. nin felsefesi bakımından Anayasa
mla hükümleriyle objekîif olarak deferlendiro-
ceğim. Böylece, bu bütçenin yalnız birtakım ra
kamlar şeklinde anlamlanması değil, faka" 
ayni zamanda Anayasamızın öngördüğü esas
lar, prensipler muvacehesinde değerlendirilmesi 
mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu eleştirilere başla
madan önce 1969 bütçesinin hazırlandığı ve 
tatbik edileceği ortamı kısaca arz etmek isti
yorum. Yani, dünya ekonomik durumunu ve 
Türkiye'nin ekonomik durumunu kısaca ana-
hatlariylo Yüce Meclise arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bizim inli di311 bağlı 
olduğumuz Batı dünyasında 1987 yılına ka
dar yüksek bir konjonktür dönemi yaşadı, 1987 
yılından itibaren Batıda bir yavaşlama ınü-
şahade edildi, 1967 nin ikinci yarısından sonra 
tekrar bir hızlanma başgösterdi. Fakat, 1988 
yılı başında son derece önemli bir olaya sahi-
doluyoruz. Filhakika 1968 yılı başlarında Ame
rikan Başkanı Johnson doların altın küver-
türünü kaldırdı. 

Bu, dünyada doların kıymetinin düşürüle
ceği hakkında birtakım şüpheler uyarıdır-:'1. 

i ve o tarihten itibaren altına hücum başladı. 
i Dünyanın belli başlı altın piyasalarında altın 

fiyatları hızla yükseldi. 

Bu, 'bâzılarının sandığı gibi geçici yüzeyde 
olan bir olay değildir. 

Filhakika Â. B. D. nin altın küvertürünü 
kaldırması, takatinin üzerinde birtakım taah
hütlere, birtakım teşebbüslere girişmiş olması
nın sonııcudar. 

Bu takatini asan teşebbüsler Amerika'nın, 
bilhassa Vietnam savaşında Amerika ekonomisi
ni gittikçe rahnedar eden kanlı olayların Ame
rikan halkı tarafından taşınmak mecburiyetin
de olmasıdır. 

Gerçekten, 1967 yılının daha Sonbaharında 
hep hatırhyacağımız gibi ingiliz lirası devalüe 
edildi ve demin söylediğim Amerikan dolarının 
altın kuvertürünün kaldırıldığı hususundaki be
yanla başlıyan dalgalanmalar, Batı dünyasının 
önemli bir bunalım içine girmekte olduğunu 
gösterdi. Filhakika dolar, milletlerarası baş pa
ra durumundadır, bunun değerinde bir değişik
lik olması söz konusu olunca bütün sistem teme
linden sarsılmış oldu. 

Bilindiği gibi bu sistem, hâlâ yürürlükte olan 
sistem, 1944 yılında Bretton - Woods'ta yapılan 
anlaşma neticesinde tesis edilmiştir ve uzun gay
retler sarf edildikten sonradır ki 1958 yıllarına 
doğru işler hale girebilmiştir. Bu sistemin getir
diği esasların değiştirilmesi söz konusu olu
yordu. 

Doların paritesi değiştirilecekti. Para Fonu
na mensubolan devletlerin Para Fonu üzerinde
ki özel keşideleri meselesi yeniden tezgâhlanmak 
durumu karşısında bulunuluyordu. 

Hep bilindiği gibi, bu olumsuz vaziyet evve
lâ Washington'da, sonra Stokholm'de toplanan 
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milletlerarası konferanslarda yani guvarnörle-
rin toplantısında geçici olarak halledilmiş gö
ründü. Yani, dolar paritesini muhafaza etti, ya
ni - ons altın 35 dolar kıymeti muhafaza edil
di, ama bu bankalararası muameleler için ya
ni Para Fonu çerçevesi içinde böyle kabul edil
di. Bunun yanında altının yani doların serbest 
piyasada da bir rayiç bulacağı bu konferanslar 
neticesinde ortaya çıktı. Bir yandan Amerika'
nın birtakım tedbirler alması da kararlaştırıldı. 
Sınırlayıcı tedbirler alması kararlaştırıldı. 

işte Batı dünyası bu tedbirler sayesinde du
rumu kurtarmış gibi görünürken ve hiç bekle
medikleri bir anda Batının çok kuvvetli para
larından biri olan frank temelinden sarsılıverdi. 
Hatırlarsınız uzun zaman De Gaulle dolar re
zervlerinin yüksek olmasına dayanarak millet
lerarası mübadelelerin altın esasına göre yapıl
ması tezini savunmuştu. îşte o De Gaule hiç bek
lenmedik bir sırada frankın devalüe edilmesi 
gibi kendisince çok vahim bir durumla karşı 
karşıya kaldı. 

Frankın devalüe edilmesi toplanan milletler
arası toplantılarda hemen hemen takarrür etmiş 
ve Fransa da bunu kabul etmiş gibi görünürken, 
De Gaulle'ün âni bir karariyle frank devalüe 
edilmedi; fakat Fransa'ya vadedilen cesîm, azîm 
kredilerin de ödenileceği tekrar teyidedildi. Şim
di durum bu. 

Sayın milletvekilleri, bu acaba yüzeyde olan 
ve yalnız parasal nitelikte olan bir dalgalanma 
mıdır? Hiç şüphesiz değildir. Bu Batın dünya
sının dayandığı sistemin, kapitalist sistemin ge, 
nel bunalım içinde oluşunun bir sonucudur. 
Hiç şüphesiz bu, Batı dünyasının ekonomisinde 
neticeleri şimdiden müşahede edilen bir yavaş
lamaya yol açacak ve önümüzdeki bu sene bu 
yavaşlama daha belirgin bir hal alacaktır. Şim
di hal böyle iken ve Batı ekonomisiyle ekonomi
miz içli - dışlı bir halde bulunurken, resmî ağız
ların büyük bir iyimserlikle önümüzdeki yıla 
bakmaları ve getirdikleri bütçenin son derece 
hacmi, genişlemiş, şişirilmiş olarak gelmesini 
hayretle karşılamamak mümkün değildir. 

Gerçekten Türkiye dış borçları önemli bir 
toplama varmış bir meblâğı bulan ve dış tediye 
dengesi boyuna açık veren bir memlekettir. Bu 
açıkları dışardan temin ettiği kredilerle kapa

tan, yeni borçlarla kapatan bir memlekettir. Bu 
itibarla Batı dünyasının bir bunalım içine gir
mesi ve dolayısiyle bu yavaşlama neticesinde 
kredi imkânlarının daralması, ister istemez Tür
kiye ekonomisini etkiliyecektir. Bu itibarla, 
Türkiye'nin bugün nasıl bir borç yükü altında 
olduğunu rakam rakam kısaca arz etmekte fay
da mütalâa ediyorum. 

Halen dış borçlarımız, kullanılmamış kredi
ler ve faizler dâhil, 2 669 milyon dolardır. Türk 
Lirası olarak ödenecek olan dış borçlarımızın 
yekûnu da 5 430 milyon liradır. Toplam olarak 
Türk Lirası 34 700 milyon eder. Buna iç borç
ları da eklersek, Devletin toplam borç yekûnu 
56 210 milyon lira tutmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şöyle geriye doğru ba
karsak bu duruma bizim hangi tarihte girdiği
mizi belirtmekte fayda var. 

1947 yılına kadar bizim ödeme dengeleri
miz açık vermedi. Ancak 1947 yılından itiba-
rendir ki, yani Amerika Birleşik Devletleriyle 
çok yakın ve sıkı ilişkiler kurulduktan sonra
dır ki, dış ticaret ve ödeme dengemiz açık ver
meye başladı ve dış borçlarımız oığ gibi ka
bardı. Yani, bugünkü olumsuz duruma o ta
rihten itibaren girdik. Bu rakamları da ver
mekte fayda mütalâa ediyorum. 

1947 yılında dış tediye açığı 21 500 bin do
lardır. 1967 yılında bu açık 176 milyon dolara 
çıkmış, 1968 yılında da 263 milyon doları bul
muştur. Şimdi düşünelim ki, bu borçlanmanın 
felsefesi Türkiye'yi dışarıya muhtacolmaktan 
kurtarmaktı. Gerekçesi buydu, ilk yapılan yar
dımlar Türkiye'ye yalnız askerî yönden de
ğil ekonomik bakımdan da Türkiye'nin kendi 
kendisine yeterli olması gerekçesine dayandı
rılarak yapıldı. 

Sayın milletvekilleri, dünyada emperyalist 
memleketlerin uyguladığı politika yeni bir 
döneme girdi. Dış yardımlar, ekonomik yardım-. 
lar bir memleketi boyunduruk altına almak 
için yeni ve çok başarılı bir araç olarak kul
lanıyor. Maalesef Türkiye de 1947 yılından 
xm yana bu doğrultuya girdi. Şimdi biz Türk 
ekonomisini bağımsız hale getirmek amacı pe
şindeyiz. Nasıl yapacağız bunu? ihracatla it
halâtı mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda 
dengelemek ve artık dış krediye muhtacol-
madan yaşıyabilme imkânlarını sağlamak su-
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rotiylc. Birinci Beş Yıllık Plânımız böyle bir 
amaçla hazırlandı. Birinci Beş Yıllık Plânı
mız bu demin arz ettiğim amaca ulaşmak ir.'?.?. 
birtakım köklü reformlar yapılmasını öngör
mekteydi ; toprak reformu, vergi reformu, hız
lı sanayileşme gibi Bu plânın hedefleri ve me
seleyi koyuş tarziyle tam mutabık değiliz, ama 
genel olarak doğru idi, bu iş. Yapısal bir de
ğişime gidilmezdi bu yoldan ama, bu plânın 
Türkiye'yi, uzunca bir sürede de olsa, dışa 
muhtacolmaktan kurtarması mümkün olabilir
di. Halbuki, İkinci Beş Yıllık Plân, yani Adalet 
Partisi İktidarının yaptığı plân, plân felsefesin
de bir değişiklik husule getirdi. Plân, Adalet 
Partisinin sosyal ve ekonomik felsefesine uy
gun olarak hızırlandı ve bu plân Türkiye'nin 
kalkınmasını genellikle dış kredilere bağladı 
ve sanayileşmesini de dışa bağlı bir sanayileş
me türü. olan, montaj sanayiine doğru götür • 
dü. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi iktidarı 
üç yılını doldurdu, 4 yıilına doğru gidiyor. Bu 
politikasının başarılı olduğunu söylemek raüm-
kün değildir. Filhakika, Türkiye'de kurulan, 
kurulmak istenen ekonomik sanayi türü, Tür
kiye'nin dışa bağlılığına azaltacak yerde ar
tırdı. Filhakika montaj sanayii bir tür, bir çe
şit ithalâttır. Dikkat edilecek olursa. Türki
ye'de her üretim birimi için yapılan ithalât 
oranı arttı. Bunun da rakamlarına bir göz at
makta fayda var: 

1958 -1962 döneminde sanayi üretimine oran
la, sanayi ithal malı % 28 mis. Bu, oran 1962 
- 1966 döneminde % 33 e çıkmış ve tüm ithalât 
mallan içinde sanayi hammaddelerinin oram 
da % 50 ye yükselmiş. Bu, açıkça gösteriyor ki, 
Türkiye'nin dışa bağlılığı bu dönemde arttı. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin sanayileş • 
mesi gayretleri yeni de değildir. 19 ncü yüz yı
lın ikinci yarısından itibaren Türkiye sanayi
leşme gayreti içindedir. Binaenaleyh çok kısa
ca da olsa, Türkiye'nin bugün hâlâ niye bir sa
nayi memleketi olamadığı sorusuna cevap ve
rebilmek için şu geçmiş tarihimize bir nazar 
atmakta fayda vardır. Türkiye 19 ncu yüzyıl
dan itibaren kapitalizmin, Batı kapitalizminin 
bir yan sömürgesi haline gelip, de, Türkiye'
nin sanayii çok hızlı tempolarla çökmeye baş
layınca ne yapıldı? Çare arandı, «Islâhı sana

yi» komisyonları kuruldu 1863 senelerinde. 
Bu ıslahı sanayi komisyonları da, el sanatkâr
larım birleştirerek büyücek üniteler meydana 
getirmek istediler. Böylece 7 tane şirket kurul
du, fakat basan sağlanamadı, bu şirketlerden 
hiçbir netice alınamadı. 

Beri yandan, yabancı sermaye ile, içeride, 
azınlık mensuplannın kurdukları fabrikalar 
da vardı. Bunlar da payidar olmadı, ikinci 
Meşrutiyetten sonra sanayii kurmak için ted
birler alındı. Teşviki sanayi kanunlan çıka
rıldı. Bu arada sanayicilere ucuz kredi bul
mak yollan araştırıldı. Netice vermedi yalnız bu 
fp^.emd'î Devlet eliyle kurulmuş olan fabrikalar 
ayakla durdu. Bu fabrikaların çoğu, ordunun 
hüyacını karşılamak için kurulmuş fabrika

lardı. («Hangi devirde» sesleri) 

Osmanlı Devleti zamanından bahsediyorum. 

Bunlardan bir kısmı hâlâ çalışmaktadır. 
"'••:'. noktayı önemle belirtmekte fayda bulu
yorum. 

Cumhuriyet devrinde de, daha henüz Lozan 
Anlaşması imzalanmadan, İzmir'de toplanan 
Birinci Millî iktisat Kongresinde özel teşeb
büs doğrultusunda birtakım kararlar alındı; 
ucuz kredi bulunacak, gümrük resimleri artı
rılacak ve böylece özel teşebbüsün kurduğu yer
li nanayi korunacak ve böylece Türkiye de sa-
nayileşecekti. üstelik, o dönemde sendikaların 
kurulmasına iain verilmediği için işçi Partileri 
mevcudolmadığı ve kurulanlar kapatıldığı için, 
Goramyo bidkkm bugünden çok daha kolayca 
yapılabilirdi, ama; netice ne oldu? özel teşebbüs 
eliylo, «sr,nayi» ismini verebileceğimiz tesisler 
mey-!ana getirilemedi. Buna mukabil Devlet 
sliyîe fabrika kuruldu. Bu Devlet eliyle kuru-
!-n fabrikaların dayandığı temel ve esaslar, sa
nayileşme politikası bakımından tasvibedilemez. 
Bunlar daha çok tüketim sanayi mahiyetinde 
idi. 

Bu kısa bala] Türkiye'nin ezel teşebbüs eliy
le sanayjleşemiyeceğini ortaya koymak içindir. 
özel teşebbüs eliyle sanayileşme, bugünkü şart
larla, yani 1.969 yılında, 20 nci Yüzyılın ikinci ya
rısında en iyi ihtimalle bir montaj sanayii olur. 
Yani, o memleketi dışarıya bağlar. Hiç kimsenin 
bunda şüphesi, tereddüdü olmasın. Veyahut 
montaj sanayii nevinden olmıyan sanayiler ku
rulursa, bu da mutlaka büyük tröstlerin ağırlığı 
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;d; ınakuk rmmek ralma 
Yani, bütçesin. /;.ol"* rk: 
makıd bir donenin ? 

vardır ve hm hakle ba 
mut.* ba gerçekçi ok 

altında sanayilerdir, yine memleketi dmarrya 
bağl? halde tutar. Ekonominin bağmmmkğ-, po
litik bağrmamhğm temelidir. Ba itibara,, Tür
kiye'nin biran iarno, gerçeklen canayikra mai 
yoluna sokalmasmda zaruret vardır. 

Bay.m. Demimi bbb biamtiib.n ".idce I"EocIb;e 
sunduğa bûme, hacmi mibamlyle himü'mim, gcıdm 
kmr-ii's. 3ir bütçenin Iıaommın büyümesi, kal
kman bir mpramdabmy'mt edilecek bir kasım de
ğildir. E'o var ki ; bütçenin haomamn büybmo-

•dara dayanması icabedor. 
ai ile giderleri aracında 
mrakauç olmam mırureti 
tçode yer alan. rakamların 
m, gelirlerin gerçekçi ola-

*<^ tahmhı edilmesi midim. Ba açukm iıdabd: 
Partisinin aambağu ımn bütçeye kakkğanız ha
mail gelirlerin. gerçekçi olarak tahmin edilmedi
ği anlapkyor. 

Bütçenin rakamları su: Giderler 25 milyar 
716 milyon, gelirler 24 milyar 516 milyon. Hü
kümetin. aradaki İmdm! ettiği fark 1 milyar 200 
milyon. Konsolide bütçe giderleri 2G müya7, 

G6Î3 milyon; golirkmi de 25 milyar 461. milyon. 
Şimdi, bir kere, bu abadaki farkın, yani 1 

milyar 200 milyonluk farkl ı gerçek anıktan iba
ret olup o l m a d ı m arandırmak Ibcma. (Icrm 7I'b 
kümeli bunun. kamabmuı gmterdiai için, 'mm'' 
bir gerçek açık: olarak kabul etmek mümkün de
ğil. Hep bilindiği gibi bunun 600 milyonunun 
iç istikrazla, 600 milyonunun da kadro taharri- • 
fiyle sağlanacağı ifade ediliyor. 

Şimdi, gecen mhn bbdee gelirlerini ele akmak 
görülür ki, gecen yıl bu gelirler tahmin edildi
ği. seviyeyi bul amam.! «dar. yani eksik tahakkuk 
etmiştir. Gecen yd. eksik tahakkuk eden miktar 
1 milyar 047 ndlyrmdur. İ968 de fiilî tahakkuk 
19 milyar 7&a milyon olmuş. Geçen yılın büyü
me hmp yani g<-dirk;rdeki büyüme hmı % 7,5 
olarak tesbit ediladş. Hal böyle iken, 1969 ge
lirleri içki Hü1 diraet 5 milyar 728 milyonluk bir 
artış talimin ediyor. Ba, gelirlerde % 29 ora
nında bir artışa tekabül eder, 

Geçen ydki arkş % 7,5; İra yd artış % 29, 
1967 de golidedn artm hızı ise % 1.9,8, Pek!, bm 
rra1. soralım: Neden 1967 de % 19,8 iken gelir
lerin artış hım, 1363 yılında % 7,5 e düımıüdür? 
Türkiye dav boğazlara doğru girmiş, demin arz 
ettiğim, konjonktür Türkiye'yi de etkilemiş, on
dan. 
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Çmmi k d ig / ' k i k n ; daram bu iken, Türki
ye rb:a bübm aobmı.dad:: ç i i-c bir a rk] olacağ.'-
ua m y k ı a k mm amme çabam1, kat m iyim».'Erli
ği d; açmd: hb- rab. k.a'kriyk? yapd.:.:af; ho^ap 

İkmam. lîiı ;:d.mma; -..aba g^rçeâ: rütaa açığı 
nam:? 

Ckar-çok Iddçe açd-;-nı b':kddkaeL<İE için, ge
lirle deki ark;: b mm gmrakçikğe rakın olarak 

d n 4 yddaki ariış 
j ;üaenaleyh kabul ede-

bü-:cl'bı tab/-jyderine en yakın 
>U ç^s-::••:. mycliaı ki. 1960 için-
.•'3 bd..: bir ailm obmaktm. B\ı 
,- ğ;. a- ok'-r? % 13,5 bir artm 
.çk 'dy"'e cla.;akkr: 
^•ijyar Gdd mibyom % 13,5 kir 
edemak gebr dd miiyar 207 mil-
•-/'-.amjT.ak, 4 n,diyar 235 milyon 

-id-, ku ": radyar dOa radyondan Hüküanetin 
•mrireceği l.â, mdya-ld: vergiyi, de dümr;-ek, ge-
dyo d mdmr- "?r5 rd'!yo:ı d^a kalıyor, ymrarlak 
admıa. k".-î:oik ddd^rdk IköD mk sonunda büt-

JJU, ar 
.e on, m1" 
..anb^a r;. 

oma ria'ı1.' 
,-]-m daa 

• • Cdi'.."' 

";ar,.an 
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' a l-.-̂ i 
m'ık 

ı'i'a;. '•'":
:'.':.X:rei\v. tak^-ialori-

m d.;, iyim par bir tabarmle 
•a ikb;ı gmm^ko' bir he^ap 
•ai -bmlemk.7- vrtr. kaman 
di:1:ağa"^ kabri ode-ok bir 
i/iü•••.•>•-.da. Im:aa gmg yani 

7di ib 
, n.m -. 

1 7 : V; 

a, mırm 
anaa^r 

rrrvir-'1 

kak 

ar-a e'mmmdk ya'aadlaraa 
>d. c i'r'daa-mema geliniyor 
.-k (îtammo^i m.üTakün. O aa-
büyidv olacaktır. 

•y^yıi r:>:.i 

sak? r bma : 
leaini Iıc::amı 
Ivükümadn, 
kaagi i'd-rai. 

•t. v ekilk/k bu a-ak nand kapana-
•:-̂ d- bal:kram. Cemi ili-: ömrmk-
>kakık. Dam üdn edilen samlar, 
yle açıkları, bu orandaki aç7b.ları 
.:'.lş k:vaata:mğ:nı gösteriyor. Bu 

kütçe açığım1, kapatmak için elimizde, yani Hü-
îdimetin elinde v'ergder var, ki, 1,5 milyar yeni 
geleceği ifada cd^lmktir, camlar var, bir de is
tik raram var. 

lîübdiambçe yapdan i:dirkaalarm, iç istikraz-
Ur?n İdi:"'o abmaam aaarçlar verdiği malûm. 
nürkü bunlar bir ::ak.ıma gerçek anlamda istik
rası olarak da kabul edilemea. İstikraz tahville-
-'-. mrbok piyasada akeı bulamadıkları için bun-
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lar bankalara, İşçi Sigortalarına vs Ikiköaret 
tabrilkaani almakla yukarda •>"::?:UJ-"̂ I kka : â aa 
derveddiyor. Ba ine kredi hacını ürerinde '•'-. 
rir yapıyor. Kredi hacımın daraltıyor, id a d -

'dolay.?, da ekonominin ürerinde okemsus cikdaa 
oluyor iç istikrazların. 

600 milyonluk kaikra^ baklanda yayda a~: 
eleştiri da böylece rsetîemniş cluyor. 

Vergiler, "e l i f te ki, r:o:>v.n. bir Povletto, :. e-
tün devletlerde ba^ varolacak normal bir a'"',: ' 
kaynağ!dır. varidat kaynağıdır, Hakir.''e': r ir. 
Sayın Barbakan bir d-ano^inre <reargkk' Irae"'d; 
olnvıa.» dedi. Haklı, boğar k 'e-gkk Dadat t.k 
maiî, ama adaleiak verri ' i Davkk do d ••ur, v;"-
gilerin âdil okra-a. lk:jmdrr, Eğer vergi kal.'-: 
içinde ];:lr ayara. yyâ'yorra,. eğe? ve-y-adn yaba 
akırkar, vakıam era;kei rrn^fkaaı r-adma kb^var-a 
sa, böyle vergi usulleriyle Devlet ykrıekaek a ir 
d.ekıklir. /ika em bunun. dr kir krddi k^a^a-' 
vardîr. 

. Şimdi, karar:, v^gileriraia, bizim arak a k i 
mimiz bu kakandan cek aba'ktair ak VT-.---' a*r' • 
temidir. •Ânayapan^ kark aka. Brr vv-an "a a"-
malî giiciaıa ^:ro vergi o^iyoer/aai ifade ebaa 
Hakkaki., dkde dıaam "y>; eeğd, 

Bir kere "yavrrtak v?rpae;.a. Brıbay b ad~oabı 
îa.ak gücüne g'ire ayakaıaaa; ee-aa/k va-yd a- •:''•• 
Taadıa'-ndaıı dolara ve iekka '• okraa1". favada* ka'*' 
aınıflarnrn. ödediği vergiler" eayayabbkie r-ye-ay.. 
lan için, Irk rkabokr van-ak aerkkede, '•';. a:a-
mz vergi içerisindeki cirmi adakkî^'dai leydi 
e kar. 

Ba^ka kir adakdekkk: 
Gelir Vergisi, nispî lar vergi. iek erk-^a 

adaletli giki görünür, .:fal-:r,o bık-dl rekk. ? rıı ver
giyi de yine emekçi araflann rarkna - takail rrl•:-
H itibariyle - yükler m okra C^kaka k^a baka 
eliği gibi, büyük tüccar, fabrikatör, rar-n-ri mes
lek sahibi be3rann.an.re de vorgdeard -akada* va 
bu vergileri yi! sonunda -ak-::lte k^-ğrı^ak aa-n~ 
tiyle tediye ederler. Oy3a, memurlar, mikdada 
demler, işçiler verelerini p'e-kı k:3 erler, Üdekk 
vergiyi işçiden tahsil eden patron, bana kararı 
Devlete yatırmada ğı. için, keiden akbğ.\ l a paaa 
lara cerbestee ve Devlete :fais ödere- keı tvaaarrı 
etmek imkânını da bulur. Bu da vergi tahdli ba-
kınıından bir adaletsizlik meydana getirrıekte-
dir. 

Beri. yandan vergi kaçakrıkğı vergi kaçak
çılığına imkân veren yolların her halde fukara 
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•v?:ra d emeL-n muflan taraklıdan 
•\ ^oıkr f,= -.ad-ğı da Yüksek Meclisin 

ak••••. r-:na":-ı.;k.yb_, babada da ki? ada-
vav 'ba vkaarıkaıkk. vapr^a^ fcakıının-

- a r k ;-=•:• ada^kdslik vardır. Emekd-
-.- ;'i T-':'-;ak' vkğ^ yaa:"a:ana i-akin yoktur, 
aa^ "ayada'laaa, i-'verenhkn vergi ka

re adi abakdrkkği d 3, kia laVrdaadz büyük 
rabi-ylrvkkn ia ' -ak ' laa verdinin gerçek 
;• . k ' a r r <arraadır. Büyük toprak 
kaa ]';'rr'"r "*do-''i''"da-,î Tar1^' Şarpisi 
v b/ 'klr ' r a a a ' a aıi'-akr vo bn ^akir ver-
•:''̂ a bd 'd" *Tn.k'kv2t el atrarr^akiadır. 
•k-'ry'. y-d-ra- k.d;vüf. Partk-û HükÜTaeti-

" r a a a a a ':a.:nda:\ evvelki hükümetler de 
ya •"', ara': a~~a-~drr, 
a r>iîkd.VvT"dk-rv; rûo kir iktidarın sınıf-
d:a a*, ra ;-d'd aaarraal durumlarda mey-
ka-.a ik iba^^ i r d a a k durumda, vergi 
k* <d-i v-"g!. akyo-.."? Verginin yükünü, 

.a ki.- :,•: ykkkiaa'!-? Ba Talr kıstastır, öl-
' " a k ' . a , ITk!a' ar'in Tdrıia elinde, han-
ar' ya'av-aır, : (*•:.'''^h:>i aarderen bir kıs-

.:ad-a- ;: a:: •'•'• "ada a,k a':â  erliğim bir
am, a.aakl dva-'dd Jlakünıotmin oylarını 
• •'aaa rrak.;a-rı kükümati cdmadığmı, 
ad :Y^'' aa r r a a ' V raafların ırenfaatlc-

: "kc i a : _ a a a bir "kikümai olduğunu, 
a -a.-̂ ik f'aaab-. ortaya kaymaktadır. 

a a ' â a a . g k a n sarainayetsisliğini gös-
':;;d:-aa^aaa. bir nokkrya daha karet et-

aa'aaadD l ^ y a u ^ z . 

aakb'.r .. ilk "deneklere prensip itiba-
• d:aa ; 'r. aıaıa, ek ddenekler önceden 
dadyaa aia durrm kaaa.smda başvıı-
['." \"', riadra Yoksa, bütee kazadanır-
nakk^aa kaa-gi kanalarda getirileceği 
ika a ve o ek ddeııokler bütçede gös-

o a.aaaı o bütçe geyrkamiınî bir 
•. fkean. yıl Hükümet 1,5 milyar ek 
k. On a an evvelki yıllarda da ek 5de-: al 

"ifa' 

İCSa' de V'ü',3 

t,7- r/»v.ys huzuruna getirildi ve eık-
•-'ire, ondan evvelld ek öde-

O/ÎO - , , a r 
•••• ' ' - J 

!:o7 

aon, 1C66 da da 543 mil-
i' talerin devamlı olarak acık vermesi 
mahraa- da doğuruyor. Bu açıklar 
ara r*eküni alıyor, Hafine de bu borç-
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lar için Merkez Bankasından avans alıyor ve 
bir kısım ödenekleri de erteliyor. Böylece Ha
zinenin dalgalı borçları meydana geliyor. Bu da 
ekonomik hayatımızı olumsuz yönden etkiliyor. 

Bu, genel olarak bütçe hakkındaki maruza
tımı zdır, 

Bu bütçedeki harcamaları ele aldığımız za
man, cari harcamaların Adalet Partisi İktidarı 
zamanında iki katma çıktığını görüyoruz. Bu 
artış programa da uymuyor. Program bu artıcı 
yüzde 8,1 olarak tesbit etmiş, bütçe bunu yüz
de 11,1 e yükseltiyor. Cari harcamalar bilin
diği gibi 12 milyar 64G milyon liradır ve bun
lar yuvarlak ve yaklaşık olarak yatırım harca
malarının iki katıdır. 

Şimdi Adalet Partisinin secim propaganda
sını, seçim bildirisini,, Hükümetin burada yap
tığı program açıklamasını hatırlıyorum. Hükü
met burada ucuz devlet politikası izliyeeeğini 
ifade etmişti. Cari harcamalarda yatının har
camaları lehine kısıntılar olacağım ifade etmiş
ti. Bu tahakkuk etmedi ve yatırım harcamala
rının hızı 1968 de yüzde 17,5 iken 1980 da yüz-
de 9 a indi. Halbuki plân, malûm olduğu üzere, 
kamu gelirlerinin artan bir hızla yatırıma tah
sisini emretmektedir. Demek ki, yatırım harca
maları plân hedefine ulaşamıyor. 

Kısaca plân meselesine de değinelim. Bütçe 
rakamlarını plânla, programla karşılattırıyo
ruz, ama bu mutlak bir anlam taşımıyor. İki se
bepten dolayı taşımıyor. Bir kere Adalet Par
tisi Hükümetinin yaptırdığı plân kendi felsefe
sine, inançlarına uygun bir plân. (A. P, sırala
rından «doğru» sesleri) Bu itibarla -mten büt
çenin ona uymadı lâzım. (A. P. sıralarından 
«doğru» sesleri) Ama bütçe plâna uymuyor, 
kendi hasırladığı program da uymuyor. Bu da 
Hükümetin kendi felsefesi ile tatbikatta çelişi-
ye düştüğünü gösteriyor, gayet açık olarak. 

Plân meselesinde ikinci nokta; yatırımlar 
uygulanmıyor. Plâna almıyor yatırım, progra
ma almıyor yatırım, sonra uygulanmıyor. Böy
lece plân, plân olmaktan çıkıyor. Plânın anla
mı, plânın öngördüğü yatırımların, plânın amaç
ladığı hedeflerin tahakkuk etmesi ve bu ta
hakkukun zorunlu olmasıdır. Yoksa plâna iste
diğinizi koyarsınız, uygulamadıktan sonra bu
nun hiçbir kıymeti yoktur. 

12 . 2 . 1969 0 : 3 

Sanayileşme konusunda biraz önce ters bir 
doğrultuda okluğumuzu ifade ettim. Hükümet 
montaj sanayii yolunu tutmuştur, bu sanayi 
Ttük'iyeyi "dr.;a büyü tün bağlı bir hale geti
recektir ve Türkiye'nin dış borçlardan kurtul
ma:̂ ., Tüdaye'niıı tediye alıklarını kapatması 
mbmLim oImıyu:;aki.u'. 

Çimdi, yine kendi i ekmesine uygun olarak 
Hükümet :bamu i m i n d i Teşebbüslerini de' sis
tematik bir şekilde ihmale başlamıştır. Kamu 
İktisadi Tekebbürleri, Adalet Partisi iktidara 
geldiğinden bu yana açıkça üvey evlât muame
leli görmekledir. Filhakika 440 ve 463 sayılı 
kanunlar, yani Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
re'jrganbîasyorai il:-) ilgni kanunlar uygulanma
mıştır YO ik.ş '¥übk Pkmda yatırım oranı Ka
mu iktisadi Teşebbikkai için % 10, özel sektör 
için % 12,5 olarak tesbit edilmiştir. A. P. ik
tidarında im ya'ı.mılar h?.zı % 25,7 den % 9,6 
ya düşmüştür. Şimdi Kamu. İktisadi Teşeb
büslerine Hükümetin kendi siyasi, iktisadi ve 
sosyal fokei'esi açıcından baktığını ve bu önemli 
midi servuli gereği gk.ü değerlendiremediğini 
ifa.k», ctmkLim. jüâm Imsaslarda, yani özel 
sekim/im ilg?mm ç^ken alımlarda, hattâ Hükü-
nebiu. :u: önleyici, ;m-kıa frenleyim bir rol oyna-
ibğmı. da mmşakede ediyoruz. Meselâ Deniz 
rîakliyau biıbutmin gemileri şamandıralarda 
bağlı dıırurkım, okel atmaLörlerin gemilerinin 
iş yaylığı gmilluyor ve Devlet, mallarını da özel 
ieşrbbüse ait göm ilerle taşıtıyor. Beri yandan 
aynı eğilimin (limento Sanayiinde de sezildiğini 
b?:;,do e l m k isterim. 

V.vjym umkLvmdik'n, geçen yü Avrupa'da 
tabıda ba o itmen alim bunalımı Türkiye'yi de 
son derece e .'-kilem is Lir. Filhakika Türkiye'de 
altın fijmtları gaçan yıl sarfında % 30 - 35 ora-

. mnda bir artış kaydetmiş ve genellikle hayat 
pahalılaşmalar. Geçinme ind.eksl.eri, fiyat in
deksleri bu söylediklerimi doğrular. Burada 
uz o ı.ı boylu rakamlar vererek zamanınızı almak 
istemiyorum. 

Yalnız, bundan çıkan netice şu oluyor ki ; 
Türkiye'de emeği ile geçinen fukara halk geçen 
sene daha sıkıntılı bir yıl geçirmiştir, önümüz
deki yıl ba sıkıntıları a:İrmaktır, vergiler bine
cektir, ramlar gelrmşkir, yoni samlar gelecektir 
ve aynı zam.atv.la Türkiye'de iş sabaları darala"-
eaktır, issizlik artacaktır ve böylece emekçi sı-

552 — 

http://ind.eksl.eri
http://zam.atv.la


M. Meclisi B : 49 12 . 2 . 1969 O : 3 

nıflar için çok zor bir yıl başlamış bulunmak
tadır. 

Şimdi konuşmamın ikinci bölümüne geçiyo
rum, yani, bütçeyi Anayasa açısından değerlen
dirmek. 

1981 Anayasası bizim Kurtuluş Savaşı Tür
kiye'sinin 3 ncü Anayasası. 1 ncisi 1921 tarihli, 
2 ncisi 1924 tarihli, şimdiki de 1961 tarihli ana
yasalar. 1961 tarihli Anayasamız millî kurtuluş 
Türkiye'sine bağlı bir Anayasa olduğunu, aynı 
mefkure, aynı ideale bağlı olduğunu daha baş
langıç kısmının ilk cümlesinde ifade eder. Ne 
der? «Hayatı boyunca bağımsız yaşamış bir 
millot olan^ ve saire. Bundan sonra, başlangıç 
kısmında 2 noi bir hü:1.>nm de getîrk*. O hüküm 
de şudur: «Millî mücadele ruhunun tam bilinci
ne sahib olarak» şöyle, şöyle, şöyle.... 

Sayın milletvekilleri; Anayasanın başlangıç 
kısmının metnine dâhil olduğu malûmdur. Ya
ni her hangi bir maddesi gibi uygulanması zo
runluluğu bulunan hükümlerdendir. Esasen 
Anayasanın başlangıç kısmı sorunlu mevaddan-
dır, bunu zaten metin de açıkça söyler. Şimdi 
millî mücadele ruhunun bilincine sahibolarak, 
diyen Anayasa hepimize birtakım vazifeler tah
mil ediyor, çünkü Anayasanın 8 nci maddesi, 
Anayasa hükümlerinin fertleri de doğrudan doğ
ruya bağladığım .söylemektedir. Yalnız hükü
metleri, yalnız yasama meclislerini, yalnız yargı 
organlarını ve idareyi değil, fertleri de Anaya
sa hükümleri bağlar. Demek ki, şu hüküm, yani 
niîlî mücadele ruhunun tam bilincine varmış 
olacak hareket etme zorunluluğu hepimizi, baş
ta Hükümet olarak, Meclis olarak, yargı or
ganları olarak, idare olarak ve kişiler olarak 
hepimizi bağlar. 

Sayın milletvekilleri, millî mücadele ruhu
na tam bilinçle sahibolmak nedir? Millî mücade
le ruhuna tam bilinçle sahibolmak; Türkiye'
nin toprak bütünlüğüne, millî varlığına, ege
menlik haklarına, millî bağımsızlığına bir tehli
ke yöneldiği zaman, bizim hepimizin bir tek 
vücut halinde bu tehlike karsısında yekinmemiz, 
bu tehlikeyi bertaraf etmeye çalışmamızdır. 
Bunu emreder, millî mücadele ruhuna samimi
yete bağh olmak, her birimize bunu emretmek
tedir. 

Şimdi bakaiıra, islenen djs politika bu doğ
rultuda mıdır? Eminim. Anayasanın başlangıç 
kısmında ifade edüen ve demin arz ettiğim hu

suslarda mutabakat halindeyiz. Her birimiz millî 
mücadele ruhuna gönülden bağlıyız, bağlı 
olmalıyız, ama bunu değerlendirmede, demek ki 
aynı fikirdje değiliz, çünkü dış politika hususun
da başka türlü rüşünüyoruz. 

Bİ2, dış politikada Türkiye'nin Atatürk dış 
politikasına dönmesini istiyoruz. Atatürk dış 
politikası Türkiye'yi askerî ittifaklar dışında 
tam bağımsız bir politika izlemeye mecbur eden 
politikadır; bu politikanın adıdır. Binaenaleyh; 
biz Türkiye'nin NATO ittifakından çıkmasını is
tiyoruz, Biz, Türkiye'nin ikili andlaşmaları fesh 
etmesini istiyoruz, biran evvel. Üstelik bunu 
öteden beri söylediğimiz halde, son günlerde 
böyle bir politika yeniliği yapma zarureti çok 
daha kesin bir hal almış bulunuyor, Orta - Do
ğu'daki buhran dolayısiyle. Orta - Doğu'daki 
buhran Türkiye'nin başında demoklesinin kılıcı 
gibi sallanmaktadır. 

Son olarak bir çağrı filosu kurulmasından 
bahsedilmektedir. Hükümetten isteğimiz, bu 
taleplere kesinlikle ret cevabı vermesidir. Tür
kiye Orta - Doğu'daki maceracı politikalara alet 
olmamalıdır, ama bunu söylemek yetmez. Bunun 
vasıtalarını hazırlamak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri; biz Türkiye ikili and
laşmaları feshetmelidir, Türkiye NATO'dan 
çıkmalıdır dediğimiz zaman, hatırlıyorum, bu 
kürsüden bu sözler ilk defa söylendiği zaman 
büyük protesto sesleri yükseldi, hatırlıyorum, 
ama aradan üç sene geçtikten sonra Orta - Doğu 
buhranı patlak verince, Çekoslovakya buhranı 
patlak verince bütün siyasilerin, Hükümet dâhil, 
kuşku içinde oldukları da gözden kaçmadı .Yani 
kuşku şu: Türkiye harbe girmesin, girmeyecek
t ir ; nasıl yapılır da Türkiye Orta - Doğu'da pat
lıyacak bir savaşın içine germez, sorularına 
bütün siyasiler bir cevap aradılar. Bu neyi gös
teriyor? Bu, bugüne kadar izlenen politikanın 
gerçekte millî menfaatlerimize uymadığını ve 
Türkiye'yi devamlı olarak tehlikeler karşısında 
bıraktığını gösteriyor. Ancak, yumurta kapıya 
dayanınca o zaman telâş alıyor. Binaenaleyh; 
biz; bu telâşı, bu kuşkuyu böyle mâna!andırıyo
ruz, bu yolda değerlendiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri; basiretli bir politika ile 
Türkiye'nin patlıyacak bir savaş dışında yani 
Sovyetler Birliği ile Amerika arasında patlıyacak 
bir savaş dışında kalabileceğini düşünmek bir 
ham hayaldir, bugünkü durum, değişmedikçe. 
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Biz efendim, her ikİBİ. ile de do.b;a-a ab >:aa;;ab;â" J 
ler kuram, bavci-ş dışı da kalîiri;/;; bayabbr raıy.iYî j 
milletvekilleri, bunu. söylemek vaab:ea a ı.'"..:/la- •••;!,- ! 
yıa, çünkü Türkiye'de Arucrba.'ya ab :v"-:-.:i 
üsler vardır ve Türkiye taaaf,aa, bbbbbe'b'bl-
miş bir paktın üyelidir. I :aaa;a:ab^b; ş.i7-ra 
girmesi bizim karanaıiEa vaVba dev'"''"••;\ '—^b ! 
üzerinde bunlar ya^ık olsa bile, j 

Belki, söyle düşünülüyor, .bû^biyo? M: brba ! 
İkinci Dünya Sava-aada r/ba b b'b."•; b.3 ::'-a /"!';;• j 
re'ye Fransa'ya bağk idik, aa;a pbaâlâ av/aa'v ! 
girmedik.» Bu nıanbk yerbab. ;.'•,• - -^a*k da- j 
ğildir, çünkü her iki ittifak aaaaarb:, v - a o at j 
yoktur, benzerlik yoktur. Üc!ü i'-.tiaak. > .y-ba ı 
şeydir, NATO ittifakı ve ikili andlasmalar başka 
şeydir. Üçtlü ittifak bizi Fransa ile İngiltere ile 
birlikte savaşa girmeye mecbur ediyordu, 
ama ne ingiltere'nin ne Fransa'nın Türkiye'de 
üssü yoktu. Eğer, Fransa'nın, ingiltere'nin Fran
sa ilk anlarda savaş dışı kaldı ya, ingiltere'nin ı 
Türkiye'nin üsleri olsaydı sanır mısınız ki, 
Churchill Saym inönü'yü görmek ve savaşa 
girmesi hususunda ikna etmek için kalkar Ada
na'ya gelirdi? Sanır mısınız ki, Sayın inönü 
Kaihire Konferansı'na davet edilirdi? Hayır; | 
buradaki üslerden ingiliz uçakları havalanır, 
o sıralarda Trakya'da hududa dayanmış bulu
nan Alman hatlarını, kuvvetlerini bombalar ve i 
Türkiye otomatik olarak savaşa girerdi. Bun
da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Nitekim, Bi- | 
rinci Dünya Harbine de böyle girdik. Birinci | 
Dünya Harbinde iki Alman zirhlısı sonradan i 
adları Midilli ile Yavuz olan Göben ve Breslav 
Türkiye'de birer yüzen Alman üssü idi ve o üs
ler Hükümetin haberi olmadan Karadeniz'e 
açıldı ve Türkiye'yi savaşa soktu. Binaenaleyh; 
şimdi Türkiye'de bulunan bu üslerde Türkiye'
yi aynı akıbete sürüklüyebilir. Bunu açık, se
çik söylemek benim için bir borçtur, vazife
dir. 

iSaym milletvekilleri; denilecek ki, peki, 
Türkiye, NATO'dan çıkar, yalnız kalır ve bir 
tecavüze uğrarsa ne yapar? Şimdi, bu soru so
yut bir soru. Tecavüzün nasıl olacaymı, nasıl 
gerçekleşeceğini somut olarak görürüz, «ima yi
ne cevap verelim: 

Türkiye, bir tecavüze uğrarsa .savaşır, Mil
lî kurtuluş savaşı yapar. Sayın MİIktabblllori; 
yeni bir savaş türü var. Bizim gibi fukara mil
letlerin yaptığı bir savaş türü bu. Millî kurlu- 1 

12 . 2 . 1969 0 : 3 

luş savaşı, ucuz silâhlarla yapılan bir savaş. 
Demek istemiyorum ki, mütekâmil silâhları 
kullanmıyalım, ama millî kurtuluş savaşları 
esas itibariyle ucuz silâhlarla yapılıyor. Millî 
kurtuluş savaşları, çünkü, haklı olduğuna inan
mış bir halkın tümü ile yapılıyor ve bundan 
dolayı de en güçlü devletleri dize getiriyor. 

Saym milletvekilleri; başımıza gelmeden 
benim bu sözlerimi kolayca, rahatlıkla dinle
mek mümkündür, ama başa geldiği zaman me
seleyi o zaman değerlendirmek gerekir. Türki
ye bir başka büyük devletin menfaatleri için 
savaşa girmemelidir. Diyeceksiniz ki, efendim 
bîa' kendi menfaatimiz için gireceğiz, işte Or
ta - Doğu. buhranında kendi menfaatimizden do
layı savaşa sürüklenmek durumu meydana çı
kınca herkes sesini yükseltti; aman bu sava
şın dışında kalalım, diye. Neden? Demek ki, 
böyle bir ihtimal var, yani bizim menfaatimiz 
olmadan da savaşa sürüklenebiliriz. Onun için 
ihbar hakkımızı kullanmakta gecikmiyelim ve 
NATO'dan çıkacağımızı ve ikili ^ andlaşmaları 
da bir feshedeceğimizi bildirelim. 

Sayın milletvekilleri; ikili andlaşmalar ko
nusu da büyük itirazlara burada yol açmıştı, 
kapı açmıştı. Bu konuşmalarımızdan sonra Sa
yın Dışişleri Bakanı ikili andlaşmaları arattır
dığını, bir kısmını bulamadığını ve bunların 
mahzurlu hükümler ihtiva edenleri de dâhil ol
mak üzere yeniden gözden geçirilerek, tek bir 
metin halinde birleştirileceğini ifade buyurdu
lar. Aradan 2 , 5 - 3 yıl kadar bir zaman geçti. 
Zaman zaman gazete havadisleri okuruz, işte 
hazırlanmış, bitti, oluyor, tek metinde birleşti
rildi v. s, ama bir netice çıkmadı. Durumun git
tikçe gerginleştiği şu günlerde Sayın Dışişleri 
Bakanının bu kürsüden Amerikalılarla yapılan 
müzakerelerin ne yönde, ne doğrultuda, ne se
viyede olduğunu açıklamasını hasseten rica 
ederim, çok memnun olacağım. 

Amerika ile ilişkilerimiz konusunda daha 
bası hususlara değinmek istiyorum. 

Baya. rb^abadaTleri, yılın 'dört' mevsiminde 
^ M:Î •jıka'njn Altıncı Fi'losıma mensup gemiler 
.•;*a:üf'i, istanbul'u ziyaret ediyor ve bu son za-
rı^aJa^da kaııb. olaylara yol ar.jyör. 

İHÖAH A"AÖV (Antalya) — Tahrikçisi sen
sin!... 
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T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR ((Devamla) — Sayın milletvekilleri, tah
rikten, kışkııtımadan bahsetmeden dlnliy&'Mm. 
Olayları objektif olarak değerlendirmesini bile
lim. 

Altıncı Filonun bu ziyaretlerinin dostluk ica
bı, nezaket icabı olduğu ifade ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, devletlerarası hukuk-
ta, devletlerarai'31 mücamelede nezaket kaidele
rinin adabı, erkânı, kuralları vardır. Nezaket
le dostluk ziyaretleri kanlı olaylara sebebiyet 
verdi mi, onlar art/k nezaket, dostluk olmaktan 
<^ka?\ buna rağmen o ziyaretler devam etti mi, 
ifade ettiğim gibi, bu ziyaretler dostluk ziya
reti niteliği tai".7mp.(ktan çıkar ve bir dayatma, 
bir kuvvet gösteriri mahiyetini alır. 

Onun için Sayın Hükümetten istirhamımız 
buldur: Amerikalı mütitefMerden, Altıncı Filo
nun bu istenmiyen ziyaretlere devametmemesi-
ni münasip bir dil ile istesinler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaç kişi iste
miyor? 

T. t. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, beğen
sek de, beğenmesek de Türkiye'de bir millî mü
cadele hareketi vardır. Bu millî mücadele, biraz 
evvel arz ettim, biraz evvel belirtmeye çalıştım, 
Anayasanın baslan^ıc^daski ac-k hükümler bizi 
böyle bir mücadele yürütmeye zorluyor, sevk 
ediyor. Çünkü, Amerikan üslerinin Türkiye'de 
mevcudiyeti, egemenlik haklarımızı sınırlayıcı 
malhiyettedir. İkili andlaşmalarda bu açık seçik 
yp.zıh. Fıiski misalleri var, yenileri de var. Eski 
misallerinden isterseniz bahsedelim: 

1958 de Lülhnan çıkarması için Amerika, 
Adanandaki üssünü kullandı. O zaman burayı 
ziyarete çelen NATO Genel Sekreteri bu kulla
nılış şeklinde NATO nım daıhli olmadığını açık
ladı. 

Daha sonra 1960 yılında yine Adana'dan ha
valanan U-2 ca^ııs u^a^nm düşürülmeli olay
lara sebebiyet verdi. O zamanın Dışişleri Baka
nı, <;;Bu besi il̂ ileT?]d-l"'im'p-,7., H.KTU arma^T':^. b'zhîi 
işarfj?r'ımM taşıyan Hr uçak değildir.» demek su
retiyle o zamanki fırtınalı havanın içinden çık
mak yolarını aradı. 

Daha sonra 1966 senesinde Karadeniz'de dü
şürülen uçak olayı var ve bu üslerin Amerika 
emrimde kullanılması gerçeği var. Bu üslerin 
gerçekten, hakikaten bizim denetimimize tabi 

j olmadığı bir gerçek. Binaenaleyh bütün bunlar 
j bizim hükümrandık haklarımızı sınırlayıcı du-
| rumlar değil midir? 
i 1C64 te Kıbrıs hakikzarlaki politikamızı uy

gulamamıza mâni olunken Johnson mektulbun-
I da Sayın inönü'ye ne dedi? «Benim verdiğim 

silâhlan, benden müsaade almadan kullanamaz
sınız.» demedi mi? 

j İHSAN ATAÖV (Antalya) — Geçen sene 
ne dedi?.. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, bü-
tüh bunlar bizi Amerika'ya bağlıyan anlaşma
ların, hükümranlık haklarımızı, egemenlik hak-

I Lirimizi sınırladığını apaçık gösterir. Bir küçük 
devlet bir büyük devletle ittifak yaptı mı, da-

j ha o ittifakı imzaladığı anda egemenlik hakları-
j nı sınırlamış olur. Denmesin ki, madem ki biz 
j serbest irademizi kullanarak o ittifakı imzaladık, 

binaenaleyh hürriyetimizden, egemenliğimizden 
bir şey kaybetmedik. 

Bu sofistçe mantık burada geçerli değildir. 
Burada bir nevi otolimitaisyon cari değildir. Hü-

{ kümranlık hakları söz konusu olduğu zaman 
• devletler önceden kendi kendilerini tahdidede-
! mezler. Harbe girme söz konusu ilken, Devlet 
ı önceden, benim yerime barb kararını falanca 

verecektir, ben de imzamı attım, binaenaleyh bu 
benim hürriyetimi ta'hdideftaniyor, diyemez. 

j Sayın miilletvekilleri, bir noktaya daha işa
ret edeceğim, bu dış politika mevzuunda iken. 

Amerika Birleşik Devletlermin yeni elçisine 
Hükümetçe agrement verilmiş olması bizce çok 
hatalı bir hareket olmuştur. Bu elginin nereden 
geldiği malûmdur. Bu elçinin orada özel elçi sı
fatı taşıdığı da malûmdur. Bu elçinin CIA ya 
mensubolduğu da malûmdur. Beri yandan CIA 
mn ne gibi faaliyetlerle meşgul olduğu da ma
lûmdur. Böyle bir elçi teklif edildiği zaman, Hü
kümetimizin buna münasip bir dil ile «hayır» 
demesi lâzımdı. Binaenaleyh, Hükümetin ağre-

! raenıt vermiş olmasını son derece sakıncalı bir 
hareket olarak tavsif ediyoruz. 

I Elci; memleketimize geldikten sonra da tu
tum ve davranıdariyle Saygontâa edindiği kötü 
huylardan vazgeçmediğini ortaya koydu, Orta -
Doğu Üniversitesini ziyareti de, eğer bu ziyareti 
elçi istemiş, yapmış ise bizce kışkırtma mahiyeti 

I taşır; yok eğer Orta - Doğu Üniversitesinin Sa-
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yın Rektörü davet etmişse, bu da basiretsiz bir 
davranıştır. Çünkü, öğrencilerin bu sayın elçi 
hakkınıdaki hissiyatı malûmdu ve olaylar çıka
cağı bilinmekte ildi. 

Aynı elçi o olaylardan sonra istanbul'da da 
bâzı ziyaretler yaptı. Bunu da doğru bulmadık, 
doğru bulmuyoruz. Bir nevi elçiye itibar kaşan
dırma mahiyetinde ziyaretlerdi bunlar. Bunu da 
doğru bulmuyoruz. Temennimiz, Amerika Bir
leşik Devletlerinin buradaki elçisini biran önce 
geri çekmesidir. Biz bunu rahatlıkla söyleyebi
liriz, Çünkü, muhalefete mensubuz ve Arneri-
kaya karşı, Amerika'nın Türkiye'deki varlığına 
karşı tutum, ve davranışımız da malûmdur. Bu 
itibarla bu kürsüden bunu ifade etmekte büyük 
yarar görüyorum, millî menfaatlerimiz bakımın
dan. 

Bu bahsi özetliyeyim: Türkiye'nin bağımsız, 
bloklar dışı bir politika izlemesini şiddetle arzu 
ediyoruz, istiyoruz ve bunu Türkiye'nin millî 
menfaatleriyle tam ahenkli bir talep sayıyoruz. 
Türkiye hiçbir büyük devletle; ne Amerika ile, 
ne Rusya ile, ne başka bir büyük devletle askerî 
bir blok ve ittifak içinde bulunmamalı, Atatürk 
dış politikasına dönmelidir. 

Deniliyor ki; Atatürk dır. politikacı, kolektif 
güvenliğe d ay anır... 

Sayın milletvekilleri, Atatürk zamanındaki 
kolektif güvenlik anlayışı ile bugünkü aynı de
ğildir. Atatürk zamanındaki kolektif güvenlik 
cemiyeti akvam içinde takibedilen bir politikaydı 
ve karşılıklı saldırmazlık paktları ile gerçekleş
tirilirdi. Bu nokta önemli. Halbuki şimdi as
kerî bloklarla gerçekleştirilmek isteniyor ve bu 
bloklara da büyük devletler önderlik ediyor. 
Büyük devletler önderlik edince, bu bloklara dâ
hil küçük devletlerin hali de, istikbali de tehli
keye giriyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi A. P. Sayın Hü
kümetinin, bütçesi dolayısiyle, izlediği iç politi
kayı. yine Anayasa muvacehesinde değerlendir
meye çalışacağım. 

Sayın Balkan, konuşma sür amin bitimine kaç 
dakikam var acaba?.. 

BAŞKAN — Daha 1 saat 10 dakika şamarsı
nız var. efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız nasıl dış 
politikada Türkiye'nin bağımsız bir yol izlenıe-
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sini zorunlu kılıyorsa, iç politikada da Hükü
metlere birtakım mükellefiyetler yüklemiş bu-
lunmaktadır. Hükümetler bu Anayasa muvace
hesinde diledikleri politikayı izliyemesler. Hü
kümetler Anayasanın temel ilkelerine uygun bir 
politika izlemek zorundadırlar. 

Anayasamızın özellikle 2 nci maddesi dik
katle üzerinde durulacak bir önem taşımaktadır. 
Müsaadenizle bu maddeyi okuyacağım: «Tür
kiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan millî, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» 

Hemen bundan sonra da 10 ncu maddeyle 
11 nci maddeyi okuyacağım, 

Anayasanın 10 ncu maddesi: «Herkes, kişi
liğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

Devlöt, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Devleti ilke
leriyle bağdaşmıyacak surette smırlıyan siyahi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır; in
sanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlar.» 

Yani, Devlet birtakım işler yapacak. Bu iş
ler meyanında ferdin huzuru ile sosyal adalet ve 
hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşmıyan ve ferdin 
gelişmesini smırlıyan siyasi, iktisadi ve sosyal 
bütün engelleri kaldıracak ve insanın maddi ve 
mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlıyacaktır. 

Anayasanın 11 nci maddesinde de; kişilere 
tanınan temel hakların kanunla özüne dokunu-
lamıyacağını ifade eder, hattâ kanun tarafın
dan yapılan bu sınırlamanın, kamu yaran, genel 
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî gü
venlik gibi sebeplerle de olsa bir temel hakkın 
ve hürriyetin özüne dokunamayacağı belirtilir. 

Sayın milletvekilleri, evvelâ şu noktayı be
lirteyim ; demek oluyor ki, Büyük Meclis Hükü
metin sevk ettiği bir kanunu görüşüp kanunlaş-
tırırken Anayasanın birtakım temel hükümle
rini göz önünde bulunduracak. 11 nci maddeye 
gere bir temel hak ve hürriyetin özünü kaldıra-
ınıyacak, özüne dokunamıyacak. 

Şimdi, buradaki «öz» kelimesini metafizik 
bir anlamda kullanmıyalım. Çünkü; ben sosya
listim, sosyalist düşünceleri söylemektir benim 
fikir hürriyetimin özü. Siz sosyalistliği yasak
larsanız, benim fikir hürriyetimin özünü yasak-
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larsınız. Buna diyemezsiniz ki; efendim, onun 
dışında sen istediğin fikri söyle, özünü yasak
lamadım senin fikir hürriyetinin... Hayır, özünü 
yasakladın. 

Binaenaleyh, özü yasaklanamaz. Özü,, hu 
şekilde anlamak ve değerdendirmek zarureti var
dır, yoksa o zaman bu hükmün mânası ve kıy
meti kalmaz. Her kanun buradan çıkar ve der
siniz ki, özüne dokunmadık... 

HASAN AKÇAJJOĞLU (Antalya) — Peki 
başkasına siz niye gerici diyorsunuz, sizin fik
rinizde olmıyanlara niye gerici diyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim ye
rinizden. 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (D'evamla) — Demek M, kanunla, demin 
arz ettiğim sebeplerden ötürü de olsa, yani millî 
savunma, kamu düşeni, genel ahlâk v. s. gibi se
beplerle de olsa bir temel hakkın özüne dokunu
lamaz. 

2 nci maddede de sosyal Devlet ilkesine da
yandığımız belirtiliyor. Sosyal Devletin de na
sıl bir Devlet olacağı 2 nci maddenin gerekçe
sinde açıklanmış. Bu Devlet tarafsız bir Devlet 
değil; bu Devlet taraf tutan bir Devlet. Kimin 
tarafını tutuyor? iktisaden zayıf olanın, iktisa-
den başkasına bağlı olanın, işçinin, müstahdemin. 
dar gelirlinin, fukara köylünün, topraksız köy
lünün tarafını tutuyor Devlet... Gerekçesi öy
le söylüyor ve diyor ki, böyle yapılmazsa, böyle 
d.avranıl*naf*a te-mel haM-vr ve hnrrivstler ""-
lünç, şekli birer vesika olmaktan öteye geçe
mez, diyor. Gerekçe diyor, gülünç diye vasıf
landırıyor. 

Demek ki, Devlet mutlaka birtakım reform
ları yapacak. Esasen, Anayasa, yapılması gere
ken bu reformları 3 ncü bölümünde bir bir 
saymış. Ha... 3 ncü bölümün sonuna koyduğu 
bir maddeyle demiş ki; Devlet malî gücüne 
göre gerçekleştirir... Arkadaşlar, Anayasa hü
kümlerini iyi niyetle anlamak ve uygulamak lâ
zımdır. Devlet malî gücünü bu reformları yap
mak yönünde artırmak için çaba gösterecektir. 
Devlet, malî gücüm yetmiyor, binaenaleyh şim
di toprak reformu yapamam, şu reformu yeri
ne getiremem, büyük halk kütlelerinin sağlık 
durumunu sağlıyamam, demiyecek. İşte, plân 
meselesi burada tekrar karşımıza çıktı. Plân, 
Hükümetin felsefesine göre değil, Anayasanın 
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getirdiği felsefeye göre yapılacak. Biz iktida
ra geldik, kendi felsefemize göre plân yaparız; 
hayır, kendi felsefen Anayasaya uygunsa, onun 
doğrultusundaysa plânı öylesine yapacaksın. 

Kaldı ki plân bir Anayasa müessesesi. Ana
yasa müessesesi olduğuna göre, plâna mutlaka 
toprak reformu meselâ konacak. Toprak re
formu savsaklanamaz. Savsakladınız mı, o za
man plân Anayasa ile çelişir ve Hükümetin bu 
plâna göre uygulıyacağı icraat da çelişir. On
dan dolayı hükümetler Anayasa muvacehesin
de serbest değil. 

A. P. Hükümeti iktidara geldiği günden beri 
Anayasadan rahatsızlık duymuştur ve Anaya
sayı değiştirmek, Anayasanın bağlayıcı hüküm
lerinden kurtulmak için açık veyahut da açık-
lanmıyan şekilde çaba göstermiştir. 

Sayın Milletvekilleri, A. P. iktidarının ilk 
icraatı ne oldu, düşünelim. Kendi siyasi inanç
larına uymıyan inanç taşımakta olduğu sanı
lan birtakım yüksek memurları, genel müdür
leri tasfiye yoluna gitti. Bir kere bunu yap
maya hakkı yok. Bu kürsüden çıkıldı dendi 
ki; «Efendim biz istersek değiştiririz. Biz ikti
dara geldik, umum müdür bizim âkidelerimize 
hizmet edecektir.» Yoo, hayır efendim, tdare 
mekanizması tarafsız, idare mekanizması için
de umum müdür A. P. ye de taraftar olabilir, 
T. i. P. ye de olabilir, C. K. M. P. ye de olur, 
buraya da olur, buraya da olur. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Hükümetin 
programını tatbik etmekle mükelleftir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — işte 
arkadaşlar, bunu kabul etmiyen bir zihniyettir 
ki Anayasa ile çelişir. Meselâ, Anayasamız çok 
â -ık seçik, herkesin siyasi inançlarında serbest 
olduğu hükmünü getirdiği halde, filân siyasi 
inancı taşıyan kimselerin umum müdürlük pa
yesinde ulaşmıyacağını, memur olamıyacağını 
söylemek, Anayasa ile çelişme haline düşmek
tir. Ama A. P. iktidarı bunu yaptı. 

Sonra, Danıştaym bu konu ile ilgili verdiği 
kararları da uygulamadı. Böylece Anayasa
nın çok anık bir hükmüne de karşı geldiğini . 
gösterdi. Biliyorum, hatırlıyorum şimdiki Sa
yın Maliye Bakanı o zaman bu kürsüden Danış
tay kararlarının uygulanmamasını ve uygu
lanmaması yoluna gidilebileceğini meşru göster
mek için birtakım gerekçeler ileri sürdü. Şimdi 
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onu tartışmıyacağım, ama o gerekçeler bence 
(hiçbir hukukçuyu tatminedecek güçte şeyler de
ğildi. 

Sonra A.P. iktidarı umum müdürler seviye
sinden memurlara indi. Birçok küçük memur 
tedirgin edildi, işlerinden alındı, başka yere 
nakledildi. Neden? Çünkü bu memurlar A.P. nin 
siyasi, iktisadi ve sosyal felsefesini, inancını 
paylaşmıyor. Bu şekilde gadre uğrayanların pek 
çoğu Türkiye İşçi Partilidir. 

Daha aşağı bir seviyeye doğru da inildi. 
Meselâ, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 
müstahdem ve işçiler de tasfiye edildi. Sayın ar
kadaşlar, bir tane son örneği var : Türkiye İşçi 
Partisinin Merkez Yürütme Kuruluna seçilmiş 
bir işçi arkadaşımız, kalorifer işçisi olan arka
daşımız altı seneden beri çalıştığı ve terfi ettiği 
yerde 13 ncü maddeye dayanılarak ve kadro 
mülâhazası ileri sürülmek suretiyle işten atıldı. 

Sonra, öğretmenlere çeşitli baskılar yapıldı 
ve yapılmakta, öğretmenlerin açtığı dâvaların 
sayısı sekizyüz küsur ve şimdiye kadar netice
lenmiş olan sekiz dâvadan yedisini davacı öğ
retmenler kazandı. Demek ki yapılan muamele
nin partizanca bir muamele olduğunu bu rakam
lar da gösteriyor. 

A.P. iktidarının bir geleneği haline gelen 
bir hususa da değinmeden edemiyeceğim. 

Toplantılar basma, taşlı fsopalı saldırılar ter
tibe tme... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ho ho, hoooy... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bunu 
T.l.P. nefsinde çok denedi, çok tahammül etti, 
taşlı sopalı saldırılara. Bu saldırılar seçim za
manlarında da devam etti, hattâ şiddetini artır
dı. Geçen Haziran seçimlerinde Fatsa'da, Öde
miş'te, Kayseri'de kanlı saldırılara uğradık ve 
bu saldırılar esnasında, esefle söyîiyeyim ki, za
bıtanın saldırganlara karşı çok müsamahalı dav
randığını da gördük. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo zabı
taya. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi
naenaleyh bütün bunları toplar ve A.P. nin po
litikasını değerlendirirsek o zaman A.P. nin 
Anayasaya, demokrasiye ancak kürsüde demeç
ler verilirken, radyoda konuşmalar yapılırken 
bağlı olduğunu, fakat icraatiyle gerçekten iç-

| tenlikle bağlı olmadığını insaf sahibi herkes ka-
I bul eder. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Allahtan 
j kork. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa-
I ym milletvekilleri, arkada bıraktığımız yıl, bir

takım sosyal olaylarla geçti, önemli sosyal olay
larla. Öğrenci hareketleri oldu, yüksek öğrenim 
gençleri, üniversiteleri, fakülteleri, yüksek okul-

I lan boykotlu işgallere mâruz bıraktılar. İşçiler 
I fabrikada işgalli grevler yaptılar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kışkırttınız, 
yaptırdınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bun-
I 1ar bir... 

Tam ben söyliyecektim, karşılıklı konuşma 
I olmıyacak, çünkü aynı şeye aynı noktaya par-
I mak basacaktım. 
I Bu gilbi sosyal olayları «Kışkırtmadır, yap-
I tirdiniz» gibi yorumlayıp rahat etmek mümkün 

değildir. Bu, pek yüzeyde kalan bir tahlil olur 
I ki A.P. nin yöneticilerine, sosyal olaylara bu 
I kadar yüzeyde baktıklarını yakıştırmam, fakat 

genel olarak A.P. nin bu olaylara yasakçı bir 
I zaviyeden baktığı da gizlenemiyecek bir haki-
I kattir. 
I öğrenci hareketlerini alalım : 

I ıSayın milletvekilleri, öğrenci hareketleri bir 
I şey söylüyor, bir şey anlatmak istiyor. Kısacası 
I şu : öğrenciler bu kapkaç düzenin kalıplıyaca-

ğı bir istikbalde yaşamak istemiyorlar, buna baş 
I kaldırıyorlar. Paranın hâkim olduğu ve insan

ların paraya boyun eğdiği bir düzende yaşamak 
istemiyorlar. İnsanların insanları sömürdüğü, 
insanların insanlara tahakküm ettiği bir düzen
de yaşamak istemiyorlar, güzel bir dünya isti
yorlar. Çok mu görüyoruz? 

Genç adamların, yarınımızı temsil eden genç, 
körpecik evlâtlarımızın bizim gibi yaşamış ol
maktan hazer etmelerini çok mu görüyoruz? 

I Güzel bir dünya istemelerini çok mu görüyoruz? 
I Sayın milletvekilleri; öğrenci hareketlerinin te

melinde yatan istek budur, öğrencilerimiz, genç
lerimiz iyi öğrenim görmek istiyorlar. Skolâstik 
kalıplar içinde verilen öğrenime boyun eğmi
yorlar. Gerçekten, temelinde itiraz yatan bilim 
zihniyetine dayanan bir öğrenim hasretini çeki-

I yorlar. 
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işte çeşitli kalıplarda tezahür eden direniş
lerin bence temelinde yatan sosyolojik nedenler 
bunlardır; en kaba çizgileriyle. Bunlara yasakçı 
bir zaviyeden bakmak, bunların üzerine toplum 
polisini saldırtmaJk hiçbir netice vermez. Top
lum polisi, sosyolojik anlamda toplum olayları
na karşı bir silâh olarak kullanılamaz; çünkü 
toplum olaylarına, sosyolojik anlamda toplum 
(olaylarına karşı silâh halinde kullanıldı mı te
sirsiz kalır, teper. Olmaz... 

DEVLET BAK/NI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Bırakalım yıksın... 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 
AYBAR (Devamla) — Hayır, hayır... Sayın 
Devlet Bakanının bir tuhaf itiyadı var; ben 
kürsüde konuşurken benimle oturduğu yerde 
konuşmak ister. Ben kendisiyle daha rahat şart
lar altında konuşmayı tercih ederim. 

Evet, öğrencilerin direnişlerinin altında ya
tan anlam bu. Bizim tarihimize öğrenciler, genç
ler her zaman siyasi hayatımızın ileriye bakan 
dinamik bir unsuru olmuştur. Ta Meşrutiyetten 
beri her zaman.. Düşünün Cumhuriyet devrin
deki gençleri. Cumhuriyet devrinde Atatürk'ün 
Cumhuriyeti kendilerine emanet etmiş olması 
bu gençlerimizi harekete geçiren büyük bir ide
al olarak gençlerimizi etkilemiştir. 1960 Nisa
nını düşünün ve son yıllardaki gençlik hareket
lerini düşünün. Ne istiyor bunlar? Bunların is
tediği, Türkiye bu kapkaç düzeni içinde insan
larını harcamasın, Türkiye bağımsız bir ülke 
olsun. Türkiye'de alın teri ile yaşıyan insanlar 
mutlu olsun, Türkiye'de herkes öğrenim gör
sün, herkes sosyal adalete kavuşsun, öğrencile
rimiz bunları istiyor, istedikleri bunlar. 

Şimdi bunların karşısına toplum polisi ile 
çıkılınca, bence hiçbir netice elde edilmez. 

Şimdi işçi hareketlerine geçiyorum : 
îşçi hareketlerinde grevli işgaller oldu. De

niliyor ki, nizamı koruyacağız. Şüphesiz nizam 
korunacaktır, ama bakalım bu işgalli grevler 
neden oldu?.. Niye oluyor?.. 

Sayın milletvekilleri, işçi haklarını düzenli-
yen kanunlar maalesef tam, eksiksiz uygulan
mıyor. Şimdi bir misal arz edeceğim : 

İşçiler bir sendikaya mensup bir iş yerinde, 
iş kolunda toplu sözleşmeye oturacaklar, toplu 
sözleşme zamanı gelmiş. Bundan bir süre evvel 
işveren orada sahte bir sendika, «San sendika» 

denilen bir sendika kurdurtuyor ve o sendika 
düzmece imzalarla o işyerindeki işçilerin çoğun
luğunu temsil ettiğini iddia ediyor ve diyor ki : 
«Toplu sözleşmeye ben oturacağım.» Patron da 
diyor ki; «Hanginiz çoğunluğu temsil ederseniz 
ben onunla otururum.» ve sahte sendika ile top
lu sözleşme müzakeresine oturmaya kalkıyor. 
Bunun üzerine işçi - elinde başka çaresi yok -
birçok kereler mahkemelere başvuruyor. Hâkim 
diyor ki, «Benim elimde bölge çalışma müdür
lüklerinden verilmiş belge vardır, ben ona ba
karım, o belge doğrudur. Binaenaleyh beriki 
sendika yapacaktır.» Hâkim de haklı. Çünkü 
hukukçular şekilperest olur, şeklen düşünür
ler. Formasyonları, yetişiş şekilleri böyledir. 
Bundan dolayı işçi çaresizlik içinde kalarak 
greve ve işgallere kalkışıyor. 

Sayın milletvekilleri, grevlerin, işgallerin 
birçoğu böyle olmuştur. İki tanesinde sonra
dan sayım yapılmıştır ve sarı sendikanın, işçi
lerin -simidi oranı hatırımda değil- yüzde 6 
smdan fazlasını temsil etmediği meydana çık
mıştır. 

Meselâ Derby grevinde hâdise böyle oldu. 
Derby grevinde bir insaflı hâkim gitti, sayım 
yaptı ve neticesinde görüldü ki, % $0 şu ka
darı hakiki sendikaya mensup ve toplu sözleş
me yapmak iddiasında olan diğer sendikaya da 
% 6 sı, % 5 i, yahut % 4 ü mensup. Diğer grev
lerde de böyle oldu. İzmir'de Tuzla grevi bu 
şekilde oldu. Yani Tuzla grevi lojmıan işgalin
den dolayı cılktı, ama yine kanunun çiğnentoıe-
sinden ötürü grev meydana geldi. 

E, simidi nizam korunacak. Bu nizamı mı 
koruyacağız? Yani haksızlığa, hileye prim ve
ren bir şekil mi koruyacağız? Toplum polisini 
bunun için mi işçinin üzerine saldıritacağız? İn
saflı olalım. Nizamı koruyacağız, ama haklı 
nizamı koruyacağız. Buradaki münasebetlerde 
haklı olan kim .. % 92 ı ile toplu sözleşme mü
zakeresine oturmak istiyen işçilerdir. Onlar 
haklı. 

Sayın milletvekilleri; nizamı korurken işte 
Hükümet bizce bu tahlilleri, bu incelemeleri 
yaparak koruyacaktır. 

Devlet idaresi lokavt yapıyor. Sayın mil
letvekilleri, görülmüş şey inidir?.. Anayasamız
da Devlete, herkese iş bulma mükellefiyeti tah
mil edilmiş ve bir Devlet müessesesi çıkıp lo-
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kavt ilân ediyor. Lokavt bir temel bak değil-
'dir. Anayasamızın maddeleri arasında lokavt
tan söz yoktur. Anayasamızın gerekçesi lokav
tın bir temel hak olmadığını açıklar. Onun için 
lokavtla grev, terazinin iki kefesine konulup 
denk tutulamaz. A. P. sıralarından : «Kanun 
lokavtı tanımış» sesi) 

Evet biliyorum kanun lokavtı tanıımış, ama 
kanaatimce Anayasanın esprisine, ruhuna aykı
rı olarak tanımış. 

Şimdi Adalet Partisi iktidarı, işte genel çiz
gileriyle belirttiğim ve Anayasaya uymadığını 
ifade ettiğim bu politikasını daha da seçimler 
arifesinde şiddetlendirmek kararında görünü
yor. Çünkü yeni kanunlar getirmek kararını 
açıklamış bulunuyor, nizamı koruma kanunla
rı diye adlandırılan kanunlar. Sayın Adalet 
Balkanı, yürürlükteki kanunların boşluklarını 
kapatacak olan kanun diye nitelendirdi bu ye
ni sevk edilecek tasarıyı. Şimdi, şu boşluğu 
olduğundan şikâyet edilen kanunlar, faşist ital-
yaidan alınmış maddelerdir, bunu unutmaya
lım. Üstelik de beş kere değiştirilmiştir. Hü
kümleri ağırlaştırılmış ve medlulleri muğiak-
laştırılıp, elâstiki bir hale getirilmiş, yani Ce
za Hukukunun «kanunsuz suç ve ceza olmaz» 
prensibiyle çelişir hale getirilmiştir. Şimdi, Sa
yın Hükümet üyeleri, bu kanunlar ellerindey-
iken bu kanunlarla yetinmiyorlar, açıkları var
dır, yeni kanun maddeleri getireceğiz buyuru
yorlar. Peki, tutalım ki kanunlar açık veriyor 
ve bu açıktan birtakım insanlar faydalanmak 
istiyor. Ne istiyor bu insanlar? Hükümeti, 
kanunlar açıktır dedirten hususlar nelerdir? 
Bunlar, yani, kanunun açıklarından istifade 
ediyor denilen kimseler... 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Yani sizler... 
'Sosyalistler... 

T. t. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Bizler, evet, yani biz, 
emekçi »sınıfların Devlette ağırlığı olmalıdır di
yoruz. Bu yasaklanacakmış. Biz.. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Sayın Başkan, 
müdahaleleri önleyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aybar. 
öyle müdahale ederseniz bu şekilde müda

haleyi önlemek mümkün olmaz. Yani usul ta
lebinin usule uygun şekilde olması lâzungelir. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Sayın Başka
nım, ben oradaki müdahaleleri önlemenizi ri
ca ettim. 

BAŞKAN — Oturun lütfen yerinize, sakin 
olun siz. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Zaten ayakta 
değilim ki, oturuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyin. 

TİP GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
BAR (Devamla) — Evet, kanunlann boşluğun
dan istifade edildiği ifade edilerek değerlendi
rilen davranışlar, söylediğiniz gibi, «Türkk 
ye'de emekçi sınıfların da Devlet yönetiminde 
ağırlığı olmalıdır, emekçi sınıflar teşkilâtlan-
analıdır, Türkiye bağımsız bir politika izleme
lidir, Amerikan üsleri Türkiye'den çıkarılma
lıdır» gibi ifade ve davranışlar, kanun boşluk
larından faydalanma olarak Hükümetçe nitele
niyor. Peki arkadaşlar, deminden beri tahlil 
ettim, bu bizim savunduğumuz şeyler Anayasa
nın isteklerinden, Anayasanın icrasını mecburi 
kıldığı ilke ve prensiplerden başka şeyler mi? 

Ben hemen Hükümete 'söyliyeyim ki, kanun
larda boşluk ve bu boşluklardan istifade eden 
kimse yoktur.Türkiye değişen bir toplum. Bu 
değişen topluma ayak uydurmak mecburiye
tindeyiz. Türkiye'de artık yasaklarla Hükümet 
icra etmek her gün daha zor olacaktır. Türki-
yette büyük kütleler uyanıyor, bunu bilelim. 
Büyük kütleler uyanınca haklarına sahip çıka
cak ve hükümetler küçücük bir zümrenin men
faatine tasarruflarda bulunup, demokrasiden 
söz eder durumda olmaktan çıkacaklar. Bunu 
kanunla yasaklamak, boşluğu var kanunun, 
dolduruyoruz demek, (beyhude gayrettir. Olmaz 
ve göreceksiniz, Hükümet bu kanunu eğer çı-
kartabilirse pek kısa bir süre sonra yine şikâ
yete başlıyacaktır. O kanunda da açık kaldı 
diyecektir. Çünkü kanunlar daima hayatın ge
risinden yürür. Hükümete bugün açık görü
nen kanun maddeleri bundan on sene evvelki 
hükümetlere hiç de açık görünmüyordu. Ne
den? Türkiye ook mesafe aldı da ondan. 

(A. P. sıralarından, «o zaman siz yoktunuz 
da ondan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz 
yerinizden. Esasen sizin adınıza da konuşacak 
bir hatip söz almıştır. 
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T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAB (Devamla) — Yasaklar yerine top
lum meselelerine çare bulmak lâzım. Bakın 
bir toprak dâvamız askıda duruyor. Buna ça
re bulmak lâzım. Sayın Başbakan, galiba Hü
kümet programının tartışılması sırasında idi, 
Türkiye'de dağıtılacak toprak yoktur buyur
dular. Türkiyetâe dağıtılacak toprak vardır. 
Türkiye'de dağıtılacak toprağın -olduğu ista
tistik rakamları ile belli. Türkiye'de bir raka
ma göre 27 156 000 küsur hektar ekilen biçi
len toprak var, bağ, bahçe dâhil. Sonra yeni 
bir istatistik çıkarıldı, ona göre de 17 142 000 
hektar var. Aradaki 10 milyon hektar ne oldu 
bilemiyorum. Çünkü her ikisi de resmî istatis
tik. 

ADNAN AKIN (Balıkesir) — Sattık, onu 
sattık. 

TİP GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Şimdi, Türkiye'de 3 300 000 
köylü ailesi yaşar. Müsavi olarak bölüşürsek 
27 milyon hektara göre yapacağımız hesapta 
köylü ailesi başına 82 dönüm toprak düşer. 
Yine müsavi olarak bölüşürsek 17 milyon hek
tara da 52 dönüm toprak, aile başına düşer. 
Bittabi toprak reformu böyle yapılacaktır an
lamına söylemiyorum. Toprak reformu yapı
lırken, toprağın verimi değerlendirilecektir. 
yapılan ziraat nevi nazarı itibara alınacaktır el
bet, ama bu «Toprak yoktur» sözüne cevabol-
sun diye söylüyorum. Şimdi, bu topraklar üze
rinde yaşıyan bu 3 300 000 köylü ailesinin du
rumu ne? 

Bunların büyük çoğunluğu, yani 2 441 000 
aile bir ilâ 50 dönüm toprak eker biçer ve bu 
rakama üçyüz küsur bin olarak gösterilen top
raksız aile sayısı da dâhildir. 3 300 000 in, 
2 441 000 i gibi yani 1 ilâ 50 dönüm toprak 
eker biçer ve 300 bini de bunların içinde, hiç 
topraksızdır. 1 ilâ 20 dönüm toprak işliyen aile 
sayısı 1 269 000 dir. 51 ilâ 100 dönüm arasında 
toprak işliyen ailelerin sayısı 561 bin küsurdur 
ve böylece 1 ilâ 100 dönüm işleyen aileler tüm 
işlenen toprakların % 85 ini tasarruf ©derler, 
işlerler. 500 dönümden yukarı toprak işliyen 
ailelerin sayısı da 15 352 dir. Oranı binde 45 
dir, köylü ailesine nisbetle oranı binde 45 tir. 

Arkadaşlar bu durum devam etmez. Böyle 
durum devam etmez. Bu duruma her Hükü

met, yalnız Adalet Partisi Hükümeti değil, her 
Hükümet, hangi Hükümet gelirse gelsin iş ba
şına, çare bulmak mecburiyetindedir. Toprak 
reformu yapmak mecburiyetindeidir. Bu ada
letsiz durum devam ederse olaylar çıkar, iş
galler olur. Bu adaletsiz durum devam ederse 
Polatlı olayları, Torbalı olayları tevali ede
cektir. Unutmıyalım, köylü vatandaşın cebin
den Anayasa çıkıyor. Ben köyleri dolaştığım 
zaman görüyorum, ceplerinde küçük Anaya
salar var. öyle zannediyorum ki, Dünyanın 
hiçbir memleketinde bu olaya raslanamaz. 
(«Ne kadar güzel!» sesleri) 

Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Anayasaya 
bağlı, inanmış kişiler için son derece iftihar edi
ci, sevindirici bir olay. Vatandaşlarımıza kü
çücük Anayasalar basılmış, ceplerinden çıkıyor 
ve o vatandaş, Anayasanın 37 ve 38 nci madde
lerini okuyor. Toprak reformunun bir emir ol
duğunu, Anayasanın emri olduğunu görüyor. 
Kahvelerinde konuşuluyor. Bunu yapmadan 
her hangi bir Hükümetin Türkiye'yi idare et
mesi mümkün değildir. 

Millî gelir adaletsizliği aynı şey. Milî ge
lir bölünüşünün sınıflara göre yapılmasını çok 
isterdik. Adaletsizlik o zaman siyah, beyaz çı
kacaktı. Şimdi, çok daha kaim hatlarla yakı
lıyor bu, millî gelir dağılımı, bölünüşü. MİM 
gelirin % 57 sinin nüfusumuzun % 20 si tara
fından iktisaJbedilmesi şeklinde tecelli ediyor. 
Geri kalan kısmı ne oluyor? Yani millî gelirin 
% 43 nü de, nüfuzumuzun % 80 i bölüşmeye 
çalışıyor. Böyle mîllî gelir dağılımı olmaz. 
Dünya istatistiklerine bakın. Millî gelirin ada
letsiz bölünüşü bakımından başta gelenlerden 
biri Türkiye. 

Keza, kredi dağılımı da öyle, küçük esnafa, 
küçük üreticiye verilen krediye bakınız, büyük 
sermayedara, büyük toprak sahibine açılan 
krediye bakınız, iki rakam vereceğim: 

33 büyük toprak sahibine 27 milyon kredi 
açılmıştır. Buna mukabil 150 bin köylü ailesi
ne, aile başına 300 lira kredi veriliyor. 27 mil
yon lira 27 büyük toprak sahibine, 150 bin 
köylü ailesinin beherine üçer yüz lira. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bankalar 
200 bin liradan fazla vermez. En son had 200 
bin liradır. 
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T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (Devamla) — Olmaz, olmaz arkadaşlar. 
Adaletli bir bölünüş yapmak mecburiyetinde
yiz. Tütün üreticisi, fındık üreticisi tefecinin 
elinden kurtarılmalıdır. Tefecinin elinde bun
lar inim inim inlerken Hükümet etmek zordur. 
Bunlar ilk yapılacak işlerdir. 

Sayın Hükümet kocaman, kabarık bir bütçe 
ile geldi. Bizim kanaatimize göre yamalı bir 
bohçaya benzer; delikleri kocaman, yamaları 
o delikleri kapayamıyan bin bir yamalı bir boh
ça. işte kalkınan bir toplumun bütçesinin ka
barık olacağı felsefesine de dayanılarak bura
da Sayın Maliye Bakanı bütçeyi savundular, 
ama bu meselelere cevap yok. Bütçeler bu me
selelerin halledilmesi için getirilir. Bütçe gaye 
değil, araç, vasıtadır. Toprak meselesini hal
letmeden, millî gelir dağılımını halletmeden, 
vergi reformunu yapmadan, kredi dağılımını 
halletmeden ne bütçesi getiriyoruz? 

iSayın milletvekilleri, ne kendimizi aldata
lım ne kimseyi aldatmaya kalkışalım. Memle
ket dertlerine, devalarına gerçekçi olarak eği
ldim. 

işte biz, bu dertler bu düzen içinde çözüle-
mediğinden dolayıdır ki düzen değiştirilmeli
dir, diyoruz. Yoksa durup ,dururken düzen de
ğişikliği meselesi ortaya çıkmazdı. Toprak re
formu yapılsaydı, demin temas ettiğim husus
lar Anayasa doğrultusunda çözüımlenseydi, dü
zenin değiştirilmesi meselesi ortaya atılabilir 
miydi? Ama ne var ki, işte bu düzenle, yani 
kapitalist düzenle bu işleri çözmek mümkün de
ğil. Kapitalist düzenin tabiî ürünleridir bu. 
Kapitalist düzen, hele bizim gibi geri kalmış 
bir ülkenin kapkaç kapitalizmi olursa, toprak 
reofrmu yapaimaz, gelir dağılımını adaletli şek
le getiremez, vergiyi adaletli şekilde adamaz. 
Mecburdur verginin ağır yükünü emekçi hal
kın sırtına yüklemeye. Düzen bunu mecbur 
öder. Kapkaç düzeninin mânası bu. Çünkü, bu 
kapkaç düzeni küçücük bir azınlığın lehine iş-
liyen, lehine işliyebilmek için de bu işleri yap-
tırmıyan bir düzendir. 

Sayın milletvekilleri, düzeni değiştirmemek 
ölde değildir. Düzen değişecek. Düzen, Ana
yasa doğrultusunda merhale merhale değişerek 
Türkiye bağımsız demokratik sosyalist bir ülke 
haline gelecek. (A. P. sıralarından, «gelmiye-
cek» sesleri) 

Şimdi, şüphesiz bu sözlerim tepkiyle karşıla
şır ama bu kaçınılmaz. Hani, Galile demiş ki: 
«öyle diyorsunuz, ne yapaJlım ki dünya dönü
yor» Dünya mecaz anlamda dönüyor, Galile'-
nin anlamında döndüğü artık ispatlandı. Ay
dan seyrediMi Dünya, döndüğü de, yuvarlak 
olduğu da görüldü. Ama, şimdi hâlâ zannedi
liyor ki, bu kapkaç düzeni nizamı koruma ka-
nunlariyle işte sununla; işte bununla ayakta 
tutulabilir. Yok, ayakta tutulmaz. 

Size haber veriyorum ki, bu düzen değişe
cektir ve bu düzen Anayasanın doğrultusunda, 
Anayasamız doğrultusunda merhaleler aşarak 
değişecek. Evvelâ kapitalist olmıyan bir mer
haleden geçilecek, yani kapkaç kapitalizmin
den çıkacak, kapitalist olmıyan bir değişme 
düzenine gireceğiz. 

İBRAHİM ETHEM KILIÇOĞLTJ (Giresun) 
— Bunun adı nedir? 

T. i. P. ADINA MEHMET ALİ AYBAR 
(Devamla) — Nedir kapitalist olmıyan? 

Şimdi bir arkadaşımın sesini duyuyorum, 
«adı nedir» diye soruyor bana. Çünkü o arkada
şım zannediyor ki, ben sosyalist dememek için 
kapitalist olmıyan diyorum. Halbuki iktisat 
ilminde kalkınma yolu olarak, bir de kapitalist 
olmıyan yol sayılır, arkadaşım. Bunu bilmek lâ
zım. 

Bakm şimdi anlatacağım, ne olduğunu kapi
talist olmıyan yolun. 

Kapitalist olmıyan yolda karma ekonomi 
sistemi uygulanır. Yalnız bu karma ekonomi 
sisteminde özgül ağırlığı, millî ekonominin spe
sifik ağırlığı, düzenleyici, yönetici ağırlığı ka
mu sektörüne aittir. O kamu sektörü de, bugün
kü kamu sektörü gibi Devlet parasiyle fert zen
gin etmek için bir kamu sektörü değildir, ger
çek anlamda bir kamu sektörüdür; halkın ağır
lığı olan, halkın denetlediği bir kamu sektörü
dür. Binaenaleyh ilk mümeyyiz vasfı budur ve 
orada mutlaka toprak reformu yapılır. Orada 
mutlaka dış ticaret, bankacılık, sigortacılık dev-
leştirilir. Çünkü, bizim gibi memleketlerde dış 
ticareti devletleştirmedeniz mi halkın soyulma
sının önüne geçemezsiniz. Bankacılığı devletleş
tirmediniz mi halkın soyulmasının önüne geçe
mezsiniz. Bu , bir zarurettir. 

(A. P. sıralarından mahiyeti anlaşılmıyan 
müdahaleler.) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar yerinizden müdaha
le etmeyiniz. Bir de İçtüzük düzeni vardır; bu 
düzen gereğince de bir müzakere usulü vardır. 
Buna lütfen riayet ediniz efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY-
BAR (Devamla) — Ve bu karma ekonomi dü
zeni sırasında özel teşebbüs şüphesiz varolup 
gelişir, ama özel sektör memleketin ekonomisi
ne hâkim olmaz. Özel sektör de gerçekten plâna 
uyar. Plânlar bugünkü plân gibi değildir. Hem 
özel sektörün lehine plân yapacaksın, sonra da 
onu bile uygulayamıyacaksın. Çünkü, 3 sene 
veya 5 sene evvelinden bâzı gelişmeleri tahmin 
etmemişsin. Hayır, böyle plân değil, gerçekçi 
bir plândır. 

İşte Türkiye İşçi Partisi, iktidarının ilk mer
halesi bu düzeni uygulayacak. (A. P. sıraların
dan «İktidara gelemiyeceksiniz» sesleri, gürül
tüler.) Ve bundan sonra Devletin düzeni - de
min ifade ettiğim gibi - Anayasamız doğrultu
sunda demokratik, bağımsız bir sosyalizme dö
nüşecektir, bu da kaçınılmaz arkadaşlar. 

Yalnız hemen söyüyeyim: Hakikaten bu sos
yalizm, demokratik bir sosyalizimdir. Bizim 
inanışımız, felsefemiz budur. Çünkü, daha ikti
dara ilk geldiğimiz günden itibaren, büyük 
halk kütleleri köydei, işyerinde, mahallesinde, 
belediye meclislerinde, şehir meclislerinde ve 
giderek bu çatı altında Devlet yönetimine ağır
lığını fiilen koyacaktır. Burada yalnız bizim 
gibi, varlıklı sınıfların mensupları oturmaya
cak arkadaşlarım. Burada hakiki köylüler otu
racak. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hakiki köylü 
zaten var, burada. 

KADRJ EROĞAN (Sakarya) — Biraz evvel 
de söyledim bunları. 

T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Burada, hakiki işçiler 
sanatkârlar oturacak. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz. 

T. t P. GRIJPU ADINA MEHMET ALÎ 
AYBAR (Devamla) — Bu rejimde, sizi temin 
ederim ki, yani Türkiye İşçi Partisi iktidara 
geldiği takdirde uygulayacağı bu rejimde, Ana

yasanın siyasi hakları eksiksiz, tastaman yeri
ne getirilecektir. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Allah sizin 
iktidara gelmenizi nasibetmesin. 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ AY
BAR (Devamla) — Anayasanın bugünkü Ana
yasanın siyasi hakları, biz iktidara gelince, bu
günkü ile kıyas edilmiyecek bir genişlikte ve 
bütünlükte uygulanacaktır. Çünkü - sebebini 
söylüyorum - halkın özgürlüklerden korkusu, 
sakıncası yoktur, özgürlükten sakınan, korkan 
sömürücü sınıflardır, halk değil. Halk ilim öz
gürlüğünden korkar mı? Halk fikir özgürlüğün
den korkar mı? Vicdan özgürlüğünden korkar 
mı? Sendikal hürriyetlerden korkar mı? Siyasi 
hürriyetlerden korkar mı? Kendisi çoğunluk
tadır, arkadaşlar. Bu hürriyetler kendisine ne 
zarar getirir? Kendisine yalnız ve yalnız men
faat sağlar. (A. P. sıralarından «Hürriyetin 
tersi de olabilir» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, ne yapsak, ne etsek bu 
olacak. Göreceksiniz olacak. (A. P. sıraların
dan «Ya, nasıl olacak » sorusu) Türkiye işçi 
Partisinin iktidarında, köylü perişan durumun
dan kurtulacak. (A. P. sıralarından «Allah 
Allah» sesleri) Okullar köylerde, bütün köy ço
cuklarının gerçekçi bir bilim eğitimi görmesine 
açık bulunacak ve herkesin çocuğu kabiliyetine 
göre en yüksek dereceye kadar öğrenim görebi
lecek. (A. P. sıralarından gürültüler) Kimse 
yarınından endişeli olmıyacak. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika... 

Arkadaşlar bu şekilde müzakere devam ede
mez efendim. Lütfen yerinizden müdahale et
meyiniz. Sizin adınıza da konuşacaklar vardır. 
Sırası geldiği zaman sizin hissiyatınızın, fikriya
tınızın tercümanı olacaklardır. İçtüzük niza
mımız, bu türlü müdahalelere cevaz vermiyor. 
Çok rica ederim, müdahale etmeyin efendim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Kendileri bu söz
lere cevap veremiyecekler de ondan gürültü ya
pıyorlar. Onun için müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hatip, devam 
ediniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 
AYBAR (Devamla) — Köyler; perişan, yaşan
maz yerler olmaktan çıkacaktır, suya kavuşa
caktır, elektriğe, yola kavuşacaktır, içinde 
oturulabilir, yaşanabilir binalara, konutlara 
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kavuşacaktır. Köylü toprağa kavuşacaktır. Tür
kiye işçi Partisi, Anayasa hükmünü eksiksiz, 
tastamam yerine getirerek, ağaların elindeki top
raklara, Devletin, Hazineye aidolan ve işleme
diği toprakları da katarak bedava olarak, top
raksız köylüye veya toprağı yetmiyen köylü aile
lerine dağıtacaktır. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Senin 
toprağını da taksim etsek. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Parasını nere
den bulacaksın? 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz 
efendim. Sayın Ataöv yerinizden müdahale et
meyiniz. 

T. t. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — «Parasını nereden bula
caksınız?» Sözüne şimdi sıra geldi, cevap vere
yim: 

Dış ticaret millîleşecektir, bankacılık millîle-
şecektir, sigortacılık millîleşecektir ve sanayi 
- bugünkü gibi montaj sanayii değil - gerçek 
sanayi olacaktır. Yani, ihracata açık, yalnız 
ikâme sanayii değil, ihracata dönük ve Türki
ye'yi borçlanmadan kurtaran nitelikte bir sanayi 
olacaktır. Kaldı ki, toprak verimle işlenebile
cektir. Artık küçük esnaf, küçük üretici tefe
cinin elinde inlemekten kurtulacaktır ve Türki
ye'de herkes, istisnasız herkes insanca yaşama
nın, dopdolu yaşamanın imkânlarına kavuşmuş 
bulunacaktır. 

Türkiye'de bugünkü kapkaç düzeninin ilele
bet süreceğini zannedenler, büyük bir yanılt 
içindedirler. Bu sürmiyecektir ve sürmiyeceğini 
çok yakın zamanda görmeye bağlıyacağız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye işçi Partisi 
Grupu adına ve şahsım adına hepinize teşek
kürler, saygılar... (T. i. P. sıralarından alkışlar) 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — istan
bul'daki arsanı taksim ederek bağlıyalım, senin 
istediğin şu işe. Bende hiçbir şey yok, senin 
toprağın var. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Sayın milletvekili, 
benim, ne toprağım var, ne de param. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başbakanı
mız da söyledi burada, köylüye onların söylediği 
haklardan çoğunu biz getirdik. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, söz istemeden ko
nuşuyorsunuz, usulsüzlük yapıyorsunuz, daha 
evvel de yaptınız, çok rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, bu lâflara karşı bir usulsüzlük yaptığımı 
kabul ediyorum, özür dilerim. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz sırası Yeni 
Türkiye Partisi Grupunundur. Grup adına ki
min söz alacağı Başkanlığa bildirilmemiştir. 

EKREM ALİOAN (Sakarya) — Ben konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na, Sayın Ekrem Alican, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
^Sakarya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

1969 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının mü
zakeresi vesilesiyle Y. T. P. Meclis Grupunun, 
Hükümetin Devlet yönetiminde izlediği politika 
izerinde görüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek 

üzere huzurunuzdayım. 
A. P. iktidarının 4 ncü yılma gelmiş bulun

maktayız. 1965 yılı genel seçimlerinde iktidara 
gelmiş olan A. P. kuvvetli Hükümet, huzur ve 
istikrara kavuşmuş toplum, müreffeh Türkiye 
sloganları ile başarı sağlamıştır. 

Meclis döneminin son yılma geldiğimiz ve son 
yılı bütçesini müzakere ettiğimiz bugün, şüphe-
iz A, P. iktidarının dört yüa yaklaşan iktidarı 
ievresinde bahsettiğim bu sloganları hangi ölçü
lerde gerçekleşme yolunda olduğunu incelemeye 
*;abi tutmak, iktidarın bu bakımdan bir muhase
besini yapmak hepimizin vazifesidir. 

Bendeniz konuşmamı daha ziyade böyle bir 
n-nlayış üzerine dayandıracağım, böyle bir an
layış içerisinde A. P. iktidarının memlekete her 
yönden vaitlerini hangi ölçülerde gerçekleştir
diğinin bir muhasebesini yapmaya çalışacağım. 

Evvelâ bir hususu arz etmek isterim :A. P., 
1961 - 1965 devresinde Türkiyemizdeki çeşitli 
hükümetler zamanında memlekette huzurun, 
istikrarın olmadığını, memleketin ekonomik yön
lerden süratli kalkınmaya gidemediğini iddia 
eder ve bu itibarla da kendisinin iktidarında bü
tün meselelerin halledileceğini ifade eder. 

Genel olarak bir hususu, bir müşahedemizi 
yahut vardığımız bir sonucu ifade edeyim : 
1965 - 1969 devresinde A. P. iktidarında, 1961 -
1965 devresine nazaran bu konularda her hangi 
bir gelişme kaydedildiği kanaatinde değiliz. Ya-
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ni, A. P. nin 1961 - 1965 devresine nazaran daha 
muvaffak bir iktidar devresini Türk milletine 
kazandırdığı kanaatinde değiliz. 

Bu-teşhisimizin iki temel sebebi var : Bunlar
dan birisi; 1965 - 1969 devresinde de Türk top
lumunun ekonomik hayatının bir türlü olumlu 
bir yöne yöneltilememekte, olumlu gelişmeler 
sağlanamamakta olmasıdır. Yani ekonomimize 
bir türlü süratli bir gelişme istikameti vereme
mektedir. Bu, yalnız A. P. nin şu dört yıllık 
iktidar devresine mahsus değil, aşağı - yukarı 
demokratik siyasi hayatımızın başladığı yıllar
dan bu yana hep böyle devam edip gitmektedir. 

Bizim kanaatimize göre, bu devrede yine top
lumumuza tam bir huzur, tam istikrarlı bir ge
lişme sağlanamamasının temel sebeplerinden bi
risi de Hükümetin, Anayasamızın 2 nci madde
sinde Devletimizin nitelikleri olarak kabul etti
ği, millî, demokratik, lâyik ve sosyal hukuk Dev
leti ilkelerine gerçek mânalarını vermekte ye
terli ve kararlı uygulamalarla şahsiyetlerini ka
zandırmakta mütereddit kalması, başarılı olama
masıdır. 

Bu teşhisimiz, benden önce bu kürsüden ko
nuşmuş olan sayın arkadaşıma nazaran bir fark
lılık ifade etmektedir. Biz, Hükümetin Anaya
saya şahsiyet kazandırmakta, Anayasanın ge
tirdiği birtakım müesseselere mânalarını kazan
dırmakta mütereddit tutumlarla, kararsız tutum
larla başarı sağlıyamadığı kanaatindeyiz. Arka
daşlarımız, Hükümetin Anayasadan rahatsızlık 
duyduğunu ifade etmektedirler. Aramızdaki 
fark, zannediyorum oldukça önemli farktır. Mâ
ruzâtıma devam ederken bu konuda neler düşün
düğümüzü de şüphesiz daha teferruatlı olarak 
arz edeceğim. 

Evvelâ Yüce Heyetinize, olumlu bulmadığı
mız ekonomik değişmeler üzerindeki görüşleri
mizi arz etmek isterim. 

Hep biliyoruz, ekonomimizi plânlı olarak yü
rütmek iddiasmdayız. Bu merhaleye ulaşmak 
için bir hayli zaman geçirdik. Tâ Demokrat Par
ti iktidarından bu yana, yani 1950 lerden 1961 
lere kadar Türkiyemizde ekonominin plânlı yü
rütülmesi, plânsız yürütülmesi tartışmaları ya
pılmıştır. Demokrat Parti plânlı ekonomi fikrini 
benimsememişti ve bunu açıkça ifade etmekte 
idi: «Türkiye gibi az gelişmiş bir memlekette 
ekonomiyi plânlı olarak yürütmeye imkân yok

tur; bu itibarla genel ekonomik plânlamalara 
gidemem, sanayinin münferit dalları için, çeşitli 
üretim sektörlerinin münferit dalları için plân
larım mecvuttur, daha ileri plânlamalar yap
mam, böyle bir plânlamanın disiplini içerisine 
Türk ekonomisini sokamam ve bu disiplin içeri
sinde ekonomiyi yürütmeye takatim yoktur.» de
mekte idi. Demokrat Parti devrindeki tartış
malar, Demokrat Partinin plâna karşı bu fikri 
dolayısiyle uzun uzun devam etti, İhtilâle kadar 
da plânlı ekonomi fikri üzerinde Demokrat Par-. 
tiyi ikna etmek mümkün olmadı. 

1960 İhtilâlinden sonra kabul ettiğimiz Ana
yasanın 41 nci maddesine plânlı ekonomi fikri 
girdi. 41 nci maddede; iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleş
tirmek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yarannın gerektirdiği önce
liklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yap
mak Devletin ödevidir, denilmek suretiyle plân 
müessesesi, kalkınma plânları müessesesi Ana
yasaya girdi ve bir Anayasa müessesesi halini 
aldı. Şüphesiz Anayasamız, plânları yapmak 
Devletin ödevidir derken, yapılan plânları uy
gulamayı da Devletin ödevi olarak kabul etmek
te idi. Bendenizin asıl mâruzâtım bu istikamet
te olduğu için, yani plânların uygulanması fik
rinde öteden beri tatbikatı, uygulamaları tatmin 
edici bulmadığım için bu hususa burada işaret 
ediyorum. Devlete ödev olarak veriyor ama, 
kâğıt üzerinde plân yap, onu orada bırak demek 
mânasında değil şüphesiz. Yapacaksın ve plânı 
da uygulayacaksın. 

Bu maksatla, yine Yüce Heyetinizin bildiği 
gibi, 91 sayılı Kanunla Plânlama Teşkilâtı ku
ruldu. Milyonlar harcanarak beş yıllık plânlar, 
yıllık programlar yapılmaktadır. Şimdi, ekono
mi plânla yürütülmeye başlanınca, plân - bütçe 
münasebetleri önem kazandı. O güne kadar beş 
yıllık plânlar yok, yıllık programlar yok,.. Büt
çeler, ekonomiye yön veren malî vesikalar nite
liğini taşıyan vesikalar. Şimdi, plânlar yapıl
maya başlandı, yıllık programlar yapılmaya baş
landı, bütçe - plân münasebeti tabiatiyle önem 
kazandı. Aslında ekonomiye, sosyal hayata, Dev
let idaresine, ana hedeflerine yön veren vesika; 
plân ve programlar. 

Bütçeler bu dokümanların kamu maliyesi yö
nünden uygulama araçlarıdır. Bu itibarla plân-
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larla, programlarla bütçeler arasında hedeflere 
ulaşmak bakımından gayet sıkı koordinasyon ya
pılması, gayet sıkı bağlantılar kurulması, plân
ların ve programların hedef olarak kabul ettiği 
sonuçlara bütçelerin ciddiyetle, mâna kazandı
rarak varılmasını sağlamaları gerekir. Bütçeler
le plânlar arasında bu irtibat kurulamadığı müd
detçe, yıllık programlarla bütçeler arasında bu 
irtibat kurulamadığı müddetçe, bir memlekette 
plânlı ekonomi vardır, o memleketin ekonomisi 
plânla yürütülmektedir denilemez. Bu itibarla 
bir taraftan bütçelerle programlar arasında bu 
bağlantı ve koordinasyon kurulurken, diğer ta
raftan bütçelerin hazırlanması sırasında plânla
ma teşkilâtlan ile Maliye Bakanlığının sıkı iş
birliği halinde bulunması; plânlarda, program
larda benimsenmiş olan ilkelerin uygulamaya 
konulması için hükümetlerin her türlü gayreti 
göstermesi, programlardaki, planlardaki hedef
lerin bütçelerle hiçbir suretle ihmale uğratılma-
maları, plânlı ekonominin asli şartlarından, ke
sin olarak riayet edilmesi gerekli şartlarından 
birisi. Nitekim 91 sayılı Plânlama Teşkilâtının 
kurulmasına mütedair Kanunun 15 nci madde
si bizim bu görüşümüzü şöyle hükme bağlıyor : 
«Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşkilâtın
ca hazırlanarak Yüksek Plânlama Kuruluna sevk 
edilir. Bu Kurul programları inceliyerek bir 
raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Ku
rulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleş
miş olur. Yıllık programlar bütçelerden evvel 
hazırlanır. Bütçelerin hazırlanmasında, Plânla
ma Teşkilâtının yıllık programları ile kabul edil
miş olan esaslara uyulur.» 

91 sayılı Kanunumuz bütçe plân münasebet
leri, bütçe plân koordinasyonu bağlantısı ba
kımından bu esası açıkça 15 nci maddesine al
mıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; bunlar basit gerçek
lerdir diye düşünülebilir, ama tatbikatın içinde 
bulunanlar çok iyi bilirler ki, bunlar basit ger
çekler değildir. Bunlar plânlama fikrinin esası
dır. Ekonomik plânlamayı gerçekleştirebilmek 
için bütçe plân münasebetini bu şekilde kura
madığınız takdirde, sureti katiyede başarılı 
olmanıza imkân yoktur. Plânlama, her şeyden 
evvel disipline uyabilmek demektir, kısıtlama
lara uyabilmek demektir. Plânlı ekonominin 
kendisine mahsus bir disiplini vardır. Plânla 

hedef tesbit ediyorsunuz; gelir hedefim şu ola
caktır, gider hedefim şu olacaktır diyorsu
nuz. Demokratik siyasi düzenin de çeşitli 
baskıları altındasınız, iktidarlar olarak plân 
disiplinine hürmekâr olamazsanız, harcama
lar için tesbit edilen hedeflerin dışına çıkacak 
olursanız, harcamalar için tesbit edilen hedef
leri şu istikâmette olmaları gerekirken bu is
tikâmete yöneltecek olursanız, plânın diğer 
hedeflerini gerçekleştirmeniz elbet imkânsın 
hale gelir. Plânın muayyen gelir hedefleri var
dır. Falan yıl Devlet bütçesinin vergi gelir
leri şu miktarda olacaktır., diyor. O yılın 
Devlet bütçesinin vergi gelirlerini o miktara 
çıkaramadığımız takdirde, plânın harcama he
deflerini de gerçekleştirebilmeniz imkânsızdır. 
Eğer siz, ciddî bir Devlet idaresine sahip 
bir Hükümet değil de; canım, yeni vergiler 
getirip, lüzumsuz tartışmalara yol açacağıma 
plânın falan gelir hedefinden sarfınazar edive-
reyim, diyecek olursanız plânlı ekonomi fik
rini terk etmiş olursunuz. Kâğıtlar üzerinde 
istediğiniz kadar muntazam plânınız olsun, is
tediğiniz kadar muntazam kalkınma hedefleri 
tesbit etmiş olasınız, netice alamazsınız. 

Bu itibarla, plânlı ekonomide bütün bu di
siplinler yerine getirildiği takdirde başarı sağ
lanabilir. Muayyen gelir hedeflerine ulaşmakta 
kararlı olacaksınız. O hedefleri memleketin şart
larına en uygun şekilde gerçekleştirmenin ted
birlerini alacak, yeterlikte olacaksınız. Plânın 
gerektirdiği bütün reform kanunlannı süratle 
yapıp tatbika koyabilecek başarıyı gösterecek
siniz. Ancak bunlar yapılabildiği takdirde, ta-
biatiyle, plânlı ekonominin bütün hedefleri
ne ulaşmak imkânı sağlanabilir ve plânlı eko
nomiden de o toplum, o millet, o memleket 
yararlanabilir. 

Aksi halde, plânlı ekonomiyi bu disiplin 
içinde tatbik etmiyeceksiniz, o zaman plânlı 
ekonomi fikrini bir yana itip, Devlet Plânla
ma Teşkilâtını kaldırırsınız, ekonominizi ken
di hali içerisinde bütçelerinizle idare edersi
niz. O daJha az masraflıdır, daha az bürok
ratiktir ve memleketin imkânlarının lüzum
suz yere israfını önleyici bir nitelik taşır. 

Yani, arz etmek istediğim şu; plânlı eko
nomiyi seçen toplumlar dinamizmi seçmiş de
mektirler, zoru seçmiş demektirler ve bunu 
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başarmanın da kararlılığı içerisinde bulun
mak mecburiyetindedirler. 

Bir yandan, statik, idarei maslahatçı bir 
Devlet ve toplum düzeninin atalet ve fikrî 
tembelliği, disiplinsizliği içinde bulunulurken 
diğer yandan plânlı ekonominin dinamizmi 
ve heyecanı içinde ekonomik ve sosyal hedef
lere ulaşılmakta olduğu iddiasını yürütmeye 
imkân yoktur. 

Böyle bir iddia, bir müddet için aldatıcı pro
pagandalarla yürütülebilse dahi, kısa süre so
nunda plân ve programlarla bütçeler arasında
ki denge bozulacağından, mesafe açılacağından 
gerçekleri daha fazla gizli bırakmak imkânı 
ortadan kalkar. Bu halde de plânlı ekonomi, 
bir özenti, bir amatör heves niteliğini kazanır, 
memleket ekonomisi ve sosyal yapısını sıhhatli 
usullerle geliştirme aracı olmaktan çıkarak 
Devletin ve toplumun başına musallat olmuş bir 
bürokrasi ve israf aracı olur. 

Bu itibarla, aziz arkadaşlarım, plânlı ekono-
nomiyi tatbik edecek olanların başarıya 
ulaşma heyacanına sahibolmaları asıldır, ama, 
gerçek başarıya ulaşma heyacanına sahibolma
ları ve tabandaki plânlı ekonomi tatbikatını ya
pan teşkilâtlarına da aynı heyacanı aşılıyabil-
meleri şarttır. 

Böyle bir heyacandan yoksun bir plânlama 
teşkilâtıyle başarı kazanmak imkânsızdır. 

Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, Türkiye'
mizde plân ve programlann bütçe ile bağlantı
ları, 91 sayılı Kanunun sarih hükmüne rağmen 
her yıl biraz daha azalmakta, plânlar ve prog
ramlar kendi başlarına birer ölü vesika, büt
çeler kendi başlarına birer uygulama vesikası 
halini almaktadır. 

Plânlı devreye girdiğimiz yıllardan bu ya
na aşağı - yukarı her bütçe yılında Hükümet
lerden istirham ederim, şu bütçe gerekçelerine 
plân uygulamaları hakkında genişçe malûmat 
koyun, plân uygulamaları hakkında Meclisin 
değerli üyeleri gerekçelerden ciddî bilgiler ala
bilsinler. 

Maalesef bu anlayışı Hükümetlere tam ola
rak benimsetmek imkânı hâsıl olmadı. Bu yıl, 
Hükümet hem bütçe gerekçesi hazırlamış, hem 
de aynca bir iktisadi rapor hazırlıyarak bizle
ri aydınlatmak istemiş. 

Her iki vesikayı da çok ciddî tetkik ettim, 
fakat, maalesef plân uygulamaları hakkında 

aradığımız bilgileri bulmak imkânı göremedim. 
O kadar teferruatlı bilgiler vermişler ki... Ge
rekçenin sonuna, (birtakım cetveller var, loga
ritmaya benzer birtakım cetveller, en basit 
ödeneklerin birbirleriyle orantılarıydı, şunlar
dı, bunlardı; zannediyorum yüz sayfaya ya
kın ama, yahu şu Beş Yıllık Plânımızın devre
sini ikmal etti, 1963 te başladı, 1967 de bitti. 
Bu plân birtakım hedefler tesbit etti, bu he
deflere hangi ölçülerde ulaştık? Sadece millî 
gelirde kalkınma hızı dediğimiz ve âzamisini 
% 7 olarak tesbit ettiğimiz hedefe ulaşmak ma
rifet değil sevgili arkadaşlar. Onu biraz sonra 
arz edeceğim. 

O hedefe ulaşmak bir marifet değil, asıl 
millî gelirin çeşitli sektörler arasındaki geliş
meleri ne istikamette olmuştur? Bilhassa ana-
üretim sektörlerinde gelişmeler nasıl olmuştur? 
Biraz önce Maliye Bakanı, konuşması sıra
sında tarımdaki gelişmelerden, sanayideki ge
lişmelerden bahsetti, hattâ Türk ekonomisinin 
yapısında Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
önemli değişiklik meydana gelmiştir, dedi. 

Bunları bütçe gerekçesinde ve iktisadi ra
porda göremiyoruz biz ve Sayın Maliye Vekili
nin ifade ettiği rakamlar, varmak istediği so
nucun da aksini göstermektedir. Biraz sonra 
onu da arz edeceğim, yani, bir yapı değişik
liğine Türk ekonomisini Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde gitmiş midir, gitmemiş midir 
meselesini bendeniz de tahlile tabi tutacağım. 
Gerekçelerde asıl üzerinde durulması icabe-
den hususlar bunlar. Biz artık plânlı ekonomi
ye girdiğimize göre, kendileri bahsettiler; 
«Program - bütçe çalışmaları» diyorlar bütçe
lerde programın gelişmeleri hakkında uzun ma
lûmat vermek icabeder. Program uygulama
ları hangi ölçüde gerçekleşebilmektedir? So
nuçlar, hedefler hangi ölçülerde alınabilmek
tedir? Bunlar Meclisin en yakından bilmesi, 
öğrenmesi ve buna göre görüşlerini ifade et
mesi icabeden hususlar. Maalesef, bizim bütçe 
gerekçelerimize bu konuda tafsilâtlı bilgi ko
nulması imkânlarını, yıllardan beri devamlı 
surette bu hususu arz ettiğim halde Hükümete, 
elde edemedim. 

Bu sene Bütçe Komisyonu raporu dahi, Hü
kümet gerekçelerinden daha fazla plân uygu
lamalarına yer vermiş gözükmektedir. 
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Şimdi aziz arkadaşlarım, esasen Plânlama 
Teşkilâtımızla Maliye Bakanlığımız arasında 
plân ve program konusunda iki başlı bir çalış
ma olduğunu bütçe gerekçesini ciddî olarak 
tetkik eden arkadaşlarımız kolayca görecek
lerdir. Bendeniz bunun bir - iki delilini Yüce 
Heyetinize vermek isterim. Meselâ gerekçenin 
6 ncı sayfasında, 1969 programında cari harca
maların 11 milyar 571 milyon lira olarak tesbit 
edildiğini ifade ediyor, fakat, bütçede cari har
camalar 1 milyar 75 milyon lira fazlasiyle 
12 646 500 000 lira olarak bağlanmıştır, diyor. 
Yani* Maliye Bakanlığı programda cari harca
malar için kabul edilen hedef 11 milyar 500 mil
yon liradır, ama biz bunu 1 milyar fazlasiyle 
bütçede 12 küsur milyar olarak tesbit ettik. O 
halde, programda tesbit edilmiş olan hedefin de
ğeri nerede kaldı? Program yapmanın mânası 
nerede kaldı? Programda tesbit ettiğimiz hede
fe hürmetkar olmıyacaksak, o disipline riayet
kar olmıyacaksak programı neye yaptık? Prog
ram ölü bir vesika halinde kalıyor. 

Bakanlık farkı şöyle izah etmekte : (Bakan
lık bunu da izah ediyor.) «Aradaki büyük fark; 
kalkınma programlariyle bütçelerin düzenlenme
sinde kabul edilen farklı ilkeden ileri gelmek
tedir.» 

Şimdi, iş buraya gedince programlı, plânlı 
ekonomi fikri bir yana bırakılmış demektir. Ne 
yapacağım o halde? Benim için programı tatbik 
edilecek bir vesika olmaktan çıkarıyor ise, büt
çeyi tatbik edilecek bir vesika olarak kabul edi
yor ve arasında fark ilke dolayısiyle hedefler 
farklı olabilir diyorsa; o programı, o plânı yap
mak için milyonları neye harcamaktayım? Niye 
bir teşkilâtı elde tutmaktayım? Böyle bir anla
yışı anlıyamamakta kendisini haklı görür insan. 
Bunu izah etmek gerekir. Böyle farklı ilke ne
dir? Bütçe ile program arasında farklı ilke ola
caksa, programın mânası nerede kalıyor? Prog
ramı nerede tatbik edeceğim? Yani Türk ekono
misi bakımından ben bu programda tesbit etti
ğim hedefleri nerede tatbik edeceğim? Niye on
ları tesbit ediyorum? Neye onlarla Türk idare
sini, ayrı bir teşkilât kurarak meşgul ediyorum? 
Bunun mânasını bendeniz maalesef anlıyama-
dım. Bunu izah şüphesiz Hükümete düşer. 

Başta arz ettiğim gibi, plânın disiplinine ria
yet edemezseniz plânlı ekonomiden vazgeçmeniz 
şarttır. Plânın disiplini esas olmak gerekir. 

«Farklı ilke var efendim, bütçeyi hazırlamakla, 
plânı hazırlamak arasında farklı ilkeler var. Bi
naenaleyh, ben rakamları böyle tesbit ettim...» 
Bu çeşit programlı ekonomi olamaz. 

Şimdi yine aynı konuda Yüce Heyetinize bir 
başka misal arz edeceğim, bu program - plâ,n, 
bütçe dengesizliği, bütçe münasebetlerindeki vu
zuhsuzluğa misal olarak. 

Sayın Maliye Bakanı konuşmasında bahsetti, 
«Program bütçe fikrini Maliye Bakanlığında ge
liştiriyoruz» dedi. Ben program bütçe fikrinden 
şöyle mâna çıkartırım : Yani, bütçeyi yaparken, 
bütçenin çeşitli kalemlerini tesbit ederken prog
ramla irtibatı nedir bütçenin bu kalemlerinin? 
Programın hangi hedeflerini gerçekleştirmek 
için bu kalemler tesbi tedilmektedir fikri ise, 
bunu anlarım. Program bütçe münasebeti adı 
arkasında, programdan ayrı, hazırladığımız Beş 
Yıllık Plândan ayrı bir ikinci plân yapmak gibi 
bir yola gidecek olursak, bunun isabetli bir ha
reket olacağına kaani değilim. 

Diyor ki, gerekçenin 60, 61 nci sayfalarında; 
«1970 - 1971 ve 1972 yı lan için bütçelerimizin 
konsolide gider ve gelir rakamlarının da projek
siyonunu yaptık» diyor. «Bunları da tahmin et
tik ve bu rakamları tesbit ettik» diyor. «1970 "-
1971 - 1972 yılları için bütçelerimizin konsolide 
gider ve gelir rakamlarını tesbit ettik. Bu ra
kamlar şöyledir» diyor, «tkinci Beş Yıllık Plân
da 1970 yılı için tesbit edilen kamu kesimi kon
solide giderleri yekunu 30 milyar 600 milyon. 
Bütçe projeksiyonu olarak 1970 bütçesi için tes
bit ettiğimiz gider 26 250 milyon.» 

Arada 4,4 milyar fark var. Yani 1970 yılı 
için kamu kesiminin gider hedefi olarak plânın 
tesbit ettiği 30,6 milyarı bütçe kendi projeksiyo
nunda 4.4 milyar noksaniyle 26 milyar 250 mil
yona indiriyor, «Şimdiki rakamımız budur» di
yor. «Plândaki rakam, şartların değişmesi do
layısiyle değişmiştir» diyor. 

Halbuki plân Meclisten geçen bir malî ve
sika, bütçeyi de Meclisten geçirirken bir nevi 
plândaki hedefi buraya aktarıyor ve 4,4 mil
yar noksanı ile 1970 diyor. 

1971 için aynı hedefi 5,8 milyar noksanı 
ile tesbit ediyor, 72 yılı için aynı 6,5 milyar 
noksanı ile tesbit ediyor. Yani 1970, 1971, 1972 
yıllarında plânın tesbit ettiği harcama hedef
lerinden ceman 16 milyar 700 milyon liralık 
tenzilât yapıyor. 
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E, plânı yaparken (biz birtakım yatırım he
defleri almaktayız. Dün Sayın Tekel Bakanı 
söylemekte idi, İkinci Beş Yıllık Plân devresin
de 100 küsur milyar liralık yatırım yapaca
ğız, diyordu. Plânı yaparken hedefleri tesbit 
ediyorsunuz ondan sonra, seneler ilerledikçe 
bütçeleri getirirken Meclise, o hedeflerden böy
le her yıl için 4 milyar, 5 milyar tenzilât yap
mak, azaltmalar yapmak suretiyle üç yılda 
16 milyar liralık bir azaltmaya gidiyorsunuz. 
Plânı tamamiyle başka bir hüviyet içerisine 
sokmuş ölüyorsunuz. Bunun mânasını anla
mak, hakikaten, hakikaten zor. Nitekim, gider 
harcama hedeflerinde olduğu gibi, gelir hedef
lerinde de bütçenin projeksiyonları, azaltmalar 
yapmakta. 

İkinci Beş Yıllık Plân, 1970 yılı için 29 
milyar 400 milyon liralık kamu kesimi gelir 
hedefi tesbit etmiş, bütçe gerekçesi bu rakamı 
24 milyar 675 milyon liraya indiriyor. 1970 
yılında benim bütçemin, kamu kesimi konsoli
de bütçe gelirleri yekûnu 24 milyar 675 mil
yon lira olacak, diyor. E, plânda 29 milyar 
400 milyon tesbit ettik, o rakam ne olacak, o 
rakamı ne yaptık biz? O rakamdan vazgeçtik, 
o hedeften vazgeçtik. Ne kadar indirim? 4 
milyar 700 milyon liralık indirim yaptık. 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekeyim: 
1969 bütçemizin konsolide * bütçe gelirleri ye
kûnu 25,5 milyar liradır. Halbuki 1970 için 
konsolide gelirler hedefi olarak 24 milyar 675 
milyon lira burada göstermektedirler. Yani, 
bütçe diyor ki; «1969 yılında konsolide bütçe 
gelirleri 25,5 milyardır, ama yaptığım projek
siyon, 1970 yılında konsolide bütçe gelirleri
nin 24 milyar 675 milyon lira olacağını göste
riyor.» 

Yani 900 küsur milyon lira, 1970 yılında 
gelirlerde eksiklik olacak demektir. Bunun 
mânasını da anlamak hakikaten zor. Nereden 
böyle bir projeksiyon yapabildiler, buna da 
aklım ermedi benini. 

Yani 1970 yılında Devlet gelirlerinde 900 
küsur milyon lira azalma mı olacak, demektir; 
yoksa 1969 yılında gelir tahminlerimiz, seçim 
yılıdır bu sene biraz fazla tahmin edilmiştir, 
dermek midir bu acaba? tnsan bu tezadı gö
rünce, böyle bir düşünceye kendisini kaptır
maktan kurtulamıyor. 
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Sayın arkadaşlarım, aynı şekilde gelir he
defleri bakımından, 1971 için plânda 32 
milyar 400 milyon lira, bütçede 26 milyar 827 
milyon lira, yani beşbuçuk milyar noksaniyle 
tesbit edilmiştir. 1972 yılı için plânda 34 mil
yar 900 milyon lira, bütçede 28 milyar 980 
milyon, yani beş milyar 900 milyon noksaniyle 
kamu kesimi konsolide gelir hedefi tesbit edil
miştir ki, bunlar için de gerekçenin izahı şöy
ledir: «Her ne kadar beş yıllık plânlarda ka
mu harcama ve gelir hedefleri tesbit ediliyor
sa da, ekonomik, malî ve diğer şartlardaki de
ğişmeler yüzünden uygulama yıllarında bu 
hedeflerin gerisinde kalmabilmektedir.» 

Gerekçe açık söylüyor. Biz diyor; plânlar
da hedefler tesbit ediyoruz ama, uygulama yıl
larında bunların gerisinde kalındığı için 1969 
bütçesi vesilesiyle önümüzdeki üç yılın pro
jeksiyonu böylece tesbit ettik. E, gelecek yıl 
da, bu sene bütçede tesbit ettiğin rakam o gü
nün şartlarına uymazsa o gün de yeniden de
ğişiklik yapacağız, demektir, öbür yıl yeniden 
değişiklik yapacağız, demektir. Beş yıl için 
yaptığımız plândaki hedefler neye yarıyacak-
tır, plân vesikasının hukukî hüviyeti ne ola
caktır? Plânlama Teşkilâtının çalışmalarının 
verimliliği bahis konusu olabilir mi bu şartla
rın içerisinde? 

Bunları, bu konuyu mutlaka bir sonuca 
vardırmak mecburiyetindeyiz, eğer plânlı eko
nomiden ciddî olarak sonuçlar alıp, memleke
timizi plânlı ekonomiden istifade etmek istiyor
sak. 

Şu anda bendenizin kanaatime göre, iki ta
ne plânımız vardır. Birisi hazırlanmış olan ikin
di Beş Yıllık Plân, birM de; yeni hedefleri 1969 
Bütçesiyle tesbit edilmiş olan plân. 

Çünkü, kamu kesiminin gider hedefleri ge-
li^ hedeflie i plânın temeli. Bütün plânlama ha
reketlerini finanse edecek, bütün plânlama ha
reketlerine istikamet verecek rakamlar bunllar. 
Anarakamlar bunlar. Bu rakamları siz, böyle 
yeni!, baştan tekrar tekrar tesbit edecek olursa
nız, bu bakımdan plan disiplinine riayetkar ol-
mıyacak olursanız, plân ortadan kalldırılmış du
ruma girer. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, çok önem verdi
ğim bu konuda bir misal daiha vereceğim Yüce 
Heyetinize. 
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Gene bu yıl bütçe gerekçemizin 87 nci say
fasında cari harcamalar konuşumda şöyle bir 
beyan var: «Birindi Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminlde cari giderler, yıllık programlarda 
ıtesbifc edilen artış oranlarını geçmiş ve bu da 
yatırım harcamaları aleyhinde olmuştur.» 

Diyor ki, Birinci Beş Yıllık Plân devresin
de cari harcamalar için tesbit edilen artış nis-
betleri muhafaza edilelmemiş. 

Birimci Beş Yıllık Plân devresinde, zannedi
yorum % 6,5 nisb etinde her yıl cari harcama
larda artışlar kabul edilmişti. Bu nisbetler mu
hafaza edilememiş, bu rakamların üstünde cari 
marcalma artışları olmuştur. Bu da yatırım har
camalarımızın aleyhinde sonuç vermiştir. Şüp
hesiz cari harcamalar artınca yatırım harcama
larında tenzilât yapmak gibi bir durum hâsıl ol
muştur, diyor. 

«İkinci Beş Yillık Plân döneminin ilk M 
yılınıda ise, (yani 1968 ve 1969 yıllarımda), büt
çe politikamıza ilişkin tedbirler sayesinde, bu 
durum değişmiş ve 1968 yılında cari harcama-
lardaJM artış oranı, plânda ortalama artış oranı 
olarak tesbit edilen % 8,5 um altıma düşmüştür. 
Cari harcamaları, ekonomik ve sosyal şartların 
verdiği imkânlar ölçüşümde düşük tutmak su
retiyle, yatırımlarımızı artırrnıak hususundaki 
temel prensibe bundan sonra da devam edile
cektir.» 

Yani, Birinci Plân döneminde cari harcama
lar için tesbit edilen nisbetin üstümde harcama
lar olmuştur, ikinci Plân dönemlimde bu nisbet 
% 8,5 olarak tesbit edilmiştir. Bu nisbet 1968 
de, 1969 da aşılinıamıştır. Bumdan sonra da aşıl-
mıyaoaktır. Bu suretle ekomominıizde yatırımla
ra doğru bir gelişme sağlanacaktır. 

Bu rakamlar, bu ifadeler gerçeğe uymamak
tadır arkadaşlar. Tetkik ettim ben, 1968 de cari 
haroamalardaki artış % 8,5 un üstünde % 10; 
1969 da cari harcamalarda artış, biraz önce de 
ifade ettirnı, gerekçenin 6 ncı sayfasında da açık
ça ifade ediliyor, «% 11 dir» diyor. Gerekçenin 
bir yerinde, «cari harcamalarda alrtış % 11 dir» 
derken, gerekçenin bir başka sayfasında, «Biz 
bu çeşit harcamaları bu şekilde hudutlıyarak 
(başarılı bir plân ve bütçe uygulaması yaptık.» 
denilmek suretiyle birtakım neticeler çıkartıl
maya çalışılıyor. Bu, bu çeşit reSotnî vesikalarda 
bu çeşit tezatların olmaması gerekir. Eğer cari 

harcamalarda hakikaten artışlara doğru gitmek 
mecburiyeti varsa, bunlar usulünce yapılmalı
dır. Usulü de: Programlınızda, plânınızda değiş
meler yapacaksınız, Çünkü programların, plân
ların değişmelerinim hususi usulleri var. Yüce 
Meclise bir kamun getirirsiniz, hedefleri değiş
tirirsiniz. Programınızı Bakanlar Kurulu kara-
riyle değiştirirsiniz Ve bu değişikliğe göre de 
nisbetleri bütçemize geçirebilirsiniz. Bunu yap
madığımız takdrde, bir defa bu konularda disip
linsiz hareketle kendimizi alıştırdığınız takdirde 
o disiplini omdan sonra sağlamak imkânı bulu
namaz. 

Bir hususu arz edeceğim, Yüce Meclise. Bi
zim Anayasamız bâzı meselelerde hudutlamalar 
yapmıştır, bâzı rakamlarda hudutlamalar yap
mıştır. Anayasanın tesbilt ettiği hudutlanıaları 
Meclisler aşalmadığı için, bu bakımdan muayyen 
disiplinler sağlanabilmıekfcedir. Plânlarınızı, prog
ramlarınızı da bir Anayasa hudultlaması kadar 
muteber, hürmet edilmesi icabeder hudutlama
lar olarak kabul etmezsek plânımızı başarıya 
götüremeyiz. Ama plânda değişiklik yapmak 
icabetmez mi? Sosyal şartlar birtakım değişik
likleri icalbetmez mi? Bunu usulü içerisinde ya
parız. Plânı değiştirmenin usulü vardır, prog
ramı değiştirmenin usulü vardır. Bu usuller 
içerisinde yaparız. Aksi halde plânlı ekonomi
den vaz geçmemiz gerekir. 

Aziz arkadaşlarım, buraya kadar yaptığım 
izahlarla bütçe plân irtibatsızlığına işaret ettim 
ve bu irtibatsızlığın doğuracağı sonuçları Yüce 
Heyetinize arz etmeye çalıştım. 

Biraz önce de söylediğim gibi, bugün eko
nomimiz iki başlı olarak idare edilmektedir. 
Bu iki başı mutlaka birleştirmemiz lâzımdır. 
Filvaki bu iki başın da başı Sayın Başbakan
dır, ama meşguliyetleri bu kadar teferruata 
inmeye müsaade etmez. Onun için bu iki başı 
kendi aralarında birleştirmek ve mutlaka plânı 
tek başlı yürütmenin tedbirlerini almak lâ
zımdır. 

Şimdi, beş yıllık plânımızın uygulanma
sında takibedilen metot bakımından üzerinde 
durduğum bu noktadan sonra, bir başka konu
ya, Hükümetin izlediği bütçe politikasının do
kunulacak tarafları üzerine temas edeceğim. 

Bütçelerimizde başlangıç, misiyal rakamlar
la bütçelerin kapanış rakamları arasında bü
yük farklılıklar meydana gelmektedir. Yani, 
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bütçelerin yıl içinde çok büyük ölçülerde de
ğişmelere uğradığına şahidolmaktayız. Aktar
malar, ek ödenekler konusu bütçelerimizde 
normal nisbetlerin üstüne çıkmaya başlamış
tır. Başlangıçta bir bütçeye bakıyorsunuz 15 
milyarlık bir bütçedir. Yıl sonunda bakıyorsu
nuz bu bütçe 1 ,5 -2 milyara yakın bir artış 
kaydederek 17 milyara yiükselmiş. Bu, tabiatiy-
l'e bütçenin yasama organmdaki kontrolü bakı
mından bâzı müşkülât doğurmaktadır. Ondan 
sonra diğer bâzı sonuçlar doğurmakta, izah
larımın «onunda bu sonuçları da arz edeceğim. 

Meselâ 1965 yılı Bütçesi başlangıçta 14 mil
yar 419 milyon olarak başlamış, yıl sonunda 16 
milyar 198 milyona çıkmış, aradaki fark 1 mil
yar 779 milyon. 1966 bütçesi 16 milyar 774 
milyonla başlamış, yıl sonunda 18 milyar 528 
milyona çıkmış, aradaki fark 1 milyar 754 mil
yon. 1967 bütçesi 18 milyar 813 milyonla baş
lamış, yıl sonunda 20 milyar 120 milyona çık
mış, aradaki fark 1 milyar 300 küsur milyon. 

Filvaki, bütçelerin rakamları böyle yükseli
yor, fakat yıl sonunda ödeneklerden yapılan 
iptaller, aşağı - yukarı aynı rakamları bulmak 
suretiyle, hep bildiğimiz gibi, yıl somu geldi
ği zaman ödeneklerde umumi bir daralmaya 
doğru, umumî bir hudutlamaya doğru gidili
yor, aynı miktarda ödeneklerin iptali yoluna 
gidiliyor, yani yıl içinde yeni ödeneklerle 1,5 
milyara, 2 milyara yakın bütçe ödenekleri ar
tırılıyor, iptaller yapılıyor azaltılıyor, gelirler
de de tansilât taihminleri tutmadığı için, arada 
bir miktar açık verilmek suretiyle, âdeta büt
çeler yıl ficinde yeni başjtan düzenleniyor. 

Bu, bütçe tetkikleri bakımından, bütçe sa
mimiyeti bakımından gerçekten mahzurlu bir 
politika arkadaşlar. Normal hudutlar içerisinde 
elbette yıl içerisinde aktarmalar olacaktır, ek 
ödenekler olacaktır. Ama bunların normal hu
dudu yüzde 10 yüzde 15 gibi rakamlar değil
dir, yüzde 3, yüzde 5 nisbetlerinde bunlar nor
mal sayılabilir. Yıl sonu iptallerinin de bu de
rece yüksek olması, bütçelerin yıl başındaki 
hüviyetleri ile, yıl sonundaki hüviyetleri ara
sında irtibatı kaybettiriyor. Siz bir bütçeyi tet
kik etmeye kalktığınız zaman, bir bütçenin ni
teliği hakkında kanaat sahibi olmaya çalıştığı
nız zaman çeşitli rakamların arasında bunalı-
yorsunuz, öte taraftan da yasama organın, 

bütçenin yapılmasındaki fonksiyonu denetimi; 
tabiatiyle iptaller dolayısiyle, Hükümetin kendi 
takdirleri ile ödeneklere birtakım istikametler 
verme imkânı dolayısiyle haliyle azalıyor. 

Şimdi yıl içinde ödenekler atarken, aslında 
bütçe gelirleri tahsilatı da tahminlerin altında 
oluyor. Yani, bütçe gelirleri de yıl başlarında 
tesbit edilen miktarlarda realize edilememekte
dirler. Bu suretle bir taraftan yıl içinde gelir
ler azalıyor, öte taraftan ödenekler çoğalıyor, 
yıl sonu ödenek tüm rakamı ile tahsilat rakamı 
arasındaki mesafe büyüyor. Ama Hükümet açık
ları, ödeneklerden iptaller yapmak suretiyle 
azaltmak imkânını buluyor, bütçe gelirleri tah
silâtına göre ayarlamak imkânını buluyor. 

iSayın Maliye Bakanı ile geçen gün bütçe 
açıklan konusunda bir ihtilâfımız oldu. 1968 İs
tikraz Kanunu görüşülürken bütçelerimizin is
tikrazla karşılanan açıkları dışında da, oldukça 
önemli sayılacak açıklar vermekte olduğunu, 
bu durumun Hazine imkânlarına tesir ettiğini, 
yıldan yıla Hazinenin borçlarının arttığını, bu, 
Hazineye yüklenen, istikrazla karşılanamıyan 
açıkların ne şekilde muamele göreceğini kendi
lerinden sormuştum. Konuşmalarında buna bir 
cevap bulamadım. Yalnız kendileri 1966 ve 1967 
bütçe uygulamaları ile bana cevap vermek iste
diler sanırım. 

Dediler ki, «1967 bütçesi 90 küsur milyon li
ra müspet kapanmıştır, 1967 bütçesinde mun
zam bir açık olmamıştır.» 

Ben geçen gün 1967 bütçesinde de Hazine 
imkânları ile karşılanan bir açık olduğundan 
bahsetmiştim zannediyorum. 1965 - 1966 büt
çeleri diyeceğim yerde 1966 - 1967 bütçeleri de
mişim. Benim temas etmek istediğim 1965 -1966 
bütçeleri. 1965 bütçesinde istikrazla karşılanan, 
zannediyorum 400 milyon liranın dışında, 900 
milyon liralık Hazine imkânları ile karşılanan 
bir munzam açık var. 1966 bütçesinde 700 mil
yon liralık istikrazla karşılanan bir açığın dı
şında 690 milyon liralık Hazine imkânları ile 
karşılanan bir açık var, 1967 bütçesinde 500 mil
yon liralık istikrazla karşılanan açık var, 500 
milyon liralık istikrazla karşılanan açıktan son
ra bütçenin 90 küsur milyon lira fazlalığı sağ
lanmış. 

Yalnız Bakan arkadaşımın bir noktadaki gö
rüşüne iştirak etmediğimi ifade edeyim; istik-
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razla karşılanan bütçeleri de açık bütçe kabul 
etmemektedir, arkadaşım, istikrazla karşılanan 
bütçeleri biz açık bütçe kabul ediyoruz. İstik
raz fevkalâde gelir kaynaklanndandır, açıkları 
karşılar, açıkları istikrazla karşılarsınız o büt
çede. 1967 bütçesi de açıktır ama, 500 milyon 
liralık istikraz dolayısryle açığı, munzam ihti
yaçlar hâsıl olmadan, kapatmışsınız... Yani ar
kadaşım dedi ki, bütün iddialara rağmen 1967 
bütçesinin açığı yoktur, fazlası vardır. Hayır, 
açıkla kapatılmış bir bütçedir. Ben bütçeyi 
açıkla kapattıklarından dolayı tenkid eden bir 
insan değilim. Ama açık bütçedir, niteliği de 
odur. 

Sayın arkadaşlarım, bu suretle bütçe poli
tikasında da daha gerçekçi olunması "lâzımgel-
digine işaret etmek istiyorum. Yani gelirlerimiz 
yılbaşlarında fazla tahmin edilmelidir, giderle
rimiz yılbaşlarında noksan tahmin edilip, yıl 
içinde birtakım giderlere ek ödeneklerle imkân 
verilmek yolu tercih edilmemelidir. Yılbaşların
da gelir tahminlerimiz de, gider tahminlerimiz 
de gerçekçi olmalıdır, yıl içindeki ihtivadan ar
tık yıl içindeki şartlar yaratmalıdır. Bizim büt
çe! erimimde böyle bir davranış maalesef yok gibi 
gözükmektedir, lüzumsuz yere bütçeleri, aldatıcı 
birtakım rakamlar halinde, tesbit etmekte fayda 
mülâhaza etmemekteyim. 

ISayın arkadaşlar, bütçe ve plân uygulama-
lan bakımından Hükümetin takibettiği bu poli
tika dolavısivle ekonomik hayatımız müspet 
yönde gelismemektedir. Plânlı ekonomi tatbika
tımız ciddî mâna kazanamamaktadır. Biz Hü
kümetle. ekonomimizin gidisi bakımından, teş
hislerimizde mutalbakat halinde bulunmamakta
yız. Biraz önce, daha doğrusu öğleden önce Sa
yın Maîive Bakanının konuşması sırasında Tnrk 
ekonomisi hakkında vardığı sonuçlarda kendM 
ile mutaJbakat halinde olduğumuzu ifade edeme
mekteyiz. Bizim ekonomimiz, konuşmama bas
larken 'söylediğim gibi. statik şartlar içerisinde. 
nüfus artısına nazaran cüz'i artışlarla yıllardan 
beri devam edip gitmektedir. Plânsız ekonomi 
devresinde iken bövle idi, plânlı ekonomi dev
resi dediğimiz su devrede de böyledir. Buna 
mutlaka çare bulmak lâzımdır. Buna çare bu
lurken d*5 ekonomik tatbikatımızın aksaklıkla
rını cok gerçekçi ölçüler içerisinde tesbit etmiye 
mutlaka ihtiyaç vardır. 
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Bendeniz şimdi bu vardığım kanaatimin de
lillerini Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 

Türk ekonomisi verimli istikamette yürüme
mektedir diyorsun, bunun delilleri nedir, diye 
elbet bana sorulacaktır. Onun delillerini, bizim 
anlayışlarımız içerisinde Yüce Heyetinize arz 
etmeye çalışacağım, 

Sayın arkadaşlanm, dikkat ederseniz Tür
kiye'de plânlı ekenomi başladığı günden beri bir 
sabit anlayışa kendimizi kaptırmış gitmekteyiz. 
Bu yıl kalkınma hızı olarak tesbit edilen % 7 
rakamına 3 puvan yaklaştık, 2 puvan geçtik, 
binaenaleyh, kalkınma işlerimiz çok başarılı 
yürümüştür, neticeler çok müs'bettir, d'yen bir 
havaya kendimizi kaptırmış, yürüyüp gitmekte
yiz. 

Sayın Bütçe Komisyonu, raporunda aynı şe
yi söylüyor; «Birinci Beş Yıllık Plân devresin
de vasati olarak 5 yıl içerisinde % 6,7 nisbetin-
de kalkınma hızı sağlanmıştır, hedef olarak alı
nan rakam % 7 dir. Binaenaleyh, 1 nci 5 yıllık 
devresi başarılı bir plânlı ekonomi devresidir» 
diyor. Öğleden önce Sayın Maliye Bakanı ko
nuşmasında aşağı - yukan aynı rakamı verdi; 
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde % 6,7 nisbe-
tinde vasati bir kalkınma hızı sağlanmıştır ve 
binaenaleyh Türk ekonomisi Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde başarı ile yürütülmüştür, he
deflere ulaşılmıştır. 

Bendeniz Türk ekonomisine yön veren bütün 
ilgililerin bu anlayıştan kendilerini mutlaka 
kurtarmalan lâzımgeldiğine kaaniim, % 7 kal
kınma hızı sağlandı, bizim plânımız başarılı ol
du, fikrinden kendimizi kurtarmak mecburiye
tindeyiz. Neden? Onu arz edeceğim. 

. Bir defa, plânların başarısı sadece tüm kal
kınma hız rakamları ile ölçülmez. Gayrisâfi 
millî hâsılayı teşkil eden çeşitli sektörler var, 
gayrisâfi millî hâsıla çeşitli sektörlerden terek-
kübetmektedir. Bu sektörlerden her birinde 
görülen gelişme nasıl sağlanmış? Bu sektörler
den asıl anaüretici sektör olan tanmda duru
mumuz nasıldır, sanayide durumumuz nasıldır, 
ulaşımda durumumuz nasıldır? Buna anaüreti
ci sektörlerde hızla nasıl yürümektedir ve bu 
sektörlerin her yıl gayrisâfi millî hâsılaya kat
tıkları munzam gelir ne miktardır, plânla tes
bit edilmiş olan hedeflere bu konularda varıl
makta mıdır? Bunu rakamlarla Yüce Heyeti
nize biraz sonra arz edeceğim. 
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Ayrıca, benim öteden beri üzerinde durdu
ğum bir husus vardır, bizim gayrisâfi millî hâ
sılayı tesbit usullerimizin de pek fazla isabetli 
olduğuna kaani değilim. Rakamlar, umumiyet
le nazari birtakım değerlendirmelerdir, objek
tif kıstaslardan ayrılmabilmektedir. Kaldı ki, 
mukayeselerde esas olan sabit fiyatlarla gayri
sâfi millî hâsıla tesbiti her türlü şahsi takdir
lere göre tesbite imkân verebilmektedir. Bu 
itibarla, başlangıçta ifade ettiğim mütalâayı 
bir defa daha ifade edeyim, kalkınma hızımızı 
şuraya ulaştırdık, ekonomimizi başarı ile yü
rüttük, demek gerçeğin ifadesi olmamaktadır. 

Sayın Maliye Bakanlığı geçenlerde bir rapor 
göndermiş, Hazine Genel Müdürlüğünün çı
kardığı bir iktisadi rapor, o raporda çeşitli 
memleketlerin millî gelirlerini, dolar olarak 
veriyorlar. 1968 sabit fiyatlarına ve 1968 cari 
fiyatlarına göre millî gelir rakamları var. 

Şöyle bir mukayese yapayım dedim; geliş
miş memleketlerin millî gelir rakamlarını câri 
fiyatlardan sabit fiyatlara icra ederken, def
lasyon dedikleri ameliyeyi yaparken «acaba ne 
kadar azalma var» bizim millî gelirimizi câri 
fiyatlardan sabit fiyatlara irca ederken «acaba 
yüzde olarak ne azalma var dedim» 1958 ile 
1966 arasında. Şu neticeleri gördüm: Meselâ, 
Avusturya millî geliri câri fiyatları ile 1966 da 
zannediyorum o rapordaki rakam 10 milyar 
060 milyon dolarlık millî gelirini 1958 fiyatları
na irca ederken 8 sene öncekine 1955 ten 1966 
ya kadar fiyat istikrarı mutlak olarak sağlan
mış, ancak 15 senede 1958 e kadar % 15 nisbe-
tinde fiyatları değişmiş, Avusturya'nın, % 25 
nisbetinde eksilme ile sabit fiyatlara irca edi
yor, 10 milyor dolarlık millî geliri 1958 sabit 
fiyatları ile 7 milyar 480 milyon olarak tesbit 
ediliyor. Yani % 25 noksanı, fiyatlarda % 15 -
20 değişiklik olmuş 15 yılda. Belçika aynı, 
Fransa aynı, İngiltere aynı, İtalya aynı aşağı -
yukarı, Norveç aynı. 

Bakıyorum, Türkiye'nin 9 milyar 420 mil
yon dolar olarak tesbit edilmiş olan cari fiyat
larla millî gelirinde 1958 e irca ederken sadece 
% 8 nisbetinde indirim var. Yani 1958 den 
1966 ya kadar Türkiye'de % 80 nisbetinde fi
yatlar yükselmiş, % 80 fiyatlar değişmiş; sabit 
fiyatlara irca ederken sadece % 8 noksası ile 
sabit fiyatlara irca ediliyor. Diğer memleket
lerde 15 senede % 15 fiyatlarda değişiklik ol-
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muş, % 25 - % 20 indirimlerle sabit fiyatlara 
irca ediliyor, piyasa fiyatlariyle tesbit edilen 
gayrisâfi millî hâsılalar. 

Buradan şu neticeyi istihracediyoruz; de
mek ki, bizim sabit fiyatlara ircaımızda piya
sa fiyatlariyle, cari fiyatlariyle millî gelirimi
zi tesbit ediyoruz; 1968 in millî geliri, bu yılın 
millî gelirini bu yılın fiyatlariyle tesbit ediyo
ruz. Devlet İstatistik Enstitüsü gidiyor, tes
bit ediyor. 1961 e irca edeceğiz, 1969 dan 
1961 e, 9 sene öncesine irca edeceğiz. Arada
ki fiyat farkını kapatacağız, yani fiyatlarda 
meydana gelmiş olan tehalüfü kapatacağız, sa
bit rakamlara irca edeceğiz ki, muhtelif yılla
rın gayrisâfi millî hâsılalarını mukayese edip, 
kalkınma hızlarının ne nisbette olduğunu tes
bit edebilelim. Biz, bu irca ameliyesi sırasında 
arz ettiğim gibi, % 8 nisbetini tatbik ederken 
başka memleketler fiyatları çok daha müstakar 
olduğu halde % 25 - % 20 nisbetlerini tatbik 
etmektedirler. Ben buradan diyorum ki, bizde 
sabit fiyatlara irca konusunda Devlet İstatistik 
Enstitüsünün takibettiği metot pek isabetli bir 
metod olmasa gerektir. Kendilerini tabiatiyle 
itham etmiyorum. Bizim usulümüz gerçeklere 
pek uygun düşmese gerektir, diyorum. 

Bunun tatbikatını Hükümette iken çok ya
kından gördüğümüz için yani, sabit fiyatlara 
ircada deflâtör edilen bir muayyen nisbeti tes
bit ederken, ne kadar hassasiyet gösterilmesi 
gerektiğini yakından gördüğüm için bu husu
sa burada temas ediyorum. Onun için, «millî 
gelirde şu hızı sağladık, artık bununla amel 
etmeliyiz, her şey halledilmiştir.» demekten 
kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. O 
halde ne yapacağız, ekonominin müspet isti
kamette gidip gitmediğini nereden anlıyaca-
ğıç? İşte o zaman, tabiatiyle ekonominin ge
lişmesi hakkında başka birtakım göstergeler 
aramak ve göstergelere, o işaret vericilere gö
re ekonomi hakkında kanaatlere sahibolmak bir 
zarurettir. 

Bendeniz, onları şöyle tesbit ediyorum : Bir 
defa, plânın tesbit ettiği gelirlere ulaşma 
nisbetlerimiz nelerdir? Beş yıllık plânlarımız
da birtakım gelir hedefleri tesbit etmişiz, aca
ba o gelir hedeflerine ulaşma nisbetlerimiz ne
lerdir? Ekonominin kendi yapısı içerisinde 
tesbit edilmiş olan gelir hedeflerine ulaşma 
imkânlarını verebilmekte midir? Bir plânlı 
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ekonominin başarı ölçülerinden birisinin bu 
olması lâzımgelir. Şöyle bir gelir hedefi tesbit 
ettim; plânla yürütüyorum ekonomiyi, her yıl 
o gelir hedeflerine acaba ulaşabilmekte miyim? 
Bunları tesbit, bana plânın başarılı yürütülüp 
yürütülmediği hakkında bir fikir verir, diyorum. 

Devlet borçlarının artışları nasıl bir istika
met takibetmektedir? Nasıl gitmektedir? Yıl
dan yıla borçlarımız nasıl gelişmektedir? 
Borçlarımızın şartları ne şekilde gelişmektedir? 
Borçlarımıza nazaran millî gelir artışlariyle 
borçlarımızdaki artışlar nasıl bir seyir takibet
mektedir? Bu da, plânlı ekonomi fikrinin ge
lişmesi hakkında bize bir fikir verebilir, diyo
rum. 

Dış ödeme dengesindeki değişmeler, Hazi
ne durumundaki değişmeler, anaüretim sek
törlerinde üretim hedeflerine ulaşma oranları, 
bu anaüretim sektörlerinin millî gelire yaptık
ları katkılar ve bu suretle memleket ekonomisi
nin yapısında hangi ölçüde ve ne istikamette 
değişiklikler olduğunu tetkik etmek başarılı 
bir plânlama yürütüp, yürütmediğimiz hak
kında bize fikir verir, diyorum. Bu itibarla bu 
konulan Yüce Heyetinizin huzurunda kısaca 
incelemeye tabi tutacağım. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Devlet 
gelirleri tahsilatımız plân hedeflerinin altında 
seyretmektedir. Esasen hedeflere ulaşılamamak
ta olduğunu ve 1970, 1971, 1972 yıllarında da 
hedeflere ulaşılamıyacağını Maliye Bakanlığı da 
bütçe gerekçesinde ifade etmiş, yeni projeksi
yonlar yapmak ihtiyacını duymuştur. 

1968 bütçesinde de gelir hedeflerinden zan
nediyorum 1,700 milyon, yani bütçe ile tesbit 
edilmiş odan gelirden 1,700 milyon noksanı ile 
gelir tahsil edilebileceği anlaşılmaktadır. 20,700 
milyona mukabil 19 milyarlık bir gelir elde edi
lebileceği bütçe gerekçesinde ifade edildi. Sayın 
Bakan bugün de aşağı - yukarı o nisbette bir 
tahsilat yapılabileceğini gösteren 10 aylık bir 
rakam verdi. 

Sayın Hükümetin ve dün Sayın Tekel Baka
nının bir beyanı oldu; 13 milyarda aldığımız 
bütçeyi 26 milyara çıkardık diye. Dün de kısa
ca ona temas etmiştim. Bu vesile ile gelir hedef
leri konusunda bu meseleye vuzuh vermek iste
rim. 

1961 den bu yana bütçe gelirleri tahsilat nis-
betlerindeki artışları arz ediyorum, 1961 bütçe

sinde 1960 a nazaran tahsilat artışı % 36, 1962 
de % 11, 1963 te % 29, 1964 te % 4. Yani 1961, 
1962, 1963, 1964 yıllarında dört yıllık vasati 
tahsilat artışları nisbet yekûnu % 80. Dört yıla 
taksim ederseniz, yıllık artış diyorsanız buna, 
vasati yılda % 20 artış olmuş. 1965 te % 8, 1966 
da % 18, 1967 de % 19, 1968 de % 5 ki yekûn 
% 50, onun da vasatisi % 12,5. 

Yani, 1965 ten bu yana bütçelerimizin gelir
lerinde muazzam gelişmeler sağladık fikri, bir 
gerçeğin ifadesi değil. Rakamlar bunu gösteri
yor. Bunlar bütçe gerekçesinden aldığım rakam
lar. Dört yıllda ceman % 50 nisbetinde bir geliş
me sağlanmış, vasatisi % 12,5 tur. Ondan önceki 
dört yılda % 80 nisbetinde bir gelişme sağlan
mış. Onun da vasatisi % 20. Ama bu, ne öteki 
dört yılın çok parlak yıllar olduğunu gösterir, 
ne beriki dürt yılın çok sönük yıllar olduğunu 
gösterir. Çünkü, devamlı olarak bütçeler geldiği 
zaman yeni gelir kaynaklan arıyoruz, yeni ver
giler çıkartıyoruz. O yılda yeni vergilerle gelir
ler artıyor, o senenin gelir tahsilatı, yüzde itiba
riyle daha yüksek oluyor, öteki seneler bu ver
giler, yeni kanunlar çıkmadığı zaman da nisbet-
ler daha mâkûl hudutlarda kalıyor. 

Demek istediğim, bu gibi konularda objektif 
olmak lâzımdır. Meseleleri, ifade ettikleri mâna
ların dışında yorumlamaktan kaçınmak, gerçek
lere de tam teşhis koymak suretiyle tashih et
mek, ıslah etmek yolunda ciddî tedbirler almak 
lâzımdır. Bu itibarla ben, 13 milyarda aldık, 26 
milyara çıkardık, hikâyesinin her hangi bir şe
kilde gerçekle ilgili bir beyan olduğuna kaani 
değilim. Rakamlar da onu açıkça göstermekte
dir. 

1969 bütçesinde 26,5 milyar liralık gelir yok 
mu?... Var. Ama 26,5 milyar liralık bütçe olarak 
nazari mânada tesbit etmek bir şey ifade etmez. 
Bir yıl sonra bu nasıl gerçekleşecek, meselesi 
asıl önemlidir. Nitekim, geçen yıl 21 milyara ya
kın tesbit edilmiş, 19 milyar olarak gerçekleşmiş. 
Bu yıl 24,5 milyarlık bütçe gelirleri rakamı var 
elimizde. Bunun üzerinde çeşitli vesilelerle du
ruldu. Acaba 1969 un 24,5 milyar liralık tahmini 
bu malî yıl sonunda gerçekleşecek mi? Gerçek-
leşmiyecekse bütçe açığı ne olacak? 

Bu konu elbet çeşitli yönlerden incelemeye 
tâbi tutulabilir. Bugünkü mevzuat ile, bugünkü 
vergi kanunlan aynen kalmak şartiyle, 19 mil
yar liralık 1968 tahsilatının 1969 yıllı sonunda 
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24,5 milyar lira olarak realize edilebileceğini 
iddia edebilmek için bu işlerle hiç ilgisi olma
ması, tamamiyle bu işlerden uzak bir kişi olması 
lâzım insanın. Rakamlar meydanda. Son dört yıl
da % 12,5 artış kaydedilmiş, vasati artış olarak. 
Bu vasati artışı % 15 kabul etsek dahi, bugün
kü mevzuat baki kalmak şartiyle, 19 milyarlık 
rakama % 15 i ilâve ettişiniz zaman çıkacak ra
kamdan daha fazla, 1969 için gelir tahsil edil
mesi imkânı hemen hemen bahis konusu değil
dir. Bean şart ki, vergi gelirleri dışındaki o özel 
kaynaklarımız, şu kaynaklarımız, bu kaynakla
rımız, yani aldığımız birtakım krediler vesile
siyle biriken fonlar kendiliğinden başka istika
mette büyük rakamlar halinde gelir. Bu, bu. 
Meydanda bu. 

Bu böyle olunca, % 15 in üzerinde, 19 milya
ra % 15 i ilâve ettikten sonra geriye kalan mik
tarla bütçenin ödenekler rakamı arasındaki mik
tar 1969 yılı Bütçesinin açığı mıdır? Öyle mi 
gerçekleşecektir? O da tabiatiyle bahis konusu 
olan bir husus değil, Hükümetin bütçe politika
sı bakımından. Bir defa yeni vergi kanunlariyle 
bu rakamın üzerine bir miktar binecek. % 15 i 
19 milyara ilâve edecek olursak aşağı yukarı 
üç milyar olacaktır, yekûn 22 milyar. 1,5 milyar 
da yeni vergi kanunları - ki, Hükümet bû raka
mı elde edeceğini ifade etmektedir - bunlarla 
sağlanacak olursa, 23,5 milyar olacaktır. Bütçe
nin ödenekler yekûnu 25,5 milyar olduğuna gö
re, 23,5 milyar, Tekel v. s. den de ilâvesi olsa, 
24 milyar. Aradaki fark, ödenekleri tam olarak 
kullandığımız takdirde elbet açık olarak gerçek
leşir. Ama bu olımıyacaJktır. Teslrit edilen ödenek 
rakamlarını tamamiyle harcama rakamı olarak 
hiçbir bütçe gerçekleştirmiyor. Yıl sonlarında 
Hükümet tahsilat durumuma bakıyor, Devlet 
bütçesi tahsilatı bu yıl şu miktarı bulabilecek
tir, diyor. Bu miktar olacağına göre şu kadar da 
bir açık olacak olursa, bakiye ödeneklerde ta
sarruf yapmak lâzımgelir, diyor. O tasarrufları 
yapmak suretiyle bütçeyi yeniden bir düzenle
meye tabi tutuyor ve aşağı - yukarı bizim bu 
•bütçe politikası dolayısiryle, bütçe açıklarını Hü
kümetin kendisinin düzen%ebıilme imkânları 
»sağlanıyor. Bu itibarla, şu miktarda açık olacak, 
bu miktarda açık olacak, diye bu şekilde takdir
lere bağlı bir bütçe politikası muvacehesinide 
bugünden ifade etmek imkânsızdır."" Bu, basit 
'bir hakikat. Ama varılacak hedefler, gelir he

defleri meydanda. Şu kadar gelir tahsilatı ya
pabilirsin, bu meydanda. Buna yeni kanunlarla 
şu kadar ilâve edebilirsin, bu da meydanda. 
G-erisi?.. Gerisi senin tatbikatına bağlı olacak 
bir husustur, demek bizim için şarttır. Onun ile
risinde bir iddiada bulunmak elbette bahis ko
nusu olamaz. Yani, 1969 bütçesi hakkında da 
mütalâamız budur. 1969 yılında açık ne miktar 
olacaktır, denildiğinde, açık bu hesaplara göre 
yapılan düzenlemelere göre gerçekleşecektir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, acaba devlet borç
lanmaları nasıl bir seyir takibetmektedir, bu 
husustaki görüşlerimizin izahına geçeceğim. 

DevMimizin iç ve dış borçları muihakak M, 
süratle artmaktadır. Başarılı bir plân uygula
ması, başarılı bir ekonomik kalkınma bir meım-
leteette gerçekleştirilebilecek olursa, şüphesig 
Devletin borçlanmalarından ürkülmez, Devletin 
borçUanmaları göze alınabilir, ama plân uygula
manız başarılı olmazsa; bir taraftan aslı takat
siz olan bir ekonomi, bir taraftan da yıldan yı
la müspet yönlerde gelişmeler kaydedemiyorsa, 
dış ve iç borçlanmaları da sürati bir hal alırsa 
o zaman borçlanmalar, ekonomiyi zaafa düşürü
cü bir mahiyet alırlar. Bendeniz ekonomimizin 
gelişmesinin müspet yönde olmadığı kanaatin
de olduğum için süratli iç ve dış borçlanmala
rın ekonomimiz bakımından, ekonomimiz için 
tsJkatten düşürücü tesirler yapacağından kork
maktayım. 

Meselâ bütçe gerekçesinden aldığımız rakam
lara göre 1968 yılında; 1967 senesinin 30 Eylü
lünden 1968 senesinin 30 Eylül tarihine kadar 
bir yılda dış borçlanmaliarımızdaM artış 151,7 
milyon dolar. Bir yılda 151 700 000 dolar dış 
T>orçlarunıada artış kaydetmişiz. Bu suretle Türk 
parası ile hesabını yapacak olursak yekûn borç
larımız dolar olaraJk, geçen yılın 1 329 000 000 
dolarına mukalbil, bu y i 1 481 000 000 dolara 
ulaşmış, bu 151 milyonun artışı ile. Faizler de 
hesaba katıldığı takdirde, yekûn düvizle öde
necek dış borçlanınız Türk lirası olarak 
19 460 000 000 bulmuş. 

Dış borçlarımızdaki bu artış Konsorsiyum 
bakımından da kalkınana plânlarımızın dış fi
nansman ihtiyaçlarım karşılamak maksadı ile 
1962 yılında kurulan Konsorsiyum bakırcımdan 
da biraz tetkike tâbi tutmak gerekir. Maalesef 
yıllar ilerledikçe Konsorsiyum da mânasını kay
betmeye başlamış gözüküyor, bendenizin tetkek-
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lerilme göre. Sayın Maliye Bakanı sabahtan 1968 
yılı. için Konsorsiyumdan istediğimiz kredilerin; 
program kredilerinin ve proje kredilerinim taıallı-
hüdedilen rakamlarını ifade ettiler, fakat kre
diler, bir defa taalhhütıleriimiz, istediğimiz, ihti
yacımız Konsorsiyumdan tamamen karşılan ;ı.ıma-
malkta, diğer taraftan da krediler beynelmillel 
müesseselerde yatırım kredisi mahiyetinde kre
di vermiyen müessesölere doğru yönelmekte. 
Şartları ağırlaşıyor; kısa vadeli kredi veren 
IMF (Miletlıerarası Para Fonu) kredileri mese
lâ... Milletlerarası Para Fonunun verdiği kredi
lerle kalkınma yapamazsınız elbet. Talbiî dış 
ödeme ihtiyaç'larınızı karşılamak için alıyorlıu-
nuz bunu. Ama, bizim başlangıçta Konsorsiyumu 
(kurarken hedef olarak aldığımız program kre
disi, proje kredisi bütün bu kredilerin imkân
lar ölçüsünde yatıntm kredisi niteliğini, yani 
ekonomiye yararlı olacak, ekonomiyi zaafa uğ-
rataııyacak krediler olması konusu Konsorsi
yumu kurmanın esasını teşkil etmekteydi. Hal
buki yıllar ilerledikçe görüyorum ben, krediler 
daJha çok bu çeşit yatırım kredisiyle ilgisi olmı-
yan dış ödeme dengesindeki noksanlıkları kar
şılıyan, gerek Avrupa'da kurulmuş, gerekse 
Vaşington'daki Milletlerarası Para Fonu gibi 
müesseselerden alman krediler. Faraza bütçe 
Meclise geldikten sonra 10 milyon dolar daha 
IMF kredisi kullanılmış. Zannediyorum IMF 
'kredisi, Sayın Bakanın bahsettiği dış krediler 
içerisinde 27 000 000 dolar olarak mevcuttu. 
10 000 000 daha bu istikamette kredi kullanıl
mış, Konsorsiyumu teşkil eden devletler, Kon
sorsiyumun maksadı dışında artık bir yola gir
miş gözükmektedirler. Bunun için bu Konsor
siyum, yıllar ilerledikçe önemini kaybetmekte
dir ve bizim kredi ihtiyaçlarımız da, nereden 
kredi bulursak oradan alalım şeddinde karşıla
nır bir duruma girmektedir ki, bendeniz bu du
rumu pek kalkman bir ekonomi bakımından, 
ekonomik maliyet yönünden isabetli bir kredi 
yolu olarak mütalâa etmemekteyim. 

Zaten bütçe gerekçesinde 1968 yılı için is
tenen 214 milyon dolarlık kredinin, sabahtan 
Sayın Bakan da izahını yaptı, 30 000 000 hık re
zervi, bir defa bunu bırakın demişler, eskiden 
beri öyle derler, doğrudur, eski hükümetler 
zamanında da öyleydi; rezerv de isteriz biz, bi
zim rezervimiz olsun 30 000 000 diyerek onu is
teriz; canım siz esas ihtiyacınızı karşılıyan da 

bir de rezerv falan hikâyesini bir yana bırakın 
derler. 1968 de de istenmiş demek ki bu rezerv; 
onu bir defa bir yana bırakın demişler. 
30 000 000 doları 214 000 000 dolandan tenzil 
edersiniz, geriye zannediyorum, 184 000 000 
dolar kalır, onun da 24 000 000 nundan vazge
çin, sizin ihracatınız artıyor falan demişler, 
160 000 000 olarak verelim, taahhüdedelim. 
Ama 22 . 11 . 1968 e kadar, yani 1968 yılının 
sonuna kadar bunlardan 97,8 milyonu taaihhude-
dilmiş, zannederim teciller yolu ile 160 000 000 
doların da o tenzillerden ısonra 131,8 milyonu 
taaJhhüdedilmiş. Bunun da 25 000 000 doları Av
rupa Para Andlaşmasmdan temin edilen bir 
miktar ki, Avrupa Para Andlaşması da altı ay
lık vâdeyle bu krediyi veriyor. Altı ay sonra 
belki tecil yaptılar, belki yeniden tazelediler. 

Diyeceğim; Konsorsiyumun kuruluş maksadı 
ile bağdaşamıyacak istikamette bir kredi alma 
düzeni haline gelmiş bulunmakta Konsorsiyum
dan elde ettiğimiz krediler, benim gördüğüm 
kadarı ile. 

Türk parası ile ödenecek dış borçlarımız da 
5 milyar 31 milyon lira. Kamu sektörünün kon
solide iç borçları halen faizleriyle beraber 30 
milyar lira, Hazinem'izin bir yıl içerisindeki 
munzam borçlanması 927 milyon lira. Bu su
retle iç ve dış borçlarımızın hesabını yaptım 
bendeniz, faizler de dâhil, bir yıl içerisinde iç 
ve dış borçlarımızda 7 milyar 56 milyon liralık 
bir artışla, dikkat buyurun lütfen, bir yılda 7 
milyar 56 milyon liralık iç ve dış borç artışiyle, 
faizlerle birlikte, borçlarımızın yekûnu 58 mil
yar 852 milyon liraya ulaşmış. Demek ki bir yıl
lık ekonomik faaliyetlerimiz sonunda, bu plân
lı dediğimiz ekonomik faaliyetlerimiz sonunda 
Türk Milleti 7 milyar 56 milyon lira munzam 
olarak borçlanmış. 

Peki, bu borçlanmıya mukabil millî gelirin
de ne artış kaydedilmiş? Bir mukavese olsun 
diye ifade ediyorum, 1968 yılında, 1967 yılma 
nazaran 1965 yılı fiyatlariyle elde edilen artış, 
5 782 600 000 lira. Yani millet olarak 7 milyar 
56 milyon borçlanıyoruz, kamu sektörü olarak 
borçlanıyoruz; topyekûn millet olarak gayrisâ-
fi millî hâsılamızdaki artış 5 782 000 liradan 
ibaret oluyor. Biraz pahalı bir kalkınma hare
keti gibi gözükmekte bendenize bu arkadaşlar, 
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yani, bu kadar borçlanma pahasına millî geliri
mizdeki artışın bu şekilde olması biraz pahalı 
îbir ekonomik faaliyet, pahalı bir kalkınma ha
reketi gibi gözükmektedir. 

.Ta'biî iç ve dış finansman ihtiyaçlarımızı 
böyle sıhhatli kaynaklardan karşılamayınca 
dış ödenekler dengemiz, hazine durumumuzda 
büyük açıklarla karşılaşmaktadır. Bunun ya
nında ihracat ve ithalât hedeflerine ulaşma 
bakımından yeni yeni güçlüklerle karşılaşmak
tayız. ihracat ve ithalât rakamlarımızı tetkike 
girişmeden evvel Devlet istatistik Enstitüsü 
bakımından bir mülâhazamı ifade edeceğim. 

Biz kalkınma plânları hazırlıyoruz, prog
ramları hazırlıyoruz ve bunlarda da dış ödeme
ler dengemiz bakımından, dış ticaretimiz bakı
mından yeni birtakım tasnifler yapıyoruz. Fa
raza İkinci B>eş Yıllık Plân 1968 yılı için 540 
milyon dolarlık ihracat yapılacağını ve bu ih
racatın. da çeşitli sektörlerde ne şekilde dağı
lacağını bir tasnifli liste halinde tesbit etmiş. 
Diyor ki, İkinci Beş Yılık Plân: «1968 yılın
da tarım ve hayvancılık ürünleri 409 milyon 
dolarlık, madencilik ve taş ocakçılık 31 -milyon 
dolarlık ihracat yapılacaktır, sanayi ürünleri 
ihracatımızda 100 milyon dolar olacaktır. Bu 
suretle 1968 yılında cem'an 540 milyon dolar
lık ihracat yapacağız.» 

Şimdi Devlet istatistik Enstitüsünün plân 
uygulamalarını kolayca tetkik bakımından yap
ması icabeden iş, ihracatımızı şu İkinci Beş 
Yıllık Plânımızın yaptığı tasnife göre tasnif 
etmek suretiyle bize vermesidir, istatistiklerin, 
artık hazırlanan planlardaki tasniflere göre 
uydurulması icabeder. Plânlama devremizin ye
dinci yılma girmişiz, sekizinci yılına hazırlık 
yapıyoruz. Devlet istatistik Enstitüsünün de 
bu plânlı ekonomi içerisinde kendisine düşen 
vazifeleri yerine getirmesi icabeder. ikinci Beş 
Yıllık Plânı da tetkik ettim, orada da hattâ bir
takım hükümler var, Plânlama Teşkilâtı ile * 
Devlet istatistik Enstitüsü arasında bu bakım
dan işbirliği yapılacağı, şu bu yazılı. Bulama
dım, şu plânın tasnifine uygun 1968 ihracatı
mız rakamlarını bulamadım. Birtakım bülten
ler var, Devlet Bütçesinin gerekçeleri var, eko
nomik raporlar var. Eski alışılmış usuller içe
risinde başlıca maddeler itibariyle ihracatı, 
başlıca ziraat ürünleri itibariyle ihracatı
mız gibi tasniflerle rakamlar verilmekte. Be

nim şu plânımın hedef olarak aldığı 540 milyon 
liralık ihracat hadlerinden tarım ve hayvancı
lık ürünlerinden faraza hububat, baklagiller 
14,3 milyar diyor - bunun teferruatlı tasnifi de 
var içeride - meyveler ve sebzeler 116,3 milyon 
diyor, endüstri bitkileri 234,2 milyon dolar, 
hayvancılık ve hayvan ürünleri 36,8, su ürün
leri 7,4 milyon dolar; yekûn 409 milyon dolar
lık tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatımız 
olacak, diyor bunlar nasıl gerçekleşiyor aca
ba, ben nereden bileceğim? Elbet istatistik Ens
titüsünün bana vereceği rakamlardan teısbit et
mek mecburiyetindeyim. Böyle rakam bulama
dığım için onun ihracat diye verdiği rakamlara 
bakıyorum, bunun adı nedir, bu her halde hay
vancılık ürünüdür diyorum, adına göre şu şeye 
koyayım, bilmem ne ürünüdür, su ürünüdür 
bunu şuraya koyayım, yani kendim o tasnif
leri yapmaya çalışıyorum. Tabiatiyle çıkan ne
ticelerde fazla isabetli olmak imkânı da olmı-
yalbilir. 

Arz etmek istediğim husus şu: Bir taraftan 
Hükümet plân uygulamalarına, plân disiplini 
içerisinde hakikaten önem vermek mecburiye
tinde- olurken, diğer yandan da bu çeşit mü
esseseleri, plân uygulamaları bakımından ge
rek tetkik edeceklere, gerekse Hükümet teşki
lâtına yardımcı çalışmalar yapmaya sevk etmek 
zorunluğundadır. Bunu da birkaç defa söyle
dim, maalesef netice almak imkânı olmuyor. 
Her sene bütçe müzakerelerinde bunları tek
rar etmekten başka bir şey yapmış duruma gi
remiyoruz. 

Benim yaptığım hesaplara göre, acaba ihra
catımızda yapı değişikliği meydana gelmekte 
midir, ekonomimizde bir yapı değişikliği olu
yor mu? «Beş Yıllık Plânımız, ekonomimizde 
tarım sektöründen endüstri sektörüne, sanayi 
sektörüne doğru bir yapı değişikliği olacaktır» 
demiş Sayın Maliye Bakanı sabahki konuşma
sında, Böyle bir yapı değişikliği oldu» dedi
ler. Bendeniz o kanaatte değilim, onun da de
lillerini söyliyeceğim. 

Acaba ihracatta böyle bir yapı değişikliği 
var mı diyerek elimizdeki rakamları tetkik et
tim. 1968 de, değerli arkadaşlarım da bili
yorlar, ihracatımızda hafif bir gerileme oldu. 
1967 ye nazaran, 1967 nin 523 milyon dolarlık 
ihracatına mukabil 1033 de 13 milyon dolar 
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noksaniyle, zannediyorum 510 milyon dolarlık 
ihracatımız oldu. Yani, ihracatımızda plân he
deflerinin üstünde giderken 1968 de bir ufak 
gerilemeye uğradık. 540 milyon dolarlık ihra
cat hedefinin 30 milyon noksaniyle 510 milyon
luk kısmını gerçekleştirmek imkânını bulduk. 
Bunlarda da, tesbit edilen hedeflerde 100 mil
yon dolarlık sanayi mamulü, sanayi ürünleri ih
racatı var. «İhracatımızda sanayie doğru yöne
lebiliyor muyuz, yönetemiyor muyuz?» mesele
sini ancak sanayi ürünleri ihracatımızı gör
mekle anlıyaJbıiliriz. Sanayi ürünlerindeki ihra
catımız rakamlarını, dediğim gibi, Devlet ista
tistik Enstitüsü yardımcı olmadığı için kendim 
Eylül sonuna kadar verilmiş olan rakamları 
bir tasnife tabi tutarak tesbite çalıştım, maale
sef hedefe ulaşmaktan çok gerilerde bulunmak
tayız. Çünkü, benim tesbit ettiğim rakamlara 
göre, 100 milyon dolarlık hedefe doğru git
mek şöyle dursun, 6 küsur milyon dolarlık bir 
ihracat, sanayi ürünleri ihracatı mevcut. 1968 
yılının Eylül ayı sonuna kadar, yahut bütçe
nin verildiği tarihe kadar 300 küsur milyon 
dolarlık ihracat içerisinde 6 küsur milyon do
larlık ihracattan ibaret sanayi ürünleri ihraca
tımız. 

Demek ki, ihracatımızda sanayi ürünlerine 
doğru bir yöneliş de bahis konusu değildir. 
Eski yıllarda da aynı rakamlar var; 1967 yı
lında sanayi ürünleri ihracatınız faraza, 14 kü
sur milyon dolarlık. Yine benim hesaplarıma 
göre öyle tesbit etmişim. Kaldıki, 1968 yı
lında yapılan bu 6 küsur milyon dolârhlk sa
nayi ürünleri ihracatının da 2 küsur milyon 
dolarlık kısmı şeker ve şeker ihracatımız da 
63 000 ton, zannediyorum 2 011 000 dolara sat
mışız. Devlet istatistik Enstitüsü rakamından 
söylüyorum. Bir hesap yaptım 28 kuruş 80 san-
tdıme şeker satmışız. İhracat rakamlarından be
nim tesbit ettiğim vasati rakam bu. 

E, sanayi ürünü ihraç edeceğim diyerek sa
nayi mahsullerimizi de, mamullerimizi de para
sız dışarıya satmak gibi bir yol, bu kadar eko
nomik zararla satışlar elbet isabetsiz olur, bu 
bir nevi, ne bileyim ben; dostlar alışverişte gör
sün kabilinden bir ihracat düzeni olmuş olur. 
Bilmiyorum hesaplarım yanlışsa sayın Hükü
met taslhih eder. Benim, verilen istatistik ra
kamlarından tesbit ettiğim bu. Ki, şeker satış

larımızda ihraç fiyatlarımız her yıl fiyat itiba
riyle de düşmekte. Faraza 1967 de zannediyo
rum 120 000 ton kadar bir şeker satışı olmuş, 
onun fiyatı 54 kuruşa falan gelmekte. Yani 
1967 de 54 e satmışız - tabiî dünya piyasaları
na bağlı bir şeydir - 1CÖ8 de 28 e düşmüş, 
Pancarı biz aşağı - yukarı 15 - 16 kuruşa mâ-
letmekteyiz, yani yarın pancar fiyatına da şe
ker ihracetmek gibi bir yola mı gireceğiz aca
ba diye insan tereddütlere düşmektedir. Bu, 
bir nevi sanayi mamulü, sanayi ürünü ihracı 
mânâsını kaybeder duruma girmektedir. 

Şimdi, şeker ihraç fiyatları 1965 ten bu 
yana, faraza şu seyri takiıbediyor; 1965 te ih
raç fiyatı vasati 64 kuruş, 1966 da 74 kuruş, 
1967 de 58 kuruş, - demin 54 kuruş dediğim, 
58 kuruş - 1968 de 29 kuruş. Yıldan yıla in
mekte. Yani arz ettiğim gibi, yakında pancar 
fiyatına kadar düşüreceğiz. Buna bir başka 
çare düşünmek lâzımgelir bendenizin kanaati
ne göre. Yani bir başka çare düşünmeye mec
buruz. 

Şeker sanayiinin kuruluğu bakımından vak
tiyle de biz bunların tartışmalarını yapmıştık. 
Plânsız ekonominin, plândan ayrılan ekonomi
nin mahzurları buradan doğuyor. Siyasi tesir
lerle yatırım yaptığınız takdirde ekonominiz 
yıllar geçtikten sonra onun tazyikleriyle karşı 
karşıya kalıyor. Ne yapacağız, şeker fabrika
larımızı çalıştırmıyacak mıyız?. .Sayın Başba
kan haklı olarak çıkıp burada bize sorabilir: 
ne yapacağız pekâlâ?.. Burası doğru. Ne yapa
cağız, şeker fabrikalarını çalıştırmıyacak mı
yız, dediği zaman biz sıralarımızda cevap ve
recek bir şey bulamayız. Doğrudur. Ama bu 
şeker sanayiinin derdine de bir çare bulmak 
lâzım. Pancar hudutlamaları yapıyorlar şimdi. 
Bilmiyorum hudutlamalar ne netice verecek, 
Yani pancar ekiminde hudutlamalar yapıyorlar, 
Şeker sanayii ters kuruldu, yanlış kuruldu. 
Şeker fabrikası kurulmıyacak, pekâlâ hayvan
cılık bakımından çok müsait, diğ*er mahsulleri
miz bakımından sanayie çok müsait yerleri
mizde dahi şeker fabrikası kurulması suretiyle 
dahilî istihlâkin çok üstünde şeker istihsâli 
yapacak bir şeker sanayii memleketin başına yıl
lar sonra bu şeçdt badireleri getirebiliyor. E, 
ekonomi bakımından müstahsilimiz pancar eki
yor, bundan fayda sağlıyor. O da doğru. Onun 
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için pancar ekimini elbet durduramayız, ama 
şeker sanayiinin ihraç bakımından karşı karkı-
ya bulunduğu bu meseleye bir hal tarzı bul
mak da gerekir. Hükümetlerin zaten vazifeleri, 
bu çeşit zor meseleleri halletmek biraz. Ko
layı halletmek herkesin başaracağı iştir, Hükü
metler biraz da zor meseleleri halletmelidir. E, 
şekere ne yapalım, talibi yok, geçen sene 58 e 
sattık, bu sene 28 e, gelecek sene 18 e, daha 
öbür sene bilmem 8 kuruşa mı satacağız bu şe
keri? Buna elbette bir çare düşüneceğiz. Hatta, 
gerçekle ne derece ilgilidir onu bilmem; bizden 
komşularımız çok ucuza aldıkları şekeri ka
çakçılık yoliyle bize tekrar getirip, bize 150 
kuruşa falan satıyorlar, onun mukabinde mal 
alarak tekrar başka mal çıkarıyorlar, diyenler 
dahi vardır. Yani benden 28 e, 30 a alacak, ge
lecek bana tekrar 150 ye satacak, onunla al
dığı malları da tekrar kaçakçılık yollariyle gö
türecek.. Bunu diyenler dahi vardır. Her hal
de mesele, her yönüyle üzerinde durulmaya de
ğer bri mesele halini almıştır. 

ihracat durumumuz bu; hedefe ulaşmanın 
gerisine doğru gitmekteyiz. Hükümetin ihraca
tı «teşvik konusunda pekço'k tedbirler aldığını 
Sayın Maliye Bakanı da izah etti, biz de vesi
kalarda görüyoruz. Hakikaten Hükümet gay
retler sarfetmektedir. Yani ihracatı artırma 
yolunda bir hayli gayretler sarfetmektedir: ih
racatı teşvik fonları yapıyorlar, ithalâttan 
aldıkları birtakım teminatın bir kısmını ihra
cata kredi olarak veriyorlar, ihracatın bilmem 
vergi iadesi idi, şusuydu, busuydu... Bir hayli 
Hükümetin gayret sarf ettiği aşikâr. 

Bir temel düşüncemi ifade etmek zorunda
yım; ihracedeceğiniz mal yok ise, ne kadar 
tedlbir alırsanız alınız, (ihracatınızı geliştiremez-
siniız. Esas mesele istihsali artırmak, üretimi 
artırmak, üretimi artırmak konusunda da plâ
nın sanayie doğru yön alması meselesidir ki, 
bu tarafa doğru da yön alamamaktayız. Onun 
katma değer mukayesesini yapmak suretiyle 
onu da arz edeceğim. Yani mesele, dün Tekel 
Balkanı arkadaşımızın bu kürsüden ifade ettiği 
gibi, o kadar basit bir mesele değil. Efendim 
diyor, gübre fabrikası yapıyoruz, efendim çi
mento fabrikası yapıyoruz.. Elbet münferit bir
takım sınai üniteleri hangi iktidar olsa bu 
memlekette yapacak. Yapacaksınız. Ama, çi

mento fabrikası yaptın, gübre fabrikası yaptın 
diyerek de vergi politikasında, tekel politika
sında sen Hükümet istediğin gibi hareket ede
bilirsin diyemez elbet Yüce Meclis. Bu bir. 

ikindisi, münferit birtakım sınai mamulle
rinin artışı veya eksilişi plânın sınai sektörü
nün muvaffakiyetinin delili sayılamaz. Bu çeşit 
mukayeselerden de Hükümetin vazgeçmesi ica-
beder. Mukayeseleri ilmî esaslara göre yapmak 
icabeder. 

Tüm olarak benim sanayi sektöründeki ge
lişmem, ama tüm olarak gerçek mânada geliş
me ne olmuştur? Sanayi için hedef alınan ge
lişmelerden daima geride kalmaktayız. Sanayi 
mamullerindeki artışlar sabit rakamlarla gay- j j ı 
risâfi millî hâsılama nasıl intikal etmektedir, 
hesapları bu yönden yapmaları gerekir. Yoksa 
bu yıl çimento sanayiinde iki fabrika ilâve 
ederseniz, iki fabrika ile bilmem 1 milyon ton 
ilâve yaptım diyerek bütün bir ekonominin ba
şarı ile yürütüldüğü mânası bundan çıkartıla
maz. Bunlar münferit olaylardır, münferit olay
lardan genel sonuçlara varmak imkânı yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, ithalât işlerimizde bâzı 
düzenlemeler yapmaya mecburuz. Yani ithalât
ta bir garip durumdayız. Bir taraftan ithalâtın 
azalmasını ister durumdayız, - kanunun gerek
çesinde vardı bu- bir taraftan ithalâtta şu he
defe ulaştık diyen beyanlarda bulunuyoruz. 
Yani, ithalâtta birtakım ıslahat ihtiyacı aşi
kârdır. Ben bizim ithalât rakamlarımızdaki tü
ketim maddeleri, yatırım maddeleri, hammad
deler tasniflerinin içerisine giren maddelerin 
münhasıran bu maddeler olduğuna kaani de
ğilim. Hammadde adı altında tüketim madde
si gelebiliyor, bilmem yatırım maddesi adı al
tında tüketim maddesi gelelbıliyor. Bu tasnifler 
isabetli tasnif değildir. Gümrüklerimiz üzerin
de dikkatle durup mutlaka ıslahat yapmak, 
onun dışında ithalât işlerimizi mutlaka bir 
ciddî düzenlemeye tabi tutmak zorundayız. İt
halât istatistiklerimizi de mutlaka dikkatli in
celemelere tabi tutturmak mecburiyetindeyiz. 
Hükümetin bu konulara daha fazla hassasiyet 
göstermesinde fayda mülâhaza ederim. 

Onun dışında ithalât hedefimiz tabiî 1968 
de gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmemesinden 
bendeniz memnuniyet hissetmekteyim. Çünkü 
ithalâtı daha düzenli bir hale getirmek, eko-
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nıotminin ihtiyaçlarına cevap verici ithalâtı da
ha dikkatli tetkiklerle daha ciddî süzgeçlerden 
geçirmek suretiyle ithalât işlerimizi düzenler
sek, ithalât hadlerimizde daha fazla indirim
ler yapılabileceğine, dış ödemeler dengemize 
bu bakımdan birtakım imkânlar sağlanabile
ceğine bendeniz kaaniim. 

Şimdi 1968 in 9 aylık dış ödemeler denge
sini bir tetkike tabi tuittum teknik terimleri 
bir yana bırakarak, dış ödemeler dengesinin 
giderlerini ve gelirlerini iki liste haline getir
dim. Bizim 1968/30 Eylülüne kadar dış öde
meler dengesi, o görünür görünmez kalemler, 
susu busu hepsi, giderler tablosu şöyle 

İthalât 569,4 milyon dolar, turizm ve diş 
seyahatler, aleyhimizdeki fark, yani turizmden 
elde ettiğimiz gelirlerle yerli turistlerin dışa
rıda harcadıkları rakamlar arasındaki fark 
9 milyon dıolâr, 9 ayın içerisinde. Yabancı ser
maye kâr transferleri 23,8 milyon dolar, dış 
borçlar anapara ödemeleri 47,8 milyon dolar, 
dış borçlar faiz ödemeleri 19,4 milyon dolar, 
yekûn 669,8 milyon dolar. Dış ödemeler den
gemizin giderleri bunlar. 

Buna mukabil gelirleri : 
İhracat tutarı 305,7 milyon dolar, işçi dö

vizleri 72,9 milyon dolar, bâzı görünmiyen ka
lemler 17,9 milyon dolar, bedelsiz ithalât 13,9, 
enfrastürktür ve ofşor 8,4, özel yabancı ser
maye 10,2. Yekûn 429 milyon dolar. 9 aylık 
dış ödemeler dengemizin iki tablosu. 

Bunların vasatisi 9 ayda 240 milyon dolar
lık dış ödemeler dengemizde bir açık. işte bu
nu da Sayın Maliye Bakanının sabahtan izah 
ettiği 86,4 milyon dolan proje kredileriyle, 
93,8 milyon dolarlık kısmı konsorsiyum kredi
leriyle, ki, konosrsiyum kredilerine arz etti
ğim tMF kredileri, ondan sonra EMA kredisi 
de dâhil, yatırım kredisi ile ilgili olmıyan -
bu kısımlar karşılandıktan sonra geriye 6 mil
yon 600 bin dolarlık bir munzam açık kalıyor. 
Bunun da her halde yılın devamı sırasında 
karşılanması imkânı var. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, bu tabloyu oku
maktan maksadım şu: Sayın Hükümetten bir 
ricam var; biz bu dış borçlanmalar meselesin
de, plânın dı§ finansmanı meselesinde, dış öde
meler konusunda bir yeni anlayış içerisine gi
rebiliriz gibi gelir bendenize. Dikkat buyuru-
lursa işçi dövizlerimiz, dış ödemeler dengemiz

de çok büyük faydalar, ekonomimize büyük 
yararlar sağlamaktadır, işçi dövizlerinin art
ması bakımından Hükümet ne derece teşvik 
edici tedbir alırsa, ne derece malî fedakârlık 
yaparsa yerindedir. Dış borçlanmalarımıza na
zaran maliyeti mUtlaka daha az olacak. Yani 
demek istediğim, işçi dövizlerimizi artırmak 
konusunda alınan teşvik edici tedbirlerin dı
şında daha fazla teşvik edici tedbirler almak 
suretiyle üzerinde durmak lâzımdır. Bütün iş
çi dövizlerinin tamını getirebildiğimiz kana
atinde değilim. Bu bakımdan bu meseleye çok 
önem verirsek sonunda bir neticeye varaca
ğım: İhracatımızı teşvik bakımından arz etti
ğim gibi, istihsali artırmakla beraber daha 
biraz gayretler sarf edersek, dış borçlarımı
zı uzun vadelide yatırım kredisi haline getir
mek için devletlerle ikili görüşmeler yoluyla, 
ikili anlaşmalar yapmak yoluyla uzun vâdeye 
dağıtıcı bir politikayı başarıya ulaştırabilir-
sek, öyle tahmin ediyorum ki, program kredi
si mahiyetindeki dış kredilerden Türk Devle
tini kurtarmak imkânını bulabiliriz. Tabia-
tiyle ithalâtta da, arz ettiğim gibi, bir İslahat 
yapmak suretiyle. Çünkü, dikkatlerinize arz 
ederim, dış borçlar ve anapara ödemeleri ola
rak 47,8 milyon dolar ödemişiz bu 9 ay içeri
sinde, faiz ödemeleri de 19,4 milyon dolar, de-
mekki ki, 65 milyon dolardan fazla dış borç 
ödemelerimiz var. Ona mukabil şu şeyin içe
risinde program kredisi olarak aldığımız ra
kam 93 milyon dolardır. Proje kredileri hak
kında hiçbir itirazım yoktur. Proje kredilerini 
elbette devam ettirmek zorundayız. Fakat, dış 
ödemeler dengemizi böyle bir anlayış içerisin
de Hükümet ele almalıdır. Bilhassa dış borç
larımızda yıllardan beri bu mesele tetkik ko
nusu yapılacaktır, diye orada durur. Yıllar
dan beri bunun üzerinde durulur. Duş borçları 
bir ödemesiz süre ile uzun vâdeye yaygın ha
le getirmek meselesi. Bunu Hükümet ciddî bir 
tetkike tabi tuttuğu takdirde, öyle zannediyo
rum ki, konsorsiyumun hele bâzı memleket
lerden 300 bin, 100 bin, 200 bin dolar gibi 
program kredisi peşinde koşmaktan Türk eko
nomisini kurtarmak imkânı pekâlâ sağlanabi
lir, diye tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alican, beş dakikanız 
var efendim, 
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EKREM ALÎCAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 'Sayın arkadaşlarım, izahlarım çok 
uzun sürdü, özür dilerim. Biraz teferruata dal
mış olacağım. 

Bir hususu bilhassa Yüce Heyetinize arz et
mek isterim : Plânlı ekonominin başarılı olup 
olmadığı yönünden benim önem verdiğim bir 
husus vardır, o da konuşmamda bir iki defa 
temas ettiğim anaüretim sektörlerindeki geliş
meler ne şekildedir? Maalesef bizim anaüretim 
sektörlerindeki gelişmeler de tatmin edici gö
zükmemektedir. 1963 ten 1968 e kadar tarımın 
gayrisâfi millî hâsılada işgal ettiği mevki 
% 43,8 den % 38 buçuğa düşecektir diye Bi
rinci Beş Yıllık Plân, plânına almıştır. Ama 
mutlak rakamlar halinde 23 milyar dolarlık ta
rım gelirlerinin 28 milyar dolara yükseleceğini 
ifade etmiştir. Yani tarım gelirlerimiz 1961 sa
bit rakamlariyle 23 milyar Türk liralık değer
den 28 milyara ulaşacaktır, diye Birinci Beş 
Yıllık Plân hedefleri tesbit etmiştir. Maalesef 
tarımdaki bu hedefler hemen hemen dörtte üç 
nisbetinde gerçekleşememiştir. 1967 ve 1968 ta
rım gelirleri gayrisâfi millî hâsılamız içerisinde 
28 milyar yerine 24 milyara yakın bir rakam 
halinde gerçekleşebilmiştir. Tarımdaki gelişme, 
plânın tesbit ettiği gelişmenin dörtte üçü ger
çekleşememiştir. 

Sanayi sektörümüz için % 16 civarında - ki 
sanayi sektörümüze imalât sanayii, enerji ve ma
dencilik dâhildir - Birinci Beş Yıllık Plânda, bu 
üçünün 1963 yılında, 1961 fiyatlariyle gayrisâ
fi millî hâsıla içerisinde mutlak nisbet olarak 
işgal ettiği mevki % 16 buçuktan 1967 yılında 
% 21 buçuğa çıkacak denilmiştir. Maalesef bu 
da gerçekleşememiş, ancak yarı yarıya bir ger
çekleşmeye uğramıştır. Bu suretle 1967 yılında 
tarım 28 milyar 450 milyon, sanayi 15 milyar 
870 milyon, ulaştırma 3 milyar 370 milyonla 
gayrisâfi millî hâsılada yer alacak, diye Birinci 
Beş Yıllık Plân 47 milyar 691 milyon lira ola
rak tesbit etmiştir. Bu üç sektörün gayrisâfi 
millî hâsılada 1961 fiyatlariyle bu rakam, an
cak 41 milyar 655 milyon Türk lirası olarak 
gerçekleşebilmiştir. Yani, hedeften 6 milyar li
ralık bir noksanlıkla bu üç anüretim sektörleri 
gayrisâfi millî hâsılada yer alabilmişlerdir. 
Böyle olunca anaüretim sektörlerinde gelişme 
sağlanamamış, % 7 kalkınma hızları nereden 
sağlanmıştır? Bunlar gayrisâfi millî hâsılanın 

diğer sektörlerinden sağlanmıştır, diyorlar. Ne
dir o sektörler? İşte hizmetler ve saire gibi üre
tici olmak dışında, daha çok şahsi takdirlerle 
tesbit edilebilen rakamlar üzerinde gelişmeler 
sağlanmış ve 1967 gayrisâfi millî hâsılamız böy
le bir tarzı teşekkül içerisine girmiştir. 

Bu itibarla, 1963 te yüzde 64,5 olan bunla
rın hissesi, yani tarımın sanayiin ve ulaştırma
nın gayrisâfi millî hâsıladaki hissesi, 1967 de 
yüzde 52 küsura düşmüştür. Yani, anaüretici 
sektörlerin gayrisâfi millî hâsıla içinde işgal et
tikleri mevki, 5 Yıllık Plân sonunda nisbet ola
rak artmak şöyle dursun, aşağıya inmiştir. Bu 
itibarla derim ki, bizim «kalkınma hızı» diye 
tesbit ettiğimiz rakamlara - elbet o rakamların 
da ifade ettiği bir mâna var - rakamlara ken
dimizi bağlıyarak, «kalkınmamız başarıya ulaş
mıştır.» fikrinden kurtulmak mecburiyetinde
yiz. Gayrisâfi millî hâsılanın bütün kalemlerini 
ele alacağız, gayrisâfi millî hasıladaki gelişme
leri sektör sektör tetkik edeceğiz, ondan sonra 
ekonominin hakikaten gelişmekte olup olmadığı 
konusunda sonuca varacağız. 

Bendeniz vaktim müsaidolmadığı için daha 
fazla teferruata girmiyorum. Bu bakımlardan 
diyorum ki, gayrisâfi millî hâsılamızın bugün
kü - 1967 plân devresi sonundaki - durumu, bir 
yapı değişikliğini, ekonomimizde tarımdan sa
nayie doğru bir yapı değişikliğini göstermemek
tedir. Tarımın mevkii azalmıştır, Sayın Maliye 
Bakanı yüzde 30 civannda bir nisbet verdi, 
1967 yılı için, ki, bu doğrudur, önemi azal
mıştır. Ama onunla beraber, onun öneminin 
azalmasına mukabil sanayiin önemi yüksel-
memiş, hizmetler ve saire bölümünün önemi 
yükselmiş, yapı değişikliği, üretici sektörler 
istikametinde, anaüretim sektörleri istikame
tinde olmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, ekonomik konulardaki 
maruzatımı burada gesmek lüzumunu hissedi
yorum. Konuşmama başlarken, Adalet Partisi
nin iktidara geliş sloganlarını ifade etmiş, Ada
let Parttisinin başlıca iddiasının da «Memle
kette tam bir huzur sağlamak, kuvvetli Hükü
met kurmak, müreffeh Türkiye'ye doğru mem
leketi götürmek, komünizmle bilhassa çok ciddî 
mücadele etmek» olduğunu, bu bakımdan 1965 
yılı öncesine nazaran memlekette daha huzurlu, 
daha istikrarlı bir toplum hayatı geliştirdiği 
kanaatinde olmadığımızı, ifade etmiştim. Bu-
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nun iki anasebebi var : Birisi iktisadi sebep, 
plânlı dediğimiz ekonomik, kalkınmamıza sü 
ratli bir gelişme imkânı verememektedir, de
dim ve bunun delillerini izaha çalıştım. 

İkinci sebep de, Anayasamızın 2 nci madde
sinde, «Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nite
liği olarak tesbit edilmiş olan, millî, demok
ratik, sosyal Hukuk Devleti ilkelerine» şahsiyet 
kazandırmaktır. Bunları mânalandırmak ba
kımından, Adalet Partisi Hükümeti kararsız 
davranışlar içerisinde, mütereddit davranışlar 
içerisinde olmuştur ve bu bakımdan da memle
kete huzur getirici bir idari başarı sağlrya-
mamıtşır, dedim. 

Bir noktayı ifade etmek vazifemdir : Ada
let Partisi İktidarı, 1965 ile 1969 yılları ara
sında kolay bir iktidar devresi geçirmemiştir. 
Hakikaten, Yeni Anayasa devrinde Hükümet 
etmek, kolay iş değildir. Yeni Anayasa dev
rinde, yılların biriktirdiği birtakım arzular, 
yılların biriktirdiği birtakım ihtiyaçlar, yeni 
Anayasanın getirdiği müesseselerin sağladığı 
imkânlarla birdenbire Hükümetin önüne yığı-
lıvermişlerdir. Böyle bir durumda hangi Hü
kümet olursa olsun, Hükümet etmenin pek de 
kolay olmadığını elbet görecek idi. Nitekim, 
koalisyonlar hükümetleri zamanında da, Yeni 
Anayasa devrinde aynı güçlüklerle karşılaşıl
mıştır. Memleketin şartları bakımından Ada
let Partisinin daha da birtakım güçlüklerle 
karşı karşıya geleceğinde şüphe yoktur. Bu 
itibarla, meseleleri tetkik ederken, meseleler 
hakkında teşhisler koyarken, insaflı olmak lâ
zım geldiğinde şüphe yoktur. 

Yalnız Adalet Partisi, bütün bu gerçekleri 
takdir etmiyen bir havanın içerisinde, 1961 -1965 
mücadelesini verdi. «Ben geldiğim takdirde 
kuvvetli Hükümet kuracağım, ben geldiğim 
takdirde memlekete huzuru getireceğim, ben 
geldiğim takdirde, müreffeh Türkiye'nin te
mellerini atacağım», iddialarını biraz ileri öl
çülerde idi. Dört yıllık iktidarı devresinde 
zannediyorum ki, bu mevzularda bir hayli tec 
rülbe sahibi olmuş olacaklardır. 

Bendeniz, «Anayasanın 2 nci maddesinde ba
his konusu olan ilkelere, Adalet Partisi ikti
darı şahsiyet kazandıramamıştır.» derken, bir 
noktaya işaret etmek istemekteyim. 

BAŞKAN" — Sayın Alican, konuşmanız 
müddet olarak 10 dakikayı geçti. Fakat 19,30 

i da ara verdiğimiz için, 19,30 a da bir dakika 
var, yani bu sebeple müsamaha edilmiş oldu. 
Lütfen 1 dakika içerisinde fikirlerinizi topla
yınız. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Adalet Par
tisinin bu niteliklere şahsiyet kazandırabilmek 
için, Hükümetinin bir anlayıştan kendisini kur
tarması lâzımdı, bendenizin kanaatine göre. 
Diyor ki, «Ben serinkanlıyım, basiretliyim, ve
himli değilim. Hâdiseler karşısında sükûnetimi 
bozmam. Bu serinkanlılık içerisinde olayları neti
celere götürürüm). Elbette, Hükümet edenler 
için, Devlet adamları için serinkanlı olmak, basi
retli olmak, olayların inkişafı karşısında hemen 
serinkanlığını kaybetmemek, gayet isabetli va 
sıflarclı. Ama, ben o kanaatteyim ki, Adalet 
Partisi Hükümeti bunu bir nevi kompleks hali
ne getirmiştir. Yani, kanunları tatbik etmesi 
icabeden hallerde dahi serinkanlılık adına, ba
siret adına kanunları tatbik etmemek gibi ka
nunların tatbikatında dâhi biraz... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Alican, bir misal verefbilir mi
siniz? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şu anda 
Sayın Barbakan Ankara sokaklarına çıkın, 
çok basit bir hâdise; sokaklarda mütemadi
yen «Park yapılmaz» levhaları vardır, her «Park 
yapılmaz» levhasının altında hir tane otomo
bil durur. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 
Bunun neresi zordur? Neresi zordur, bunun? 
Yani, bunun.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Biz pratikten şu kadar şikâyet ederiz, bu
nun... 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Başka bir 
şey bulamadınız. 

EKREM ALİCAN (Devamla) _ Şimdi Sa
yın Başbakana bir başka misal : Özel yüksek 
okullar hakkındaki Senatonun araştırma rapo
runu okudular mı, acaba? Senatonun araştır
ma raporunun o 21 tane özel okuldan herbirine 
ait kısmında bizim özel Okullar Kanunumuza 
göre tatbik edilmemiş belki 5 - 1 0 tane kanun 
maddesi vardır. Baştan aşağı Senatonun o 
araştırma raporunu okuduğum zaman hakika 
ten ıstırap duydum; özel okullarımız o şartlar 
içerisinde açılmak için özel Okullar Kanunu 
çıkartılmamıştır. Özel Okullar Kanununun 
her maddesine aşağı - yukarı aykırı durumlar 

I vardır, benim kanaatimce. Hanlarda olamaz-
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mış, sonra iki tane özel okul bir yerde olamaz
mış. Bir defa, Özel Okullar Kanununun 9 ncu 
maddesi var. iki tanesi bir yerde olanı da 

.var. 
Sınıflara alınan talebe kadar sandalya ya

pılıp yer temin edilmesi, diye esaslar var, 
sınıflara 100 tane sandalya koyuyor, 200 tane 
talebe alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Alican, lütfen artık ko
nuşmanızı tamamlayınız. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bunlar 
açıkça kanunların ihlâli mahiyetinde hallerdir. 
Onun için Sayın Başbakana bir tavsiyede bu
lunacağım : Misal ver, şunu ver, demeyin. 
Biz olaylann içerisinde yaşıyoruz, günlük 
hâdiselerin içerisinde yaşıyoruz. Hükümetler 
o kadar sokakta dolaşmıyorlar, halkla teması 
azdır. Şüphesiz sizin de halkla temasınız var
dır, ama biz olayların içerisinde bu çeşit ka
nuna aykırı durumları açıkça görmekteyiz. 
Bunları görmeye çalışacaksınız, bunları araş-

BAŞKAN — 1969 yılı bütçe tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Bü
lent Ecevit'te. Buyurun efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri, C. H. P. Millet Meclisi Grupu adı
na sizleri saygıyla selâmlarım. 

1969 bütçesinin bir özelliği Adalet Partisinin 
4 yıllık iktidar döneminin son bütçesi oluşudur. 

tırmaya çalışacaksınız, önlemesi 4e o kadar zor 
değil, Sayın Başbakan. 

Maalesef vaktim dolduğu için bu konuya 
daha fazla temas etmek imkânını bulamadım. 

Sayın arkadaşlarıma, beni dinlemekte gös
terdikleri yakın, gerçekten yakın ilgiye şük
ranlarımı ifade ederim. 

1969 bütçemizin de memleketimize hayırlı 
olması temennisiyle hepinizi saygılarla selâm
larım, arkadaşlar. (C. H. P. ve Y. T. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmeleri vaktinde ta-
mamlıyabilmek için bu gece de çalışmaya de
vam etmek mecburiyetindeyiz. Gece çalışma
larımızda C. H. P. Grup sözcüsü ve onu takiben 
de M. P. Grup sözcüsü konuşacaklardır. 

Saat 21 de tekrar toplanmak üzere birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

O bakımdan bu bütçe görüşmeleri Adalet Parti
sinin iktidardaki tutumunu değerlendirmek için 
de bir vesiledir. 

Konuşmamda bütçe ile Plânı ve programı bir 
arada ele alacağım. Bir Plânlı kalkınma döne
minde bütçe eleştirilirken Plânı ve programı 
sürekli göz önünde tutmak gerekir. Fakat bütçe 
ile Plân ve program arasındaki uyuşmazlıkların 
ayrıntılarına girecek değilim. Karma Bütçe Ko
misyonundaki ve Cumhuriyet Senatosundaki gö
rüşmeler sırasında bu, yeterince yapılmıştır. 

• • *m*m 11 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Koıya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

• 
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Ancak sırası geldikçe gerek bütçede, gerek 
Hükümetin tutumunda ve işlerinde Plân ve prog
ram amaçlarından bâzı önemli sapmaları ana çiz
gileri ile belirtmeye çalışacağım. 

Bir Hükümetin Plânla programla, bütçe ara
sında uygunluk sağlaması da yeterli değildir. 
Toplum açısından asıl önemli olan şudur: Hü
kümet Türkiye'yi demokratik rejim içinde sos
yal adalete uygun olarak ve bağımsızlığımızı 
koruyacak yeteri kadar hıylı kalkındırmayı 
mümkün kılıcı bir tutum benimsiyor mu? Bu 
soruya olumlu cevap verilemezse, bütçe ile Plân 
ve program arasında uygunluk sağlanması veya 
sağlanmaması hiçbir değer taşımaz, Hükümet 
icraatını bu açıdan eleştirmek gerekir. 

Sözlerime başlarken 1969 programının bütçe
sinin ve bütçe ile birlikte, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulan gerekçe ile .yıllık ekono
mik raporun bir ortak özelliğine, bir olumlu yö
nüne değinmeyi borç bilirim. O da; bu belge
lere genellikle bir açık sözlülüğün hâkim oluşu
dur. Bütçe açığını küçük göstermek için bâzı 
sayıların şişirilmesi, Plân ve program amaçla
rına erişilebileceği kanısını vermek üzere bir
takım. mim iyimser tahminler yanılmış olması bir 
yana bırakılırsa, bâzı acı gerçekler, bâzı. ak
saklıklar, Plân ve program amaçlarından bâzı 
sanmalar ve beliren ya da büyüyen bâzı tehli
keler bu belgelerde övgüye değer bir açıklıkla 
gözler önüne serilmiştir. Soranların te^elme 
inilmedikce, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dü
zeni Anayasa doğrultusunda değiştirilmedikçe, 
yüzeysel ve yönetsel tedbirlerle yetinildikce 
Türk ekonomisinin- çıkmamdan. Türk halkının 
huzursuzluktan ve Türk bağımsızlığının tehli
keden kurtanlamıyacağı gerçeği, yıllık ekono
mik raporun bütçe o"erfik.ce«ir\in ve 1969 progra
mının satırları arasında belirtmektedir. 

Bizim yakın zamana kadar iktidardan sert 
tepkiler gören düzenle ilgili eleştirilerimiz, 
şimdi görüyoruz ki, bu belgelerde yer yer ür
kek ve örtülü ifadelerle, yer yer de cesaretle 
dile getirilmektedir. Düzenden hem de yer yer 
«Düzen» deyimi bile kullanılarak şikaâyet edil
mektedir. Hele programdaki bâzı öneriler, bir 
düzen değişikliği ihtiyacını neredeyse A. P. 
Hükümetinin de duymaya başladığı izlenimini 
vermektedir. Ama ayrıntılara girildikçe bu 
önerilerin nasıl yozlaştırıldığı, saptırıldığı ve 
havada bırakıldığı da görülmektedir. 

İster istemez akla şu ihtimal geliyor : Bel
ki de bu belgeleri hazırlıyan plâncılar, maliye
ciler, uzmanlar bu önerileri ortaya koymak, 
fakat Hükümetin değişmiyen tutumuyla bağ
daş tıramadıkları için, bağdaştıramıyacaklarını 
bildikleri için de böyle yozlaştırıp havada bı
rakmaya veya saptırmaya mecbur olmaktadır
lar. 

A. P. iktidarı için, artık kabul etmek zo
runda kaldığı gerçeklerle kendi tutumu ara
sındaki çelişkileri izah edebilmek gitgide güç
leşecektir. 

Sayın milletvekilleri; 1969 bütçe tasarısının 
bir önemli özelliği de Adalet Partisi İktidarı
nın 3,5 yıl önce başlattığı «Plânlı Devlet yö
netimi» nin ve israfçı tutumun bir gelenek ha
line getirilmesini sağlıyan yönüdür. Gerçek
ten, halka götürülen hizmetlerin miktarında 
ve niteliğinde gözle görülür bir yükseliş olma
dan, son yıllarda Devlet bütçesinin cari gi
derler kalemlerinde görülmemiş artışlar kay
dedilmiştir. Bu artışlar plân hedeflerine de ay
kırıdır, kalkınmanın isterlerine de.. 

A. P. iktidarının bütçelerinde cari gider
ler artışları sırasiyle şu oranlarda olmuştur : 
1966 bütçesinde % 13, 1967 bütçesinde % 13,6, 
1968 bütçesinde % 10,1, nihayet 1969 bütçesi 
tasarısında % 11. 

Ancak, Karma Bütçe Komisyonunun öv-
güyet değer tutumuyla, 1969 bütçesindeki cari 
gider artışı % 9,7 ye indirilebilmiştir. Oysa bu 
yıllarda yürürlükte bulunan plânlara göre ka
mu cari giderlerinin yıllık artış hızlarının or
talama % 8,5 olması gerekirdi. 

Demirel Hükümetinin israfçı tutumu dolayı-
siyle her yıl 1 milyar liranın üstünde artış gös
teren cari giderler 4 yıl içinde toplam olarak 
5 milyar liralık bir harcama artışına, israfa ve 
kaynakların heba edilmesine yol açmıştır. Bu 
önlenebilse idi ve bu kaynaklar verimli yatı
rımlara aktarılabilse idi bugün Türkiye'nin iç 
ve dış ekonomik gücü ve itibarı çok farklı bir 
düzeyde olabilirdi. 

Bu yoksul milletin paralarının çarçur edil
mesinden yakınan yalnız biz değiliz. Bizim 
yıllardan beri süregelen eleştirilerimize son za
manlarda Maliye Bakanı Sayın Bilgehan da 
açıkça katılmış görünüyor. Nitekim geçen ay 
verdiği bir demeçte Sayın Bakan, «1968 büt-
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çesinde son olarak, alınan tasarruf kararları
nın gerekçesi nedir?» sorusunu cevaplandırır
ken açıkça, «Yıl sonu yaklaşırken daireler el
lerindeki paraları har vurup harman savurma 
yoluna gitmektedirler.» demiştir. Böylece so
rumluluğunu biran için unutarak, hesapsız 
gidişlerden içtenlikle yakmmıştır. Oysa Dev
let dairelerinin bu tutumu, yani halkın para
sını sayın Bakanın deyimi ile har vurup harman 
savurması, iktidarın gevşek ve israfçı tutu
mundan doğmaktadır. Plân disiplinini hiçe sa
yan, yıl içinde milyarın üstünde ek ödenekler 
getirerek bütçeyi şişiren, her türlü partizan
lığa göz yuman bir iktidarın tutumundan ileri 
gelmektedir. 

1969 yılı bütçesinin bir başka özelliği, A. P. 
tktidarınca yozlaştırılan devletçiliğin ve millet 
kesesinden besleme sektör yaratma çabaları
nın derin izlerini taşımasıdır. Bu iktidarın 
elinde devletçilik, her türlü partizanlığın ve 
menfaat oyunlarının rahatça uygulanmasına 
imkân hazırlıyan ve genellikle halkı sömüren
lerin yararına işliyen kötü bir Devlet kapita
lizmi haline gelmiştir. 

Ayrıca, 933 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Devlet Hazinesinden ve kamu 
fonlarından bir kısım özel sektöre ulufe dağıt
ma yolunun, gittikçe büyüyen bütçe açıklarına 
rağmen, 1969 yılında daha geniş ölçüde kul
lanılacağı anlaşılmaktadır. Yoksul halka yeni 
vergiler yükliyen, yeni mükellefiyetler getiren 
A. P. İktidarı, bu vergilerden toplanan paralar
la halka daha çok hizmet götüreceğine, onun 
çocuğuna okul, hastasına ilâç, doktor ve sağlık 
tesisleri sağlıyacağına; köyüne yol ve içme 
suyu götüreceğine, bunları, halktan topladı
ğı paraları bir kısım varlıklı kimselere dağıt
maktadır. 1969 programına göre bu amaçla 
dağıtılacak teşvik fonları 740 milyon lirayı 
bulmaktadır. Bir kısım özel sektörü korumak 
için programlanan vergi bağışıklıkları ve in
dirimleri de ayrıca bu miktarı aşacaktır. Çün
kü, bu kanaldan özel sektöre sağlanan imkân 
1968 yılında 800 milyon liranın üstünde olmuş
tur. Böylece 1969 yılında Devlet Hazinesinin 
Türkiye'de bir ıkısım özel sektörün suni yollar
dan semirmesini sağlamak amaciyle yaptığı fe
dakârlıkların toplamı 1 milyar 600 milyon li
rayı bulacaktır. Sayın Maliye Bakanının bütçe 
açığını kısmen olsun kapatmak amaciyle sevk 

| ettiği yeni vergi tasanlanndan beklenen gelir 
j artışı da, garip bir tesadüf, hemen hemen ay-
| nı miktardadır. Demek oluyor ki, besleme 

sektör yaratma hevesinden vazgeçilirse o za
man bu yeni vergileri halkın sırtına yükleme
ye hiç lüzum kalmıyacaktır. 

Demirel Hükümetinin hazırladığı 4 ncü 
bütçe olarak 1969 bütçe tasansı da bundan ön
cekiler gibi, hattâ daha büyük ölçüde, sosyal 
adalet ilkelerine sırt çevirmiş bir bütçedir. Bu 
adaletsizlik yalnız vergiler yönünden değil, 
harcamalar yönünden de kendini göstermekte
dir. Düşük gelirli ailelelere ve yoksul halka 
hizmet götürmek, onlann yararına yatıranlar 
yapmak, geri kalmış bölgelerimizin kalkınma
sını sağlamak amaciyle yapılması öngörülen 
harcamalar son derecede yetersizdir. Buna 
karşılık gelişmiş bölgeler için aynlan ödenek
ler yüksek gelirlere yönelen hizmetler, göste
riş amaçlı yatıranlar ve bir kısım özel sektörü 
desteklemeye aynlan fonlar bu yıl daha yük
sek seviyelere ulaşmıştır. 

Bütçe tasansının gider bütçeleri bugünkü 
şekliyle kabul edilir ve uygulanırsa Türkiye'
deki bölgelerarası gelişme farkları daha arta
cak, gelir bölüşümündeki adaletsizlikler da
ha büyük ölçülere ulaşacaktır. 

1969 bütçesi denk bir bütçe değildir. Bü
tün resmî demeçlerin aksine, çok önemli bir 
dengesizliği bünyesinde taşıyan bir bütçedir. 
1969 bütçesinin gerçek açığı hakkında rivayet 
muhteliftir; Sayın Maliye Bakanına göre, bu 
açık 1 milyar 200 milyon liradır, Sayın Baş
bakana göre 1 milyar 600 milyon liradır, Ma
liye Bakanlığının bir yetkili uzmanına göre de 
2 milyar 770 milyon lira seviyesindedir, üç ay
rı sorumlunun birbirinden çok farklı açık ra
kamlar vermeleri de gösteriyor ki, hiçbiri ger
çeği tam olarak söylemek cesaretini göstereme
mektedir. 

1969 bütçesinin gerçek açığı 4 milyar lira
nın üstündedir. Toplam, bütçe giderlerinin 
% 20 sine yaklaşan önemli bir açıktır bu. Ye
ni vergi tasarılan kanunlaşsa-bile, sağlanacak 
net gelir artışı ile bu önemli açığın ancak 
dörtte biri karşılanabilecektir. Geriye yine de 
3 milyar liradan fazla açık kalacaktır. Bütçe 
açığı hakkındaki iddiamız aşırı görülebilir. 
Fakat 1968 bütçesi tartışılırken ileri sürdüğü
müz iddiaların, yaptığımız tahminlerin büyük 
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bir kısmı gerçekleşmiştir. Başka bir deyimle 
olaylar 1968 bütçe ve programında verilen tah
minleri değil, bizi doğrulamıştır. Bütün iddi
alarımız nerede ise aynen çıkmıştır. (Hükümet 
sıralarından, «1967 bütçesi» sesleri) 

«1967 bütçesi» diye sayın Hükümet sırala
rından sesler duyuyorum. Sayın Maliye Baka
nının bu konuda sık sık kullandığı bir balonu 
bu vesile ile söndürmek isterim. Kabaran büt
çe açıklan konusunda ne zaman eleştiriler ya
pılacak olsa, bunları cevaplandırırken Saynı 
Mailye Bakanı, 1967 bütçesine başvurur ve bu
nun açıksız, iddialara rağmen açıksız, hattâ 
98 milyon lira fazla ile kapanmış olduğunu ileri 
sürer. Fakat bu konuda söylediklerine kendi
si de pek inanmıyor olmalı ki, sık sık tekrarla
mak ihtiyacını duyar. 

1967 bütçesi burada, Yüce Meclisin huzurun
da tartışılırken gerçekten büyük dengesizlikler 
taşıyordu, fakat uygulama sırasında bu ölçüde 
açığı göze alamıyan Maliye Bakanı, açığın kü
çültülmesi için zecri tedbiıüer almak zorunda 
kaldı. Ne yaptı? Bunu, izin verirseniz hatırlata
lım. 

önce vergilere zam yaptı. Tekel maddeleri
nin fiyatlarını artın; gaza, beze, tuza, şekere, 
yoksul halk ne kullanıyorsa hepsine zam yaptı. 
Böylece sağlanan gelir, 1 milyar 800 milyon oüa-
rak tahmin ediliyordu, bu yetmedi. Yıl sonuna 
doğru Hazinenin ödemeleri durduruldu, bâzı 
ödenekler iptal edildi, giderlerde kısıntı yapıl
dı. İktisadi Devlet Teşekküllerine verilmesi ge
reken fonllar tam ödenmedi ve yatınmlann plân 
hedeflerinin gerisinde kalmasına yol açıldı. Tıp
kı, 1968 de yapıldığı gibi. 

Nitekim, 1969 bütçe tasansmın gerekçesinin 
57 nci sayfasında verilen bilgilere göre, 1967 
bütçesi ile malî yıl başında verilen ödeneklere 
nazaran fiilî harcamalar 1 milyar 644 milyon lira 
geride kalmıştır. Ek ödenekler hesaba katılırsa 
bu fark daha da artmaktadır. 

Bütün bunlar yetmemiş; 1967 bütçesinin 
denkleşmesi için malî yıfl sonuna doğru 500 mil
yon liralık istikraza gidilerek, yani bankalardan 
borç para alınarak sıkıntı geçiştirilmeye çalışıl
mıştır. Bu arada, defter üzerinde bütçede denk
lik sağlanmış, hattâ bütçe 98 milyon lira fazla 
ille kapanmış gibi gösterilmiştir. Durum gerçek
ten böyle olsaydı Sayın Maliye Bakanı her hal

de normal kamu geliri sayılmıyan iç borçlanma 
yoluna başvurmazdı. 

1968 ve 1969 bütçeleri için de durum aynıdır. 
Bütçe gerekçesinin 1 numaralı tablosunda veri
len resmî tahmin rakamlarına göre, 1968 bütçe
sinin toplam giderleri 22 milyar 740 milyon llira 
olacak, gelir tahsilatı ise 20 milyar 255 milyon 
lirada kalacaktır. Bu rakamlar 1968 bütçesinin 
2 milyar 485 milyon açık vereceğinin Maliye 
Bakanlığı, yetkililerince de kabull edildiğini gös
terir. 

Ayrıca, 1968 bütçesinin ilk 7 aylık uygula
ma sonuçlannı veren yıllık ekonomik rapora gö
re, Eylül sonu itibariyle genel bütçe gelirleri ile 
giderleri arasındaki fark 1 milyar 67 milyon li
rayı bulmuştur. 

1968 bütçesi hakkında bizim bir yıl önce ileri 
sürdüğümüz iddiaların gerçekleşeceğini 11 aylık 
bir gecikme ile anladıktan sonradır ki, Sayın 
Maliye Bakanı, bir yandan yeni vergiler ve zam
lar getirmek için çaba göstermeye başlamış, bir 
yandan da bütçe giderlerini kısmak için tedbir
ler alıp, genelge üzerine genetiğe yayınlamak zo
runda kalmıştır. Amacı da, bir demecinde açık
ladığı gibi, bütçenin % 7 oranındaki otomatik 
tasarruflarından ayrı olarak % 16 oranında bir 
tasarruf sağlamaktır. 

Hazine durumundaki son bir kaç aylık geliş
meler Maliye Bakanının, hâlâ denk olduğu hu
susunda direndiği 1968 bütçesinin iç yüzünü 
açıklıyacak niteliktedir. Resmî belgelere göre de 
Hazinenin kısa vâdelli borçlariyle alacaklan ara
sındaki fark, yani nakit açığı 4 milyar 22 mil
yon liraya çıkmıştır. Oysa, 1967 sonunda bu açık 
2 milyar 700 milyon lira idi. 

Merkez Bankasından doğrudan doğruya 
borçlanma imkânlannm kanunlarla belirlenen 
sınırlarına gelmiş bulunan Maliye Bakanı, son 
aylarda bâzı dolambaçdı yollan kullanmaya bağ
lamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl Türk 
köylüsünden çok az buğday aldığı halde, neden
se Merkez Bankasından büyük çapta borç al
maktadır. Aldığı bu krediyi bâzı özel bankalara 
mevduat olarak verdiği ve Hazinenin o banka
lardan kredi almak suretiyle sıkıntısını giderme
ye çalıştığı billinmektedir. Bu marifetleri yapıp 
sonra da «Bütçe denktir» diye ortaya çıkabil
mek, ancak Adalet Partisi Hükümetinin göstere
bileceği bir cesarettir. (O. H. P. sıralanndan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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1968 bütçesi için geçen yıl ileri sürdüğümüz 
iddiaların büyük ölçüde doğru çıktığını belirt
miştim, fakat bizim yaptığımız kehanette bulun
mak değil, sadece resmî belgelerden ve çeşitli 
ekonomik göstergelerden yararlanarak, muhte
mel gelişmelerin gerçekçi bir tablosunu çizmekti. 

Şimdi, aynı gerçekçi tutum ile elimizdeki 
1969 bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerimizi ve 
önümüzdeki yıla ait muhtemel gelişmeleri orta
ya koymaya çalışacağım. 

Daha önce de belirttiğim gibi, 1969 bütçesi
nin gerçek açığı 4 milyar liranın üstündedir ve 
birçok dar boğazların belirdiği, tehlikelli eğilim
lerin ortaya çıktığı bir ekonomik ve sosyal or
tamda Devlet bütçesinin bu ölçüde dengesiz ol
ması son derece sakıncalıdır. 

önce gider bütçelerini ele alalım. 
Gider bütçeleri ile bu yıl 26 milyar 670 mil

yon lira ödenek teklif edilmektedir. Yıl içinde 
getirilecek ek ödenekleri hiç hesaba katmasak 
bile, bu sayı geçen yıl bütçesinden 4 milyar 90 
milyon lira daha kalbarıktır. Bu, bir yılda bütçe 
giderlerinin % 18 oranında artırılması demek
tir. Millî gelirde sağlanabilen artış hızının üç 
misli hızla artan bir Devlet harcamasıdır, bu. 
Bunun sonu neye varacaktır? 

1969 yıllında umulan millî gelir artışının tü
mü 6 - 6,5 milyar lira olduğuna göre, bu artışın 
yarıdan fazlasını, yani 4 milyar 100 milyon lira
lık dilimini halkın elinden alıp, her gün biraz 
daha pahalıya dönen Devlet makinasmın çark
ları içine atmak acaba ne kadar doğru ve ger
çekçi bir tutum olur? 

Bu gider artışları yoksul halka hizmet götür
mek, refah sağlamak için olsa sözümüz olmaz, 
fakat gerçek durum, sorumlular ne kadar aksi
ni söylerse söylesin, bu değildir. Bu 4 milyar 100 
milyon liralık gider artışının yarıdan fazlası 
transfer bütçelerindedir. Yani, borç ödemek için, 
besleme özel sektör yaratmak için, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin (beceriksiz ellerde ve parti
zanca yönetiminden doğan açıkların karşılan
ması için kullanılacaktır. 

Ayrıca, 1969 gider bütçesi plân ve programın 
isin verdiği harcama tavanın da 1 milyar 120 
milyon lira üstündedir. Tasarruf zihniyetinden 
yoksun bliır tutum ile hazırlanmıştır ve 1968 de 
oMuğu gibi, bu yıl da fakir halkın ödediği para
lar çarçur edilerek har vurulup harman savru-
lacaktır, 

Gelir bütçesine gelince; bu konuda elimiz
deki. tasarının hayalperest denecek kadar ger
çekçilikten uzak bir tutum ile hazırlandığını 
söylemek zorundayız. Çünkü, tasarıya göre 1988 
den 1969 a bir yıl içinde toplam konsolide büt
çe gelMerinde 3 milyar 950 milyon liralık, 
% 18,3 oranında, önemi bir artış beklenmekte
dir. 

Bu tahminlerin ne Ölçüde hayalci olduğunu 
anlamak için 1968 de gerçekleştirilmesi beklenen 
bütçe gelirleri ile bir karşılaştırma yapmak ye
terlidir. Yıllık raporda verilen bilgilere göre, 
1968 konsolide bütçe gelirleri tahsilat tahmini 
19 nrlyar 700 milyon liradır. Buna karşılık 1969 
da aynı gelirlerin 25 milyar 470 milyon lira ol
ması beklenmektedir. Bu, Devlet gelirlerinin bir 
yılda 5 milyar 770 milyon lira gibi, % 30 a ya
kın bir oranda, artacağı anlamına gelmektedir. 
1968 malî yılında Devlet gelirlerinin sadece % 6 
arttığı düşünülürse 1969 da % 30 oranında bir 
artışı beklemenin gerçekçi ohmyaoağı anla
şılır. 

Yeni getirilen vergi tasarıları kanunlaştığı 
takdirde durum bir ölçüde değişebilir. Komis
yonda iyice budaman yeni tasarının getirdiği 
vergi ve zamlar Hazineye net olarak anoak 
1 milyar liralık ek gelir sağlıyabilir. Bu durum
da tasarı kanunlaşırsa 1969 bütçesinin gelirle
rindeki noksan gerçeklıeşrcıe 2,5 milyar çevresin
de kalacaktır. 1969 bütçesindeki gelir tahmin
lerinin gerçekleşemiyecek olmasının başlıca ne
deni, Türk vergi sisteminin bugünkü haliyle 
yalnız sosyal adalete aykırı üretim ve verim 
artışlarını önleyici değii, aynı zamanda gelir 
artışlarına ayak uydurma gücünden yoksun, ya
ni gelir esnekliği düşük bir vergi sistemi oluşu
dur. Bu gerçekler plân ve programlarda da ka
bul edilmektedir. 

Bu durumda önümüzdeki malî yıl içinde çok 
önemli yeni vergi mükellefiyetleri getirilmesi 
düşünülmüyorsa, vergi gelirlerindeki artışlar 
% 10 un üzerinde olamıyaoaJktır. Tekel madde
lerine yapılan son zamlarla birilikte bu artış an
cak % 12 oranında olabilir. 

Vtergû dışı normal gelirlerle birlikte tüm Dev
let gelirleri artışının % 7 çevresinde kalacağını 
ise, 1969 programı açıklıyor. Bu oranda bir ar
tışı, 1968 için beklenen 19 milyar 733 milyon 
liralık gelire eklersek, 1969 konsolide bütçe ge-
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lirleri 21 milyar 125 milyon lira olur. Bu raka
ma, Şeker istihlâk Vergilisi ile Tekel safi hâsıla
tında bu yıl, «gayri'sâfiMk ilkesi» nin uygulam-
masmldan dolayı, 810 milyon liranın eklenmedi 
ger&kir. 

Yeni getirilecek vergi ve zamlar dışında, 
1969 bütçesinin toplamı geliri 22 milyar lira ve
ya yeni Tekel zamılariyle birlikte 22,5 milyar 
lira olacaktır. Böylece yeni tekel zamlarmdıan 
beklemen gelir de dikkate alınırsa, 1969 bütçe
sinin, gerçiek açik miktarı şöyle olacaktır : 

Konsolide bütçe toplam giderleri 26 670 
milyar Tl. 

Konsolide bütçe toplam gelirleri 22 500 
milyar Tl. 

Bütçe açığı — 4 170 
milyar Tl. 

Kadro tasarrufları karşılığı olarak bunun 
bir kusmı tasarruf edilse bile, geriye gene 3,6 
milyarlık net bütçe açığı kalacaktır. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanının,, kendisinin 
'de bildiğini sandığımız bu 3,6 milyarlık net büt
çe açığı ile nasıl başa çıkmayı plânladığını ara$-
tıraliim. Sayın Bakan her halde şöyle bir hesa
bın içindedir : 

1. Yeni vergiler ve ziamlarla gelirleri artır
mak. Bu yoldan 1,6 milyar liralık ek gelir sağ-
lıyacağını düşünüyor. Fakat bizce tasarı kanun-
laışlsa bile, sağliyacağı nelt gelir artışı ancak 
1 milyar İ ra olacaktır. 

2. Geriye kalan 2,6 milyar liralık açığın 
600 milyonu iç borçlanma ile karşılanacaktır. 
®ayın Bakan medemıse bu yolu açık finansman 
saymamaktadır. 

3. Sayın Bakan bütçe açığının geriye kalan 
2 mlllyarlıfc kıısınını da malî yıl sonuma doğru 
ödemeleri aksıatarak, bâzılarını düyuna bıraka
rak, ya da harcamaları kısarak ve yatırımları 
geciktfirerök idare ederim diye düşünüyor olsa 
gerek. Tıpkı 1968 bütçe yılı sonlarımda yapmak
ta olduğu gibi. 

Ama, bu idarei maslahatçı tutum halk ya
rarıma değildir. Dürüst, samimî bir bütçe ha-
zırlam'anın yolu değildir. 

Adalet Partisi iktidarının sonuncu bütçesi 
oîam 1969 yılı bütçesi halka dönük değil, halka 
sırtını dönük bir iktidarın bütçesidir. Geniş 
frailk kütlelerine hizmet götürmek, onlara refah 

ve mutluluğun yolarını açmak yerine, yeni ver
giler yükliyen bir bütçedir. 

1969 bütçesinin dengeden yoksun, yapıcı 
olmaktan uzak ve halka sırttı dönük bir bütçe 
olmasnının başlıca üç moderni vardır : Besleme 
özel sektör yaratma çabaları, İktisadi Devlet 
Teşekküllıertindeki bozuk düzen ve başarısız yö
netim., idarede bozuk düzen ve israf. 

Demek oluyor ki, kaynak israfıma yol açan 
bu üç kanal tıkanırsa, bunun için gerekli tu
tum değişikliği, zihniyet değişikliği ve düzem 
değişikliği gerçıekleştıMlirse, ne bütçede açık 
kalacak, me de halka yemi vergi ve mükellefi
yetler yüklemeye lüzum kalacak. Üstelik, diğer 
alanlardan sağlanan tasarruflarla geniş halk 
kütlelerime daha çok ve daha iyi hizmet gö
türen bir bütçe yapılabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, «çileye paydos» diyerek, ucuzluk söz 

vererek, refah devleti ülküsünü benimısiyerek 
iş başıma gelen, sıamayi sürükleyici sektör hali
me getireceğimi ilân eden Adalet Partisi ikti
darının üçüncü yık sonumda ekonomimizin du
rumu nedir, kalkınmamız me kadar ilerlemiş
tir? Halkın çilesi soma ermiş mi, ucuzluk gel
miş mi, refah devleti yolumda adımlar atıümış 
mıdır? Bunlara bakalton. 

Haziran ayında yapılan ilk ve iyimser tah
minlere göre, 1968 yılında kalkınma hızımız 
% 6,8 olacaktır. Son hesaplarda ise hızın % 6,6 
ya indiğini öğreniyoruz. Aslmda bunun da ger
çekleşmiş olduğu şüphelidir. Bilindiği gibi, plân 
gereğince yıllık kalkınma hızı % 7 olacaktır. 
Şimdi gitgide bu hızın altına düzülmektedir. Ger
çi, 1968 de % 6,6 gelişme hızı sağlanabilmiş ol
ması - eğer gerçekten sağlandı ise - sevinilecek 
bir sonuç sayılabilirdi. Fakat bir şartla... Belir
li sektörlerde plâna uygun gelişmeler gerçekle
şebilmiş ise,.. 

Ekonominin tümündeki kalkınma hızının 
plân hedefine yaklaşması, ulaşması, hattâ o he
defi aşması, başlı başına bir değer taşımam. Ge
lişmede nicelik kadar nitelik de önemlidir. Bir 
yılda bütün kaynaklarım lüks yapılara, göste
rişli anıtlara ayıran bir ülke de veya bir ara 
Osmanlı. Devletinde görüldüğü gibi, kaynakla
rının büyük kısmı ile lâle bahçeleri kuran vo 
birkaç kişiye lâleden büyük servet sağlıyan bir 
Devlet de, belirli bir gelişme hızına ulaşmış sa-
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yılabilir. Fakat bu, o Devletin, o ülkenin ger
çekten kalkınmakta olduğa, o ülke halkının re
fahının arttığı, G ülkenin geri. kalmışlıktan kur
tulma yoluna girdiği anlamma gelmez. 

Plânımız, ne biçim ve ne ölçüde olursa olsun, 
hangi alanda, hangi sektörde olursa olsun, 
% 7 kalkınma hızı gerçekleşecek, demiştir. Bu 
gerçekleşmelim, yönünü, biçimini, her sektörde
ki ölçüsünü de belirlemiştir, örneğin, sanayide 
1968 in program hedefi, % 12 kalkınma hızıdır. 
Oysa en iyimser tahminlerle, ancak % 10,3 ora
nında bir sınai gelişme tr.ru sağlanabilmiştir. O 
da ilk tahminlere göre... Belki aslında bu. hız 
bile gerçekleşmemiştir. 1968 in sınai gelişme hı
zı, son yılların en düşüğüdür. 

Şimdi tarıma bakalım. 

Türkiye'de sanayiin itici gücü geniş ölçüde 
tarımdan gelir. Halkımızın büyük çoğunluğunun 
refahı da tarımdaki gelir artışına bağlıdır. Fa
kat tarım sektöründe, program hedefinin daha 
da gerisinde kalınmış, 1968 yılmda programa gö
re % 4,1 olması gereken tarımsal gelişme hızı, 
son hesaplara göre, ancak % 1,1 oranında ger
çekleşebilmiştir. 

Demek ki, her şeye rağmen 1968 de sanayiin 
sürükleyici sektör gibi görünmesi, ancak tarımın 
sürünen sektör durumuna gelmesiyle mümkün 
olmuştur. 

Yeni tohumluk türlerinin en çok kullanıldı
ğı ve bu tohumluklara ençok umut bağlandığı 
bir yılda; yeni Amerikan deyimiyle «yeşil dev
rim» in yapıldığı bir yılda, Sayın Tarım Baka
nımızın altından heykelinin dikilmesini bekledi
ği bir yılda buğday üretimi düşmüş, genel ola
rak hububat üretimi de geçen yılki düzeyde kal
mıştır. Buğday ihracına geçmesi beklenen Tür
kiye, o yüzden bu yıl 500 000 ton buğday ithal 
etmek zorundadır. 

Sanayide ve tarımda program hedeflerinin 
bu kadar gerisinde kalınmasına karşılık, inşaat 
kesiminde gelişme hızını düşük tutmak plânın 
kesin bir gereği iken, programdaki % 7,2 ge
lişme hızı yerine % 10 gelişme hızı sağlandığı 
haber verilmektedir. 

Bu kesimdeki hedef aşılmasına bakıp «hiç 
değilse böylelikle konut sorunumuz daha çabuk 
çözülmüş olacak» diye avunabilmek de mümkün 
değildir. Çünkü, konut yapımında nicelik bakı
mından olduğu kadar nitelik bakımından da 

plân ilkelerine kesin ayrılık va,rdır. Daha çok 
dar gelirli halkın ihtiyacını karşılayacak müte-
vazi fakat medeni ve sıhhi konut yapımına yö
nelmek gerekirken, lüks konut yapımına yöne-
linmiştir. 

Nitekim, programda «Artan konut yatırım
larına rağmen konut açığının büyümekte olduğu 
görülüyor.» denmekte ve «konut piyasasında alt 
gelir gruplarına dönük ucuz, konut arzının ye
tersiz kaldığını» belirtmektedir. 

Sınai gelişme hızı plân ve program hedefinin 
gerisinde kaldığı gibi, biraz ayrıntılarına girdi
ğimizde çok daha üzücü ve kaygı verici bir du
rumla karşılaşıyoruz. Yıllık ekonomik rapordan 
öğrendiğimize göre, 1968 de özel sektörün ima
lât sanayiine yatırımları, bir önceki yıla göre an
cak % 0,6 oranında artmıştır. Üstelik bu binde 
6 artış da cari fiyatlarla sağlanan artıştır. Oysa, 
bir önceki yılla karşılaştırma yapılırken, sabit 
fiyatların esas alınması gerekirdi. 

Yine raporda belirtildiğine göre, 1967 - 1963 
arasında yatırım mallarında fiyat artışı % 3,5 u 
bulmuştur. Demek ki, 1967 fiyatlariyle 1908 de 
özel sektörün imalât sanayiindeki yatırımları 
binde 6 bile artmamış, 1967 nin yüzde 3 kadar 
gerisine düşmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Plân, Türk ekonomisinde 
sanayici sektörün, sanayiin sürükleyici sektör 
olmasını ve imalât sanayii sektörünün esas ola
rak özel sektöre bırakılmasını öngörüyordu. Plâ
nın bu amacını gerçekleştirmek için 1968 yılında 
Hükümet, akla gelebilecek bütün destekleme ve 
koruma tedbirlerini almıştır. Ona rağmen Türk 
özel sektörü, sanayi alanında en kötü sınavı 1968 
yılında vermiştir. Demek ki, Türkiye'nin bozuk 
düzeninde, bu düzene sahip çıkan liberal tutum
lu bir iktidarın alabileceği tedbirlerle istenenin, 
umulanın tam tersi sonuçlara varılmaktadır. 

1968 de sanayiimizin ihraç gücünde de büyük 
gerilemeler olduğu görülmektedir, ihracatıraız-
daki gerileme, sanayi alanında çok büyük ölçüle
re varmaktadır. 1968 Ocak - Ekim döneminde 
sanayi ürünleri ihracatımız bir yıl önceye göre 
% 18,3 oranında azalmıştır. Bütün bu acı ger
çekler Türkiye'nin ihracatını artırarak zamanla 
ekonomide dışa bağlılıktan kurtulması ve gele
neksel birkaç tarım ürünü dışında sınai mamul 
ihracına da yönelmesi umutlarının gitgide zayıf
ladığım göstermektedir. 1968 de Türkiye'nin ih-
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racatı gerilerken, Sayın Bakan tarafından ko
misyonda açıklandığına göre, aynı yıl gelişme 
halindeki ülkelerin ihracatında yüzde yedi ar
tış olmuştur. Türkiye esasen ihracatta bu ül
keler ortalamasının bir hayli gerisinde gitmekte 
idi. Şimdi az gelişmiş ülkelerle bile aramız da
ha çok açılmaya başlamış demektir. Bağımsızlık 
hareketinde bütün az gelişmiş ülkelere ön
cülük etmiş olan bir ulusun, bugün, birçok az 
gelişmiş ülkelerden daha çok dışa bağlılık tehli
kesiyle karşı karşıya kalması çok üzücüdür. 

Altın ve döviz rezervlerimizin sıfır altında 60 
milyon dolara inmiş olması da durumu büsbütün 
ağırlaştırmaktadır. Gerçi Sayın Bakan Komis
yon konuşmasında bir miktar rezervden söz et
miştir, ama bekliyen transferlere hiç değinme-
miştir. Oysa, 1968 sonunda bekliyen transferler 
1967 sonuna göre, 46 milyon cîolâr fazlasiyle, 
105 600 000 dolardır. 

1968 de bütün koruma, destekleme ve besle
me tedbirlerine rağmen özel sektörün sanayide 
ve ihracatta ne kadar kötü bir sınav verdiğini 
resraî belgelere, rakamlara dayanarak böylece 
açıklamış oluyoruz. 

Şimdi bir de kamu sektörüne bakalım. Aca
ba 1968 de kamu sektörü daha başarılı olabil
miş midir?.. 

O sektörde de durum iç açıcı olmaktan uzak
tır. Programın belirttiğine göre, kamu sektörün
de yatırımlar, genellikle program hedefinin al
tında gerçekleşme, projeler zamanında bitirile-
memekte ve proje tutarında yıldan yıla artışlar 
olmaktadır. Bu durum, üretimdeki gelişmeyi ve 
üretim maliyetini etkilemektedir. Bu, programın 
sözleri. 

1968 yılının ilk 6 aylık dönemine ait yatırım 
uygulamaları ile ilgili resmî bilgiler kamu ke
siminin yatırımlarında önemli gecikmeler oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Yılm ikinci yarısın
da döviz kıtlığı ve Hazinenin para sıkıntısı do-
layısiyle bu gecikmelerin daha arttığına şüphe 
yoktur. 

Toplam kamu yatırımlarında gerçekleşme 
oranı, 1966 nın ilk altı ayında yüzde 30 iken bu 
oran 1967 de yüzde 28,9 a, 1968 de yüzde 27,3 e 
düşmüştür. Böylelikle yıldan yıla artan bir ge
rileme görülmektedir. Bnzı önemli sektörlerde 
bu gerilemeler sadece yüzde olarak, oran olarak 
değil, mutlak seviyeler olarak da görülmektedir. 

Bunun en açık örneği tarım kesimindeki yatı
rımlardır. 

Tarım, yatırımlarının gerçekleşme durumu 
miktar olarak 1966 da S85 milyon lira iken, 1967 
yılının ilk yarısında 374 e, 1968 de 358 milyon li
raya inmiştir. 

Turizm yatırımlarında da aynı. durumu gö
rüyoruz. 1966 da 35,5 milyon olan yatırımlar 
1967 de 30,9 milyona, 1968 de 26,8 milyona in
miştir. 

Ayrıca madencilik kesiminde kamu yatırım
larının gerçekleşme oranı 1966 da yüzde 44,3 iken 
bu oran 1968 de yüzde 37 de kalmıştır. 

imalât sanayii gibi çok önemli bir kesimde 
yatırımlar}n gerçekleşme oranı 1966 da yüzde 
38,5 iken 1967 de yüzde 32,1 e, 1968 de yüzde 
31,1 e düşmüştür. 

Enerji yatırımlarında 1967 nin ilk yarısında 
453 milyon liralık yatırım gerçekleşmişken bu 
miktar 1968 in aynı döneminde 401 milyon lira
ya düşmüştür. Gerçekleşme oranı ise yüzde 40,9 
dan yüzde 29,8 e düşmüş, çok önemli bir gerile
me göstermiştir. 

Tüm kamu yatırımlar] na ait verdiğimiz bu 
resmî rakamlar içinden kalkınmamıza en önem
li katkıyı yapması beklenen ve en verimli yatı
rımları yapması gereken İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırım gerçekleştirme durumlarını 
ayırıp incelediğimiz zaman içler acısı bir durum
la karşılaşıyoruz. Çünkü, bunların çoğunda bu 
oranlar daha düşük ve gecikmeler çoktur. Birkaç 
örnek vermekle yetinelim: 

1968 in ilk yarısında önemli bâzı iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde yatırım gerçekleştirme 
oranları şöyledir; 

Et ve Balık Kurumunda % 12,8, Zirai Dona
tım Kurumunda % 7,6, Yem Sanayiinde % 20,2, 
Sümerbankta % 22,3, Etibankta % 9,9, Türki
ye Petrollerinde % 11,7, Zirai Donatım Kuru
munda % 8,6, Denizcilik Bankasında % 3,3. 

önemli Devlet yatırımlarındaki aksamalarsa 
saymakla bitmez. Birbuçuk yıl kadar önce Sa-
ym Başbakan tarafından temeli büyük törenler
le atılan Samsun Bakır Kompleksinde daha hiç
bir ilerleme yoktur. Genel Müdürün son gün
lerde verdiği bir demece göre, bu kuruluşun ya
pımına Eylülde, yani Saym Başbakanın temel 
atışından tam iki yılı aşkın "bir zaman sonra baş
lanacaktır, 
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Yozgat Bira Fabrikası 1967 de bitecekti. On- I 
dan çok sonra kurulmaya başlıyan yabancı bira 
fabrikalar?nm biraları piyasaya çıkmış, fakat 
Yozgat Fabrikası hâlâ tamamlanamamıştır. 

Maltepe Sigara Fabrikası 1966 da bitirilecek
ti ; sigaralar bitmiş, fakat fabrika bitmemiştir. 
(0. H. P. sıralarından, gülüşmeler, alkışlar.) 

Gemlik fabrikası genişletilip, modernleştirile
cekti. Bu yönde hiçbir işaret yoktur. Soda fab
rikası kurulacaktı, oysa program bu işin daha 
proje hazırlığı safhasında olduğunu belirtiyor. 

Petro - Kimya kuruluşları 1967 de bitecekti, 
daha bitmemiştir. Vaktinizi almamak için bu 
örnekleri çoğaltmıyorum. 

Sayın Başbakanın törenlerle açılışını yaptığı 
kuruluşlardan büyük çoğunluğu da yıllar önce
leri bitirilmeleri programlanmış eserlerdi.. 

Denilebilir ki, özel sektörde olsun, kamu sek
töründe olsun, bu kadar temel atma, kurdelâ 
kesme törenleri ne oluyor?. Onlar da bir hızlı 
kalkınmanın yatırımlarda önemli artışların gös
tergesi sayılmam mı? Birkaç örnekle bunun ceva
bım vereyim. 

Sayın Başbakanın hasta yatırılmaya başlan
dıktan aylarca sonra açılışım yaptığı hastanele
ri, ikinci sınıfına öğrencilerin geçtiği okullarda 
yapılan açılış törenlerini... (C. H. P. sıraların
dan, gülüşmeler.) sanırım herkes artık biliyor. 

Şimdi yalnız bir ilden, Erzurum'dan birkaç 
örnek vereyim. Geçen yaz Sayın Başbakan Erzu
rum'a giderek parlak törenlerle bâzı temeller at
tı. Bunlardan biri Devletin teşvik ve desteğiyle, 
hattâ ortaklığı ile kurulacak özel teşebbüse ait 
bir biriket fabrikası idi. O zaman da söylemiş
tim; temel atıldığı sırada şirket kurulmamıştı. 
Fabrikanın kurucuları olarak gösterilen özel lin
yit işletmecileri böyle bir şirketle fabrika kur
mayı. düşünmüyorlardı. Bu durumda proje, iha
le vesaire tabiî hiç söz konusu değildi. Ona rağ
men uygun bir yer seçilip orada Sayın Başba
kan tarafından temel atıldı, söylevler verildi. 
Aradan aylar geçti,.. Şimdi son durumu öğren
dim ; daha ortada şirket yoktur, proje ihale yok
tur, temel atılan yerde taş taş üstüne konmadığı 
gibi, Saym Başbakanın elleriyle açılan temel de 
toprakla dolmuştur. 

»Bu muhayyel fabrikanın karşısında Sayın • 
Başbakan Erzurum sanayi sitesinin temelini 
atmıştı, o temel de henüz boştur ve sanayi site
sinin yeri henüz istimlâk edilmemiştir. I 
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Yine Sayın Başbakan geçen yaz Erzurum'da 
bir hastane temelini atmıştı. Bu hastanenin pro
jesi daha bundan birkaç gün önce bitirilmiştir. 
Projeye göre de hastanenin yeri değişmiştir. 
(C. H. P. sıralarından, gülüşmeler.) Yani Sayın 
Başbakanın, zahmet olmasın, bir daha gidip te
mel atması gerekecektir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar, gülüşmeler.) 

Her şeye rağmen özel sektördeki ve kamu 
sektöründeki, sanayideki ve tarımdaki altın ve 
döviz rezervlerindeki ve ihracattaki bütün bu 
gerilemelere, başarısızlıklara plân hedeflerin
den büyük sepmalara rağmen % 6,6 oranında 
bir gelişme hızı sağlanabilmiş olması Türkiye'
nin gelişmekte, Türk halkının kalkınmakta ve çi
leden kurtulmakta olduğunu göstermez mi? Bu
günkü sıhhatsiz ve dengesiz kalkınmanın geniş 
halk toplulukları için bir değer taşımadığı; onla
rı çileden kurtarmaya yetmediği halkın duru
mundan bellidir. 

Dar ve orta gelirli halk topluluklarının du
rumlarına kısaca bakalım. Bu halk toplulukla
rı, A. P. iktidarı sırasında, nereden nereye gel
mişlerdir? Nüfusumuzun yaklaşık olarak 2/3 si 
köylüdür. Ekonomimizin durumu da geniş ölçü
de köylümüzün durumuna bağlıdır. Onun için 
ilkin köylüleri ele alalım. 

Dördüncü yılım sürmeye başlıyan A. P. ikti
darı sırasında köylülerin büyük çoğunluğunun 
yetiştirip sattıkları ürünlerin değeri, ya eskisi 
kadar kalmış, ya da düşmüştür, örneğin, buğ
dayın köylü elinden çıkış fiyatı üç yıldır aynı 
kalmıştır. Geçen yıl buğday üretimi azaldığı hal
de buğday yetiştiren köylünün kazancı yine yük-
selmemiştir. Yani arz ve talep kuralının köylü 
lehine işlemesi gereken bir yılda bile köylünün 
geçim durumu düzelmemiştir. Üretimin talebe 
nazaran düşük kalışı bir avuç aracıya ve tefeci
ye yaramıştır. 

Bir resmî araştırmaya göre, buğday yetişti
ren Orta - Anadolu köylüsünün günlük yaşamı 
için satınalmak zorunda olduğu malların fiyat
ları ise üç yılda % 25 artmıştır. Buna traktör 
gibi, fiyatı üç yılda iki katından yükseğe çıkan 
tarım araç ve gereçleri dâhil değildir. 

Buğday yetiştiren Orta - Anadolu köylüsü 
pazara indiğinde 1965 te 100 liraya aldığı ihti
yaçlarını şimdi en az 1.25 lira ödemek zorunda
dır. Oysa kazancı 1965 teki kadar bile değildir, 
çünkü üretim maliyetleri de artmıştır. 
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Demek ki, üç yıllık Adalet Partisi iktidarı 
sırasında, buğday yetiştiren Türk köylüsü, re
faha yaklaşacak, çileden kurtulacak yerde, 
% 25 in üstünde yoksullaşmıştır. 

Tütün yetiştiren köylü, tütünü dört yıl ön
ceden daha pahalıya maletmekte, fakat daha 
ucuza satmakta, o tütünden yapılan sigarayı ise 
çok daha yüksek fiyatla almaktadır. Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanının bu yılki Ege tütün 
piyasası açıldıktan birkaç gün sonra verdiği 
ortalama tütün fiyatları bile, yükselen maliyetin 
altında kalmaktadır. 

îşte, buğday ve tütün yetiştiren milyonlar
ca köylünün durumu budur. Köylülerimizden 
çoğunun, o arada meselâ; pamuk, üzüm, pancar 
yetiştirenlerin de durumu budur. Üç yılda ge
çimleri büyük ölçüde zorlaşmış, yoksullukları 
artmıştır. 

Demek ki, A. P. iktidar döneminin tümünde 
olduğu gibi, 1968 de sağlanan gelir artışından 
da köylülerin eline bir şey geçmemiştir. Tersine 
köylü, elinde olanın da bir kısmını yitirmiştir. 

Kamu personelinin durumuna bakalım; 

Kanun gereği olan personel reformu yerine, 
kamu personelinden bir kısmının aylıklarına, 
dört yıl kadar önce, % 10 - 15 zam verilmiştir, 
fakat bu süre içinde fiyatlardaki genel artışın 
% 24 e vardığı, istanbul geçinme indeksinin ise 
% 40 oranında artış gösterdiği gözönünde tu
tulursa, o % 10 - 15 oranındaki aylık zammının, 
fiyat zamlariyle çoktan eriyip gittiği, kamu 
personelinin de 3 - 4 yıl önceye göre daha yok
sul duruma düştüğü ortaya çıkar. 

Demek ki, gelir artışından, kamu personeli
ne de bir şey düşmemiş; bu artış, kamu perso
nelinin de yoksullaştınlması pahasına sağlan
mıştır. 

Esnafa gelince, esnafın kazancı, köylü gibi, 
memur gibi, işçi gibi, dar ve orta gelirli hal
kın kazancına bağlıdır. Bu halk topluluklarının 
geçim durumlarının bozulması, esnafı da etki
lemiştir. Dar ve orta gelirli çalışan halk top
lulukları içinde yalnız biri, son üç - dört yılda 
geçim durumunu koruyabilmiş veya bir mik
tar yükseltebilmiştir. O da, toplu sözleşme yapa
bilen işçilerdir. 

Bunun da nedeni çalışma hayatımızda. Ana
yasa gereği olan düzen değişikliğinin 1963 de 
yapılmış olmasıdır. Fakat şimdi, Hükümetin, bu 

düzene göz diktiği, onu yozlaştırmak, yıkmak 
için fırsat yaratmağa çalıştığı görülmektedir. 

Bir kısım işçiler dışında, bütün dar ve orta 
gelirli halk topluluklarının kazançları azalmca, 
satınalma güçleri düşünce, esnafın işi bu yüzden 
geniş ölçüde bozulunca, mallarını esnaf yoliyle 
o halk topluluklarına ulaştıran sanayicilerden 
ve iş adamlarından bir kısmının da işleri bo
zulmuştur. Nitekim iş hayatında protestoların 
ve iflâsların büyük ölçüde arttığı, bono vâdele
rinin üç veya dört ay yerine 12 aya çıktığı gö
rülmektedir. 

Öyleyse, ulusal gelirdeki artıştan köylü ka
zanmadığına, memur, esnaf, hattâ birçok iş 
adamları bir şey kazanmadığına göre, bu ge
lir artışının büyük payı, aslan payı kimlere 
gitmiştir? 

Ulusal gelir artışından büyük pay alabilmiş 
olanlar, şu mahdut ve mutîu zümrelerden iba
rettir: 

Tarımsal ürünlerin değeri düştükçe daha 
çok kazanan büyük aracılar. 

Köylünün geçimi zorlaştıkça, ona daha yük
sek faizle daha çok borç veren tefeciler. 

En bol kazançlı alanları kapatan yabancı 
sermayedarlarla yerli ortakları. 

Döviz kaynaklarımız kuruyup da ithalât da
raldıkça daha çok kazanan kota vurgunları, 
permi aracıları, türlü dış ticaret oyuncuları. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) 

Kısacası, halk yoksullaştıkça, ekonomimiz 
batağa saplandıkça güçlenen, semiren bir avuç 
insan. s 

Ulusal gelirdeki artıştan yararlanabilenler, 
aslan payını alabilenler, işte bunlar. Üstelik 
vergiyi en az ödiyenler de, krediden en çok ya
rarlananlar da yine bunlar. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bu bir avuç insanın kalkınması, daha çok 
kazanması ulusal gelir artışından aslan payı
nı alması zaman içinde Türkiye'nin de kalkın
masına Türkiye'nin geri kalmışlıktan, Türk 
ekonomisinin dışa bağlılıktan kurtulmasına 
yarıyacak olsa Anayasamızdaki sosyal adalet 
ilkesine rağmen belki bir süre için bu ada
letsizliğe katlanılabilirdi. Fakat bu ümit de 
yoktur. Çünkü, bunlar, Türkiye'nin kalkınma
sına hiçbir katkıda bulunmaksızın servet ya-
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panlardır. Bunlar, dışardan alıp içerde sa
tanlar, içerde kazandıklarını dışarı kaçıran
lardır. Bunlar, Türkiye'yi ve Türk halkını 
soymak için yabancılarla işbirliği yapanlar, 
Türkiye'nin dışa bağlılığını artıranlardır. Bun
lar, Türkiye'nin sanayileşmesini köstekliyen-
ler, büyük toprak sahipleriyle elele Türk köy
lüsünü sömürenlerdir. Bunlar kalkındıkça 
Türk ekonomisi batmakta, buralar zenginleş
tikçe Türk halkı yoksullaşmaktadır. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) Ama suçlular, sorum
lular onlar değil, onlara bu fırsatı verenler
dir. Bu düzenin kötülükleri, Türk ekonomisi
ni. nasıö. bir çıkmaza soktuğu, Türk halkını 
nasıl, yoksııllaştırdığı ve Türk bağımsızlığını 
nasıl örselediği açık seçik görüldükten sonra 
hâlâ bu düzeni değiştirmemekte direnenler
dir. Asıl sorumlular soyguncunun, sömürü
cünün daha kolay vergi kaçırmasına imkân 
sağlerken, onbinlerce dönüm toprak sahip
lerinden bir çoğunun bir işçi kadar vergi öde-
meyişine göz yumarken, tekel maddelerine ya
pılan son zamlarda da görüldüğü gibi, sömü
rü düzeninin ve har vurup harman savuran 
bir yönetimin bedelini yoksul halkım omuzla
rına yükliyenlerdir. Zenginin viskisine dokun
mayıp fakirin yediğine, içtiğine zam üstüne 
zam. getirenlerindir. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Asıl sorumlular Devlet toprağını varlıklı
lara sunup o toprakta hakkını ariyan köylü
lerin üstüne Devlet jandarmasını sürenlerdir. 
Resmî kaynaklara ve bilgilere dayanarak bu
raya kadar ortaya koyduğumuz gerçekleri 
özetlersek A. P. iktidar döneminin sonu yak
laşırken ekonomimizde beliren durum şudur: 

1. Bütçe açıkları yıldan yıla büyümek
tedir. 

2. Bu açıklar geniş ölçüde yoksul halkın 
sırtından yamanmaktadır. 

3. Devlet yönetimi gitgide pahalılaşmak, 
müsrif leşmektedir. 

4. Devletin masrafları artarken gelirle
rindeki artış hızı yavaşlamaktadır. 

5. Hayat pahalılığı ve geniş halk toplu
luklarının yoksulluğu artmaktadır. 

6. Plân hedeflerinden plânı etkisiz kıla
cak kadar sapılmaktadır. 

7. Sanayileşmemiz yavaşlamaktadır. 

8. Programlanmış kamu yatırımları ge
niş ölçüde aksamaktadır. 

0. Tarımdaki gelişme plân hedeflerinin 
çok gerisinde kalmaktadır. 

10. ihracatımız azalmakta, dış ticaret açı
ğımız büyümekte, borçlarımızın yükü ve şart
lan ağırlaşmaktadır. Kısacası ekonomimiz bir 
çıkmaza varmış bulunmaktadır ve bu çıkmaz
da Türk ekonomisi dışa bağlılık batağına bak
tıkça batmaktadır. Oysa Türkiye'nin, Türk 
halkının kaderi bu olmamak gerekirdi. Çün
kü Türkiye'nin yeraltı kaynakları nice bü
yük devletlerin ve devletler üstü dev şirket
lerin isteklerini kabartacak kadar zengindir. 
Çünkü . Türkiye'nin yakıla kesile bitirilemiyen 
ormanlara, Türk ve yabancı uzmanların yeni 
araştırmalariyle görülmüştür ki sanıldığından 
çok daha zengindir. Çünkü Türkiye'nin, türlü 
iklimlere yayılmış toprakları ve suları de
ğişik. ürünlerin en güzellerini yetiştirebilir. 
Çünkü Türkiye'nin insanları, Türkiye'nin o 
tembel sanılan, beceriksiz sanılan köylüleri, 
işçileri gelişmiş Batı ülkelerinde çalışkanlık-
lariyle, üstün yetenekleriyle, dürüstlükleriyle 
en çok tutunan, beğenilen işçilerdir. Çünkü 
Türkiye, Cumhuriyet yönetiminin verdiği 
emekleri ileri ülkelere beyin ihracedecek yük
sek düzeyde eğitilmiş değerli insan gücüne, 
kafa gücüne sahiptir. Çünkü Türkiye'de alt 
yapı birçok az gelişmiş ülkelerden daha yeter
lidir. Türkiye'de sanayi, daha çok Devletin 
gücü ile bir sıçrama noktasının eşiğine gel
miştir. Türkiye siyasal sorumlarını az geliş
miş ülkelerin hemen hepsinden daha çok 
çözebilmiştir. Ve Türk Usulü derin ve çok yön
lü bir uygarlıktan ve kültürden gelmektedir. 
Bütün bunlara rağmen neden şimdi bu çıkma
za varılmıştır? Bunun bir nedeni Türkiye'nin 
bozuk düzenidir, ikinci nedeni de bu bozuk 
düzeni deşiğtirmeye çalışacak yerde düzenin 
bozukluğundan gediklerinden yararlanmak is-
tiyenlerin işlerini büsbütün kolaylaştırmak 
için çırpınan A. P. iktidarıdır. A. P. bugünkü 
yönetici kadrosiyle iktidarda kaldıkça düzen 
büsbütün bozulmaktadır. Şimdi, düzen bozuk
luğunun ve A. P. iktidarmca izlenen iktisadi 
ve sosyal tutumun Türkiye'yi bu çıkmaza na
sıl getirdiğini göstermeye çalışacağım. 

Özel teşebbüsün kâr güdüsüne ve yaratıcı 
gücüne güvenerek onu kalkınma hamlesinin, 
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onu sanayileşmenin lokomotifi haline getir
mek, bunun için altına raylarını döşemek, de
posuna yakıtını doldurmak, hızlı gidebilsin di
ye yolu üstüne tüneller açıp köprüler kur
mak; bütün bunlar Türkiye'de birkaç kez de
nenmiştir. Osmanlı döneminde denenmiş ve 
koca Osmanlı Devleti bir sömürge durumuna dü
şerek yıkılıp gitmiştir. Cumhuriyetin başlan
gıcında denenmiş, birkaç yılda genç Türkiye 
iktisadi çöküntünün eşiğine gelivermiştir, çö
küntüden ancak Devletin lokomotife el ko
yusu, ekonomiye hâkim oluşuyla kurtulabil
miştir. 

1950 den "sonra aynı tutum yine denenmiş, 
Devlet özel teşebbüsün hizmetine verilmiş, 
birkaç yıllık aldatıcı parlak sonuçlardan son
ra ekonomimiz iflâs etmiş, demokrasimiz ka
zaya uğramıştır. 

Bütün bu deneylere ve sonuçlara rağmen, 
Türkiye'de bundan dört yıl kadar önce, yerli 
ve özellikle yabancı iş çevrelerince çok tutul
duğu, beğenildiği ilân edilen ve Türkiye düze
ni ölçüleriyle başarılı sayılabilen bir genç iş 
adamının siyaset sahnesinde önplâna çıkışı ile 
beraber Türkiye'de aynı denemeye yeniden ve 
çok daha ileri ölçüde girişilmiştir. 

O kadar ki, Devletin özel teşebbüsü bes
lemesi bir teamül, bir yolsuzluk, bir düzensiz
lik olmaktan çıkarılarak meşrulaştırılmış, ku-
rumlaştırılmış, bir yasa hükmü haline geti
rilmiştir. Devletin halktan alınan vergilerle 
özel teşebbüsü beslemesinde kullanılmak üze
re, bütçelere yüzlerce milyon liralık ödenek
ler konmaya başlanmıştır, fakat biraz önce 
ekonomik durumumuzu anlatırken de, delille
riyle, rakamlariyle gösterdiğim gibi, özel te
şebbüs Devlet elinden beslendikçe tembelleş-
miş, Devlet sözü dinlemez hale getirilmiş. Dev
let ona: «Şu lüks yapılardan vazgeç de fab
rikalar kur» dedikçe o sanki inadına fabrika 
kurmayı bırakıp bina yapımına yönelmiştir. 
Devlet ona: «Aman biraz daha çok ihracat yap.» 
dedikçe, özel teşebbüs sanki inadına ihracatı
nı kesmiştir. Devlet, «ilâç fiyatlan inmeli.» de
diğinde, ilâç fabrikaları fiyatlarını yükselt
mişlerdir. Fakat bu durumdan özel teşebüs 
sorumlu tutulamaz. Çünkü Devlet dört yıla 
yakın süredir bu dediklerini yaptırmak için 
her hangi bir ciddî tedbir almamış, tersine 
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çoğu zaman dediklerinin yapılmamasını ister 
gibi davranmıştır. 

Devletin istedikleri veya ister göründük. 
leriyle bunları yaptırmak için aldığı tedbir
ler birbirini tutmamıştır. 

Devletin, plânın programın beklediği veya 
bekler göründüğü sonuçların tam tersi so
nuçlar vereceği kesin olarak anlaşılan, bilinen 
tedbirler inatla, âdeta kasıtlı uygulanmıştır. 

Bir hekim, bir hastada belirli bir ilâca al-
lerji olduğunu, belirli bir ilâcın bünyeye zarar 
verdiğini, bir hastalığı büsbütün ağırlaştırdı
ğını açıkça görürse o ilâcı keser. Fakat Ada
let Partisi Hükümeti hangi ilâçların zararı 
görülmüş ise, hattâ böyle olduğu plânda, 
programda yazılmış ise o ilâçların dozunu 
artırmıştır. 

Birkaç örnek vermek isterim: 
Program, «iç tasarruf göz önünde tutularak 

yeni projelerin özel tüketim eğilimini kam
çılayıcı yönde olmasından sakınılacak» de
mektedir. Fakat aynı program, özel tüketim 
eğilimini en çok kamçılayacak olan ve Tür
kiye'de bugün için lüks sayılan otomobil 
fabrikalarına yenilerinin eklenmesini kolay
laştırmak üzere, bu alandaki yatırımlara, ver
giden % 70, gümrükten % 80 indirim bağış
lamaktadır. 

Buna karşılık tüketimi değil, üretimi kam
çılayacak olan tarım âlet ve makinalariyle, hay
vancılık, süt ve yem sanayii için ancak % 50 
yatırım indirimi tanımaktadır. Yani Dev
let, yılın büyük kısmında köylerinden 
çoğunun motorlu taşıt geçebilecek yolu 
olmıyan Türkiye'de, bir avuç insanın özel 
otomobil keyfi sürmesini, köylünün daha ucuz 
traktörle tarla sürebilmesinden daha çok des
teklenmektedir. Oysa Türkiye bugün, o durum
dadır ki, geliri, ulusal gelirden fert başına 
düşen ortalama gelire eşit bir vatandaş bir 
yerli otomobili satmalabilmek için 10 - 11 yıl
lık gelirinin tümünü hiç yemeden içmeden 
buna ayırmak zorundadır. Kaldı ki, yerli mo
tor endüstrisi kurmadan böyle bir sanayii kur
mak, «İstim arkadan gelsin» diyerek denize 
açılmaya benzer. Şimdi, gerçi program motor 
endüstrisini de öngörüyor. Ama yerli sanayiin 
ruhu durumunda olacak olan motor sanayii 
şimdiden yabancılara verilmekte, Türkiye bu 

J en önemli endüstri koluna daha adımını atar-
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ken bu alanda da dışa bağlılığı önceden ka
bul etmektedir. 

Program, iştirak ve ortaklıkların, yani Dev
let teşebbüsleriyle özel teşebbüsler arasında ku
rulan ortaklıkların Devlet kuruluşları için pek 
çok halde yük teşkil etmekte olduğunu belirt
mekte, fakat sonra en çok kâr vadeden ve 
ulusal ekonomimiz için en çok önem taşıyan 
alanlarda Devlet teşebbüslerine özel teşebbüs
lerle ortaklıklar kurma ödevini vermektedir. 

Program, yabancı sermayenin aşırı kâr 
transferlerinden şikâyet etmekte, sonra en çok 
kâr vaadeden alanlara yabancı sermayeyi ısrar
la davet etmektedir. 

Bunlar plân ve programla uygulama ara
sındaki Hükümet tutumu arasındaki, hattâ plâ
nın ve programın belirttiği şikâyetlerle ve or
taya koyduğu ilkelerle öne sürdüğü tedbirler 
arasındaki çelişmelere birkaç örnektir. 

Fazla vaktinizi almamak için bu örnekleri 
çoğaltmıyorum. 

Bütün bunlar Türkiye'nin bozuk ekonomik 
düzenini büsbütün bozucu, gelişmeyi plân ve 
program hedeflerinden daha çok saptırıcı, Tür
kiye'nin dışa bağlılığını daha çok artırıcı, sos
yal adaleteizliği daha ileri götürücü ve spekü
latif kazançları çoğaltıcı tutarsızlıklar, çeliş-
kenlikler ve tedbirlerdir. 

Bu artık yalnız C. H. P. nin iddiası değil
dir, Hükümetin kendisi de bunu itiraf etmek
tedir. Gerek bütçe gerekçesinde, gerek Sayın 
Maliye Bakanının Komisyon konuşmasında ay
nen şöyle denmektedir: 

«Ekonomideki gelişmeye paraleli olarak ar
tan spekülâsyon kazançları (disiplinli bir şekil
de ve gerekli seviyede verğilendirilememekte-
dir.» böyle diyor Sayın Bakan. 

Bu acı itiraf, Türkiye'nin bir gerçeğini bü
tün açıklığiyle ortaya koymakla beraber, bir 
genel kural olarak ifade edilmesi doğru değil
dir. Dünyada, hele çağımız dünyasında en li
beral ülkelerin bile, kapitalizme öncülük eden 
ülkelerin bile ekonomiye disiplin, denge getir
mek için, gelirlerde denge ve adalet sağlamak 
için Devlet eline geniş kontrol yetkileri ve 
araçları verdikleri bir çağda ekonomik geliş
meye paralel olarak spekülâsyon kazançlarının 
artması diye bir genel kural yoktur. Tersine, 
disiplinli ve sıhhatli bir ekonomik gelişme sü

resinde ekonomik gelişmeye paralel olarak spe
külatif kazançların azalması, spekülatif ka
zanç yollarının daralıp kapanması ve önlene
mediği kadarı ile de bu gibi kazançların ağır 
ölçüde vergilendirilmesi gerekir. Oysa Hükü
met hem ekonomik gelişme ile beraber spekü
latif kazançların artmasını doğal ve önlenmesi 
imkânsız bir şeymiş gibi görüyor, hem de bu 
kazançların vergilendirilmesinde aczini itiraf 
ediyor. 

Hükümet bu kadarla da kalmıyor, üstelik 
spekülatif kazançların bir ölçüde olsun vergilen-
direbilmesi için alınmış bâzı tedbirleri de yürür
lükten kaldırmak istiyor. Bunun bir örneği ser
vet beyannamesinin kaldırılmak istenmesidir. 

Hükümetin gitgide arttığını kabul ettiği spe
külâsyon kazancı aslında hak edilmeden ve eko
nomiye katkıda bulunmadan elde edilen ka
zanç demektir. Spekülatif kazanç deyimi her 
türlü hak edilmemiş kazancın, bu türlü kazanç
lara imkân sağlıyan vurgunculukların, soygun
culukların, istifçiliklerin, tefeciliklerin ve bâzı 
aracılık türlerinin bilimsel ve nâzik bir ifadesi
dir. Çoğu zaman siyaset dilinde vurguncudan, 
istifçjiden, tefeciden söz edilirken; sayın vur-
gucu, istifçi, tefeci alınmasınlar diye «speküla
tif kazanç» deyimi kullanılır. 

Biz bu gerçeği, artan spekülatif kazançlar 
gerçeğini yıllardır söylüyoruz, haykırıyoruz. 
Fakat ne zaman söylesek Sayın Başbakandan 
ve yakın arkadaşlarından sert tepkiler görü
yoruz. Bizim bunları söylemekle servet düş
manlığı yaptığımızı, Türkiye 1de bütün ka
zançların emek mahsulü olduğunu iddia edi
yorlar. Hele Sayın Başbakan sık sık, Türki
ye'de çalışanın kazandığını söylüyor. Türkiye'
de soygun, vurgun, sömürü olmadığını, varsa 
bunların suç sayıldığını, ihbar etmemiz gerek
tiğini öne sürüyorlar. Oysa işte şimdi kendi 
imzalariyle yayınlanan bir belgede ve kendi 
Maliye bakanlarının bütçeyi sunuş konuşma

sında, vurgun gerçeği, soygun gerçeşi, Devlet ve 
halik sırtındaki hak edilmemiş ve emek karşılığı 
olmıyan kazanç gerçeği Türkeiy'riin başlıca 
dertlerinden, hem de gün geçtikçe büyüyen dert
lerinden biri olduğu gerçeği açığa vurulmuş ol
maktadır. 

Aslında, daha önce de belirttiğim gibi, vur
guncu, soyguncu, tefeci denebilecek kimselerin, 
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yani daha nâzik ve bilimsel deyimiyle speküla
tif kazanç erbabının kendilerini suçlamak hak
sızlıktır, onlara bu imkânı düzen vermektedir. 
Hattâ düzen, bâzı kimseleri bu gibi kazanç 
yollarına itmektedir. Hiçbir tefeci köylünün ya
kasına yapışıp da; «Benden illâ yüzdeyüz fa
izle borç para alacaksın.» demez. Köylü, çare
sizliğinden, kredisizliğinden gidip ona yalvarır, 
yüzde yüz faizle borç para alır, üstüne bir de 
teşekkür ve dua etmek zorunda kalır. 

Çimentoyu fabrikadan torbası 875 kuruşa 
alıp, kapının önünde 12 liraya, birkaç il ötede 
mevsimine göre 1 5 - 1 8 - 2 0 liraya satan çimen
to aracısı kendiliğinden türemez. Onu Devlet 
türetir. Programda üretim ve tüketim miktarla
rının birbirine çok yakın oluşu, çimentoda stok 
yapmak suretiyle spekülâsyon kazançlarına yol 
açmaktadır, denildiği halde birtakım imtiyazlı 
kişilere, bâzı iktidar partisi gözdelerine çimen
to aracılığı ödevi yani çimentodan spekülatif 
kazanç sağlama imkânı iktidar tarafından ve
rilmektedir. 

Program, «üretici ile tüketici arasında mal 
ve hizmet akımında gereğinden fazla aracıların 
yer alması» ndan, yani bizim yakın zamana ka
dar iktidar çevrelerinde o kadar tepki uyandı
ran aracı deyimimizi de kullanarak dert yanar, 
bu yüzden ürünlerin gerçek değerlerinin üretici 
aleyhine düşürülüp, tüketici aleyhine yükseltil
diğini belirtir. 

Yani, biz geçen yıl bugünlerde bu kürsüden 
bâzı örnekleriyle dile getirdiğimizde iktidar so
rumlularının tepkilerine yol açan bir gerçek, 
bâzı ürünlerin köylüden yok pahasına alınıp şe
hirleriyle ateş pahasına satıldığı gerçeği şimdi 
de aynı iktidarın hazırlattığı 1969 programında 
açıklanır. Bu duruma artık imkân vermiyeceği 
yazılır. 

Fakat bu duruma artık imkân verilmiyeceği-
ni yazan program, başta Sayın Başbakanın imza-
ısiyle yayınlandıktan birkaç hafta sonra aynı 
Başbakan, serbest piyasa düzeni içinde, Adapa
zarı köylüsünden 30 kuruşa alman patatesin 
Ankara'da Sakarya Caddesinde 160 kuruşa sa
tılmasına engel olunamıyacağını, çare buluna
mayacağını, söyler. 

îşte bütün bunları bildiğimiz, gördüğümüz 
içindir ki biz, konuşmalarımızda, hastalıklara 

açıkça adını koymakla beraber, tefecilik yapana 
tefeci, vurgunculuk yapana vurguncu diyerek, 
halkın bildiği dille düzen bozukluğunu anlat
makla beraber bu gibi spekülatif kazanç yolları
na başvuranları suçlamayız. Doğrudan doğruya 
düzeni suçlarız. Bütün bu gerçekleri bile bile 
düzeni değiştirmemekte direnen politikacıları, 
yöneticileri suçlarız. îşte bu düzende de spekü
latif kazançlar, vergisiz kazançlar, bu vurgun
lar, sömürüler düzeninde havadan para kazan
mak, aracılıkla, tefecilikle, potacılıkla, permici-
likle ve türlü ithalât ve ihracat oyunlariyle bü
yük servetler yapmak o kadar kolaydır ki ve bu 
gibi yollardan servet yapma imkânları, Sayın 
Maliye Bakanının da itiraf ettiği gilbi o, kadar 
hızlı artmaktadır ki, Hükümet ne kadar bek
leme, destekleme, özendirme tedbirleri alırsa 
alsın, yatırım yapabilecek durumda kimselerden 
çoğunu bu rahat kazanç alanlarından, bu spekü
latif kazanç alanlarından çekememekte, o alan
lardan çekip de bir ölçünün üstünde sanayi ya
tırımlarına ve spekülatif kazanç imkânı sağla-
mıyan ihracata yöneltememektedir. O yüzden 
de ekonomik durumu anlatırken matematik de
lilleriyle gösterdiğim gibi, sanayileşme hızımız 
düşmekte, özel sektörün imalât sanayiine yatı
rımı gerilemekte, ihracat gelirimiz azalmakta
dır. 

Geçen yılkı konuşmamda, Ankara Sanayi 
Odasının bir raporuna değinerek belirtmiştim; 
Türkiye'de bir sanayi yatırımı % 25 in üzerin
de kâr getiremiyecekse bırakınız aracılığı, vur
gunculuğu, tefeciliği, arsaya ve binaya para ya
tırmak bile fabrika kurmaktan daha kârlıdır. 

Türkiye'de sayıları az olmakla beraber bâzı 
öyle sanayiciler vardır ki, bunlar nasıl bir şair, 
bir ressam aç kalacağını bile bile şiir yazmak
ta, resim yapmakta direnirse çünkü sanat yara
tıcılığı onda dayanılmaz bir ihtiyaç ise - aynı 
şekilde içlerinde önlenmez bir yapıcılık güdü
sü olduğu için Türkiye'nin spekülatif kazanç 
ölçülerine göre çok düşük kâr getiren alan
larda da sanayi yatırımlara yönelebilirler ve 
yönelmektedirler. Fakat bunların sayıları çok 
azdır. Sanayici de nihayet iş adamıdır. îşini 
bilmek, basiretli tüccar zihniyeti denen bir 
zihniyetle çalışmak zorundadır. Ne kadar des
tekleme, besleme tedbiri alınırsa alınsın, ne 
kadar indirim, bağışıklık uygulanırsa uygulan-
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sın hiçbiri onu ekonomik gelişmemize gerçek
ten yararlı olacak alanlarda sınai yatırım yap
maya kolay kolay razı edemez. Çünkü bu ted
birlerden hiçbiri bozuk düzenin kârları kadar 
tatlı olamaz. 

Nitekim program da, özel sektörün bugü
ne kadar az rizikolu, çok kârlı işlere yatırım 
yapma eğilimi gösterdiğini kabul etmektedir. 
Hattâ daha ileri giderek program, mevcut dü
zenin sakıncalarına cesaretle değinmektedir. 
Dünya piyasası şartlarına uygun, güçlü tesis
lere ihtiyaç bulunduğunu belirttikten sonra 
program, mevcut ekonomik düzen içinde özel 
sektörün, büyük yatırım projelerine yönelme
si ancak tesirli bir şekilde uygulanacak teşvik 
politikası ile mümkün olabilecektir, demekte
dir. Program, mevcut ekonomik düzende, özel 
sektörü büyük yatırım projelerine yöneltme
nin güçlüğünü kabul ederken ne kadar ger
çekçi ise, bu güçlüğü yenmenin tesirli bir şe
kilde uygulanacak teşvik politikası ile müm
kün olabileceğini söylerken de gerçekçilikten 
o kadar uzak düşmektedir. Plânlama uzman
larından çoğunun bunu idrak ettiklerinden 
eminim, idrak etmek için de çok akıllı olma
ya ihtiyaç yok. Çünkü tesirli bir şekilde uy
gulanan teşvik politikasının sonucu ortada. 
Daha az sınai yatırım, daha az sınai mamul 
ihracı, Devlete ve millete daha fazla yük, 1968 
denemesinin sonucu işte bu. 

Yine program, son yıllarda yerli imalât sa
nayiimizi korumak üzere alınmış tedbirlerle 
sağlanan gelişmenin ancak belirli sanayi dal
larında aşırı kâr ve rantların teşekkül etme
siyle birlikte gerçekleşmiş olduğunu kabul et
mektedir. Aşırı kâr ve rantların teşekkül et
tiği sanayi dalları, da, ya yabancılar, ya da 
onların Türk. ortakları tarafından kapatılmış
tır. İşini çok iyi bilen ve her halde Türkiye 
hesabına Türkiye'nin yöneticilerinden daha va
tansever olmak mecburiyetini duymıyan ya
bancı sermaye, Türkiye'ye ancak bozuk düze
nin tatlı kâr imkânlarından yararlanabilecek-
se gelmektedir. Nitekim Türkiye'deki yabancı 
sermaye kuruluşlarında ortalama kârlılık % 50 
çevresindedir. Bunlar arasında daha yatırımı
nı yaptığı yol, % 100 kâr sağlıyanlar da var
dır. üstelik hiç biri bu kârın beşte birini bi
le uluslararası pazarlarda bulamıyacakları için 

Türkiyede ürettikleri malı ihracetmek gibi bir 
akılsızlık, bir basiretsizlik göstermemekte, 
Türkiye'ye ihracattan her hangi bir döviz ka
zandırmamaktadırlar. Tersine, yürürlükteki 
yabancı sermayeyi teşvik kanunu sayesinde 
kârlarının tamamını döviz olarak, hem de res
men 12 liraya çıkmış doları 9 liradan alarak 
dışarıya transfer edebilmektedirler. 

Kısacası sanayi bakımından Türkiye'de dü
zenin çarkı şöyle dönmektedir: Aşırı kâr sağ
lama olanağı yoksa hiçbir işini bilir işadamı 
sınai yatırım yapmaz. O kadar aşırı kâr hali 
arayan ve kâra alışan bir sınai kuruluşu da 
ihracat yapamaz, ihracat yapmayınca iç paza
ra dayanmak zorunda kalır. Fakat sömürü 
çarkı halkın parasını çoklukla aracının, tefeci
nin cebine aktardığından halkın satınalma gü
cü azalır. O yüzden kendi halkımız, kendi pa
zarımızda yerli sanayii bir ölçünün üstünde 
besliyemez. Bu durumda pazar darlığı içinde 
sıkışıp kalan sanayiimiz günün birinde ihraca
ta yönelebilecek gelişme gücünü gösteremez. 

öte yandan, ithalâtçı da yerli sanayii bal
talar. önüne engeller konulsa montaj atına 
binip o engelleri de aşar. Sanayici maskesi tak
mış, yabancı sömürücülerle işbirliği yapmış bir 
örtülü ithalâtçı olarak yine yerli sanayiin kar
şısına çıkar. Tüketim eğilimini kamçılayıcı ma-
mulleriyle, türlü satış incelikleriyle ve tekelci 
tertipleriyle iç pazarın cılız tüketim gücünün 
büyük bir kısmını da o tüketir. Geriye yerli 
sanayi için büsbütün mecalsiz bir pazar kalır. 

iç pazar yerli sanayii yeterince besliyeme-
yince, daha doğrusu ona, sömürü düzeninde 
alışılmış yüksek kârı sağlıyamayınca gelişmek 
istiyen sanayi, yatırım yapmak istiyen müte
şebbis devlet desteğini arar. Devlet kendisini 
korusun, beslesin islter. Devlet bu isteği yerine 
getirebilmek için halktan daha çok vergi alır 
ve kendi yatırımlarından kısar. Böylece devlet 
yoksullaşır, halk yoksullaşır ve desteksiz, ayak
ta duramıyan, cılız bir sanayi doğar. 

Sanayileşmemizde varılan çıkmaz, tarım ke
simindeki çıkmazla da sıkı sıkıya bağlantılıdır. 
Daha önce de belirttiğim gibi, Adalet Partisinin 
sosyal ve ekonomik tutumu, Türkiye'deki dü
zen bozukluğuna eklenince köylü yıldan yıla 
yoksullaşıyor. Satınalma gücünü yitiriyor. O 
yüzden yerli sanayi için bir yeterli iç pazar 
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unsuru olamıyor. Satmalına gücü ile sanayii 
deıstekliyemiyor, sermaye birikimine yeterli 
katkıda bulunamıyor. 

Hattâ Türkiye'nin bozuk düzeninde köylüyü 
yoksullaştırmak pahasına hammadde ucuzlat
manın da genellikle millî sanayiciliğe bir ya
rarı dokunmamaktadır. Bundan daha çok ara
cılar, yarı aracı, yarı tefeci zümreler yararlan
maktadır. Çünkü köylüden ucuza kapattıkları 
hammaddeyi genellikle sanayi kesimine pahalı 
olarak aktarmaktadırlar. 

Öte yandan yine bugünkü bozuk düzende 
üretimin artması da genellikle sanayicinin eline 
ucuz hammadde geçmesine yaramamaktadır. 
Örneğin, konserve sanayiinde kullanılabilecek 
yemiş ve sebzelerden birçoğunun üretimi yük
sektir. Fakat ulaşım ve depolama imkânlarının 
yetersizliğinden veya pazarlama düzeninin bo
zukluğundan yararlanan aracılar ürünlerin pi
yasaya akışını kısarak, dondurarak yine alıcıya 
geçiş fiyatlarını suni yollardan yüksek tutma
nın imkânını bulmaktadırlar. Bâzı yemişler, seb
zeler yetiştirildikleri yerde bırakılarak çürü
tülmekte, ancak bir kısmı köylünün elinden yok 
pahasına alınıp piyasada ateş pahasına satıl
maktadır. 

Şimdi biliyorum ben Hükümetin ne diyece
ğini.. 1969 programının bu konularda neler dü
şündüğünü okumadın mı diyecektir. Hepsini 
okudum, fakat programın tarım ürünlerini ye
rinde bol ve düşük maliyette elde edecek bir 
gıda sanayii için, bir tarım sanayii için öngör
düğü çözüm yolu, köylünün, üretici halkın sö~ 
mürülmesini, Türkiye'nin sömürülmesi haline 
getirecek nitelikte bir çözüm yoludur. Bunu bi
razdan sırası gelince anlatacağım. 

Daha önce Hükümetin tarım alanında, özel
likle tehlikeler taşıyan bir genel tutumuna de
ğineceğim. 

Adalet Partisi Hükümeti işbaşına geldiğin
den beri sorunlara yalnız ekonomik, hattâ daha 
çok teknolojik açıdan bakmakta, sosyal düşün
celeri, sosyal adalet kaygılarını bir yana bırak
maktadır. Yeni teknolojinin elbette mümkün 
olduğu kadar süratle ülkemize getirilmesi gere
kir. Fakat Adalet Partisi Hükümeti teknoloji 
aktarmanın asgari koşullarına bile uymadığı 
halde, her sorunun yalnız teknik veya teknolo
jik yaklaşımla çözülebileceğini sanmaktadır. 

Gençlik sorunlarını elektrikli copla çözmeye 
kalkışmaktan tutun da, tarıma kadar her alan
da bu teknokratik yaklaşım kendisini göster
mektedir. Nitekim bakınız 1969 programında 
tarım konusunda ne diyor? Türkiye'de tarımsal 
gelişme bu sektörde gerçekleştirilebilecek tek
nolojik ilerlemenin hızına bağlı bulunmaktadır. 
Bu bakımdan 2 nci 5 Yıllık Plânın tarımsal ge
lişmeye ilişkin anapolitikasmı teknolojik geliş
me teşkil etmiştir. 

Bırakınız sosyali, ekonomik bile değil, sadece 
teknolojik.. Böylesine kuru bir teknolojik yak
laşım felsefî anlamdaki materyalizmin çok öte
sinde bir kuru maddiyatçılığı açığa vurmakta
dır. Böyle bir yaklaşım 20 nci yüzyılın insanlık 
anlayışına aykırıdır, böyle bir yaklaşım sosyal 
yönü, en az ekonomik ve siyasal yönü kadar 
ağırlık taşıyan, Anayasamıza aykırıdır, böyle 
bir yaklaşım teknolojik ilerlemeden beklenen 
ekonomik yararlara bile aykırıdır. 

Hükümet teknolojik yaklaşımın gereklerini 
de yapmamaktadır. Örneğin: Meksika kaynaklı 
buğday tohumluğunu uygulamaya geçmiş, ama 
bu tohumluğun veya başka yabancı tohumluk
ların Türkiye doğasına, Türkiye toprağına ve 
iklimine uydurulması için gerekenleri yapma
mıştır. Önceden tarım araştırma istasyonların
da sonuca bağlanması gereken deneyler doğru
dan doğruya köylünün, çiftçinin toprağında ya
pılmaktadır. Yerli tohumluklarımızı geliştirmek 
veya yabancı tohumlukları Türkiye'ye daha 
uygun duruma getirmek için gerçek bir çaba 
r.'ö'rtrivîlmomektedir. Oysa, tıpta insan vücudu
na yabancı organ aktarılmasında organ reddi 
diye bir olay bulunduğu gibi, bir ülkenin top
rağına yabancı tohumluk, yabancı teknoloji 
aktarmada da tohumluk reddi, teknoloji reddi 
olabilir. Nitekim son iki yıldır Türkiye'nin bâzı 
yerlerinde toprağımız veya ekonomimiz yeni to
humlukları, yeni tarım teknolojilerini reddet
mektedir. Bâzı bölgelerde yeni tohumluk ve tek
nolojiler olumlu sonuçlar vermiş, ama yer yer 
de köylüyü umut kırıklığına uğratmış, hattâ 
güç durumlarda bırakmıştır. Çünkü Amerika 
kıtasından gelen yeni tohumluklar çok nazlı
dır, pek çok doğal, ekonomik ve teknik koşul
ların, unsurların bir arada bulunmasını gerekli 
kılmaktadır. Bunlardan biri eksik, ya da yeter
siz kaldı mı sonuç kötü olmakta, bütün koşul-
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larma uyularak kullanılsa belki de çok yararlı 
olabilecek yeni tohumlukların astarı yüzünden 
pahalıya gelmektedir. Örneğin, kendi tohum
luk türlerimize göre yeni tohumluklar kat kat 
fazla gübre istemektedir. Suni gübre biraz ye
tersiz kaldı mı, sonuç alınamamaktadır. Çok bol 
su istemektedir, su yeterli olmadı mı yine so
nuç alınamamaktadır. Hızlı ve mekanize tarım 
istemektedir. Yeterli hız ve yeterli makina sağ
lanamadı mı sonuç başarısız kalmaktadır. Öte 
yandan bugünkü düzende köylülerimizin, çift
çilerimizin büyük çoğunluğu yeni tohumluk 
türlerini, yeni tarım teknolojisini kullanmanın 
gerekli kıldığı ağır masrafları taşıyabilecek du
rumda değillerdir. O yüzden iklim şartları uy
gun olsa bile ekonomik güçsüzlükleri dolayısiyle 
yeni tohumluklardan yararlanamıyacaklardır. 
Bunun bir sonucu şu olacaktır : Yeni tohum
luk türlerinin verimli olarak kullanılabildiği 
bölgelerde birçok küçük toprak sahibi köylüler 
bu tohumluk türlerini kullanmanın masrafına 
katlanamıyacakları için kısa zamanda toprak
larından olacak ve ırgatlaşacaklardır. Ben 
bir kehanette bulunmuyorum; sosyal tedbirlerini 
yeterince almaksızın bu yeni teknolojiyi tarım
larına daha önce aktarmış bâzı ülkelerde ortaya 
çıkan durumlara dair okuduklarımı anlatıyo
rum. Hem ele komünist yayınlardan, sosyalist 
yayınlardan değil, Amerikan yayınlarından, ör
neğin Amerika'nın ünlü Foreign Affairs (Dış
işleri Dergisinden) okuduklarıma dayanarak 
söylüyorum. Hattâ yeni tohumluk türlerinin ge
liştirilmesinde öncülük eden Rockfeller vakfının 
raporlarına dayanarak söylüyorum. Örneğin, 
Rockfeller vakfının bu raporunda yeni tohum
luklardan iyi sonuçlar alınabilmesi için şu ko
şullar öne sürülmektedir : 

1. Hükümet ve bilim adamları, teknisyen
ler, yeni tarım yöntemlerini süratle oluşturmalı, 
yeterli ölçüde ve dört başı mâmur biçimde çift
çiye ulaştırmalıdırlar. Çiftçiye yerinde sürekli 
teknik önderlik yapılmalıdır. 

2. Tarım ürünlerine Hükümet teşvik edici 
fiyatlar vermelidir. 

3. ihtiyaç duyulduğu kadar gübre, ilâç, ma
kina ve kredi mâkul şartlat la ve ihtiyaç ânında 
sağlanabilmelidir. 

4. Her ulus kendi araştırma programlarını 
geliştirecek kendi şartlarına daha uygun tohum
luk türlerini üretmeye çalışmalıdır. 

Türkiye'de ise bu koşullar ya hiç yerine geti
rilmemektedir, ya da çok yetersiz ölçülerde ye
rine getirilmektedir. Bu koşulları gereken öl
çüde yerine getirebilmek için ise daha bir süre 
tarımdan sanayie kaynak aktarmak şöyle dur
sun, belki sanayiden tarıma kaynak aktarmak 
gerekecektir. 

Teknoloji aktarmasının bütün koşullarına 
uyulmaz, ekonomik tedbirleri kadar sosyal ted
birleri de gereken önemle ele alınmazsa ortaya 
büyük sakıncalar ve tehlikeler çıkacaktır. Bu 
arada toprak dağılımındaki adaletsizlik büyük 
ölçüde artacak ve geniş veya verimli toprak sa
hipleri ile verimsiz veya az topraklılar arasında
ki gelir ve servet farkı büsbütün büyüyecek, teh
likeli bir uçurum haline gelecektir. Ve işte o za
man tarımda ihtilâl diye, yeşil devrim, diye 
övülen bir yenilik, tıpkı sanayi devriminin bâzı 
ülkelerde sebebolduğu gibi büyük sosyal hu
zursuzluklara, sınıf çatışmalarına ve tehlikeli 
patlamalara yol açmış olacaktır. 

Bu durumda ne yapılmalıdır? Yeşil devrim
den vaz mı geçilmelidir, yeni tarım teknolojisine 
kapılarımız kapatılmalı mı, yeni tohumluklar 
gümrüklerimizden çevrilmeli midir? Böyle bir 
şey istemek aklımızdan geçmez. Böyle bir şey 
istemek, sanayi devrimi bâzı ülkelerde sosyaliz
me, bâzılarında ihtilâle veya, komünizme yol açtı, 
o halde smaileşmiyelirn; diye düşünmek kadar 
akılsızca bir şey olur. Gerekli olan, derin eko
nomik ve sosyal sonuçlar doğurabilecek yeni 
teknolojileri ülkemize aktarırken tedbirlerini de 
bir arada almaktır. O arada gerçek ve yaygın 
bir toprak reformuna süratle geçilmeli, küçük 
topraklı çiftçiler güçlü ve her türlü. Devlet mü
dahalesinden uzak kooperatifler ve kooperatif 
birlikleri halinde örgütlenmeli, şimdi daha çok 
köylüyü sömürenlere dağıtılan krediler yeterli 
ölçülerle bu kooperatiflere verilmelidir. Böyle
likle yeni tohumluklardan başarılı sonuçlar alı
nabilecek bölgelerde yalnız varlıklı çiftçilerin 
değil, bütün çiftçilerin, bütün köylülerin bu tek
nolojiden ırgatlaşmaksızm, başkalarına kul köle 
olmaksızın yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Ye
ni tarım teknolojisi bu gibi sosyal tedbirlerle bir
likte uygulanırsa o zaman, ancak o saman Türk 
köylüsü yerli sanayiimizi deslekliyebilir, hattâ 
bâzı Batı - Avrupa ve iskandinavya ülkelerinde 

( görüldüğü gibi tarım, makinaları sanayiini, gıda 



M. Meclisi B : 49 12 . 2 . 1969 O : 4 

sanayiini, gübre sanayiini kendisi kurabilir du
ruma gelecektir. Ve ancak o zaman Türkiye'de 
halka dayanan, geniş çlçüde halkın olan bir güç
lü ekonomi ve bir güçlü özel sektör meydana 
gelebilecektir. Tarımdan sanayie kayma tarans-
ferlerinin de en başarılı, en.demokratik ve en 
adaletli yolu bizce budur. Düşününüz, bundan 
5 yıl önce çalışma hayatımızda bâzı ileri sosyal 
tedbirleri almış olmasaydık bugünün ortamında, 
bugünün ekonomik bunalımında ve şehirleşme 
düzeyinde işçi hareketi Türkiye için nasıl ürkü
tücü bir sorun haline gelirdi? Fakat sanayileş
menin kritik bir döneminde, plânlamanın başlan
gıcında, çalışma hayatımızda birtakım ileri sos
yal tedbirler alınmış, böylelikle işçiler yönün
den toplumun bugünkü huzur ve güvenliği sağ
lanabilmiştir. 

Şimdi aynı tedbirli davranışı tarım kesimin
de de göstermenin samanıdır. Bu zaman hattâ 
gelmiş ve geçmektedir. Daha ye ;il devrimin 
(sosyal etkileri görülmeye başlamadan Türkiye'
deki adaletsiz toprak düzenine karşı, tarım ke
simindeki gelir dengesizliğine karşı yer yer pat
lamalar başgöstermektedir. Devletten, Hükü
metten umudu kesen halk Anayasanın izin verdi
ği, haltta emrettiği toprak reformunu yer yer 
kendisi gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu hare
ket ne jandarma ile, ne teknolojik buluşlarla, 
ne de yasalarla önliyebilir. Bütün yasaların üs
tünde Anayasa vardır. Bütün yasaların üstünde 
Anayasa, onun da ötesinde doğa yasaları, tabiat 
kanunları vardır, insanca yaşama hakkının bi
lincine varan bir halk o hakkı elde etmesini bi
lir. Bu bütün yalsalarm üstünde bir doğa yasa
sıdır. Ellerine, «topraksız köylü olmaz» diye 
kendi yazdıkları dövizi alıp yürüyüşe geçen ve 
üzerinde yaşama hakkı iddia ettikleri toprakları 
işgale girişen köylüleri toprak reformu yapmak
tan ve insanca bir toplum düzeni kurmaktan 
(başka hiçbir güç durduramaz. Fakat A. P. ik
tidarı Anayasa emri olduğu halde ve artık halk 
tarafından da benimsendiği halde, toprak refor
munu hâlâ reddettiği gibi tarımsal kredi düze
nini bile sosyal adalete ve yeni teknolojinin is
terlerine uygun duruma getirmeye yanaşnıamak-
tadır. Bugünkü kredi düzeninde... (A. P. sırala
rımdan gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler.) 

'BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakika mü
saade eder misiniz? 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Hasan Akçaoğ-
lu,istirham ediyorum, hatibe müdahale etmiye 
hakikiniz yok. Biraz sonra sizin sözcünüz konu
şacak, kanaatlerini söyler. Sizin sözcünüze de 
başkalarının müdahale etmesini siz kabul et
mezsiniz. istirham ediyorum, lütfen dinleyin. 

0. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Bugünkü kredi düzeninde tarıma 
ayrılan kredi fonları ne kadar- genişletilirse ge
nişletilsin, köylü nüfusumuzun büyük çoğunlu
ğunu teşkil eden küçük çiftçilerin büyük bir 
kısmı hiç kredi alamamaktadır. Alanların da ço
ğunluğu her hangi bir yeni teknoloji uygulamıya-
yacak kadar az kredi alabilmekte, 300 lira, 500 
lira, 1 000 lira kredi ile hiçbir şey yapamamak
tadır. Bu durumda çiftçi nüfusumuzun çok bü
yük bir kısmı... 

CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Uyuyorsun 
sen, hâlâ uyuyorsun sen. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Beyefendi; lütfen gidip top
rak reformu istiyen köylünün karşısında hay* 
kırıverin cesaretiniz varsa. Meclisin önünde 
haykıraydmız... (A. P. sıralarından gürültüler) 
(Anlaşılmıyan müdahaleler, gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ecevit. 

Sayın Cihat Turigut; ayağa kalkarak konuş
maya hakkınız yok. Hatibin sözünü kesmîye 
hakkınız yok. Zecri muameleye... Müsaade edin 
efendim. 

Sayın özcan San; istirham ediyorum, kürsü-
cb herkesin söz hakkı vardır. Çıkar Hükümet 
fikrini... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Efendim, dinlemiyorsunuz ki. İstirham edi
yorum, siz de çıkar fikrinizi söylersiniz; aynı 
fikirde olsanız aynı partide olurdunuz zaten. Ta
hammül edin arkadaşlar... 

Buyurun Sayın Ecevit. 
C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 

(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Bu durumda çiftçi nüfusumuzun çok büyük 
bir kısmı programın tarımsal gelişme için tek 
şart olarak kabul ettiği teknolojik ilerlemelere 
bile kredisizlik dolayısiyle ayak uyduramamak-
tadır. Bu yüzden sosyal ihtiyaçlar kadar ekono
mik ihtiyaçlar da karşılanamamış olmaktadır. 
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Tarımsal üretimimiz bütün o yeni teknolojilere 
rağmen hâlâ hava şartlarına göre biraz ilerle
yip, biraz gerilemekte ve Türkiye'nin en çok 
nüfus barındıran fakat en cılız kesimi olarak 
kalmaktadır. 

ıSayın Başbakan sosyal görüşten, sosyal ada
let duygusundan ve kendisi bir köy çocuğu ol
duğu halde, köylünün dertlerine karşı duyarlık
tan ne kadar uzak bulunduğunu geçen yaz Do
ğu illerine yaptığı bir gezi sırasında gösterdi; 
kredi yetersizliğinden yakman köylülere, «ağaç 
altında boş yatana kredi yok» dedi. Oysa eğer 
köyü unutmadı ise Sayın Başbakanın çok iyi 
bilmesi gerekir ki, Türkiye'de kredilerden, o 
arada tarımsal kredilerden aslan payım alanlar 
köylüyü güneşin altında ırgat olarak çalıştırıp, 
kendileri ağacın altında çubuk tüttürenlerdir. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) Kredisizlikten veya yeterli kredi alama
maktan yakman köylülerin çoğu ise çoğu zaman 
bir ağaç altında terlerini kurutacak zaman bu
lamazlar. Birçoğunun ekip - biçtikleri topraklar 
üzerinde altına uzanıp dinlenebilecekleri bir di
kili ağacı yoktur. Ama tapusunu cebinde taşı
dığı toprağın yüzünü bile görmiyen bâzı imti
yazlı kişiler ağaç altında boş oturacak kadar 
bile tarlaya uğramaksızın köşklerinde, konak
larında oturarak yüzbinlerce, milyonlarca lira 
kredi alırlar, o kredileri de çoklukla ya köylüyü 
(sömürmekte, ya da tümü ile Türkiye'yi sömür
mekte kullanırlar. 

Sayın milletvekilleri; orman ve dağ köyle
rinde halkın durumu büsbütün ağırlaşmaktadır. 
Ormanlarımızın ve orman köylerimizin durumu 
şudur: Orman köylerinde yaşıyan nüfusun or
manla ilişkileri düzenlenememiştir. Ormanları ko
ruma çabaları bu yüzden istenilen ölçüde başa
rılı olamamıştır. Bu köylerde topraksız ve 10 
dekara kadar toprağı olan çiftçi aileleri büyük 
bir nispettedir. Şiddetli erozyon ve erozyonla 
mücadelede yetersizlik ve entansif tarıma geçe-
meyiş nedenleri ile mevcut toprakların verimle
rinde devamlı bir düşme görülmektedir. Alt 
yapının kifayetsizliği ve dağınık yerleşimin ula
şım, haberleşme, teşkilâtlanma ve kamu hizmet
lerinden yararlanmayı güçleştiren Özellikleri 
yüzünden bu köyler ekonomik, sosyal, kültü
rel bakımlardan dışa kapanıklarını sürdürmek
tedirler. Orman köylerinde hayvancılık büyük 

ölçüde geliştirilmeye muhtaçtır. Öte yandan or
man kaynağından yeterince yararlanamaması 
sonucu orman köylerinin istihdam ve gelir im
kânları sınırlı kalmaktadır. Ormanlarımızın ve 
orman köylerimizin durumunu, orman düzenimi
zin bozukluğunu çok gerçekçi bir dille anlatan 
bu sözler de 1969 programından alınmıştır. İnsan 
programda bu sözleri okuyunca umutlanıyor, or
man köylüsünü kalkındırmak için programa 
acaba neler konmuş diye düşünüyor. Fakat ne 
orman düzenini, ne de orman köylüsünün duru
munu düzeltici, hele orman sorununa insan 
açısından bakan hiçbir çözüme raslanmıyor. 
Hem kendi uzmanlarımız, hem de yabancı uz
manlar orman varlığımızın şimdiye kadar sa
nıldığından çok daha geniş olduğundan birleş
mektedirler. iyi bir işletmecilik ile ve biraz ya
tırım ile orman varlığımızın hem Türkiye için 
en büyük döviz kaynaklarından biri durumuna 
gelebileceği, hem de bütün orman köylüsüne 
iş alanı açabileceği, onların gelir durumunu bü
yük ölçüde yükseltebileceği artık anlaşılmıştır. 
Fakat Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütü 
uzmanlarından bir grup geçen yıl ülkemizde 
yaptıkları bir araştırmada orman ürünleri ih-
racederek dış ticaret açığını kapatabilecek olan 
Türkiye'nin yıldan yıla daha çok orman ürünle
ri ithal ettiğini hayretle görmüşlerdir. Raporla
rında belirttiklerine göre, Türkiye'nin yapacak 
odun ithali, 1966 yılında 11 milyon 780 bin do
lardan 1967 yılında 23 milyon 640 bin dolara 
yükselmiştir. Bir yılda orman ürünleri ithaline 
yüz milyon liranın üstünde daha fazla para öde
mişiz. 

Adalet Partisi iktidarı kanun gereği olması
na rağmen orman köylerimizin kalkındırılması 
için, bütçeye bunun yansı kadar para koymak
tan kaçınmaktadır. Oysa, bu para bütçeye ko
nulsa ve gereği gibi değerlendirilse, Türkiye kı
sa zamanda hiç değilse orman ürünü ithal etmi-
yecek. Bunun için her yıl dışarıya yüz milyon
larca liralık döviz ödemiyecek duruma gelebilir 
ve daha önemlisi orman köylüleri biraz refaha 
kavuşabilir. 

Orman sorununa insan açısından bakılmadık
ça, orman köylüsünün açlığına, yoksulluğuna 
çare bulunmadıkça ne insanlarımız ne de orman
larımız kurtarılabilir. Kalkınmanın en önemli 
unsuru insandır. Sosyal tedbirleri kalkınmadan 
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sonraya erteliyen bir politika ise, kalkınmanın 
bu en önemli unsurunu ihmal ediyor, demektir. 
İnsan ezildikçe, ihmal edildikçe, horlandıkça, de
ğil, güçlendikçe, sayıldıkça, mutluluğa eriştik
çe ve eğitildikçe verimli olur. İnsan çalışma gü
cünü hem içinde yaşadığı koşullardan hem de 
geleceğe besliyebildiği umutlardan alır. İçinde 
yaşadığı koşullar onu güçlü ve mutlu kılmıyor
sa, gelecek günler ona umut veremiyorsa, o in
sanın içinde çalışma hevesi uyanamaz. İnsan, ye
tenekleri oranında eğitilmiyor ve bilgisini, yete
neğini gereği gibi değerlendirme olanağını bula-
mıyorsa, hele insan yeteri kadar özgür değilse 
onun yapıcı ve yaratıcı gücü harekete geçemez. 
Onun için insanı daha özgür, daha mutlu, daha 
umutlu ve daha güçlü kılmaya yarıyan her ted
bir, yani insanlığa yönelen her sosyal tedbir eko
nomik gelişmeye en büyük katkıdır. 

Hayatı büyük toprak sahiplerinin insafına 
bağlı veya toprağı tefeciye ipotekli köylü, yetiş
tirdiği ürünün gerçek değerini alamıyan çiftçi 
ne için, kimin için daha fazla çalışsın? Türki
ye'de tembel denilen, hor görülen, bilgisiz, ve
rimsiz sayılan köylümüz, işçimiz Batının kalkın
mış ileri ülkelerine gider, çalışma disiplinine 
hayran olduğumuz ülkelere gider, çalışkanlığı 
ile, iş ahlâkı ile, öğrenme gücü ile o ülkelerin en 
beğenilen ,en tutulan işçisi olur. Çünkü, o ülke
lerde onun emeği insanca yaşamasını mümkün 
kılacak oranda değerlendirilir, çünkü emeğinin 
karşılığında gün gelip daha iyi bir hayata ulaş
mayı, çocuklarını kendisinden daha iyi yaşatma
yı umabilir. Türkiye'dekinden daha iyi ücret 
alır, fakat o ülkelerin ekonomisine o ücretin de
ğerinin çok ötesinde katkıda bulunur. 

Adalet Partisinin dört yıllık iktidar dönemi
nin sonuna yaklaşılırken, bu iktidar insana dö
nük olarak neler yapmış veya neler yapmamış
tır. Sosyal tedbir olarak neler getirmiş veya ne
ler getirmemiştir. Köylü için neler yapılmadığı
nı ve köylünün ihmalinden, ezilmeye, sömürül
meye bırakılışından doğan sosyal ve ekonomik 
sakıncaları bâzı örnekleriyle anlattım. Sosyal 
yönden eksiklik ve ihmallerin başka alanlardaki 
örneklerini zaman sınırlaması dolayısiyle bura
da veremiyorum. Yalnız, şu kadarını belirtmek 
niyetindeyim ki, dört yıla yaklaşan süre içinde 
Adalet Partisi iktidarı Anayasanın da, kalkın
ma planlannm da sosyal hedeflerine doğru tek 
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bir yeni adım atmamış, hiçbir yeni sosyal adalet 
veya güvenlik hamlesi yapmamıştır. Şimdi, ikti
sadi gelişmemizi, özellikle smaileşmemizi doğru
dan doğruya ilgilendiren konularda insan unsu
ru, insan gücünün, insan emeğinin daha iyi de
ğerlendirilmesi nasıl ihmal ediliyor, birkaç ör
nek ile bunu göstermeye çalışacağım. Çünkü, 
1968 sonunda varılan iktisadi çıkmazda bu ih
mallerinde büyük etkisi olmuştur. 

Kalkınmanın en önemli unsuru insan olduğu
na göre, bir toplum insanın yapıcı ve yaratıcı 
gücünü ne kadar iyi değerlendirirse insanlar o 
kadar yüksek verim alır. Sermaye açığını da do
ğal kaynaklar bakımından yetersizliğini de in
san gücünü iyi değerlendirdiği oranda fazlasiy-
le kapatabilir. Nitekim, bugün dünyanın en ge
lişmiş ülkeleri arasında doğal kaynakları yeter
siz, doğal şartları elverişsiz olan nice ülkeler 
vardır ki, bunlar gelişmelerini insangücünü de
ğerlendirmede gösterdikleri başarıyla gerçekleş
tirebilmişlerdir. İnsangucünü kalkınma için iyi 
değerlendirebilmenin başta glen koşulu, biraz 
önce de belirttiğim gibi ona huzur içinde çalış
ma imkânını ve hevesini verecek olan sosyal 
adalet ve sosyal güvenliktir. Sosyal adalet ve 
güvenlik dışında ve onun kadar önem taşıyan 
başlıca koşullar da şunlardır. 

{Birincisi, eğitim; yeni teknolojinin isterle
rine ve plân amaçlarına uygun eğitim. 

İkincisi; iyi organizasyon, yeterli örgütlen
me. 

Üçüncüsü; verimi, prodüktiviteyi artırıcı 
tedbirler. 

Dördüncüsü; araştırma. 
Bu koşulları yerine getirmek için Adalet 

Partisi İktidarı zamanında neler yapılmış veya 
yapılmamıştır; kısaca onlara bakalım. 

Çağımızda eğitim bakımından en 'büyük ih
tiyaç sürekliliktir. Bilim ve teknoloji, çağımız
da öyle büyük bir hız ile değişmektedir ki, 
okullarda kurslarda edinilen bilgi ve beceri
ler kısa zamanda eskiyip yetersiz kalmaktadır. 
Çağımız, geleneksel üretim yöntemlerinin her 
alanda yetersiz kaldığı bir çağdır. Fabrika 
veya madendeki işçi, tarladaki köylü, denizde
ki balıkçı, dağdaki çoban, okul bitirmemiş 
olsa bile, hayatta yeni üretim yöntemlerini öğ
renmek üzere eğitilmek sorundadır. Onun için 
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çağımızın ortaya çıkardığı bir başka ihtiyaç 
da yaygın eğitimdir. Sürekli ve yaygın eğitim 
bakımından son yıllarda ne yapılmıştır. Bu tür
lü okul dışı eğitim© en çok ihtiyacı olan vatan
daşlar köylerden kentlere göç edip, çevre kül
tür ve meslek değiştirme durumunda kalanlar
dır. Bunlar genellikle gecekondularda oturan 
milyonlarca vatandaştır. Yanlız Ankara'nın 
yarı nüfusundan çoğunu bu vatandaşlar teşkil 
eder. Oysa, 1968 yılında bütün Türkiye'de bu du-
rumraki kadın ve erkek vatandaşlardan ancak 
1 157 si böyle kurslardan geçirilmiştir. Bu gü
lünç bir rakamdır. Daha doğrusu acıklı bir ra
kamdır. Kentlerde ancak bu kadarını yapabi
len bir Hükümet'in köylerde bu bakımdan ne 
kadar yetersiz kaldığı tahmin edilebilir. 

Smayileşmede eğitimin önemini program 
şu sözlerle belirtiyor : «Eğitim sisteminin ve 
öğretim programlarının smaiyileşmeye hız ka
tacak şekilde düzenlenmesi hayati bir önem ta
şımaktadır.» diyor. Yine programın sınaileşme 
ile ilgili her bölümünde kalifiye teknik ele
man yetersizliğinin meydana getirdiği dar bo
ğazlardan şikâyet edilmekte, sınaileşmemizm 
bu yüzden büyük ölçüde engellendiği anlatıl
maktadır. 

Bu ihtiyaç ve şikâyetler programda belirtil
mekle beraber bunları karşılamak için gerekli 
tedbirlerin henüz alınmadığı, önümüzdeki yıl
larda kalifiye teknik personelin imalât sanayii 
için bir dar boğaz teşkil edeceği itiraf edilmek
tedir. Cumhuriyet Halk Partisi daha iktidarda 
iken, iş başında sanayi eğitimi için iki kanun 
tasarısı hazırlamıştı. Bu tasarılar kendi çıkar
larını göremiyen bâzı işverenlerin eğitim için 
küçük bir külfete katlanmak istememeleri yü
zünden yıllaıdır Meclis komisyonlarında uyu
tulmaktadır. Eğitim sistemimizde kalkınma 
plânının insangücü hedefleri arasında da hiç 
bir bağlantı kurulamamıştır. Nitekim, yine 
programdan öğrendiğimiz© göre 1967 yılında 
sınai gelişmemiz yönünden büyük önem taşı
yan erkek teknik öğretmen okullarında net 
kayıt artış hedefi 8 090, gerçekleşme ise 520 
dir. Yani hedefin 1/16 sı kadar. Tarımsal ge
lişmemizde, yani tarım teknolojisine geçişte bü
yük rol oynayabilecek olan tarım okulları için 
ise net kayıt artış hedefi 1 000, fakat gerçek
leşme 350 dir. Yani hedefin ancak 13 ü kadar

dır. Bunlara karşılık İmam - Hatip okulları 
öğrenci sayısı 19J88 ders yılı başında sanat 
okulları öğrenci sayısına ulaşmıştır. Gelecek 
yıldan itibaren hiç şüphesiz onu da aşacaktır. 

Program, ekonomik ve sosyal gelişmemiz ba
kımından büyük önem taşıyan teknik okullara 
ve meslek okullarına çok az rağbet bulunmasını, 
propaganda ve yöneltme çalışmalarının yetersiz
liğine bağlıyor. Oysa, bu esksik bir yorumdur. 
Asıl neden, erkekler için imam - hatip okulların
dan, kızlar için de köy ebe okullarından başka 
bütün meslek okullarının kapılarını, ortaokul 
veya lise mezunu olmıyanlara kapatmış bulun- --
malarıdır. Bu durumda yoksul aile çocukları, 
özellikle köylü çocukları artık kolay kolay bu 
okullara gidememektedirler. Eskiden bir yok
sul köy çocuğu köydeki ilkokulu bitirince parasız 
yatılı öğrenci olarak teknik okullara gidip sa
natkâr olabilirdi. Hattâ daha yükselip mühen
dis olabilirdi. Teknik tarım okullarına gidip ta
rım teknisyeni olabilirdi askerî okullara gi
dip subay, general olabilirdi. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan olabilirdi. Artık bütün bu kapılar 
yoksul aile çocuklarına, köy çocuklarının büyük 
çoğunluğuna kapalıdır. Bu, sosyal adalete aykırı 
olduğu kadar, insanlığa aykırı olduğu kadar, 
ekonomik gelişmenin isterleriyle de tam çelişme 
halinde bir eğitim politikasıdır. 

Komisyon raporunda verilen şu rakamlar Hü
kümetin eğitim politikasiyle kalkınma istemleri 
arasındaki çelişmeyi daha da açık, seçik göste
rir. 

1968 ders yılında ilk öğretmen okulu sayısın
daki artış 2, sanat enstitüsü sayısındaki artış 4, 
imam. - hatip okulu sayısındaki artış ise 11. De
mirci Hükümeti çok önem verir görünmek 
istediği teknolojik, ekonomik gelişmeyi endüstri
yel toplum yapısına geçişi böyle bir eğitim dü
zeni ile mi gerçekleştirecektir?.. Programdaki, 
eğitim sisteminin ve eğitim programlarının sına-
ileşmeye hız katacak şekilde düzenlenmesi ha
yatî bir önem taşımaktadır, sözü böyle mi yerine 
gelmiş olacaktır? Eğer imam - hatip olmak, 
doktor olmaktan, mühendis olmaktan kalkınma
mız için daha çok yararlı ve gerekli görülüyor da 
onun için böyle bir tutum izleniyorsa lütfen 
ence Adalet Partili sayın bakanlar, milletvekil
leri, sayın senatörler kendi çocuklarını imam -
hatip okullarına göndersinler. Mânevi kalkın-
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ma yolunda millete örnek olsunlar. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

öte yandan Devlet eğitim alanında üzerine 
düşeni yapmadığı için, eğitimi yani insan yetiş
tirilmesini yüksek kârlı bir ticaret yolu haline 
getirenler boşlukları süratle doldurmaya çalış
maktadırlar. Fakat ne kadar düşük standartta 
bir eğitimin, verdikleri Senato Araştırma Komis
yonu raporunda delilleri ve ayrıntıları ile açık
lanmıştır. Yalnız özel meslek .okullarına, teknik 
okullara, özel yüksek okullara gidenler yetersiz 
eğitim, görmekle kalmamakta, resmî okullar ve 
üniversiteler kendi hocalarını özel okullarla pay
laştıklarından onların da eğitim standartları düş
mektedir. İnsan ancak eğilimli bulunduğa bir 
alanda insanlığa, topluma yararlı bir hale gele
bilir, hevesle çalışabilir. Oysa Türkiye'nin eği
tim, düşeninde doktor olmak istiyen genç, kendi
sini Sümeroloji'de, mühendis olmak istiyen genç 
Hukuk Fakültesinde bulmaktadır, öte yandan 
kalkınmamız için gerekli bilim adamlarını, uz
manları, toplum önderlerini yetiştirmede en 
büyük sorumluluğu taşıyan eğretim kurumları
mızdan çoğu eğitim sistem ve 3?öntemlerinde 
gençliği i?yan ettirecek kadar çağdaş isterlerin 
gerisinde kalmışlardır. Bütün bunların üzerin
de geleceğin kuşaklarını, Sayın inönü'nün güzel 
deyimi ile, sanatkâr gibi iş.liyen ülkücü öğretme
nin ödev yapabilmesi iktidar tarafından ne ka
dar mümkünce o kadar güçleştirilmektedir. 

1963 sonunda saplandığımız çıkmazın neden
lerinden biri de birkaç örneğini vermekle yetin
diğim eğitimdeki geri tutum ve düzen bozuklu
ğudur. Kalkınmada insangücünün gereği gibi 
değ'erlendirilemeykinin ikinci nedeni ise organi
zasyon eksikliğidir, örgütlenme, yönetim ve 
işletmecilikteki yetersizliğimizdir. Devlet meka
nizmasını idare cihazını daha iyi, daha hızlı 
işler, kalkınmaya yatırım çabalarına daha çok 
katkıda bulunur ve halka daha iyi hizmet eder 
duruma getirebilmek için her şeyden önce kamu 
personeli reformunun yapılması gerekir. Çünkü 
Devlet yönetiminde de en önemli unsur insandır. 
Fakat yıllardır yürürlükte bulunan kanuna 
rağmen bu alanda hiçbir adım atılmamıştır. Per
sonel reformunda gösterdiği ihmalciliği, Hükü
met, İktisadi Devlet Kuruluşlarında da göster
miştir. 1964 te çıkan 440 sayılı Kanuna göre 
İktisadi Devlet Kııruîuşlannm çalışma tarzında 

işletmecilik ilke ve yöntemlerinde de reform ni
teliğinde köklü değişiklikler yapılacaktı. Bun
lar da yapılmamıştır. 

Ekonomide insangücünü daha iyi değerlen
direbilmenin üçüncü koşulunun verimi, prodük
tiviteyi artırıcı tedbirler olduğunu söylemiştim. 
Bu amaçla yıllar önce bir millî prodüktivite mer
kezi kurulmuş okluğu halde Hükümet, başına bir 
sendikacı seçildi diye bu kurumu aforoz etmiş
tir. Türkiye'nin ekonomik çıkmazdan kurtul
masına, gelişimimizin ve uîu-al refahımızın art
masına büyük katkıda bulunabilecek bu kurum 
yıllardır bir köşede unutulmuş duruyor. 

Gelişmeyi hızlandırabilmenin ve insangücü
nü değerlendirebilmenin dördüncü önemli şartı
nın da araştırma olduğunu söylemiştim, Servan 
Şmayder'in «Amerika Meydan Okuyor» adlı 
ünlü. kitabı, gelişmenin bütün bu saydığım ko
şullarının çağımızda ne kadar büyük önem ka
zandığını açık delilleriyle gösteriyor. O arada 
insangücünü, sermayeyi, kaynakları en verimli 
bir şekilde değerlendirebilmenin yollarını bul
mak için araştırmaya ne kadar önem verilmesi 
gerektiğini de anlatıyor. Fakat Türkiye'de araş
tırma için kurulmuş kurumlardan yeterince ya-
rarlanılmadığı gibi, asıl muhtaç bulunduğumuz 
iktisadi, ve sosyal araştırmalar kurumu bugüne 
kadar kurulmamıştır; Plân gereği olmasına rağ
men kurulmamıştır. Kurulacağından da söz 
edilmemektedir. 

Bu anlattıklarımla da görülüyor ki, Adalet 
Partisi iktidarı, Demirel Hükümeti Türkiye'yi 
sosyal adalet ve demokrasi içinde hızlı kalkın
dırmanın, Türk ekonomisi içinde plânın öngör
düğü yapısal değişikliği sağlamanın gereği olan, 
üstelik bir çoğu ela Anayasa emri olan köklü re
formları yapmayı düzen değişikliğini gerçekleş
tirmeyi kesin olarak ve bir siyasal tercih olarak 
reddettiği gibi, aklın, mantığın, bilimin söy
lediği tekniğin, teknolojinin istediği en basit 
yüzeysel düzeltmeleri ve yönetsel raformları bile 
bugüne kadar yapamamış, daha doğrusu yap
mamıştır. 

İşte bütün bu nedenlerin sonucu, olarak da 
ekonomimiz 1968 çıkmazına varmıştır. Simdi, 
bu çıkmazda Hükümet ne yapıyor, ne yapacak, 
onu araştıralım, 

Sözü gene Servan Şmayder'in kitabıma geti
receğim. Bu önemli kitabı Sayın Ba^baka^n 
da okumuş olduğuna inanıyorum. Bu kitabı 
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okuyanlar yaradılışlarına, eğilimlerine veya özel 
durumlarına göre iki türlü tepki gösterebilirler. 

1. Bu kitabı okuyanlardan bâzıları büyük 
devletlerin ve dev şirketlerin, hele Amerika'nın 
ve Amerikan şirketlerinin ekonomik güçlerinin 
ne kadar hızla gelişmekte, çığ gibi büyümekte 
olduğunu, önlerine çıkan ulusal ekonomileri 
ezip veya kendi bünyelerine katıp geçtiklerini 
görünce akıllarını başlarına toplarlar, yerlerin
den davranırlar ve o çığın altmda ezilip gitmek
ten veya o çığın bir parçası olmaktan kurtulmak 
için neler yapılabilirse onları yapma çarelerini 
ararlar. 

2. Bu kitabı okuyanlardan bâzısı ise paniğe 
kapılırlar veya öylesini daha uygun bulurlar ve 
çığa teslim olurlar. Sanırım Sayın Başbakan, 
Servan Şınayder'in kitabında belirtilen tehlike 
karşısında bu ikinci tepkiyi göstermek eğlimin-
dedir. 

Şimdi biraz önce sorduğum soruya geliyorum. 
Hükümet Türk ekonomisini 1968 sonunda getir
diği çıkmazda ne yapıyor, ne yapacak. Hiçbir 
şey yapmıyor, hiçbir şey yapamıyacak. öyle 
anlaşılıyor ki Hükümet, üstümüze gelen çığa tes
lim olacak. Nitekim, bu teslim olucun birçok 
belirtileri ortada idi. Şimdi daha yeni ve daha 
ileri bâzı belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Eko
nomik düdeni deriştirir» de n?;el te^e^ü^ü yete
rince sanayie, verimli alanlara yöneltemiyen 
bir iktidar, devlet sektörünü sağlamlaştırmayı 
kabul edemiyen bir iktidar, halkı sömürücüler
den kurtarıp da ekonomik alanda güçlendire-
miyen bir iktidar, ekonomiyi çıkmazdan kur
tarmak için gerekli yüzeysel tedbirleri bile ala-
mıyan bir iktidar; bunların kaçınılmaz sonu
cu olarak dış ticaret açığının gitgide büyüdü
ğünü, ithalât artarken ihracatın azaldığını, 
döviz açığının hızla genişlediğini görürse, sa
nayileşme hızının kesildiğini, tarımsal üreti
min her türlü teknolojik tedbire rağmen du
rakladığını ve ihracat gelirlerini görünebilir 
gelecekte olsun artırma ümidinin de kırıldığı
nı anlarsa ve bu iktidar bütün bu koşullar 
içinde bile müsrif devlet yönetiminden vazge
çemez, dış borçlanma ile finanse edilecek 3 
milyar liralık asma köprüler kurma sevdasın
dan kendisini kurtaramazsa, üstümüze gelen 
çıo-a teslim olmaktan başka bir çareyi elbette 
bulamaz. 
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Dışa bağlıllğımızdaki artışın en acı göster
gesi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yani eko
nomik geleceğimizi bağladığımız Ortak Pazar
la dış ticaret ilişkilerimizde belirmektedir. Üye
liğe hazırlık dönemimizde Türkiye'ye gösterilen 
bâzı ihracat kolaylıklarına rağmen 1969 yılı
nın ilk 9 ayında Ortak Pazardan bizim itha
lâtımız 37 milyon 550 bin dolar artarken, Or
tak Pazara ihracatımız 4 milyon dolar azalmış
tır. 

Türk ekonomisinin devam eden ve gitgide 
artan bozuk düzenliliği ve çıkmazı içinde Or
tak Pazarla ilişkimizin bizden çok Ortak Pa
zar ülkelerine yaradığı artık açıkça görülmek
tedir. Nitekim 1963 - 1967 döneminde Türki
ye'nin genel ithalâtında Ortak Pazardan itha
lâtın payı % 6,2 artarken genel ihracatımız 
içinde Ortak Pazara yapılan ihracatın oranı 
% 4,1 azalmıştır. Bu, Türkiye'nin Ortak Pa
zara ihracettiği başlıca ürünler için gümrük 
indirimlerinden yararlandığı, fakat Ortak Pa
zardan yaptığı ithalât için henüz her hangi bir 
gümrük indirimi uygulamadığı bir dönemde 
ortaya çıkan durum. Bir de gözümüz kapalı 
geçiş dönemine girmeyi, yani tam üyelik yo
lunda ikinci aşamaya geçmeyi kabul edersek 
o zaman durum çok daha büyük bir hızla 
aleyhimizde gelişmeye başlıyacak ve Türkiye 
kendi sanayiini kurmaktan vazgeçerek Ortak 
Pazarın bir pazarı haline gelecek demektir. 
Geçiş dönemi için görüşmelerin ekonomimiz 
bugünkü çıkmaza girdiği bir sırada başlamış 
olması o bakımdan kaygı vericidir. 

Çağımızın büyük işletmeler teknolojisinde, 
geniş pazarlar ekonomisinde Ortak Pazar üye
liği bizi gelecekte yalnızlıktan kurtarmaya, 
daha hızlı gelişme imkânlarına kavuşturmaya 
yarıyacaktır, denebilir, ama bunun için önce 
Ortak Pazar ekonomisinde ayakta durabilir, 
kimliğimizi koruyabilir duruma gelmemiz ge
reklidir. Oysa son yıllarda Türkiye bu yön
de bir ilerleme değil, gerileme göstermiş ve 
göstermektedir. Sanayiimizin yatırım hevesini 
ve ihracat gücünü gitgide yitirmesi bunun açık 
belirtisidir. 

Bir değerli bilim adamı, Prof. Oktay Ye-
nal geçen yıl istanbul'da işçevreleriyle ve Or
tak Pazar yöneticileriyle yapılan bir toplantı
da bu gerçeği şöyle belirtmiş: «Hangi bakım-
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lardan biz dört sene önceye nazaran ikinci 
devreye girmeye yahut Ortak Pazara girmeye 
daha hazırlıklıyız? Endüstrimizin hazır olma
sı ise kanaatim odur ki,» diyor profesör, «bu 
dört - beş sene zarfında biz aksi yönde geliş-
ımişiz. Endüstrimizi rekabete daha zor daya
nır bir hale sokmuşuz. Himaye siyasetimizi 
daha katı bir şekilde geliştirmişiz. O bakım
dan bana öyle geliyor ki, Ortak Pazara gire
cek idiysek dört yıl öncesinde girseydik bel
ki de daha faydalı olurdu.» Sayın Profesör 
Yenal böyle söylüyor. 

Gerçekten bundan beş yıl önce Ortak Pa
zar üyeliğine doğru ilk adım atıldığında Türk 
ekonomisi tam üyelik için kendine geleceğine 
bugünkünden çok daha fazla güveniyordu. Ka
rar öyle bir güvenç duygusu ile verilmişti, fa
kat A. P. iktidarı yılarında ihracata geçmeyi 
mümkün kılacak kadar az kârla, mâkul kârla 
yetinen bir sanayi yerine, daha çok ve daha 
kolay kâr ariyan, devletten daha çok destek 
ve koruma bekliyen, kendi kendine yürüyemi-
yen bir özel teşebbüsçülük eğilimini geliştir
mek için ne gerekirse yapılmıştır. 

Bozuk düzen büsbütün bozularak yurt için
de spekülatif kazanç sağlama imkânları, eko
nomiye hiçbir katkıda bulunmaksızın vurgun 
ve sömürü yolu ile servet yapma imkânları 
artırılmıştır. 

Türkiye'nin daracık yurt içi pazarında zah
metsizce sağlanabilen kârlar ihracat hevesini 
büsbütün azaltacak kadar tatlılaşmıştır. G-e-
rek özel sektörün, gerek devlet sektörünün 
yatırımları ihracata değil iç pazara, iç paza
rın da üst gelir tabakalarına veya gösteriş 
yapılarına yönelmiştir. Ortak Pazara ulusal 
kimliğimizi koruyarak girebilmemiz için şimdi
lik en geniş imkânları sağlıyabilecek olan çağ
daş teknolojinin gerekli kıldığı büyük işlet
meleri kurmuş veya kurabilecek tek isim olan 
devlet sektörümüz partizanlıkla ve devlet sır
tından fert besleme çabaları ile büsbütün hal
siz düşürülmüş, kendisi yardıma muhtaç hale 
gelmiştir. Ve nihayet yabancı sermaye ulusal 
ekonomimizi içinden ele geçirebileceği strate
jik noktalara, hâkim tepelere âdeta zorla çağ
rılmaya başlanmıştır. 

Ortak Pazar üyeliği için yani Avrupa'nın 
en gelişmiş bâzı ülkelerinden Türkiye'ye güm

rüksüz sanayi mamullerinin girmeye bağlıyaca
ğı bir dönem için yerli sanayiimizi çetin re
kabetlere ve himayesiz yaşamaya şimdiden 
hazırlamak, alıştırmak gerekirken bunun tam 
tersi yapılmaktadır. 

Özel teşebbüsümüz, özel sanayiimiz kuş tü
yü yastıklarda, kuş sütüyle beslenmeye alıştı-
rılmaktadır. Programda sıralanan sütun sütun, 
sayfa sayfa himaye, destekleme, teşvik tedbir
lerini okudukça insanın aklı duruyor. Bütün 
bunlar niçin? Bozuk düzeni değiştir meksizin 
Türkiye'de sanayiciliği tefecilik kadar, aracı
lık kadar kârlı hale getirmek ve öylelikle ser
mayedarları sanayie çekebilmek için... Bu ka
dar nazlı yetiştirilen, bu kadar rahata, sıcağa, 
korunmaya alıştırılan bir çıtkırıldım özel te
şebbüse birkaç yıl sonra; haydi şimdi o kuş 
tüyü sıcak yatağından çık, kendini şu soğuk 
suya at, cankurtaran simidi bile takmadan 
yüzmeye başla, diyeceğiz. Bu olacak şey mi
dir?.. 

Hükümet Ortak Pazara üyeliğin ikinci aşa
masına geçerken sanayici diye elini sıcak su
dan soğuk suya sokmıyan nazlı kimseler mi 
yetiştirmek istiyor, yoksa uluslararası rekabe
tin soğuk ve sert sularında, dalgalarla boğuşa
rak yarışa girecek güçlü kişiler mi?.. Açıkça 
görülüyor ki, A. P. Hükümeti birinci yolu seç
miştir. Böyle bir yoldan Ortak Pazarda tam 
üyeliğe hazırlanmak düpedüz intihara hazır
lanmak demektir. 

Nitekim iş adamların en sağ duyuları, en 
uzak görüşleri olan sanayiciler, ama yarı tüc
car yarı sanayiciler değil, komprador sanayi
ciler de değil, gerçek millî sanayiciler bu teh
likeyi görmeye başlamışlardır. Hükümetin bu 
tutumunun sonucu olarak zaten daha şimdiden 
Ortak Pazara geçiş dönemine bile girmeden 
yerli sanayiimiz, ulusal ekonomimiz devlet 
eliyle ve hem özel sektörü, hem de devlet sek
törüyle yabancı sermayeye teslim edilmeye 
başlanmıştır. 

Şimdi bunun programdan ve başka resmî 
belgelerden çıkardığımız bâzı acı örneklerini 
delilleriyle vereceğim. 

1969 programı, iştirak ve ortaklıkların Dev
let kuruluşları için pek çok halde yük teşkil et
mekte olduğunu kabul etmesine rağmen, bir 
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çok tatlı kâr vâdeden alanda Devlet kuruluşla
rına özel teşebbüsle ortaklıklar kurma ödevini 
vermektedir. 

Üstelik karma teşebbüslerde Türk özel kişi
lerinin toplam olarak % 49 dan fazla hisseye 
sahibolamıyacakları belirtildiği halde, yabancı 
sermaye müteşebbislerine karşı bu sınırlama 
konmamakta, yabancılara Türk İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle kuracakları ortaklıklarda yarı
dan çok hisseye sahibolma imtiyazı tanımak
tadır. Demek ki, Türkiye'de Türk Devleti tara
fından Türk müteşebbisine tanınmıyan bir 
hak yabancı müteşebbislere tanınmaktadır. 
Bir kısım özel teşebbüsün kamu sektörünü sö
mürdüğü yetmez gibi, yabancı özel teşebbüse de 
kamu sektörümüzü, Devletimizi hem de daha 
geniş ölçüde sömürme olanağı sağlanmak isten
mektedir ve yabancı sermayenin Türk Özel sek
töründe şimdiden, hem de çok az bir sermayey
le kurduğu egemenlik yetmezmiş gibi Devlet 
sektörümüze de hâkim olabilmesi için ona ge
niş yetkiler verilmektedir. 

Oysa aynı program bünyesine imtiyaz tanı
nan yabancı sermayenin her türlü korunmadan 
yararlandığı halde genellikle iç piyasamıza yö
nelmesinden ve büyük kâr transferleri yapma
sından şikâyet etmektedir. Bilindiği gibi 1964 
de çıkarılan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
yabancı sermayenin Türkiye'ye en geniş haklar
la gelmesine imkân sağlamaktadır. Sermayesi
nin tamamını yıllık kârlarının tamamını, yüz
de yüzünü döviz olarak ve dövizi en düşük ra
yiçten alarak yurt dışına çıkabilmektedir. Oysa 
Yunanistan yabancı sermayeye en çok % 12, 
israil en çok % 10 kâr transferi hakkı tanımak
tadır. Hindistan dâhil bir çok az gelişmiş ül -
keler yabancı sermaye kuruluşlarına belirli 
oranda ihracat yapma şartını koşmaktadır. 
Türkiye'de kendi çıkarını yabancıların çıkarın
dan üstün tutacak tedbirleri, şartları uygularsa 
yabancı sermayeden elbette yararlanabilir, ya
rarlanmalıdır. Fakat bizde bu gibi şartlar da 
konuşulmadığı gibi üstelik şimdi kendi özel te
şebbüsümüzün yararlandırıldığı bütün koruma, 
destekleme, özendirme tedbirlerinden yabancı 
sermaye de fazlasiyle yararlandırılmaktadır. 

Bu arada yüzde 80' i bulan vergi indirim
leri, yüzde yüzü bulan gümrük indirimleri ta
nınmaktadır. Bu yabancı sermaye teşebbüsleri, 
döviz olarak getirdikleri sermayeden daha ço

ğunu kendi kredi kaynaklarımızdan almakta, 
kendi yerli senayiimizin zaten yetersiz olan kre
di kaynaklarını kurutmaktadırlar. Üstelik ço
ğu yatırım malzemesini, hammaddesini gerçekte 
oluduğundan çok fazla fiyatlarla yurda soka
rak Türkiye'nin ithalat için ödediği döviz mik
tarını artırmakta ve içeride maliyetleri yükselt
mektedirler. Sonra da fiilî tekeller kurarak 
yerli piyasamıza hâkim olmakta ve çok yüksek 
fiyatlarla satışlar yapmaktadırlar, ithal edilir
ken 60 bin liraya alınabilen kamyonlar onun 
için şimdi sözde Türkiye'de yapılır, monte edi
lirken 120 - 130 bin liraya satılmakta ve kâr
ları döviz olarak yurt dışına transfer edilmek
tedir. Yabancı sermaye diye Türkiye'ye gelen 
dövizlerin büyük kısmı aslında aracıların, bâzı 
kota, permi, fatura oyuncularının Türkiye'den 
kaçırdıkları dövizlerdir. Bunun açık bir delili, 
Türkiye'de isviçre kaynaklı pek az yabancı ser
maye şirketi bulunduğu halde isviçre'nin Türki
ye'ye yabancı sermaye gönderen memleketler 
arasında Amerika'dan sonra ikinci sırayı tut-
masıdır. Bunun nedeni şudur: 

Kaçan paraların en güvenli olduğu yer is
viçre bankalarıdır. Türkiye'den kaçırılan dö
vizlerin çoğu isviçre bankalarında saklanır. 
Fakat bu bankalar ya hiç faiz ödemezler ya da 
çok düşük faiz öderler. Onun için kaçırılan pa
hayı orada saklamak kârlı bir iş değildir. Tür
kiye'den kaçırılan paralar isviçre'de yabancı 
sermaye kılığına girer, bir Amerikan, bir Fran
sız, bir italyan veya Alman şirketinin kuyru
ğuna takılır ve Türkiye'ye gelir. Sonra Türki
ye'de yabancı sermaye ortaklıkları genellikle 
% 50, bâzan % yüz kâr sağladıklarına göre, 
isviçre'den yabancı sermaye kılığında gelen ka
çak dövizin bir buçuk iki misli isterse ertesi yıl 
kâr olarak, hem de bu sefer kaçak para gibi 
değil de, resmî müsaade ile yurt dışına götü
rülür. Sonra yine getirilir ve bu oyun böylece 
sürer gider, Türkiye'de buna, bana yabancı 
sermaye geliyor diye sevinir. Son yıllarda ya
bancı sermaye Türkiye'ye getirdiğinden faz
lasını götürmeye başlamıştır. 1964 yılında 25 
milyon dolarlık yabancı sermaye girişine 
karşılık, dışarıya 5 milyon dolarlık kâr trans
feri olmuştur. 1965 te 22 milyon dolarlık ya
bancı sermaye girişine karşı, kâr transferi 
1.7 milyon dolara yükselmiştir, 1967 de ise 17,2 
milyon dolarlık yabancı sermaye girişine karşı, 
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yurt dışına yapılan kâr transferleri 25,3 mil
yon dolara çıkmıştır. Yani o yıl yabancı 
sermayeden net döviz kaybımız 8,1 milyon 
doları bulmuştur. 1968 in ilk onbir aylık 
döneminde ise yabancı sermaye girişi 12 mil
yon dolarda kalmış, kâr transferi ise 28,7 mil
yon dolara çıkmıştır, yani yabancı sermaye
den net döviz kaybımız 16,7 milyon dolar 
olmuştur. Demek ki, birçok yabancı firmalar 
artık Türkiye'ye yeni yatırım kaynağı ge
tirmek ihtiyacını da duymaksızın Türkiye'de 
çığ gibi büyüyen kârlardan bir kısmını yeni yatı
rımlara yöneltmekte, bir kısmını da kâr olarak 
transfer etmektedirler. Bu gidişle yakın bir 
gelecekte, yabancı sermaye kâr transferleri
nin ihracattan elde ettiğimiz dövizlerin bü
yük bir miktarını yutması beklenmektedir. 
İşte bu gerçekler bu gelişmeler ve bu tehlike
ler ortada iken şimdi Hükümetin yabancı ser
mayeye sağladığı yeni imkânlara, açtığı yeni 
alanlara bakınız. Bilindiği kamu oyunun bas
kısı altında ve Meclisteki komisyon çalışma
sının zorlamasiyle Hükümet yeni bir Petrol 
Kanunu hazırlamaya mecbur olmuştur. Kanun 
Meclise Nasıl gelecektir henüz bilmiyoruz. 
Belki de gelecek ve birçok kanunlar gibi uyu-
tulacaktır. Fakat petrol alanında yabancı 
sermayeye tanınmış imtiyazları muhtemelen bir 
ölçüde sınırlıyacak olan bu kanun tasarısı 
daha Meclise gelmeden Hükümet el çabuk
luğu ile yabancı petrol şirketlerine Türki
ye'nin şimdiye kadara kapalı tutulan en bü
yük bir petrol alanını, Türkiye'nin büyük bir 
kısmını kaplıyan üçüncü ve dördüncü bölge
lerini açmış ve kanun değişmeden önce bu ha
yati bölgelerde yabancı şirketlerin müktesep 
haklar kazanmalarına imkân vermiştir, öte-
yandan Türkiye'de özel sektöre ve yabancı 
sermayeye bir yeni alan açılmaktadır : Sigara 
imali. 

Önce bir yabancı büyük şirkete, mamulleri 
yalnız dışarıya satılmak üzere bir sigara fabrikası 
kurma hakkı tanımaya karar verilmiştir. Hattâ 
bunun için yüzde 80 yatırım indirimi 1969 prog-
ramiyle sağlanmaktadır. Fakat iş bu kadarla 
kalmıyor. 1969 programı önemli bir haber ve
riyor; «özel sektörün iç ve dış talebe cevap ve
recek şekilde kaliteli sigara imalâtına geçebil
mesi için gerekli mevzuat değişikliği yapıla
caktır.» diyor. Şimdi bu durumda ne olacak? 

Türkiye'de sigara tekeli kalkacak. Fakat bu 
amaçla kanunun değişmesi yıllar süreceği için 
Türk müteşebbisleri daha yıllarca sigara fab
rikası kuramıyacaklar. Buna karşılık ihracat 
imtiyazı verilen büyük yabancı şirket, bu 
arada dev gibi tessilerini kurmuş olacak ve özel 
teşebbüsün iç pazar içinde sigara yapmasına 
izin veren kanun çıkar çıkmaz daha Türk mü
teşebbisleri fabrika kurmak üzere harekete 
bile geçmeden yabancı firma hazır kurul 
muş fabrikasının üstün kaliteli, belki de ya
bancı tütün karışımlı mamulleriyle Türk pi
yasasını tutacak. Böylece sigara imalâtı alanın 
da Devlet tekeli yerine fiilî bir yabancı tekel 
kurulmuş olacak, ihraç malı sigaraya harman 
etmek gerekçesiyle ithal edilecek Amerikan 
tütünleri o arada yerli piyasa mamullerine de 
sızdırılırsa tütün ülkesi Türkiye üstelik tütün 
ithalâtçısı durumuna gelecek. 

Yine program, ilk bakışta insana çok par
lak gelen bir buluş ileri sürüyor. Diyor ki; 
«Anadolu'da fazla fabrika kurulmayışmm baş
lıca nedenlerinden biri alt yapı yetersizliği. 
Oysa Devlet şeker fabrikalarının bol bol alt 
yapısı, elektriği suyu var. Bunları yeni sa
nayilerde değerlendirmeli. Nasıl değerlendir
meli? Şeker fabrikası bölgeleri Türkiye'nin en 
ileri tarım yapılan bölgeleridir. Onun içjn 
tarım ürünleri sanayii, gıda sanayii bu bölge
lerde kurulmalıdır. Hem pancar ekim alan
larındaki ileri tarım yöntemlerinden ve tek
niğinden hem de şeker fabrikalarının alt 
yapı tesislerinden bu amaçla yararlanılmalı
dır.» Buraya kadar çok güzel fikir. İnsan, 
bu kadar parlak fikir acaba kimin aklına gel 
miş, diye düşünüyor. Sonra kaynak anlaşılı
yor. iki şart koyuyor program : 

1. Bu fabrikalar özel teşebbüs eliyle ku
rulacak ; 

2. içinde mutlaka bir yabancı sermaye 
grupu bulunacak. Ayrıca isterse bölge halkı da 
sermayeye katılabilecek. 

Devam ediyor program : «Yabancı sermaye
dar grupu ekseriyette olmıyacak, fakat sevk ve 
idare konulariyle dış ülkelerde pazarlama so
rumluluğunu yüklenecek.» Demek ki, sermaye
nin çoğu Türk özel teşebbüsünden veya Türk 
halkından, ürünler köylümüzden, alt yapı Dev
letten, krediler kendi kaynaklarımızdan fa-
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kat sevk ve idare yabancıların elinde, dış 
ticaret oyunları yabancıların elinde ve kârlar 
yabancı ülkelerin emrinde. 

Geliyoruz madenciliğe. Program müjdeli
yor; yapılan araştırmalar memleketin bakır, 
çinko, kurşun, civa cevherleri bakımından zen
ginliği hakkındaki ümitleri kuvvetlendirir ma
hiyettedir, diyor. Bunların büyük yatırımlarla 
süratle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor, 
fakat yine iki şart koşuyor : 

1. özel teşebbüs grupları güçlü şirketler 
halinde birleştirilmeli ve bu madenleri onlar iş-
letmeli. 

2. İşin içine yabancı sermaye mutlaka gir
meli, diyor. 

Ayrıca, sağmak için olacak, Devlet teşeb
büsleriyle ortaklığa da cevaz veriyor. 

Mevcutlara ve petrollere ilâveten tarım sa
nayii, gıda sanayii böylece yabancılara gidi
yor. Yeni maden işletmeleri yabancılara gidi
yor. Zaten yetersiz olan ağır endüstrinin, te
mel endüstrinin hâkim tepeleri de bir bir ya
bancıların eline geçiyor. Geriye neyimiz kalı
yor? Ormanlarımız. Hani şu yabancıların son 
zamanlarda ne kadar zengin imkânları bulun
duğunu kaşfettişleri ormanlarımız. 

Program, orman ürünleri için de büyük sı
nai tesisler kurulacağını müjdeliyor ve tabiî 
yine şart koşuyor; işin içinde yabancı serma
ye de olacak. Böylece yerimizin altında ne var
sa gidiyor, üstünde ne varsa gidiyor. Hattâ 
millî olacağı söylenen savunma sanayiimizin 
bile kilit noktalan, hâkim tepeleri bir bir ya
bancıların eline geçiyor. Ondan sonra da Ada
let Partisi İktidarı, milliyetçiliği, vatansever
liği kimseye bırakmıyor. 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonra
sında yabancılar, büyük devletler Türkiye'yi 
neden bölüşmek isterlerdi? Türkiye'yi neden 
hiç olmazsa kapitülâsyon ağı içinde tutmak 
isterlerdi? Türkiye'nin tarımını ele geçirmek, 
Türkiye'nin petrolünü,- madenlerini ele geçir
mek için. Savaşlar oldu, şehitler verildi, ül 
kemiz yabancılardan temizlendi. Şimdi bütün 
istediklerini kansız, savaşsız, kendi ellerimizle, 
üstelik araya savurmak üzere kendi Devlet te
şebbüslerinizi de sokarak yabancılara peşkeş 
çekiyoruz. 

I Evvelce pek fakir sanıldığı için hesaba ka-
I tılmıyan ormanlarımızı da bu arada yabancıla-
I rm istifadesine sunuyoruz. 

j Yerin altını, üstünü ve ağaç örtüsünü, sa-
I nayiini ve tarımını, özel sektörünü, Devlet 

sektörünü böylece yabancıların paylaştıkları 
bir Türkiye çıkıyor ortaya. Hattâ Osmanlı ça
ğında bile yabancıların özledikleri, fakat ger
çekleştiremedikleri bir hayal gerçekleşiyor; 
Türkiye'de büyük yabancı plantasyonlar döne
mi başlıyor. Tıpkı bâzı Lâtin Amerika ülkele
rinde olduğu gibi. Peki niçin Adalet Partisi İk
tidarı bütün bunlara razı oluyor, hattâ bütün 
bunları istiyor? 

Bir kere, Adalet Partisi yöneticilerinin, hiç 
değilse bâzısının zihniyeti öteden beri bu yolda 
işliyordu. Yabancı sermaye çevrelerinin tut
tuğu adam olmak Adalet Partisi yönetici kad
rosu içinde yükselmeye yetiyordu. Kaldı ki, 
Adalet Partisi İktidarının 3,5 yıllık tutumu, 
bozuk düzeni devam ettiren ve büsbütün bozan 
tutumu bir düzen değişikliğine razı olmadıkça 

I yabancı sermayeye bu kadar aleyhimizde şart
larla, böylesine kapımızın açmayı kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Çünkü konuşmamın başların
da anlattığım nedenlerle ithalâtımız artıp, ih
racatımız düştükçe, Devletin yatırım gücü, yer-

I li özel teşebbüsün yatırım hevesi kısıldıkça 
• Türkiye'nin yatırım yapmaya devam edebilmek 

için dış borçlanma zarureti ve ekonomide dışa 
bağımlılığı artmaktadır. Bu artıştan yararla
nan yabancılar bizi program kredisi yerine 
gitgide daha geniş ölçüde proje kredisi alma
mız için zorlama yoluna gitmişlerdir. Proje 
kredisi ise ekonomimizi büyük ölçüde dışa bağ-
lıyan şartlarını da, elimizi, kolumuzu bağlı-
yan kayıtlarını da, bağımsızlığımızı kemiren 
dişlerini de beraberinde getiriyor. Bu çıkmaz
dan, bu kapımıza gelmiş değil, kapımızdan 
içeri girmiş felâketten kurtulmanın çaresi yok 
mudur? Elbette vardır. Bunun çaresi, birinci 
aşamada Adalet Partisi İktidarından kurtul
maktır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İkinci aşamada Türk halkının sömürül
mesine son verecek, onun yapıcı ve yaratıcı gü
cünü harekete geçirecek ve Türk ekonomisini 
kendi ayakları üzerinde yürür hale getirecek 
bir düzen değişikliğini Anayasamızın çizdiği 

l yönde gerçekleştirmektir. Bunu, halkın oyla-
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riyle iktidara geldiğinde ortanın solu tutumu 
ile O. H. P. gerçekleştirecektir. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

İstediği kadar iktidar bozuk düzeni koru
mak için baskı tedbirleri getirsin, istediği ka
dar iktidar el altından beslediği birtakım S. S. 
özentilerini sokaklara döktürüp vurguncula
rın vurgunlarına bekçilik ettirsin, (C. H. P. 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) hiçbir 
güc, bir avuç çıkarcıyı ve Türkten çok yaban
cıyı mutlu kılan, ama halkın yaşama hakkını, 
ülkenin bağımsızlığını gitgide kısan bu düzeni 
yaşatmaya yetmiyecektir. 

Şimdi, sözlerimi bitirirken konuşmamın ba
şına dönüyorum. Bütçe ile plânla, programla 
ilgili olarak demiştim ki konuşmamın başla
rında; Hükümet Türkiye'yi demokratik rejim 
içinde, sosyal adalete uygun olarak ve bağım
sızlığımızı koruyarak yeteri kadar hızlı kalkın
dırmayı mümkün kılıcı bir tutum benimsiyor 
mu? önemli olan bu sorunun cevabıdır, demiş
tim. 

Anlattıklarım Adalet Partisi Hükümetinin 
böyle bir tutumu benimsemediğini gösterdi. 
Görüldü ki artık kalkınmamızın hızı kesilmek
tedir. Ekonomimiz gitgide sosyal adalet çizgi
sinden uzaklaşmaktadır. Ekonomide dışa ba
ğımsızlığımız korkunç bir hızla arttıkça Tür
kiye'nin bağımsızlığı günden güne tehlikeye 
düşmektedir. 

Bütün bunların halkta uyandırdığı, gençlik
te uyandırdığı tepkiler karşısında Hükümet 
huzursuzlaşmakta ve demokrasiden sapma eği
limleri göstermektedir. 

İktidarda tutunabilmek için sömürücülerin 
değişmez kuralına uygun olarak milleti bölme
ye ve gençleri birbirine kırdırmaya kalkışmak
tadır. 

C. H. P., Türkiye'yi bu çıkmaza sokan, bu 
bunalıma sürükliyen bir Hükümetin bütçesine, 
bu tehlikeli gidişi daha da hızlandıracak olan 
1969 bütçesine ret oyu verecektir. 

Sayın Başbakan diyordu ki geçenlerde; 
Türkiye'de iktidar olmak güçleşti. Türkiye'de 
güçleşen, Demirel iktidarı gibi iktidar olmak
tır, bir bozuk düzen iktidarı olmaktır. Bu ikti
darın tutumuna karşı toplumun huzursuzluk bi
rikimi günden güne artmaktadır. Yoksulluğa 
karşı, sömürüye karşı, pahalılığa karşı, parti

zanlığa karşı ve hepsinin üstünde demokrasi
mize, ulusal birliğimize ve bağımsızlığımıza yö
nelen tehlikelere karşı bir huzursuzluk birikimi 
Türk halkını derinden derine sarmaktadır. 

Gençliğin, zaman zaman gençlik ateşi ile taş
kınlık noktasına varan tepkisi, aslında toplu
mun derinlerine kadar inmiş bir huzursuzluğun 
dışa vuran sesidir. O sese kulak veriniz, o sese 
kulak vermiyenler için iktidar günden güne 
güçleşecek ve yakın zamanda sona erecektir. 

Oy hakkının değerini bilen ve sorunlarının 
bilincine eren Türk halkı ülkede huzuru, sosyal 
adaleti ve birliği oylariyle gerçekleştirecektir. 

Endüstri çağının millî ekonomisini kendi ira
desiyle ve yaratıcı gücü ile kuracak ve kanı 
bahasına kurtarmış olduğu bağımsızlığımızın 
yabancı sermaye pazarlarında harcanmasını ön-
liyecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından şiddetli ve sürekli alkışlar, «bravo» 
şeşleri) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar ve «bra

vo» sesleri) 
(Gürültüler) 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Susun, 

dinleyin. 
BAŞKAN — Sayın Balım, kimseyi mecbur 

edemeyiz efendim dinlemeye, istirham ediyo
rum, 

Buyurun Sayın Başbakan. (A. P. sıraların
dan; «dayanamazlar, şimdi kaçacaklar» sesleri) 

Müsaade edin de efendim, hatip konuşsun. 
Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Huzurunuzda, beş saaten beri yapılmakta 
olan görüşmelere cevap vermek üzere gelme
dim. Biz iktidarız, iktidar olmanın mesuliyeti 
bizi birçok yönlerden bağlamaktadır. Muhale
fet olsak da mesuliyetsiz olmayız. Ben huzuru
nuza, memleketin âmme nizamını ilgilendiren 
bir hususta, bir açıklamada bulunmak için gel
dim. 

Söylenenlerin cevapları verilecektir. Bu kür
süden biz, hiçbir şeyi cevapsız bırakmadık. Söy
lenen şeylerden tedirgin de değiliz, ilk defa 
söylenmiyor. Birçok kere söylendi. Hepsinin ken-
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di ölçülerinden çok daha ağır ölçülerle cevap
ları vardır. Bunlar cevapsız kalmıyacaktır. Sı
rası geldikçe, zamanı geldikçe cevapları verile
cektir. 

Huzurunuzda 1969 bütçesinin ilk günü ya
pılmakta olan konuşmalarda Yüce Meclisin ha
vasını gerginleştirmemenin de itinası içinde
yim. Binaenaleyh, benim yapacağım açıklama
ları bu ölçüler içinde değerlendirmenizi rica edi
yorum. 

Biz, sliiyasi iktidar olarak memlekette pek 
çok şeylerden sorumlu olduğumuzu, bu arada 
demokratik hayatın gelişmesi, kökleşmesinden 
de kendimizi sorumlu tuttuğumuzu huzuru
nuzda ifade etmeye mecburum. Gayet tabiîdir 
ki, bu sorumluluk sadece bize aliıt değildir. Ama 
herkes sorumsuz olursa biz sorumlu olmaya de
vam edeceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ümidediyorum ki, gerek Yüce Meclis içinde, ge
rek Yüce Meclis dışında, söyliyeceğim husus
lar bir aklıselim ölçüsü içlimde değerlendirile
cektir. 

Ana muhalefet sözcüsü konuşmasında pek 
çok şeylere temas etti. Bunların her birisi üze
rinde uzunca durulabilir. Bunlar, ehemmiyetli
dir, ehemmiyetsizdir, münakaşasını burada 
yapımyacağım. Bir husus var ki, hem amme ni
zamını, hem Parlâmentoyu çok yakından ilgi
lendirir. Bu husus, Sayın Sözcünün şu ifadesi
dir. Bu ifadeyi aynen okuyacağım ve kısaca 
tahlilini yapacağım. 

«Devlette, Hükümetten umudu kesen halk, 
Anayasamızın izin verdiği hattâ emrettiği top
rak reformunu yer yer kendisi gerçekleştirme
ye başlamıştır. Bu hareket ne jandarma ile, 
ne teknolojik buluşlarla, ne de yasalarla ön
lenebilir.» 

Muhterem milletvekilleri; bütün yasala
rın üstünde Anayasa vardır diyor Sayın Sözcü. 
«Bunun da ötesinde doğa yasaları, tabiat ka
nunları vardır, insanca yaşama hakkının bilin
cine varan bir halk, o hakkı elde etmesini bdlir. 
Bu, bütün yasaların üstünde bir doğa yasasıdır. 
Ellerinde, topraksız köylü olmaz, diye kendi 
yazdıkları dövizleri alıp yürüyüşe geçen, üze
rinde yaşama hakkı iddia ettikleri toprakları 
işgale girişen köylüleri hiçbir güc durduramaz.» 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Lütfen 
tam okuyunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Siz okudunuz, ben de okuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ece-
vit, karşılıklı konuşmalara fırsat vermeyin efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ellerine, topraksız köylü olmaz, diye, 
çok topraksız köylü olmaz diye birtakım lev
haları alıp çıkanları kimse durduramaz, diyor. 
Bunu şöyle de teşmil edebilirsiniz; evsiz insan 
olmaz diyenleri de kimse durduramaz, dükkân-
sız insan olmaz diyenleri de kimse durduramaz. 
işte beti bunu anlatmaya geldim. (A. P; sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası 
bir maddeden ibaret değildir. Türkiye Cumhu
riyetinin Anayasasında birçok maddeler var. 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası sadece de
mokratik bir Anayasa da değildir, insan hakla
rına bağlı demıokratk bir Anayasadır. Yani sa
dece demokrasiyi kâfi görmemiştir Anayasa mü
ellifi. Aynı zamanda bu Anayasanın hürriyetçi 
olduğunu da ikinci maddenin gerekçesinde izah 
etmiştir. Hürriyetçiliği de kamu yararı için da
hi olsa, çünkü kamu yararının içinde yine fert 
yararı var, kamu cansız bir şey değil, içinde fert
ler var, kamu yararı da fert yararı için, kamu 
yararı için dahi olsa, ferdin dokunulmaz hakla
rını hiç kimse zedeleyemez. Eğer o kapı açık 
olursa totaliter devlete gidersiniz. Adına demok
ratik devlet dersiniz, totaliter devlete gidersi
niz. işte bu kapıyı kapamak için Türk Anaya
sası ferdin haklarının özüne dokunulamıyacağı-
nı da yine bir diğer maddesiyle tedvin etmiş
tir. Yani Türk Anayasasını herkes istediği gibi 
anlamaya mezun değildir. Türk Anayasasında 
haklar var, vecibeler var, bunun yanında Dev
letin umumi kuruluşu var. 

Simidi evvelâ Türk Anayasası hukukun üs
tünlüğü prensibini kabul ediyor. Hukukun üs
tünlüğünü kabul ettiğiniz takdirde kanunları 
kabul edeceksiniz. Hukukun üstünlüğünü kabul 
ettiğiniz yerde zor yok, zorbalık yok, bizzat 
ihkakı hak yok. Hakkınızı hakkınız dahi olsa 
zorla bunu almak yok, mercilerine gideceksiniz. 
Niçin bunlar, Bunlar bir nizamı korumak için. 
Bir nizamı tesis etmek ve bir nizamı korumak 
için. 

Şimdi, diyorsunuz ki, gidiniz şu toprağı iş
gal ediniz, etti. Peki, ondan daha kuvvetlisi gel-
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di çık buradan dedi, ne diyecek ve kime şikâ
yete güdecek? Bu kaideyi zincirleme bütün mem
lekete tatbik ederseniz bu memleketin hali nice 
olur? Kime, ne hesabı soracaksınız, bunları bu
radan beyan ettikten sonra? Memlekette anarşi 
istidadı var diye kime ne hesabı soracaksınız? 
Anarşiyi teşvik ettikten sonra, gasbı teşvik et
tikten sonra, yağmayı teşvik ettikten sonra ki
me ne hesabı soracaksınız? (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bir memlekette nizam, kişi emniyetini ko
rumakla başlar. Türk Anayasası mülkiyet hak
kını tanıyor. Mülkiyet hakkına müdahale et
tiğiniz zaman bununla beraber kişi emniyetine 
de müdahale edersiniz. Kanunsuz, nizamsız, is
tediğiniz gibi elinizi kolunuzu sallıyarak hak
kın takdiri kime ait? Herhalde hak aramanın 
açık olduğu bir memlekette, hak aramanın, her 
yolunun açık olduğu bir memlekette herkes 
kendi hakkını kendisi takdir etmdyecek. O za
man kanun devletinin sonunu bulursunuz. Ve 
bizi, âmme nizamını korumuyorsunuz, diye it
ham edemezsiniz. Devam ediniz buna.. Âmme 
hizmetim niçin korumuyorsunuz diye bizi me
sul tutamazsınız. 

Şimdi geliyorum; Türk Anayasasının temel 
maddeleri var. Diğer maddeler fer'i maddeler 
demek istemiyorum. Hakları tesis eden madde
leri ifade etmek istiyorum. Madde 7. — «Yargı 
yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır. Yürütme görevi (bizimki gö
rev) yürütme görevi kanunlar çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan yerine getirilir.» 

Yani yasama organı kanun yapacak, bu ka
nunları yürütmek bizim görevimiz. Yani bu 
kanunların istediğimiz maddelerini yürütmek, 
istediğimiz maddelerini yürütmemek gibi bir 
görevimiz yok bizim. Bizi mesul tutarsınız. 
Mesul tutmakta da haklısınız, eğer böyle bir 
yola gidersek. 

Şimdi bakalım ne diyor Türk Ceza Kanu
nu? Madde 513. — Türk Ceza Kanunu mer'i. 
Anayasaya uygun olmadığı dâva açılıp Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmek su
retiyle teyidolunmamış, mer'i. Ben size şunu 
söylentiye geldim; mer'i kanunlar muvacehe
sinde icranın yeri nedir, siz bu beyanları yap
tıktan sonra? Ne yapacağız biz? Yarın sabah 

sizin bu sözünüze uyarak Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde vatandaşların bir kısmı, arazisi olan, 
olmıyan birbirine karışıp, birtakım vatandaş
lara ait tapulu, mülkiyetin esas olduğu bir 
memlekette arazi işgaline kalkarlarsa bize ge
lip ne diyeceksiniz? Neden önlemiyorsunuz bu
nu diyebilecek misiniz bunu söyledikten sonra? 
Diyebilecek misiniz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak? Bunu söyledikten sonra diye
mezsiniz. 

Şimdi, Türk Ceza Kanunu madde 513: «Her 
kim başkasının mutasarrıf olduğu emlâk ve 
araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf 
etmek veya bunlardan intifa eylemek için o 
arazi ve emlâkin hudutlarını değiştirir veya bo
zarsa 2 aydan iki seneye kadar hapsolunur.» 
iki aydan iki seneye kadar sapsolunur.. 

5917 sayılı Kanunun 1 nci maddesi; Kanun 
mer'i. Anayasa Mehkemesine kimse gidip, bu 
kanunun iptalini istememiş. Yani, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının yürütme görevi ile 
iligli maddesine göre de siyasi kuvvet, yani 
icra, siyasi kuvvetin icra parçası bu Kanunu 
tatbikle mükellef. Bu kanunu tatbik etmediği 
takdirde mesuliyet doğar. Ne diyor kanun? 
«Hakiki veya hükmî şahısların zilyed bulun
dukları giyrimenkule' başkası tarafından teca
vüzle müdahale edildiği takdirde.. (Yani eli
mizde toprağımız yok, hakkımız var.. Sizi kur
tarmaz, tecavüzün şeklini değiştirmez.) O gay
rimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla ol
duğu takdirde içlerinden her hangi birinin mü
racaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı bulun
duğu mahallin kaymakam veya valisi tarafın
dan, aşağıda yazılı hükümler dairesinde, bu te
cavüz ve müdahale defi gayrimenkul zilyedine 
mahallen teslim olunur. 

Zilyedine teslim olunan gayrlimenkule baş
kaları tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tatbikat yapılmaksızın der
hal men edilir.» 

Geliyoruz Türk Kanunu Medenisine.. Mad
de 894.. Muhterem milletvekilleri, bu da Türk 
Anayasasına uygun. Kanunların bir kısmının 
1 nci derecede kuvvet olduğunu, bir kısmının 
2 nci derecede kuvvet olduğunu, bir kısmının 
3 ncü derecede kuvvet olduğunu kabul etmeye 
imkân yok. Kanun fikri, eğer Anayasaya uy
gunsa, hangi kanun olursa olsun, aynı kuvvet-
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le tatbik edilecek. Bakıyoruz Medeni kanuna, 
«Zilyed, bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuv
vet kullanarak defetmek hakkını haizdir.» Ya
ni birtakım kimselerin kendilerinde hak farze-
dip birtakım yerleri işgal etmeleri hakkı yok 
da, zilyedin tecavüzü defetmek hakkı var. Türk 
kanunları bunlar.. 

Şimdi donelim.. Ne deniyor, bunun tahlilini 
yapalım. Toprak reformunu yer yer kendisi ger
çekleştirmeye başlamış halk. Böyle bir hak Türk 
Anayasası ile kimseye tanınmamış. Türk Anaya
sası kimseye zorla hak alma yetkisini tanımıyor, 
şayet hakkı olsa bile. Türk Anayasası kimseye 
toprak reformu yapma hakkını tanımıyor. Bu 
hakkı siz ne salâhiyetle, hangi yetki ile, hangi 
düşünce ille birtakım kimselere bu kürsüden 
Türkiye radyoları ile havale ediyorsunuz? (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Nasıl yapıyorsunuz? Anamuhalefet partisi bu 
kanunları eğer beğenmiyorsa kanun teklif etme 
hakları vardır. Bu kanunların hepsinin iptalini 
istiyebilir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Mecliste. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — İktidar olduğu zaman bu kanunların 
hepsini kaldırır, der ki; her şey serbest, herkes 
istediği yerde otursun, kalksın, ne işi varsa gör
sün, ev serbest, dükkân serbest, tarla serbest, 
bağ serbest, bahçe serbest.. Bunu dersiniz. (A. P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Mesele buraya gelir. Ben onun için huzuru
nuzdayım. Ben şimdi şu andan itibaren, yarın 
sabah Türkiye'de üzerimize mevdu âmme niza
mını nasıl koruyacağımızı düşünüyorum. Her bi
riniz, her vatandaş mülkümü koruyun, kişi em
niyetimi sağlayın, can emniyetimi sağlayın, diye 
bize geldiği zaman size mi havale edeceğiz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Seni Robert 
Kolej talebesi seni.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu gibi gö
rüşmeler belki birçok yerlerde yapılabilir de; bu 
kürsünün hürriyetine hiçbir şey getirmek iste
miyorum, ama bu kürsüden yapıldığı takdirde 
bir tenakuzun içinde olursunuz. Tenakuz şudur : 
Kanun yapıyorsunuz Türkiye Cumhuriyetinin 
yasama organı olarak; bu kanunları görev ola
rak tatbik edin diye bize veriyorsunuz. Ondan 
sonra bu kürsüye çıkıyorsunuz, halka bu kanun

lara karşı gelmelerini söylüyorsunuz, bu kanun
lara karşı gelinmesini teşvik ediyorsunuz... Bir
takım aklıselim bu sözlere bakmıyacaktır. Türk 
halkı hakkı hukuku bilir. Kendi hakkı olmıyan 
hiçbir şeyde gözü yoktur. Fakirdir, muzdariptir, 
ihtiyaç içindedir, ama bunların hepsinden, bun
ların çok daha üstünde değeri bulunan bir hak 
mefhumuna bağlıdır. (A. P. sıralarından alkış
lar, «bravo» sesleri) Ne zannediliyor; Türkiye 
böyle kendi başına mı duruyor? 

Muhterem milletvekilleri; bu kürsüden hal
in kanunllan tanımamaya teşvik edemezsiniz. Bu 
olamaz. Bu, akim alacağı iş değil. Kanun getiri
lebilir, kanun üzerinde durulabilir, ama jandar
mayı tanımıyacak. Jandarma kimin jandarması? 
Devletin jandarması. Polisi tanımıyacak, kanun 
tatbikçisini tanımıyacak. Bu, otoritenin sıfıra in
dirilmesidir. 

Anayasa var, Anayasa herkesi bağlıyor. Ana
yasa hükümleri; yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlannı ve kişileri bağlıyan 
temel hukuk kararllandır. 11 nci madde; hakla-
nn özüne dokunulamaz. 14 ncü madde; kişi do
kunulmazlığını sağlıyor. 30 ncu madde; kişi gü
venliğini sağlıyor. 31 nci madde; hak arama hür
riyetini getirmiş, 36 nci madde; mülkiyeti, mül
kiyet hakkını getirmiş. 

Peki, aleni, açık, vâsıh bir şekilde Türk Ana
yasasında mülkiyetin, Türk vatandaşının hakkı 
olduğu yazılı da niçin bunun ihlâlinin haklı ol
duğu yazıllı değil? Acaba anamuhalefetin sayın 
sözcüsü kendi söylediğinin Anayasa tadili mâ
nasına geleceğini mi zannediyor? (C. H. P. sıra-
lanndan gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham edeceğim, hatibin sö
zünü kesmeyiniz efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Madde 36.... 

Muhterem milletvekilleri; gecenin bu saatin
de bana bunlan söyleten sebep, taşıdığımız me
suliyettir. Yoksa gecenin bu saatinde meseleyi 
poflemiğe dökmek istesem, sizin söylediğinize de, 
başkalarının söylediğine de sabaha kadar cevap 
veririm. Onun için müsaade edin söylemek iste
diğim şeyleri söyliyeyim. Sayın Bölükbaşı sıra
dadır, kendisini gecenin yarısından sonraya bı
rakmak istemem, onun için. 

Madde 36; herkes mülkiyet ve miras haklan-
na sahiptir. Bu neye cari? Toprağa da cari, eve 
de cari, bağa da cari, bahçeye de cari, dükkâna 
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da cari, elbiseye de cari, her şeye cari. Ne olur 
aziz vatandaşlarım; yapmayınız bunu, yapmayı
nız, kanunsuzluğu teşvik etmeyiniz. Kanunlar 
Cumhuriyetin kanunlarıdır. Kanunları tatbik 
eden Cumhuriyetin zabıtasıdır, Cumhuriyetin 
adliyesidir, Cumhuriyetin idaresidir. Ne çıka
caktır anarşiden? Hiçbir şey çıkmaz. Milleti bir
birine boğazlatırsınız, milleti birbirine boğazla
tırsınız. 50 sene, 100 sene, 200 sene unutulmıya-
cak nizalar açılır. 

Türk halkı toprak üzerinde çok hassastır. 
Türk halkı toprağa his ile bağlıdır ve sizin söy
lediğiniz gibi Türkiye'nin her tarafı ağalarla 
örülü de vatandaş bunun elinde esir değildir. 
Bunların hepsi hayalî şeylerdir. Bunlar Türki
ye'yi bilmemekten doğuyor. Türkiye'yi bilseniz 
bu şekilde konuşmazsınız. Biz, Türk vatandaşı
nın haklarını müdafaa ediyoruz. Topraksızın 
hakkını da müdafaa edeceğiz, toprak sahibinin 
hakkını da müdafaa edeceğiz. Evsizinkini de 
edeceğiz, ev sahibininkmi de edeceğiz. Neden 
edeceğiz, biliyor musunuz? Türk kanunlan öyle 
vaz'etmiş de ondan, bir. 

İkincisi; topraksız vatandaşı toprak sahibi 
yaptığınız zaman onu nasıl koruyacaksınız? Yi
ne ,yan yarıya topraksızlar çıkacak, onlara kar
şı nasıl koruyacaksınız! Evsiz vatandaşı ev sa
hibi yaptığınız zaman yeni yeni evsiz vatandaş
lar çıkacak, onları nasıl koruyacaksınız? Bu ora
ya gider, bu oraya gider; onun içindir ki, her
kesin söylediğini bilerek konuşması lâzımdır. 
Bir şeyin sebebi haklı ise, acaba o şey sizi suç iş
lemeye sevk edebilir mi? Suç sayılan bir şeyi iste
meye sizi sevk edebilir mi? Sevk edemez. Ana
yasa da, kanunlar da suçu himaye etmez. Türk 
vatandaşına suç işleteceksiniz, canını yaktıra
caksınız, mahkeme mahkeme süründüreceksiniz, 
masum Türk vatandaşını bu yollara itmeye hak
kınız yok. 

Türk Anayasası gösteri hürriyetini tanımış, 
ama saldırısız tanımış, silâhsız tanımış. Acaba, 
bu beyanınız ile Türk vatandaşına saldırı hürri
yeti mi, tanıyorsunuz? Bunu sadece Türk vatan
daşının topraksızına tanırsınız da, topraklısına 
tanımazsınız, evsizine tanırsınız da evlisine tanı
mazsınız, şu fikirde olanlara tanırsınız da bu fi
kirde olanlara tanımazsınız; böyle şey olmaz. 
Bu, yine Türk Anayasasına aykırıdır, çünkü 
Türk Anayasası sınıf imtiyazı tanımıyor. Onun 

içindir ki, bizim burada korumaya çalıştığımız 
vatandaş, Adalet Partisine mensup vatandaş de
ğildir. Topraksız yine olur, işin açığı. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz, burada hangi partiye mensup olursa ol
sun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türk 
Anayasası ve Türk kanunları nezdindeki huku
kunu koruyoruz. Vazifemizdir, korumaya da de
vam edeceğiz. 

Gecenin bu saatinde şayet bu beyan ile ka
nunların üstünde doğal kanunların olduğu, ka
nunların hepsinin üstünde Anayasa olduğu, Ana
yasanın da üstünde canının istediğini yapma 
gibi bir durumun mevcudolduğu beyan edilme
seydi, buraya gelip zamanınızı işgal etmezdim. 
Ayrıca, yasama organını bu şekilde yaptığı ka
nunları tanımama gibi bir durumun içine düş
müş gördüğüm için buraya geldim. Ayrıca da, 
nizamı korumakla mükellef olarak, bu beyanları 
yapmaya devam ederseniz memleketi anarşiye 
sürüklersiniz, demeye geldim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millet Partisi Sözcü
sü Sayın Osman Bölükbaşı'nm, buyurun efen
dim. (M. P. sıralarında alkışlar) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA-
ŞI (Ankara) — Muhterem milletvekilleri; esas 
mâruzâtıma geçmeden evvel Sayın Başbakanın 
konuşmasını icabettiren konu üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Millet Partisi, siyasi partilerin, meşruiyetin 
bittiği yerde bitmesi icabettiği inancını taşıyan 
bir partidir. (Millet Partisi sıralarından alkış
lar) 

Yalnız, kanunlara saygı telkin etmek için bu
rada bir hayli gayret sarf eden Sayın Başbakana 
bir tarihî fıkrayı hatırlatmak isterim. Vaktiyle 
Mehmet Ali Paşanın bir yaveri bir kadının ırzı
na taarruz etmiş. Mahkeme kendisini idama 
mahkûm etmiş, Yaver olan albay asılırken, Meh
met Ali Paşa ağlamaya başlamış. Efendimiz, çok 
üzülüyorsanız, bırakalım, demişler. Kendi yap
tığım kanunu kendim çiğnersem, kimseye, ka
nuna itaat et, diyemem. Asınız, kanunun emri 
odur, gönül benimdir, ben de ağlarım, karışma
yınız, demiş. 

Sayın Başbakan kanunlara saygı telkin et
mek için burada gayret sarf ederken kendileri-
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nin kanuna ne kadar saygılı olduklarını da bi
raz düşünülürse memleket için hayırlı olacak. 
(Muhalefet sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri; bütün Devlet 
faaliyetlerinin ve onlarını ilham kaynağı olan 
zihniyetin gözden geçirildiği, hal ve âtiye ait 
düşünce ve temennilerin ortaya konduğu, bir 
murakabe ve karşılıklı aydınlanma vasıtası 
olan bütçe müzakerelerinin başında, bâzı te
mel meseleler üzerinde bir kere daha durmak, 
temenni ve endişelerimizi Yüce Meclis önünde 
belirtmek zaruretini Millet Partisi olarak his
setmiş bulunuyoruz. 

Bütçe ile alâkalı teknik teferruat ve ikin
ci derecedeki meseleler hakkında görüşleri
miz ayrıca başka bir arkadaşımız tarafından 
Yüce Heyetinize arz edilecektir. 

Yıllardan beri devam eden ve samimî uyar
malarımızı dile getiren gayretlerimiz, bâzı ha
yati konularda iktidarla Millet Partisi arasın
daki farklı görüşleri uzlaştırıcı bir neticeye 
bizi götürmüş olsaydı, konuya şüphesiz tek
rar dönmek lüzumunu hissetmezdik. 

Tâbir caizse bugünkü konuşmamızda, Mil
let Partisi olarak demokratik rejimin ve Dev
let idaresinin farz mertebesinde olan konuları 
üzerinde duracağız, sünnet mertebesinde olan 
meseleleri başka bir konuşmanın mevzuu ya
kacağız. 

Muhterem milletvekilleri; Türk Milletinin 
çok imanlı, ahlâklı bir evlâdı olan ve istiklâl 
Marşımızın şairi bulunan merhum Mehmet 
Akif'in, «Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, 
hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?» diyen 
sözlerinin ihtiva ettiği büyük gerçek bugünkü 
mâruzâtımızın başlıca ilham kaynağı olacak
tır. 

Bulunduğu yere, günlük çıkarlara ve yarına 
ait menfaat ve ikbal hesaplarına göre fikir ve 
üslûp değiştirmiyen, devirler boyunca hakk\ 
savunmayı ve halka hizmeti bir nevi ibadet 
sayan gerçek milliyetçi ve vatansever bir par
ti olarak Millet Partisinin dile getireceği acı 
gerçekleri iktidarın, «Dost acı söyler» Atalar 
sözüne uygun olarak değerlendirecek ve dün 
gırtlağına sarılıp bugün yârân geçinenlerin. 
davranışlarından daha hayırlı sayacak bir id
rake kavuşması en halisane temennimizdir. 
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Muhterem milletvekilleri; bu konuşmamız, 
tarihî gerçekeri olduğu kadar, yarına ait en
dişelerimizi de dile getirecek ve bugünkü ikti

darın, demokrasi, hukuk devleti ve millî hâ
kimiyet konularında taşıdığı zararlı, tehlikeli 
ve demokrasi dünyası için çoktan modası geç
miş zihniyeti, Anayasayı kötüleme ve bu yol
dan Türk Milletini bir kere daha aldatarak 
oy temin etme niyet ve tasavvurunu da ortaya 
koyacaktır. 

Bunları belirtmeden ve olayların tahliline 
geçmeden evvel, Millet Partisinin tarihe mal 
olmuş ve millî vicdanda tescil edilmiş şerefli 
hüviyetini kısaca hatırlatmak ve onun ışığını 
bundan sonraki maruzatımızın üzerine tutmak 
herhadde faydalı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Türk Milletinin 
çok imanlı, çok ahlâklı ve faziletli büyük bir ev
lâdı olan merhum Mareşal Fevzi Çakmak ve ar
kadaşlarının emellerini temsil eden Millet Par
tisi, bugünkü Anayasamıza temel olan fikir ve 
müesseseleri, bunlardan habersiz gözüken par
tilere karşı yıllarca devam eden çileli bir mü
cadele ile savunmuş ve nihayet bunların, yeni 
Anayasa ile Devlete temeli olduğunu görmek 
bahtiyarlığına erişmiş bir partidir. 

Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'm Türk 
Milleti için zararlı olabilecek fikir.ve müesse
seleri kurduğu partinin programına alamıya-
cağı herkesin tereddütsüzce kabul edebileceği 
bir gerçek ve bugünkü iktidarın, Mareşal Çak-
mak'ın bağlı olduğu fikir ve müesseselerle do
nanmış ve taçlanmış bulunan Anayasamızı kö
tüleme politikasının mesnetsizliğini ortaya ko
yacak bir delil ve hüccettir. 

Bugün, her devirde savunduğu fikir ve 
müesseseleri yeni Anayasa ile Devlete temel 
yapmış olan Millet Partisinin demokrasi, hukuk 
devleti ve millî hâkimiyet prensiplerine yü
rekten bağlılığı onun gözü kapalı muarızları
nın dahi kabul ve teslime mecbur oldukları bir 
gerçektir. 

Geçmişi bugünkü sözlerine kefil oîmıyan-
lara inanmanın, büyük bir hata olacağı da şüp
hesiz herkesin kolaylıkla kabul edeceği bir key
fiyettir. Tatlı sözlere değil, bu sözlere inanç de
recesini ortaya koyan geçmişteki davranışla
ra itibar etmek icabettiği yine herkesin benim-
siyebileceği bir selâmet kaidesidir ve aldan
mayı önliyecek en tesirli bir vasıtadır. 
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Millet Partisinin bugünkü maruzatının, bu 
tarihî ve mantıki gerçeğin ışığı altında değerlen
dirileceğini ve Millet Partisinin millî iradeye, 
demokrasi prensiplerine, bu konunun manevi 
karaborsacıları gibi sözde değil, yürekten bağ
lı olduğunun kabul ve tasdik edileceğini ve acı 
da olsa, gerçekleri tahammülle karşılamanın 
demokrasinin en basit bir ilkesi olduğunun 
unutulmıyacağını ümidetmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bir kere daha ifade edelim ki, demokratik 

rejim Türkiye'mizde henüz sağlam temeller 
üzerine oturmamış ve bütün vicdanlarda temi
nat ve müeyyidesini bulamamıştır. Çünkü, de
mokrasinin bir fazilet, ahlâk ve feragat rejimi 
olduğu, bizzat demokrasiye sahip çıkar gözü
kenlerin ve onu temsil edenlerin birçoklarının 
dilleriyle ifade ve fakat maalesef kalpleriyle 
ve fiilleriyle tasdik etmedikleri bir acı gerçek 
olmakta devam edegelmektedir. 

Millet Partisi, demokrasiyi anlayışta ve 
memleket şartlarını takdirde bugünkü ikti-
tidarla uzlaşmaz bir ihtilâf halindedir, iktida
rın demokratik rejimi gerçek mahiyetiyle 
kavrayıp benimsemiyenlerin ve bu sebeple 
onu tehdideden tehlike kaynaklarının başın 
da geldiği inancındadır. Bu acı hükmümü
zün nedenleri ileride yeri geldikçe Yüce Mec
lisin ve büyük Türk milletinin takdirlerine ar s 
olunacaktır. 

Bugünkü iktidar, demokrasiyi yolu sandık
tan geçen, sandığa nasıl girdiği hususu üze
rinde duraııyan, sandıktan çıkanların her şeyi 
yapmaya kaadir ve her türlü hata ve günahtan 
münezzeh olduğu şeklinde sakat bir telâkki
nin ve millî irade felsefesinin tehlikeli bir tem
silcisidir. Geçmişte denenmiş ve iflâs etmiş 
metotların kötü bir taklitçisi, hâdiselerden 
gerekli ibret dersini almaktan uzak bir siyasi 
gaflet ve dalâletin pervasız yolcusudur. 

Bir taraftan demokratik rejimin hiçbir teh
likeye ve buhrana mâruz kalmıyacak şekilde 
yerleştiği iddiasını, aklı selimin ve tarihin 
ibret sesini kendisine duyurmak istiyenlere 
karşı bir pervasızlık ve cesaret nümayişi için
de her vesile ile tekrar eden ve bu rejimin ku
rulması, yaşaması ve kendisinden beklenen mey-
valan verebilmesi için birer mütearife ha
linde, Garp âleminin, medeni dünyanın tes-
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bit ettiği hususlardan tamamiyle tegafül eden 
bir zihniyetle, herkese ve her mâkul tavsiyeye 
meydan okuyan iktidar, bu davranışlarının 
bir gaflet ve inançsızlığın ifadesi olduğunu 
gösterir şekilde, kendisine ve demokratik re
jime özel muhafızlar ve koruyucu şahsiyetler 
aramak dalâletinde olduğunu da davranışla-
riyle ortaya koymaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı, bizzat kendisi ve 
demokratik rejimi koruyacak gerçek kuvve
tin, üniformalı veya üniformasız muayyen şa
hısların dostluğunda veya tatmininde değil, 
başta Anayasa olmak üzere, kanunların ve 
ahlâki esasların çizdiği meşruiyete saygılı 
olmakta ve milleti memnun edecek faziletli 
ve liyakatli icraatında bulunduğunu idrak et
miş olmaktan maalesef çok uzaktır. 

Derhal ifade edelim ki, Parlâmentoda ço
ğunlukta bulunan Adalet Partisinin, kendi 
bünyesinde Devlete başolacak bir kimse çıka
racak yerde, demokratik hayat için tehlikeli 
bir bid'at olan bir yola gitmiş olması, muayyen 
kimselerin şahsında bir teminat ve sigorta ara
masının ifade ettiği mâna, kendisine güven
sizliğin ve inançsızlığın milletçe bilinen hüzün 
ve hayret uyandırıcı bir örneği ve şu ana 
kadar söylediklerimizi tek başına doğrulamaya 
yetecek bir delildir. 

Böyle davranışlarda demokratik rejim için 
teminat ariyan bir iktidarın her vesile ile or
taya koyduğu inançsızlığını ve yüreksizliğini 
bir tarafa bırakarak, zaman zaman millî irade 
adına cesaret nümayişlerinde bulunmasını, 
korkudan türkü söyliyenlerin durumuna düş
mesini hatırlatır şekilde bütçenin Cumhuriyet 
Senatosundaki müzakeresi esnasında Konten
jan Senatörü emekli bir generalin ileri sür
düğü mütalâaları, fırsatı ganimet bilen ve bir 
bardak suda fırtına yaratmaya niyetli bir insan 
zihniyetiyle ve Saayın Başbakanın diliyle, ele 
almasını ve kimsenin savunmasına ihtiyaç his-
etmiyen ve bir taarruza uğramadığı da mey
danda olan ordu müessesesini koruyucu bir 
melek edasiyle sıyanete kalkışmasını ve orduyu 
spekülâsyonların sözde mevzuu olmaktan çı
karmak için ileri sürdüğü mütalâalarla, onu 
yeni spekülâsyonların ve tahriklerin konusu ha
line getirmesini ve 27 Mayıs İnkılâbı ve onu 
yapan kuvvet hakkında, herkesin bildiği gerçek 
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düşüncelerini bu suretle örtmeye kalkışmaya 
özenmesini hayret ve ibretle müşahede ettiği
mizi derhal ifade etmekten kendimizi alıkoya-
mıyacağız. 

İktidarın, bu vesile ile takındığı tavrı «Ay
ranı yok içmeye, fesleğen takar yaşmağa» di
yen Atalar sözünün yeni bir ibret verici bir 
tezahürü saymamak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; iktidara hâkim 
olan zihniyeti ve demokrasi telâkkisini, hâdi
selerin ve gerçeklerin şahadetiyle ortaya koydu
ğumuz zaman, Devlet hayatinin bir tahlili 
mahiyetinde olan bütçe müzakerelerinin ha
kiki hedefine ulaşılmış ve icraat adı altında sı
ralanan ve miletten vergi alan ve onu içe ve 
dışa karşı milyarlarca lira borç altına so
kan ve her iktidarın yapması tabiî bulunan 
birtakım işleri harikulade şeyler ve birer mucize 
olarak gösteren iddiaların gerçek değeri ve ma
hiyeti anlaşılmış ve Türk milletinin kaderine sa
hip çıkma yolu açılmış veya gösterilmiş olacak
tır. Bütçe müzakerelerinde asıl önemli olan hu
sus da kanaatimizce bu olmalıdır. 

Bütçe müzakerelerinin hedefi, iktidar mev
kiinde bulunanlara, verdiği vergilerin ve kendi
si adına yapılan borçlanmaların karşılıklı ola
rak millete ne verilmiş bulunduğunu hesabet-
mek, verdiği ile aldığı arasındaki israf ve suuis-
timal farkını ölçmek durumunda bulunmıyan 
vatandaşlan birtakım rakamlann sihirli tesirine 
tabi tutmak değildir. «Eserlere eser katıyoruz» 
övünmesinin örttüğü acı gerçekleri ortaya koy
mak imkânını vermiyen rakam kalabalığına ve 
birtakım işler listesine başvurmak değildir. 

Bir iktidarın taşıdığı zihniyet ve bağlan
dığı temel fikirler, onun icraatının ve övünme
lerinin gerçek mehenk taşı ve şifre anahtarı
dır. 

Millet Partisi, bu zihniyet ve şifre anahta 
nnı tesbit ve teşhir etmeyi millî görevlerinin 
başında saymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Hâdiselerin tahliline ve iktidarın «Binmişim 
bir âlemete, gidiyorum kıyamete» diyen meş
hur sözü hatırlatan zihniyetini tesbit ve tahlile 
girişmeden evvel, Millet Partisi, vatandaşlar 
için bir ibret tablosu olan ve 27 Mayıs İhtilâline 
sürüklenmemizin ve onun ihtilâtlanndan millet 
olarak hâlâ kurtulamamış bulunmamızın sebebi

ni teşkil eden bir siyaset felsefesini ve onun 
mahsulü olan bâzı rakamlan Türk Milletine 
hatırlatmayı görev saymaktadır. 

Demokrasiyi soysuzlaştıran ve hattâ onu ve 
geri kalmış milletleri felâkete sürükliyen belli 
başlı sebeplerden biri de sefalet ve cehaletin sö
mürülmesidir. 

Her şeyi Devletten bekliyen yoksul kütlele
rin yaşadığı geri kalmış memleketlerde, inanç
sız iktidarlar, millet parasiyle yaptıkları işleri 
bir lütuf gibi gösterirler, demokrasiyi ve hür
riyetleri geniş ölçüde kâğıt üzerinde bırakmaya 
mahkûm ederler. 

Böyle iktidarlar, suiistimalleri, vurgunları, 
israfları ve ihmalleri vatan ölçüsünde tesbit, 
milletten alınanlarla millete verilenler arasında
ki farkı ölçmek imkânını bulamıyan vatandaş
lara kendilerini mucizeler yaratan, iş basından 
uzsıJklaştırılmalanndan memleket için felâketler 
donabilecek müstesna ve gökten zenbille indi
rilmiş varlıklar olarak gösterirler. 

Muhalefetin, memlekete fikir ve tenkidleriy-
le hizmet edebileceğini, halkın ihtiyaçlarını kar-
sılıyacak icraat yapmak imkânından mahiyet
leri icabı mahrum olduklannı, yol, baraj, köp
rü, fabrika ve sair işleri yapamıyacaklarını ve 
kendileri muhalefette iken böyle şeyler yapma
mış olduklarını unutarak «tsıöz devri geçti, mil
let is istiyor» gibi fikirsiz ve inançsız beyanlar
la halkı muhalefetten soğutmaya çalışırlar. 

Adalet Partisi iktidarının aynen benimsediği 
bu sakat görüsü vaktiyle temsil edenlerin, 
27 Mavıs 1960 İnkilâbından evvel Türk Mille
tini dünyaya borçlandırarak yaptıkları islerin 
değerini vatandaşların kavramaları için bâzı ra
kamları bir örnek olarak açıklamak isteriz. 

Değirmenin şöyle veya böyle döndüğünü gö
ren ve fakat suyunun nereden geldiğini kesti-
remiyen bâzı vatandaşlar, vaktiyle bir sihirli ve 
nimetli bir devre kavuştuklarını sanmışlardı. 

Dünya şartlarının eseri olan büyük dış yar
dımlar, yapılan borçlar ve milletten alman mil
yarlık vergilerle meydana getirilen maddi eser
ler onlar için bir hizmet mucizesi idi. 

Böyle zararlı bir mucizeye inanmış olanları 
uyarmak için vereceğimiz rakamlar, Adalet Parti
si devrinin övünmelerini de kavramıya yetecek 
bir mehenk taşı olacaktır. 
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Sayın Demirel'in imzasını taşıyan İkinci Beş 
Yıllık Plândaki resmî rakamlara göre, 27 Ma
yıs ihtilâlinden evvelki devrede harice yapılan 
borçların 1962 ile 1966 yılları arasındaki beş 
yıllık zaman içinde ödediğimiz faizleri 158 mil
yon dolardır. 

Her doların gerçek değeri bugün en az 15 
lira olarak hesaplanmak icabeder. 

Aynı beş yıllık dönemde ödenen borç taksiti 
de 631 milyon dolardır, 

Demek ki Türk Milleti İhtilâlden evvelki 
devrede, hariçten alman borç paralar için 1962 
ile 1966 arasındaki beş yıllık zaman içinde faiz 
ve taksit olarak 789 milyon dolar ödemiştir. Da
ha »diyeceğimiz milyarlık borçlarımız vardır. 

Sayın Demirel devrinin giriştiği borçlar üze
rinde şimdilik durmıyacağız. 

1962 ile 1966 arasındaki beş yıllık devrede 
ödediğimiz bu faiz ve borç taksitleri ile neler 
yapılabileceğini birkaç misalle zihinlerde can
landırmak isteriz. 

Bir doların gerçek değerini 15 lira değil de 
en düşük değer olarak 10 Türk lirası hesap etsek 
bile, beş yılda ödenen borç, faiz ve taksitleriyle 
(50) milvon liraya mal olacak fabrikalardan en 
az 160 fabrika, (20) milyon liraya mal olacak 
fabrikalardan en az 400 fabrika, (10) milyon li
raya yapılacak fabrikalardan en az 800 fabrika 
yapılabilir. 

1962 ile 1966 arasındaki bes yıllık devrede 
yalnız borç faizi olarak ödediğimiz 158 milvon 
dolarla, beher iki bin dolardan, orta çapta 
79 000 aded traktör ithal edilebilir. 

Zikrettiğimiz bu rakamları ve diğer borçları 
bilemiyecek, bu hesapları yapamıyacak, vurdun, 
israf ve ihmalin neye mal olduğunu ketstiremiye-
cek durumda olan vatandaşların karsısında, mu
cizevi bir kalkınma kahramanı gibi eserlerden ve 
işlerden bahsedilebilir. 

Şimdi ağır şartlarla kalkınmak için aldığı
mız paraların hemen hepsi eski borçların faiz 
ve taksitlerine «"itmektedir. 

Bu suretle Türkiye'nin durumu, «maksat kâr 
değil, dostlar alış - verişte görsün» diyen ata
lar sözünü hatırlatmaktadır. 

Devleti, Adalet Partisi partizan ve yaranla
rının arpalığı haline getiren, bizden olan cen
netlik. binden oîmıyan cehennemlik diyen bir 
partizanlıkla malûl bu devrin gerçek muhase

besi, bir gün müsait şartlar altında yapıldığı 
zaman, şimdiki övünmelerin bir efsane olduğu 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Milletten alınan yüz kuruşun, gerçekten kaç 
kuruşunun millete ciddî hizmet yolunda sarf 
edildiğini, bu devrin faziletsizliklerini, liyakât-
sızlıklarmı, israf ve ihmallerini hesap edemiyen 
vatandaşlar da o zaman anlıyacaklardır. 
Ne çare ki tavşan yamaca geçtiği için, o zaman 
söyliyecekleri eyvah sözü para etmiyecek ve 
milletçe uğranılan büyük zararları telâfiye yet-
miyecektir. 

Konuşmamızın ilerideki kısımlarında verece
ğimiz örnekler bu iddialarımızın, kimsenin inkâr 
edemiyeceği gerçeklere dayandığını ortaya koya
caktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bâzı hususları böylece belirttikten sonra esas 

konumuza dönüyoruz. 
Adalet Partisi iktidarı, icraat ve davranışla-

riyle, gerçek demokrasiye inanmadığını ve onu 
tehdideden tehlikelerin başlıca kaynağı oldu
ğunu ortaya koymuştur. 

Adalet Partisi, vatandaşı, muhalefete rey 
verdiği takdirde, şahsının ve hattâ beldesinin ve 
bölgesinin tecziye edileceği tehdidi altmda bu
lunduran, seçilmek ve dilediğini seçmek imkân
larından, toplanma, cemiyet kurma, söz ve fikir 
hürriyetleri gibi tabiî haklarından, adaleti istik
lalinden, hâkimi teminatından ve üniversite gibi 
kuruluşları muhtariyetinden, Devlet memurunu 
emniyetten, milletvekillerini Anayasa ile sağla
nan haklarından ve masuniyetinden, matbuatı 
her türlü tenkid, murakabe ve hattâ haberleşme 
hürriyetinden mahrum bırakan bir devrin, bir 
zirniyetin daha doğrusu bir millî irade dikta
törlüğünün özlemi içindedir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Denenmiş, deneyenlere ve memlekete hayır 
getirmediği anlaşılmış böyle bir siyasi telâkkinin 
temsilcisidir. Çoğunluğun her şeyi yapmaya kaa-
dir olduğu şeklinde mahkûm edilmiş sakat bir 
düşüncenin demokrasi adına savunucusudur. 

Bu sebepledir ki, iktidarın keyfini kanun ha
line getirmesine engel olan, onu hukuka saygı 
göstermeye mecbur eden bugünkü Anayasa dü
deninden ve Anayasanın acı ve tarihi tecrübe
lerden ilham alarak kurduğu teminat müessese
lerinden şikâyetçidir. -
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Muhterem milletvekilleri; 
Bugünkü iktidarın, milletçe geçirdiğimiz acı 

tecrübelerden ve demokrasinin, iki kere iki dört 
eder şeklinde, medeni dünyaca kabul edilen 
prensiplerinden tegafül etmesini rejim ve mem
leket için en büyük tehlike kaynağı saymakta
yız. 

İktidara, şu gerçeği hatırlatalım ki, demokra
si, yolu sandıktan geçen basit ve çıplak bir re
jim değildir, bir inanışlar ve teminatlar sistemi
dir. 

27 Mayıs ihtilâlinden evvelki Anayasamız, 
çok büyük tarihî ve siyasi vukuatın ertesinde ya
pılmış, hak ve hürriyeti koruyucu techizatlı ve 
müesseseli bir rejim değil, çok basit ve âdeta 
çıplak denecek kadar sade bir rejim kurmuş olan 
bir Anayasadır. 

Vatandaştan ziyade o zaman yeni kurulan 
Devletin otorite ve merkeziyet ihtiyacım göz 
nünde tutmuş ve ya^ıyan nesilleri mabutlaşan 
bir devlet ve ekseriyet fikrine feda etmiştir. 

Çok partili hayata geçildikten sonra yeter
sizliği anlaşılan ve bizi 27 Mayıs İhtilâline sü-
rükliyen bu Anayasanın hasretini mi Adalet 
Partisi bugün çekmektedir? 

Kararlarını beğenmediği müesseseler yerine 
iktidarların, politikacıların iradesini mi ikame 
etmek, istemektedir, 

Kendisine oy vermiyen Kırşehir gibi vilâ
yetleri ilçe yaparak tecziye etmek ve bütün 
milleti bu yoldan tehdidetmek ve gerçekleri 
haykıran suçsuz milletvekillerini çoğunluk ka-
rariyle zindana gönderecek bir sulh hâkimi ka-
rariyle ve yüz kuruş para cezasiyle iktidara 
namzet ve kendisine rakip partileri kapatacak, 
boğazlıyacak yolu mu açmak istemektedir? 

Millî iradeye ve millî menfaatlere gerçekten 
aykırı düsen, bugünkü Anayasamız değil, ikti
darın bu niyet ve zihniyetidir. 

iktidar, maalesef demokrasiyi, yolu sandık
tan geçen aldatmaya, satınalmaya veya tehdi
de dayanan bir siyasi macera saymaktadır. 

Bâzı bakanlar da dâhil, iktidar sözcü ve pro
pagandacılarının; «adayımıza oy vermezseniz 
Devletten yardım göremezsiniz» diyen ve plân 
ve program devrinde, vaatlerle vicdanlara tu
zak kuran propagandaları, ahlâk ve kanun dışı 
zihniyet ve icraatlarıdır ki, asıl iktidarı Ana

yasa ve demokrasi için bir tehlike kaynağı ha
line getirmektedir. 

Özerk müesseseleri, kendi maksat ve ama
line uygun kararlar vermedikleri için demok
rasi adına suçlayan iktidar, bütün suçlulukla
rın kaynağı olan kendi zihniyet ve davranışla
rını inkâr etmekle, tarihi ve milleti aldatacağını 
sanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktidarın, Devlet idaresine hâkim kıldığı 

zihniyetini teşhis ve teşhir için bâzı tarihî ve 
ilmî gerçekleri hatırlatmakta fayda ummakta
yız, 

Devlet kuvvet ve imkânlarını ellerinde bu
lunduranların, bu kuvvet ve imkâna dayanarak 
millet ve vatandaş haklarına tecavüz ve millî 
hâkimiyet esaslarını açık veya kapalı tedbirler
le ihmal ve ihlâl etmelerine karşı, demokratik 
rejimlerde Anayasalar türlü teminat ve müey
yideler koymuşlardır. 

Tarih boyunca çekilen ıstıraplardan ders 
almış olan milletler, tecavüz ve teaddilerin önü
ne geçmek maksadiyle bu teminat ve müeyyide
leri düşündükleri içindir ki, demokrasi medeni 
âlemce sadece bir seçim meselesi olarak değil, 
bir teminatlar rejimi ve nizamı olarak kabul 
edilmiştir. 

Kanunların da üstünde bâzı prensipler ve 
anahukuk kaideleri vardır ki, bunlara saygı 
gösterilmediği takdirde, bir çoğunluk kanun 
yoliyle hürriyetleri ve hakları çiğnemek husu
sunda, bazan mutlakiyet idarelerinden daha da 
ileriye gidebilirler, azınlıkta olanlar çoğunlu
ğun istibdadı altına düşebilirler. 

Bu sebepledir ki, bağlı olduğumuzu her ve
sile ile belirttiğimiz demokrasi âleminin anlayı
şına göre, azınlığın çoğunluğa tahakkümü ne 
kadar gayrimeşru ise, çoğunluğun da azınlığa 
ait insan haklarına tecavüzü o derece gayri-
meşrudur. 

Hiçbir hudut tanımıyan bir çoğunluk hâki
miyeti, bir başlı istibdadın yerine kaim olmuş 
birkaç yüz başlı bir istibdat olarak telâkki edil
mektedir. Hattâ bir veya birkaç kişinin çekip 
çevirdiği disiplinli, müteassıp ve kötü gelenek
lerin tesiri altında bulunan çıkarcı bir çoğun
luk, bir başlı istibdattan daha da ileri gidebile
ceği için, çok haklı olarak, «Çoğunluğun istib
dadı istibdatların en korkuncudur» hükmü ilmî 
eserlerde yer almıştır. 
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Bütün kudretin bir çoğunluk elinde toplan
masının doğurabileceği korkunç neticeleri ifa
de için Fransız ihtilâli devri siyaset adamların
dan, Sen Jüst'ün vaktiyle Türkiye'de hürriyet 
türküsü söyliyenler tarafından tekrar edilen şu 
sözlerini yeri gelmişken hatırlatmadan geçemi-
yeceğiz. Sen Jüst şöyle diyor : 

«Zalimler, müstebitler saltanat sürmek için 
halkı bölüyorlar. Ey halk hürriyetin saltanat 
sürmesini istiyorsan, sen de iktidarı böl.» 

Eski Anayasamızın istinadettiği kuvvetler 
birliği esası hakkında fikri sorulan merhum 
Profesör Ağaoğlu Ahmet Bey de «Tevhidi kuv-
va, saltanatı ferdiyenin mütekâmil bir şeklidir.» 
diye isabetli bir cevap vermiştir. 

Çoğunluk partisinin vatandaş hak ve hürri
yetlerine, azınlığın insan haklarına ve diğer 
Anayasa prensiplerine el uzatmalını önlemek 
için dört senede bir yapılan ve birçok bakım
lardan şartları iktidarda bulunanlar tarafından 
kendi çıkarlarına göre hazırlanan seçimler, mü
essir bir müeyyide olsaydı, sandıktan çıkanla
rın hata ve günahtan münezzehliğine inanıl-
saydı ve onların fani şahısları bir teminat sa-
yılsaydı birçok medeni milletlerin anayasaların
da, bizdeki Anayasa Mahkemesi gibi teminat 
müesseseleri, özerk kuruluşlar, ihdası yoluna 
gidilmezdi. 

Demokratik hayata bizden çok evvel girmiş, 
ileri memleketler için lüzumlu olan teminat ve 
tedbirler, bizim için evleviyetle lüzumlu sayıl
mak icabeder. 

Unutmamak lâzımdır ki Türkiye, her mâna
da geri kalmış bir memlekettir. 

Bir kere daha belirtelim ki, bizde İngiltere 
ve benzerlerinde olduğu gibi gerçekleri günü 
gününe öğrenmek imkânına kavuşmuş teşki
lâtlı bir halk efkârının asırlık alışkanlıklarla 
bilenmiş tesirli bir baskısı yoktur. 

Türkiye'de yerleşmiş demokrasilerde oldu
ğu gibi hek ve hürriyetlerin koruyucu bir 
ananesi ve devlet teamülü de henüz vücut bul
mamıştır. 

Umumiyetle siyasî geleneklerimiz, hürriyet 
ve demokrasi için bir teminat değil, ancak bir 
tehlike teşkil edebilecek mahiyettedir. 

Bizde iktidar mevkiine gelenler, hemen da
ima icat, tevehhüm ve istismar ettikleri maze

retlerin tahtı üstünde milletin rağmına salta
nat sürmüşlerdir. 

Çok zaman hak ve hürriyetler, sözde kur
tarıcılarının kucağında can vermişlerdir. Geçi
rilen buhran ve ihtilâllerde bu tarihî hakika
tin büyük payı vardır. 

Türk Milleti, asıl siyasî mürtecilerin tasal
lut ve tegallübünden bir türlü kurtulamamış
tı)*. 

Yıllardan beri ifade ettiğimiz bütün bu 
gerçeklere rağmen, Anayasa Mahkemesinden, 
Danıştaydan, Yüksek Seçim Kurulundan ve 
saireden ve bir kelime ile bugünkü teminatlı 
Anayasadan şikâyetçi gözüken iktidara soru
yoruz; bu müesseseleri ortadan kaldırıp, mil
letin seçtiklerine güvenmek lâzımdır vecizesi
nin gölgesinde çoğunluk istibdadını bu mem
lekette tekrar kurmak mı istiyor?. 

Siyasî ihtirasların ve menfaatlerin derya
sında çalkalanan politikaacılar az hata eder 
de, bu deryanın çalkantıları dışında kalması 
çok daha muhtemel olan yüksek hâkimlerden 
kurulmuş heyetler daha mı çok hata eder? 

Bağımsız kaza organlarının kararlarında 
hatalar olduğunu ilerisüren iktidar, iktidar
ların mutlak yetkilerle teçhizi halinde, sızlan
dığı mahzurların daha büyüğünün ve perva

sızının olmıyacağı mı kanaatindedir? 

Anayasa Mahkemesi bulunmadığı için Kır
şehir'i cezalandırıp ilçe yapanların, Abana'yı 
cezalandırıp nahiye yapanların, suçsuz millet
vekillerini seçim arefesinde zindana attıranla
rın, iktidara namzet rakip bir partiyi bir ter
tiple yüz kuruş para cezasiyle kapattıranların 
ve birçok hürriyetleri kilit altına alanların 
yolunu ve sistemini mi beğenmektedir? Bunu 
temin etmek için mi Anayasayı değiştirme po
litikasını açık veya kapalı şekilde kulaklara 
fısıldamaTîtadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet Anayasa hükmüne rağmen mah

keme kararlarını hiçe saymak ve dayandığı 
çoğunluk da bu tutumu davranışı ve oylariyle 
tasvibetmek suretiyle, bu memlekette bütün 
devlet memurlarını korku içinde yaşatmak ve 
partizan bir idare kurmak zihniyet ve sistemi
ni benimsemiştir. Âdeta bir hükümet diktatör-, 
lüğü kurmuştur. Gerçek suçlular sırtlarını da
yadıkları çoğunluk sayesinde «hesabımızı mah-
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kemei kûbrada da verebiliriz» şeklinde gülünç 
nümayişlere girişmek imkânını bulmuşlardır. 
Acaba iktidar, bundan fazlasını mı istemek
tedir? 

iktidarın, taşıdığı tehlikeli zihniyet bu ve 
benzer davranışlariyle ve Anayasayı kötüle
mek için giriştiği sistemli faaliyetle ve halkı 
aldatma ve bu yoldan oy toplama kampanya
sı ile tamamiyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Millet Partisi, her vesile ile Anayasayı kö-
tüliyen ve onu değiştirmek için önümüzdeki 
seçimlerde milletten daha fazla oy istiyen ik
tidarı, er meydanı olan Meclis kürsüsünden 
açık bir hesaplaşmaya ve Anayasa konusunda 
kulaklara fısıldadığı gayrimeşru sözleri, ken
dine güveniyorsa burada tekrar etmeye davet 
etmektedir. (M. P. den alkışlar) 

İktidarın, kaypak güreşeceğinden ve mert
çe bir hesaplaşmaya yanaşmıyacağından emin 
olan Millet Partisi, Türk Milletinin iradesine 
karşı kurulan bir tertip tuzağının üzerine git
meyi ve vatandaşları aydınlatmayı görevleri
nin başında saymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketin içinde bulunduğu maddî ve mâ

nevi şartların kısa bir tablosunu çizmek iste
riz. Adalet Partisi iktidarı, iç ve dış hiçbir ha
yatî meselemizi halletmemiştir. Milletimiz için 
her şeyden evvel bir haysiyet ve beka mesele
si olan Kıbrıs dâvası verimsiz müzakerelerin 
çarkı içinde çürütülmüş, ele geçirilen tarihî fır
satlar heder edilmiştir. 

Türkiye'yi 32 milyona mezar yapabilecek 
Amerikan üslerinin tehlikeli durumu, üç yıllık 
uyarmalarımıza rağmen yeni bir anlaşma ile 
ortadan kaldırılamamıştır. 

Ege sahillerimizin burnu dibinde birgün 
Türk şehirlerini yakmak için jet üsleri kuran, 
Türk toprakları üzerinde Bizans imparatorlu
ğunu ihya etmek Ayasofya'ya çan takmak ha
yal ve hainliğinden vazgeçmiyen sözde mütte
fikimiz Yunanistan karşısında, kendisini uyar
mamıza rağmen suçlu bir sükûtu muhafaza et
miştir. 

Böylece Türkiye'nin herkesin kolaylıkla 
yumruk vurabileceği bir baş olduğu kanaatini 
maalesef dünyada uyandırmıştır. 

Devlet çarkı bir alışkanlıkla ve her gün bi
raz daha bozularak dönmektedir, iktidarın 

ı takibettiği iktisadi ve malî politika, adaletsiz 
I vergiler, zam ve pahalılık, zengini daha zen-
I şin, fakiri daha fakir hale getirmiştir. Evvel-
I ce mevcut adaletsizlikler daha belirli ve daha 
I yaralayıcı hale gelmiştir. 
I Büyük köylü kütlesinin sattığı malların 
I fiyatları genellikle yerinde sayarken satmal-
[ dıkları her şey ateş pahasına çıkmıştır. Pahalı-
I lık yoksulların, dar ve sabit gelirlilerin sırtı-
I na alevden bir gömlek gibi giydirilmiştir. 
I Orman içinde yarı aç yarı tok yaşıyan (9) 
I milyon vatandaştan birçoklarının yastıkları 
I hâlâ başlarının altına koydukları birer kütük 
I parçasıdır. 

iktidar, orman içinde yaşıyan yoksul köy-
I lülerin kalkınması için 1956 da çıkarılan bir 

kanunun bütçeye konmasını emrettiği tahsisa
tı bile bütçeye koymamaktadır. 

I Kısacası iktidar, refah ve saadet vaadiyle al-
I dattığı yoksulleri ciddî tedbirlerle düşünme

miş ve onların cebinden elini bir türlü çıkar-
I mamış ve onları hergün biraz daha sefalet ve 
I mahrumiyete mahkûm etmiştir. 

Millî gelirin arttığından bahseden iktidar 
bu artan gelirin kimlerin cebine gittiğini bir 

I türlü açıklamamış ve yoksulların durumuna 
temastan itina ile kaçınmıştır. 

I Devletin vergisiz idare edilemiyeceğini, yeni 
I keşfedilmiş sihirli bir kalkan gibi kullananlar 

Devletin adaletsiz idare edilemiyeceği gerçeği-
I ni unutmuşlardır. 
I İktidar, «Alma mazlumun ahım, çıkar ahes-
I te aheste» diyen şairin sözlerine muhatabolma-
I ya hak etmiştir. 

İktidar, parasız ve pulsuz bir nimet olan 
herkese eşit ve âdil muamele yapmayı bile Türk 
Milletinden esirgemiştir. Söz verip tutmamayı 
ve sonra en ufak bir sıkıntı duymamayı bir 
Devlet idaresi prensibi haline getirmiştir. Bu
nun en açık örneklerinden biri de Personel Ka
nunu konusunda verilen ve tutulmıyan sözler
dir. 

Bugünkü iktidar devrinde «zengin araba
sını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolun şa
şırır» sözü her zamandan daha fazla söylenir 
olmuştur. 

Partizanlık, adam kayırma, suiistimal, rüş
vet, vurgun, israf ve sorumsuzluk hiçbir devir
le mukayese edilemiyeoek bir dereceyi bulmuş
tur. 
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Köylülerin çoğunluğu 300 lira kredi için 
banka kapılarında beklerken, Türkiyedeki üç 
milyon küçük esnaf ve sanatkâr toplamı 30 
milyara yaklaşan kredilerden % 1,5 civarında 
cılız bir pay alırken, kredi musluğundan bir 
avuç bahtiyarın cebine milyarlar akmakta ve 
bu yoldan da her mahallede bin bir yoksul ya
nında bir milyoner yetiştirme felsefesine Ada
let Partisi iktidarı tam bir sadakat göstermek
tedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda da görüldüğü üze
re, bankalardan ucuz faizle 3 200 000 000 lira 
alan ve bunun kanun ve vicdan ölçülerini aşan 
yüksek faizlerle ihtiyaç sahiplerine veren tefe
ciler ve faizciler hak edilmemiş yüz milyonlar 
ve milyarlar kazanmakta ve bol kredi alanlar 
köylünün mahsulünü vaktinden evvel ucuza 
kapatıp kolay yoldan zengin olmakta devam 
etmiştir. 

Kısacası kredi, soyulana değil, daha ziyade 
soyana verilmektedir. Millî ahlâka bekçilik et
mesi icaibeden iktidar, menfaat ve ikbal temini 
veya vadiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çatısı altında bile kanaat ve haysiyet satınal-
mak bit'atına kuvvet kazandıran davranışla
rını bütün yurt sathına yaymıştır. 

İktidar, demokrasinin her şeyden evvel bir 
ahlâk, fazilet ve feragat rejimi olduğu gerçe
ğini, takibettiği inançsız politika ile kökünden 
kıymak için her türlü gayreti mubah görmüş
tür. Bu yoldaki gayretlerinin en hazin ve kor
kunç bir örneği olarak Kayserinin bir ilçesinde 
ve bir toplantıda «biz şahsi menfaatimizi düşü
nürüz. Bizim menfaatiımiz dinimizin üstünde
dir» diyen bedbahtlar gördüğümüzü derin bir 
teessürle burada ifade etmek isteriz. 

İktidar, siyaset pazarındaki bu kirli alış -
verişleri ise kanaat birliği, vatan ve millete hiz
met gibi gülünç iddiaların gölgesinde gizleme 
marifetine de başvurmuştur. 

Bu yolu açan veya işleten bir iktidarın, bir 
kısım parlâmento üyelerinin bâzı menfaat 
gruplarının işlerini şahsi çıkar karşılığı taki-
bettikleri ve böylece nüfus ticareti yaptıkları 
yolundaki iddiaları suni bir hayretle karşıla
ması, gerçek bir hayretle karşıladığımız bir 
husus olmuştur. 

Böylece hazırladığı maddi ve mânevi ortam
la da iktidar, komünizmin ekmeğine istemiye-
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rek yağ sürmüş, onun gafil müttefiki ve yar
dımcısı olmuştur. 

Zekâ ve kabiliyet sahibi fakir çocuklarını 
tahsil hayatında yokluk ve mahrumiyet içinde 
kıvrandırırken hak edilmemiş bir refah ve sal
tanatı bir avuç vurguncuya sürdürmüş ve bu 
suretle bir kısım yoksul gençlerin kötü cer-
yanlara kapılmasının sorumluluğunu da yük
lenmiştir. 

iktidar, demokrasiyi bir aldatma, icabında 
bir satmalma veya tehdit rejimi haline ge
tirmiş, plân ve program devrinde başvurduğu 
yalancı vaatlerle memleketi mânevi bir Nuh tu
fanına sürüklemiştir. 

Şimdi iktidara soruyoruz. Millete ve de
mokrasiye bir hizmet değil, ancak açık bir iha
net sayılabilecek olan bu ve benzer davranışla
rınızı Anayasa mı emretmektedir? iktidarın 
vebali Anayasanın mı boynunadır? 

İktidar, çoğunluğu sayesinde kalkınma plâ
nını ve bunun uygulanması için lüzumlu parayı 
içine alan bütçesini dilediği gibi çıkarmakta
dır. At da, meydan da kendisinindir. Varsa bir 
liyakati onu göstermek ve memleketi kalkın
dırmak imkânına sahiptir. Onun bunu yapma
sına ne Anayasa, ne de başka bir şey mânidir. 

Yoksul ve geri kalmış bölgelere fabrikalar 
ve diğer yatırımlar yapmak istedi de Anayasa
mı mâni oldu? 

Milletin mânevi temellerini kuvvetlendire
cek tedbirler aldı, memleketin yükselmesinde 
en önemli rolü oynıyacak idealist öğretmenler
le aydın ve gerçek din adamlarına itibar ve re
fah sağlıyacak yola girdi de buna Anayasa mı 
mâni oldu? Şüphesiz böyle birşey yoktur. 

Yeni Anayasamız, millet hayırına yapılabi
lecek hiçbir işe engel değildir. Muhalefet aley
hine Seçim Kanununu bile değiştiren iktidar, 
millet hayırına dilediği kanunu çıkarmak im
kânına her zaman sahiptir. 

Milletimizi maddi ve mânevi sahada yüksel
tebilecek her türlü hayırlı fikir ve müessese
lerle Anayasamız doludur. 

Anayasamız yalnız zulüm ve istibdat kanun
ları çıkarmaya ve geçmişte olduğu gibi millet 
haklarını çiğnemeğe ve hürriyetleri kilit altına 
almaya mânidir. 

Acaba iktidar, keyfini ve kinini kanun ha
line getirmeye Anayasanın mâni olmasından mı 
şikâyetçidir?. 
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Bugünkü Anayasamız, yoksulları, zayıfları 
ve emek sahiplerini koruyacak ve yarınlarını 
güven altına alacak ve bu suretle onları ko
münizm gibi allahsız ve hürriyetsiz rejim, ümit
sizliğin verdiği bir yeis ile sürüklenmekten 
kurtaracak, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
tedbirlerini, bunun için gerekli vergi ve sair re
formları yapmayı ve Türkiye'yi «bir kısım in
sanların yediği ve bir kısım insanların da bak
tığı» felâkete namzet bir memleket olmaktan 
çıkarmayı Devlete görev olarak vermiş, ayrıca 
komünizmi yasaklamış ve böyle partiler varsa 
bunların kapatılmalarını emretmiş, vicdan ve din 
hürriyetini en geniş mânasiyle teminat altına 
almış ve milletin dinî ve mânevi ihtiyaçlarını 
ciddiyetle karşılamayı Devletin başlıca vazife
lerinden saymış bir Anayasadır. 

Anayasanın bu emirlerini yerine getirmiyen, 
Devlet ve millet olarak birliğimizi ve varlığımı
zı tehdideden yıkıcı cereyanlar karşısında tam 
bir acz içinde bulunan, elindeki bütün imkân
lara rağmen bir avuç kızıl çete ile başa çıkamı-
yan bugünkü iktidarın kendi inançsızlığının 
ve liyakatsizliğinin vebalini Anayasaya yükliye-
rek onu kötülemek ve güya iyi iş yapmasına 
onun mâni olduğu iftirasına baş vurmak suretiy
le 1969 seçimlerinde milletten oy isteme politi
kası, demokrasiye inanmıyanların ve milleti al
datmayı bir menfaat mesleki haline getirenlerin 
kurduklan bir tuzak ve başvurdukları çirkin 
ve tehlikeli bir oyundan başka bir şey değildir. 
(M. P. sıralarından alkışlar.) 

(A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir müda
hale) 

Ne söyleseniz cevap vermiyorum. Bütçenin 
sonunda iki saat konuşacağım, o zaman sizi tat
min ederim. 

Bu nevi tertip ve oyunlar, millet sırtından 
türlü yollarla beslediği ve zengin ettiği bir 
avuç dost, yârân ve propagandacısının gayret
leri, aldatılan yoksulların ve bugünkü gidişin 
tehlikelerini kavramış bulunan temiz yürekli 
vatandaşların sandık başında verecekleri ceza
dan ve hazırladıkları akıbetten iktidarı kutar-
maya yetmiyecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugünkü iktidar, bir kere daha ifade edelim 

ki, demokrasiye yürekten inanmamış onu bir al
datma rejimi sayan bir zihniyetin temsilcisidir. 

Kadîm dostumuz merhum Ali Fuat Başgil'-
in de dediği gibi demokrasi her şeyden evvel 
ahlâk, fazilet ve feragat rejimidir. Bu vasıfla
ra sahip temiz insanlar bulunup millet işlerinin 
başına getirilmesiyle ancak meyvesini verebile
cek ve yaşıyabilecek bir rejimdir. 

Böyle temiz insanlar milletin kaderinde hâ
kim olmadıkları takdirde, demokrasi bir hâdise 
kıvılcımı ile infilâka mübeyya bir barut fıçısı 
halinde kalmaya mahkûmdur. 

Demokratik rejime yürekten bağlı olan ve bu 
rejimin yaşamasını yalnız kalkınmamız için bir 
vasıta değil, milletimiz için bir beka meselesi 
sayan Millet Partisi, ilmin ve tarihin bu herkes
çe bilinen hükmünü unutmamasını iktidara bir 
kere daha samimiyetle tavsiye ve kendisini hu-
kiki ve ahlâki meşruiyete herkesten evvel tam 
saygılı olmaya davet eder. 

Bizce rejimin bekası, milletin kurtuluşu an
cak bununla mümkündür. 

Ayak oyunlariyle, palyatif tedbirlerle, mu
ayyen çevreleri ve şahısları tatmin politikasiyle 
bu büyük ilmî ve tarihî gerçek hükümsüz kılına
maz. 

Bu konuşma ile, kendisi, demokratik rejim 
ve memleket için gidilecek selâmet yolunu hulus 
ile gösterdiğimiz iktidar, bize bir cevap lûtfede-
cekse, bunu Sayın Başbakanın mutaden yap
tığı. gibi içtüzük mucibince mukabele edemiye-
çeğimiz bütçe müzakerelerinin sonundaki konuş
maya saklamamasını, konunun önemi ve mertlik 
namına kendisinden rica ederiz. 

Bu ricamıza uyarlarsa, o zaman uzlaşmaz bir 
ihtilâf halinde bulunduğumuz iktidarın mütalâa
larına karşı söyliyeceğimiz çok şeyler olacak ve 
vatandaşlar da karşılıklı iddiaları daha isabetle 
mehenk taşına vurabileceklerdir. 

Kullanacağımız oy ne olursa olsun, bu seneki 
bütçenin ve 1969 yılının Türk milleti için ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, Millet Partisi adına yüksek heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (M. P. sıralarından sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ko-
nuşmıyan gruplar olarak Güven Partisi ve Ada
let Partisi grupları kalmıştır. 

Vaktin gecikmesi sebebiyle bugün saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,40 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 ve 
890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ala öelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Eecai Ergüder 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy yerenler : 289 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 36 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 1155 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzıbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî îsliımyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılma.z 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş, 

Faik Kırbaşlı , 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
ihsan Tombuş 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIK 
Yusuf Azizoğlu 
Mtetin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlıı 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagüm 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yel/tekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli özkaın 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Uetaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Himmet Erdoğmuç 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raçit Hatipoğlu 

Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Giüey 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettîn Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Baçol 
îlyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroglu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanndağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fıraıt 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Kemal Demir 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Kararı 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Tarik Ziya Ekinci 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

IZMlR 
Şeref Bakfik 

Cemal Hakkı Selek 
KARS 

Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Şaban Erik 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

TRABZON 
Ahmet Şeneı 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

[Çekinstrler] 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

[Oya kaülmty anlar] 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbranim Tekin 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (t.) 
Alparslan Ttirkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BtLEClK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Hasan özcarı 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
İbrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

• DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet BiJgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Nihat Pasinli (I.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs (I.) 
Hüseyin Inciıoğlu (I.) 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
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İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan (1.) 
İsmail Çatal.oğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
M. Mustafa Gürpınar 
(t) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Ahcmet Tahtakılıç 
Reçit Ülker 
Aydın Yalçm (1.) 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeei 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Settar tksel 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 

Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanb 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
KIRKLARELİ 

M. Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy (I.) 

[Açık ü[ 

Anıkara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MARDİN 

Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDB 
Mehmet Altınıoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

jelikler] 

i 
2 
1 
1 
1 

Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (1.) 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit v 

Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
49 NCU BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1969 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I | 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) (Da
ğıtma tarihi : 5 .2 .1969) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1162) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1164) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis- j 

I yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Sena*»su 
1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1176) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kajıunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/941) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sa-yısı : 1162) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Sena-

I tosu S. Sayısı : 1168) 
X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

i (Millet Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 
1/942) (Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1169) 

X 7. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumlhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/576; Cum
huriyet ISenatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1171) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Se
natosu 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
; 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 



Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet 
ıSenatosu S. Sayısı : 1166) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; Cumhu
riyet Senatosu S. (Sayısı : 1173) 

X 11. — Hudut ve [Sahiller ISağlık Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna .'dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet ISenatosu 1/945) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 
1170) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Sena
tosu 1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1175) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet ıSenatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; 
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 811; Cumhuriyet ISenatosu S. Sayısı : 
1167) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi l/5>79; Cumhuriyet Sena
tosu 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; 
Cumhuriyet Senatosu !S. Sayısı : 1174) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair1 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet ISenato
su 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) 

V 

İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BîRtNCl G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 

- . .>. . >&< .«<.... 



Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısmda yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1162) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9583 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMA 

İlgi : 22 . 1 . 1969 gün ve 156 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1969 tarihli 34 ncii Birleşiminde 1969 yıllı Bütçe kanunu tasarıs 

dosya ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Not : 
Açık oy metieeBİ : (146) 

Kaibıü 
Ket 

09 
47 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karına Komisyonu 
Esas No. : î/567, C. 8. 1/955 

Karar No. : 158 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1969 tarihli 34 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul ed 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler komisyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüldü 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 1969 yılı bütçesinin; 
a) Cumhuriyet Senatosu kısmının 13.130 ncu maddesinden (35 000) lira, 23.612 nci maddesinden de 
b) Millet Meclisi kısmının 23.612 nci maddesinden (100 000) liranın tenzilini, 
c) Cumhurbaşkanlığı kısmının 12.811 ilâ 16.820 nci maddelerinden sehven yapılamıyan % 5 indirim t 

mesini, 
d) Adalet Bakanlığı kısmının 35.710 ncu madde matlabmın (Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Anka 

dımlaşma Cemiyeti ile, Sınırlı Sorumlu, Adliyeciler Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifine) şeklinde de 
e) Millî Savunma Bakanlığı kısmının 32.100 ncü maddesinden (500 000) lira tenzil edilerek 35.720 n 

mesini ve 35.720 nci madde matlabmın (Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek ve vakıflara yardım) 
f) İçişleri Bakanlığı kısmının 12.590 nci maddesine (6 698 000) liranın eklenmesini, bu ilâvenin 

tenzil edilerek yapılmasını, 
g) Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 14.562 nci maddesinden (1) lira tenzil edilerek yeniden açılan 1 

alınacak besin maddelerinin taşıma, depolama ve verilecek buğdayın un haline getirilmesi ile ilgili gide 
14.598 nci maddesinden (250 000) lira tcnsil edilerek 35.820 nci maddeye eklenmesini, 
15.389 ncu maddenin altına (2 000 000) lirası Keban Baraj bölgesi tarihî anıtlarının değerlendirilip ku 

Doğu Teknik Üniversitesine ödenecektir.) ibaresinin eklenmesini, 
h) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 12.283 ncü maddesinden (93 158) liranın tenzil edile 

12.370 nci maddeye de (5 273) lira olarak eklenmesini, 
14.726 nci maddeden (200 000) lira, 14.756 nsı maddeden de (100 000) lira tenzil edilerek 35.820 nci 

nın eklenmesini, 
i) Bu suretle yapılan ilâveler ve düşüşlerin neticesi olarak, Bütçe Kanununun 1 nci maddesinin (A/l) c 

(A/2) yatırım harcamaları (2 916 397 043) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları (11 654 
(25 696 976 157) lira ödenek verilmiştir, şeklinde değiştirilmesini, 

j) Birinci maddenin bu şekilde deaişiîdige uğraması neticesinde ikinci maddeyi teşkil eden (B) cetvel 
şikliğe tabi tutmaksızm doğrudan doğruya üçüncü maddeye sirayet ettirerek üçüncü maddede görülen (1 

M. Meclisi (S. Sayısı : 80O) 
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lira, bu farkın ise (600. 000 000) lirası iç istikrazla, (599 611 375) lirası da kadro tasarrufları ile karşılanacakt 
k) Bütçe Kanununun 8 nci maddesine bağlı (D) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmında 600 lira ücretli 4 a 

ra ücretli müracaat memuru olarak değiştirilmesini, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında 400 lira ücretli 14 aded lâboratuvar yardımcısı ile 350 lira ücre 

sının hizalarında parantez içinde bulunan (50) ve (51) sıra numaralarının hizmetin 12 ay devamım sağlamak üze 
1) Bütçe Kanununun 16 nci maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin (R/9) tazminatlar kesiminde 395 sayılı Ka 

kıymet muhafızı olarak, diye başlıyan paragrafın 5 nci satırında (Aylıklı memurlarına) ibaresinden sonra (ve i 
lenmesini, 

(R/13) birinci sütunda mevcut 8 nci fıkranın yerine (237 sayılı Kanuna göre kullanılan binek ve makam otol 
(tertipten alınmaz) şeklinde değiştirilmesini, 

m) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı öteden beri mal, hizmet ve personel mübadeles 
tedirler. Bu hizmetler için Bütçe Kanunu ile yapılacak harcamalar birtakım aktarma kanunlarını gerektirmekted 
gecikmelere sebebiyet verdiğinden hizmetler aksamaktadır. Onun için iki dairenin mutabakatı neticesinde bu ka 
Maliye Bakanına yetki verilmesini sağlamak amaoiyle kanun metnine 52 nci madde alarak yeniden ilâve edilen ma 

n) 1969 program uygulamasına dair 6/10999 sayılı Kararname gereğince bâzı Devlet kurum ve Kamu iktisa 
larını Bayındırlık Bakanlığına yaptıracağından icabında kendi bütçelerinde bulunan yapım ödeneklerinin Bayın 
sağlamak amaciyle kanun metnine 53 ncü madde olarak yeniden ilâve edilen maddeyi, 

o) 222 sayılı ilköğretim Kanunundaki ilkokul yapım işleri Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. Bu hususta 
teminen Kanun metnine 54 ncü madde olarak yeniden ilâve edilen maddeyi, 

p) Üç maddenin ilâvesi neticesi olarak yürürlük ve yürütme maddelerinin sıra ile 55 ve 56 nci madde olması 
Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Eskişehir 

M. / . Angı 

İzmir 
1. Crürsan 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Giresun 

Söz hakkım mahfuz 
K. Bosuter 

îzımir 
L. Yurdoğlu 

Söz hakkım baki 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Günıüşaaıe 
S. Ö. San 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Balıkesir 
C. İnhaya 

istanbul 
Muhalifim 

S. Aren 
Manisa 

ö. ŞaJcar 

Çanakkal 
Söz hakkım m 

§. İnan 
îstıaubu 

N. Eroğa 

Muğla 
T. Şahi 

Mğde Bize Trabzon Tralbzon Trabzon 
B. Soy er E. Y. Akçal E. Dikmen ö. L. Hocaoğlu A. R. TJzuner M 

M. Meclisi (S. Sayısı : 800) 



Bütçe Karma 
Komisyonunun kabul ettiği 

987 1 MADDE 1. — Genel Bütçeye giren 
dairelere cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 126 786 034) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 916 647 043) lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (11 653 931 705) lira ki, 
toplam olarak (25 697 364 782) lira 
ödenek verilmiştir. 

987 3 MADDE 3. — ödenekler toplamı 
ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(1 200 000 000) liralık farkın 
(600 000 000) lirası iç istikrazla 
(600 000 000) lirası da kadro tasarruf-
lariyle karşılanacaktır. 

c3 
03 

_ 4 _ 

1969 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirerek 
kabul ettiği 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (11 126 097 409) lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 916 397 043) lira serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 654 481 705) lira ki, toplam olarak 
(25 696 976 157) lira ödenek verilmiştir. 

B 

Ayne 

MADDE 3. — ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki (1 199 611 375) liralık 
farkın (600 000 000) lirası iç istikrazla 
(599 611 375) lirası da kadro tasarruflariyle 
karşılanacaktır. 

Ayne 

MADDE 52. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin bedellerini karşı
lamak maksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve 
maddeleri arasında, varılacak mutabakat üze
rine, karşılıklı olarak aktarma yapmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Ayne 

M. Meclisi (S. Sayım : 800) 



Bütçe Karma 

^ ^ Komisyonunun kabul ettiği 

1001 52 Tasarının 51 nei maddesi 52 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

1001 53 Tasarının 52 nci maddesi 53 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

— 5 — 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirerek 
kabul ettiği 

MADDE 53. — Devlet kurum ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yap
tırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, ha
va meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisler 
ile bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin 
yaptırılması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı 
adına yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel maddeye gelir, diğer taraftan Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinin (A/2) işaretli 
(Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen 
kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 54. — 222 sayılı ilköğretim ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödeneklerin, tesbit olunacak prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarele
rine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkili
dir. 

Bütçe K 

Aynen kabu 

Aynen kabu 

MADDE 55. — Tasarının 52 nci maddesi 
55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tasarının 53 ncü maddesi 
56 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aynen kabu 

Aynen kabu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 800) 
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CUMHURİYET SENATOSU 

S. No. 

8 
8 

8 
12 
12 
13 

13 
13 
13 

13 

Rolüm 

13.000 

13.000 

23.000 

23.000 

Madde 

13.130 

23.612 

ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 
Döşeme ve demirbaş aiımian ve giderleri 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 
Taşıt alımları' 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Bütçe Karma Komisyonumun 
kabul ettiği 

6Ö3 293 

372 590 
175 750 
663 293 

14 589 897 

150 001 
150 001 
150 000 

150 001 
150 002 

Cum 
değ 

MİLLET MECLÎSÎ 

31 23.000 MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞUT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

32 HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 
32 23.612 Taşıt alımları 
32 23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 
32 YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

414 000 
414 000 
100 000 

414 000 
3 115 640 

M. Meclisi (S. Sayısı : 800) 
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Bölüm Madde Ödemeğin' çeşidi 

ADALE? BAKANLIĞI 

Bütçe Kanma Komisyonunun 
(kabul ettiği 

35.710 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Ad
liyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaşma 
Cemiyetine 

Cumlhuriye 
değiştirerek 

Adalet Baikan 
Aûifcâıia Adliy 
murları Yard 
ti ile, Sınırlı, 
ciler TSfeetim 
Kooperatifin» 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
'32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek 

ve valkıflara yardım 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATMAIMALAR 

Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

(Bölümü toplamı 

30 666 000 
126 166 000 
1 276 000 

400 000 

30 666 000 

1 276 000 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

12.590 Mülki idare amirliği tazminatı 
12.710 Temsil ödeneği 

1 
7 €98 000 

M. Meclisi (S. Sayışa : 800) 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Bütçe Karma Komisyonunun 
S. No. Bölüm Madde* , • • - • ödeneğin çeşidi - kabul ettiği 

580 14.000 HİZMET GİDERLERİ 87 928 695 
581 EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

. Kesim toplamı 87 733 088 
'582 14.562 Ulaştırma giderleri 2 375 000 
'582 14.568 Dünya gıda programından alınacak (besin 

maddelerinin taşıma, depolama ve verile
cek buğdayın un haline getirilmesi ile ilgili 
giderler * 

583 14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider
leri * 21 909 375 

591 15.389 Diğer alımlar ve giderleri 
(2 milyon lirası) Keban bölgesi tarihî anıt
larının değerlenıdirilip kurtarılmasında 
sarf edilmek üzere Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine ödenecektir. 

599 14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 87 928 695 
599 CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 2 443 796 871 
609 35.000 SOSYAL TRANSFERLER 23 337 725 
610 DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 

SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR Kesim toplamı 22 742 725 

611 35.820 Demek, birlik, kurma, kuruluş re benzeri 
teşekküllere yardımlar 6 000 000 

611 35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı - 23 337 725 

611 SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 52 162 894 

M. Meclisi (S. Sayısı :. 800) 

Cum 
deği 
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S. No. 

762 
762 

'763 
763 
764 
768 
769 

770 
771 
782 
782 
785 
786 

Bölüm 

14.000 

14.000 

35.000 

Madde 

12.214 

12.283 

12.370 

14.726 
14.756 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Bütçe Karma Komisyonunun 
ödeneğin çeşidi kabul ettiği 

ÜCRETLER Kesim toplamı 186 057 465 
Bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetliler üc
reti 5 749 380 
Sağlık hizmetleri işçi ücreti 915 750 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 31 226 801 
Emekli keseneği karşılıkları 25 026 505 

HİZMET GİDERLERİ 57 726 490 
SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 49 926 988 
Malzeme alım ve giderleri 9 808 294 
Malzeme alım ve giderleri 247 000 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 57 726 490 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 847 769 070 
SOSYAL TRANSFERLER 20 287 500 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR Kesim toplamı 20 287 500 

786 35.820 Dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri 
teşekküllere yardımlar 3 000 000 

787 35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 20 287 500 

787 SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 29 755 805 

M. Meclisi (S. Sayısı : 800) 

Cumhuriyet 
değiştirerek 
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(D) CETVELİ 
MÎLLET MECLİSİ 

Sayfa Sütun Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 

39 
39 
48 
48 

R/9 

R/13 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirer 
kabul ettiği 

Memuriyetin nev'i 

3 Müracaat Memuru 
1 Hademe 65 

— Müracaat Memuru 
600 Hademe 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Lâboratuvar Yardımcısı 
Lâboratuvar Yardımcısı 
50 - 14 adedi 6 aylık 
51 - 15 adedi 6 aylık 

(50) 
(51) 

14 
15 

400 
350 

Aded 

4 
61 

14 
15 

(R) CETVELİ 

395 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kıy
met muhafızı olarak; 
Maliye Bakanlığının merkez ve iller kurulu
şundaki aylıklı memurları ile atanmaları Mali
ye Bakanlığınca yapılan katma bütçeli ida
reler, kurumlar, bina ve arazi vergileri, mu
vazzaf itiraz komisyonları ve mütedavil ser
mayelerin sayman, veznedar ve yardımcıları
na ve aylıklı memurlarına 7244 sayılı Kanun
la tesbit edilen aylık tutarları ve 395 sayılı 
Kanundaki nisbetler üzerinden hesaplanmak 
suretiyle, 

8. 237 sayılı Kanuna göre kullanılan taşıtlar 
savaş gereci sayılmaz ve bu tertipten alınmaz. 

Lâboratuvar Yardımcısı 
Lâboratuvar Yardımcısı 

395 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi g 
kıymet muhafızı olarak; 
Maliye Bakanlığının merkez ve iller ku 
daki aylıklı memurları ile atanmaları 
Bakanlığınca yapılan katma bütçeli 
kurumlar, Bina ve Arazi vergileri, m 
itiraz komisyonları ve mütedavil serm 
sayman, veznedar ve yardımcılarına ve 
memurlarına ve icra saymanlarına 724 
Kanunla tesbit edilen aylık tutarları ve 
yılı Kanundaki nisbetler üzerinden hesap 
suretiyle, 
8. 237 sayılı Kanuna göre kullanılan b 
makam otoları savaş gereci sayılmaz ve 
tipten alınmaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 800) 



Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 800 e ek 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhurbaşkanlığı kısmında 
yapılan düzeltmeler 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

(Bölüm = 12.000) 

1969 yılı bütçelerine yapılmış olan zamların karşılanması amaciyle genel bütçenin (A/l) cari 
harcamalarından % 5 nisbetinde indirim yapılmış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde bu işlemin sehven yapılmamış olduğu görülmüştür. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin ilişik cetvelde gösterilen (103 625) liranın tenzilini arz ve rica ede

rim. 
Uşak Senatörü Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

M. Faik Atayurt Kütahya Milletvekili 
Mesut Erez 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
Tenzil edile- Tenzilden son-
cek miktar raki miktar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR 
Bölüm toplamı 2 293 578 

Resim toplamı 114 477 

I - Yurt içi yoıl'ıliulklaırı 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.812 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri 3 750 71 250 
12.813 Yönetim geçici görev yolluğu 2 000 38 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 25 475 

(Yurt içi yollukları toplamı: 109 726) 
II - Yurt 'dışı yıolliluklar-ı 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

250 

1 500 
250 

20 000 
1 000 
10 000 
5 250 
200 

4 750 
1 648 250 

725 800 

28 500 
4 750 

380 000 
19 000 
190 000 
99 750 
3 800 
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TenziLedile- Tenzilden son-
cek miktar raki miktar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

6 000 
750 

6 500 
2 000 
750 

16 250 
400 
250 

150 
6 500 
1 250 
250 

114 000 
14 250 
123 500 
38 000 
14 250 
321 100 

308 750 
7 600 
4 750 

154 850 

2 850 
123 500 
23 750 
4 750 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDERLERİ 

Kesini toplamı 304 000 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç gereç ve ilâç alımlar* 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme ve onarma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 142 500 

13.510 Cumhurbaşkanlığı taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR GİDERLEERÎ 
15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

1 250 
6 250 

100 

650 

7 500 

2 500 
100 

23 750 
118 750 
1 900 

1 900 
12 350 

12 350 
191 900 

142 500 

49 400 

47 500 
1 900 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 800 e ök) 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

Tenzil edile- Tenzilden son-
cek miktar raki miktar 

Lira Lira 

İCMAL 

ödenekler bölümü toplamı 

Personel giderleri bölümü toplamı 

Yönetim giderleri bölümü toplamı 

Hizmet giderleri bölümü toplamı 

Kurum giderleri bölümü toplamı 

Çeşitli giderler bölümü toplamı 

TOPLAM 103 625 

150 000 
2 293 578 
1 648 250 

1 900 
12 350 
191 900 

4 297 978 
103 625 

4 401 603 

Millet Meclisi (S. öcayısı : 800 e ek) 




