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I. — GEÇEN" TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanımda açık bulunan Başkan-
vekilliği için üye seçimi ile açık oylama işlem
lerinin bir arada yapılması 'kabul «dildi. 

Başkanlık Divanımda açık bulunan Başkan-
vekilliği için yapılan seçim sonunda Malatya 
Milletvekili Hakkı Gökçemin Başkanvekilliğine 
seçildiği bildirildi. 

Açık oya sunulan : 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/775) 
(S. Sayısı : 806). 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 19712 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması (2/798) (S. Sayısı : 807). 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması (2/795) (S. Sayısı : 808), 

O. Senatosu İdare Âmirlerinin 1972 yılı Büt
çe Kaınunmna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması (2/801) (iS. Sayısı : 809) bak
landaki ' kamun teklifleri ile, 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/772) (.S. Sayısı : 810) ve 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(,2/8130 (S. Sayısı :811). 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (1/773 )ı(S. Sayısı : 812), 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (1/771) (iS. Sayısı : 813) 

Karayolları G-enel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (1/771) (.S. Sayısı : 814) 

Orman Gen'el Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı (1/774) (S. Sayısı : 815), 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (1/776) (IS. 
ıs* : 816), 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu KJanuma bağlı 
(1/7516) (S, Sayısı : 817) cetvellerdje değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarılaıfı ile 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı[ (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmıjıda (1/777) 
(S. 'Sayısı : 818), ! 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yıİı Bütçe Ka
nununa bağlı (II) işaretli cetvelde 1(1/778) (,S. 
'Sayısı : 819), | 

1972 yılı Bütçe Kanunuma bağlı | cetvellerde 
(1/766) (.S. Sayısı : 820), i 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı j Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller
de (1/769) (S. Sayısı : 821), 

Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğjü 1972 yılı 
'Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde (jl/768) (S. 
•Sayıısı : 8212). j 

Değişiklik yapılması hakkındaki j kanun ta
şanlarına Verilen oyların ayrımının Birleşim 
sonumda açıklanan sonuçlarına görelkalboü edi-
lelrek, kanunlaştıkları bildirildi. I 

T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 19611 
tarihli 334 sayılı Türkiye Cummutûyjeti Anaya
sasının 5 maddesinin değiştirilmiesinjî ve 2 ge
çici madde eklenmesine dair teklifin (3/815) (S. 
Sayısı : 794) ikinci görüşülmesi yapıjarak tümü 
kalbul edildi. I 

Alınmış olan karar gereğince 1973J yılı Bütçe 
Kamumu tasarısını görüşmek için; 

16 Şubat 1973 Cuma günü saat lOjOÖ da top
lanılmak üzere Birleşirne 21,ı5i5'tie som jverilidi. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
Tunefcli 

Hüseyin Yjenipınar 
Kâtip1 

Gaziantep 
Muhittin Sayın 

Rapor 
1. — Cumhuriyet .Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnkisar Beyiye
leri üçte birlerinim harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . İI9İ2'9 
tarih ve 1485 sayılı Kanıma ek kamun teklifi 

II. — 'GELEN KÂĞITLAR 

ve Cumlhuriyet Senatosunca yapılan fleğişikliık-
ler hakkında M Meclisi Plân Kömisyîonu rapo

ru (2/368) (S. Sayısı : 245, 245'ıe 1 ınji ve 245'e 

2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 .) 1 . 1971, 

27 . 6 . 19712 ve 15 , 2 . 1973) ( G Ü R E M E ) 

2 - ! 
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C. SENATOSUNDAN DÖNEN İŞLER 

2. —• Amasya Milletvekili Salih Ayıgün ve 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sa

yılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin 

değiştirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
(Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124 
(Millet MecUsi S. Sayısı : 844; Cumhuriy&t Se
natosu S. Sayısı : 167) (1) 

BAŞKAN — Kalbul edilmiş program gere
ğince Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki müza
kerelerimize başlıyoruz efendim. 

Bütçe Karma Komisyonu yerini almış bulun
maktadır. 

Program gereğince ilk söz Hükümetin. Hü
kümet adına Saym Maliye Bakanı, buyurunuz 
efendim. 

'MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1973 malî yılı bütçe tasarılarını sunmak üze
re huzurunuzda bulunduğum şu anda, her şey
den evvel Yüce Heyetinize saygılarımı sunmak 

(1) 844 S. Sayılı Basma/yazı tutanağın so
nuna tiklidir. 

efelenmesinle dair kanun teklifi (2/726) (G4 
No.lu Greçici Komisyona) 

3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/717) (Adalet Komisyonu--
mal)' 

fcterim. Bu münasebetle bir şükran borcunu da 
yerine getirmek ve uzun süren titiz mesaisi so
nunda Hükümetçe hazırlanan bütçe tasarılarına 
bulunduğu büyük katkıdan dolayı Bütçe Kar
ma Komisyonuna teşekkürlerimi arz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri, olağa
nüstü şartlar içinde kurulmuş ve Yüce Meclis
lerin güvenine mazhar olduğu sürece görev ya-
pacalk olan Hükümetimiz^ çalışmalarında, mem
leketin içinde bulunduğu bunalımlardan kurta
racak ve huzur ve sükûna kavuşturacak tedbir
leri uygularken, Devlet hayatında devamlılık 
ilkesinin doğal bir sonucu olarak Anayasamızın 
ve yürürlükteki kanunların kendisine verdiği 
görevleri yerine getirmeye de özel bir dikkat 
harcamıştır. 

Bu anlayış içinde, bir süre önce hazırlanmış 
Ibulunan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Yü
ce Meclislerimizin onayına sunulmuştu. Bugün 
de Millet Meclisinde müzakerelerine başlanan 
1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarıları da aynı 
anlayış içinde ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânıyle, bu Plânın ilk dilimini teşkil eden 1973 

• « «mmm> > • 

BİRİNCİ OTURUM 

Acıtana Saati : 10,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Sadi Biirıay (Bilecik) - Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet 'Meclisinin 59 ncıı Bnieş'im'ini açıyorum,, göriişmıelere başlıyoruz. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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programında derpiş edilen önceliklere, hedef
lere ve sınırlamalara göre hazırlanmış ve Ana
yasada öngörülen süre içinde sunulmuş bulun
maktadır. 

iSayın milletvekilleri, 197-5 malî yılı Bütçe 
tanrılarını anahatlarıyle Yüce Heyetimize tak
dim etmek amacını güden bu konuşmamda, önce 
Ibu bütçenin hangi ortam içinde hazırlandığı, 
daha sonra 197;5 bütçesinin genel yapısıyle özel
liklerini ve son olarak da 19715 bütçesinin uy
gulanması şurasında öngörülen politikaları arz 
•etmek istiyorum. 

Yüce Heyetinizin malûmu olduğu üzere, ça
ğımızda. gözlenen teknolojik ilerleme ve ekono
mik hültünleşmıc hareketleri sonucunda dünya 
ekonomisi şekillenirken; özellikle büyük ekono-
milerdeki değişme ve gelişmelerin diğerlerini 
geçmişte olduğundan daha çok etkilediği görül
mektedir. Konumuzla ilgisi açısından bir sırala-. 
maya ta1!)i tutuluğu takdirde 1972 yılında dün
ya ekonomisinin genel görünümünü oluşturan 
olaylar arasında, bir yanda enflasyonla savaş 
ve uluslararası para buhranıyle, bunun etkileri, 
öte yandan da dünya, siyasetinde gözlenen yu
muşamanın muhtemel sonuelarıyle, Avrupa Eko
nomik Topluluğunun genişlemesinin ortaya çı
kardığı sorunlar dikkati çekmektedir. 

İki yıl kadar süren nispî bir daralma döne
minden sonra, piyasa ekonomisine dayanan sa
nayi ülkelerinde, geçen yıl içinde yeniden hızlı 
bir genişleme başlamış ve buna paralel olarak 
dünya ticaretindeki artış da hızlanmıştır. An
cak, İm olumlu yönüne karşılık 1972 yılının, 
sanayileşmiş Batı ekonomilerinin asıl belirgin 
özelliğini, sürekli bir nitelik kazanma eğilimi 
gösteren enflasyonist baskılar oluşturmaktadır. 
uluslararası para sisteminin de etkisiyle, bu ül
kelerde toplam para arzı önemli ölçüde artmış 
olduğundan, fiyatlar, bu tür ekonomiler için 
aşırı sayılan düzeylere yükselmiştir. Birçok ül
kenle bu nedenle, enflasyonist baskıları hafif
letmek amacıyle, çeşitli tedbirler almak ihti
yaç ı duyul muştur. 

Bu cümleden olmak üzere, İktisadî İşibhiiği 
ve Kalkınma Teşkilâtı «Üye ülkelerden büyük 
çoğunluğunda enflasyonist gidişin son derece 
endişe verici» olduğu gerekçesiyle ciddî tedbir
ler alınmasını tavsiye etmiştir. Avrupa Toplu
lukları Konseyi ise; «Enflasyona Karşı Alına-
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cak Tedbirler» adını taşıyan programında fi
yatlardaki artışı yüzde 4'e indirmek amacıyle 
para arzı artış oranını sınırlandırmayı, yurt içi 
likiditeyi olumsuz yönde etkileyen dış; sermaye 
akımlarını kontrol altına almayı kamu harca
malarının kısıtlanmasını kararlaştırmış bulun
maktadır. 

Bu ülkelerde fiyatlar yakın zamana kadar 
genellikle istikrar içinde oluşurken, 197̂ 5 yı
lında fiyat artışlarını, % 4 gilbi bu tür ekono
miler için yüksek sayılacak bir düzeye indirmek 
için özel bir eaîba göstarmek zorunda kalındı
ğı gözönünde tutulacak olursa, Dünya ekono
misinin bugünkü koşulları içinde fiyat hareket
lerinin yerini ve önemini daha iyi değerlendir
mek olanağı ortaya çıkacaktır. 

Bilinen bir gerçektir ki; büyük ekonomiler
de cari koşullar, bileşik kaplar örneğinde oldu
ğu gibi, öteki ekonomileri de etkilemekten geri 
kalmamaktadır. Konunun bu yönünün ülkemiz
le ilgili etkileri üzerinde ileride ayrıca duraca
ğım. 

1972 yılında Dünya ekonomisinin üzerinde 
•durulmaya değer ikinci özelliğini, uluslararası 
para buhranına kesin bir çözüm getirilememiş 
olması nedeniyle malî çevrelerde «muhacir fon
lar» diye adlandırılan likiditelerin etkileri oluş
tur maktadır. 

Bilindiği gibi Uluslararası Fara .Fonu And-
laşınasına esas teşkil eden dolar/altın ilişki
sinin fiilen kesilmesi ve başlıca paralar için 
dalgalı kamlbiyo rayiç'lcıi uygulamasına baş-
lanmasıyle ortaya çıkan sorunlar çözümlemek 
üzere, Milletlerarası Para Fonu çevresinde ge
rekli çalışmalara başlanmış ise de, bit konuda 
kısa zamanda bir sonuca ulaşılamayacağı anla
şılmış ve buhran yeniden şiddetlenme eğilimi 
göstermiştir. Öte yandan çeşitli nedenlerle baş
lıca sanayi ülkelerinin rezervleri içinde dolar 
mevcudunun olağanüstü bir şekilde artmasıyla 
son iki yıl içinde beklenmedik bir likidite faz
lalığı meydana gelmiştir. 

Bu ortam içinde, kısmen spekülasyon, kıs
men de sığmak bulmak amacıyla başı boş de-
neibilecek bir sermaye akımı, ödemeler dengesi 
'kanatıyla ülkelerin para arzlarını ve bu yolla 
da fiyat hareketlerini etkilemektedir. Bâzı ül
keler, bu durum karşısında, bir adı da; «sıcak 
para.» olan bu tür para hareketlerine karşı ce-
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şitli kamlbiyo tedbirleri almak zorunda kalmış
lardır. Uluslararası likiditelerdeki bu gelişme
ler, bir oleikle Türkiye'deki fiyat hareketleri
nin de nedeni olmuş ve Hükümet, ileride arz 
edeceğim tedbirleri almak ihtiyacını duymuş
tur. 

Spekülasyon hareketlerinin süratle genişle
mesi ile şiddetini artıran uluslararası para buh
ranı 12 Şubat günü A. B, D. dolarının değeri
nin % 10 oranında düşürülmesiyle yeni bir aşa
maya ulaşmış bulunmaktadır. Şimdi, bütün ül-' 
keler bu yeni duruma güre, paralarıyle ilgili 
olarak gerekli tedbirleri almak gayreti' içinde
dirler. Bâzı ülkeler doların yolunu izlerken, 
•ötekilerin paralarının değerini aynen koruma
ya karar verdiğini veya dalgalanmaya bırak
mak yoluna gittiğini gözlemekteyiz. Bu konu
nun ülkemizle ilgili yönü ile Hükümetimizin iki 
ıgün önce aklığı kararın nedenlerini ileride ay
rıca arz edeceğim. 

1972 yılının üçüncü özelliği dünya siyasetin
de bir yumuşamanın gözlendiği yıl olmasıdır. 
A. B. D.'n'in 1971 yılında Çin gerçeğini kabul 
ötmesi ile başlayan gelişmeler, Dünyada genel 
bir yumuşamanın en önemli etkeni olmuştur de
nilebilir. İki büyük blok arasında gözlenen ya
kınlaşma, A. B. D. veya Sovyetler Birliğinin 
tütüm ve davranışları ile yumuşayan ya da ger
ginleşen siyasî havanın tedirgin edici bulutla
rını büyük ölçüde dağıtmış gibi gözükmektedir. 

Vietnam Barış görüşmeleri ve Avrupa Gü
venliği Konferansı çalışmalarının başlaması bu
nun somut örnekleridir. Karşılıklı ve dengeli 
Ikııvvet indirimi ve nükleer silâhlar ile ülgili 
kısıtlamalara ilişkin müzakerelerin olumlu so
nuçlar vermesi, bu yumuşama havasını daha da 
yaygın ve etkili kılacaktır. Yumuşama, bera
berinde bâzı ekonomik sorunlar da getirmek is-
tidadmdadır. Bunun yanı sıra dünya ticaretinde, 
sosyalist ülkelere olan ilgi de artma eğilimi gös
termeye başlamıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun genişleme
si, geride bıraktığımız yılın bir başka özelliğini 
oluşturmuştur. Başlangıçta altılar olarak anılan 
Ibu topluluğun, özellikle İngiltere'nin de katıl
ması ile kazandığı bugünkü hüviyeti, uluslar
arası ekonomik ilişkilere olduğu kadar Dünya 
siyasetine de yeni boyutlar getirecek nitelikte
dir. Bunların üzerinde ayrı ayrı ve ayrıntıları 

ile durmakta herhalde yarar yoktur. Ancak şu 
hususu belirtmek gerekir ki, iki ayrı ekonomik 
sistem ve dünya görüşü ile süper devletlerin 
çevresinde bloklaşmış ekonomilerin yanında böy
lece ekonomik bütünleşmenin oluşturduğu güç
lü bir ülkeler topluluğu yer almış olmaktadır. 

Genişi emenin Dünyadaki etkilerinin ekono
mik bütünleşmenin giderek siyasî bütünleşme
ye dömüşmesiyle daha da artacağına şüphe 
yoktur. 

1963 yılında imzalanan Ankara Andl'aşmasıy-
la bu gelişim içindeki yerini almaya karar ver
miş olan ülkemiz de, bilindiği gibi, bu yılba
şından itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilişkilerinde ikinci döneme girmiş bulun
maktadır. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri; geride 
bıraktığımız yıl içinde, Dünya ekonomisinde
ki başlıca gelişmeler ve özellikle bunların ül
kemizle ilgili yönlerine böylece değindikten 
sonra; şimdi 1973 malî yılı bütçe tasarılarının 
hangi ortam ve koşullar içinde hazırlandığını 
arz etmek üzere, ekonomimizin genel görünü
münü anakatları ile açıklamak istiyorum. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, bilinen ne
denlerle ortaya çıkan duraklamadan sonra 
1971 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomi
mizde görülen olumlu gelişmenin, 1972 yılında 
da devam ettiği gözlenmektedir. Millî gelir, 
üretim, tüketim, yatırımlar, istihdam ve dış ti
caret konularında elimizde bulunan veriler bu 
yargıyı doğrulamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1972 
Kasım ayında yapılan geçici tahminlere göre 
gayrisâfî millî hâsıla 1972 yılında cari fiyat
larla 223,4 milyar îîraya yükselmiştir. 

Böylece, GSMH (gayrisâfi millî hâsıla) cla-
ki artış sabit fiyatlarla % 7,7'ye ulaşmıştır. 

Bu sonucu değerlendirirken, üç özelliği üze
rinde durmakta yarar vardır. 

İlk olarak 1972 program hedefi olan % 7 
kalkınma hızının aşılmış olduğunu belirtmek 
gerekir. Böylece, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında 1968 - 1972 dönemi için hedef alman 
% 7 büyüme hızı, ilk üç yıldaki geri kalmalar 
telâfi edilmek suretiyle % 7,1 olarak gerçekleş
miş durumdadır. 

İkinci olarak, 1972 yılındaki gelişmenin, 1971 
yılında olağanüsüt hava şartlarının tarımdaki 
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etkisi ile sağlanan % 10 oranındaki büyüme
den sonra gerçekleşmiş olması, ayrıca dikkati 
çekici niteliktedir. 

'Üçüncü, olarak, % 7,7 oranında bir büyüme 
hızının 'gerçekleşmesinde büyük bir payın sana
yi kesiminden gelmiş bulunmasına işare't etmek' 
gerekir. 

Gerçekten, 1972 yılında sanayi kesiminde 
sağlanan % 11,9 oranındaki büyüme, program 
hedefi olan % 12'ye çok yaklaşmakta ve ayrıca 
bir önceki yılın % 10,4'lük oranını da aşması 
yönünden memnunlukla kayda değer görülmek
tedir. 

Öte yandan sanayi kesimi içinde imalât sana
yii % 12,5 oranında bir gelişme göstererek 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin en yüksek 
düzeyine ulaşmıştır. 

Gayrisâfi millî hâsılada gözlenen söz konu
su artışlar sonucu, fert başına düşen gayrisâfi 
millî hâsıla, 1968 yılı fiyatlarıyla 3651 liradan 
3816 liraya çıkarak % 4,9 oranında bir yüksel
me kaydetmiştir. Cari fiyatlarla 1972 yılında 
5950 lira olan fert başına gelir, yabancı para 
cinsinden 425 dolara tekabül etmektedir. 

Böylece, Dünya .ülkeleri arasında fert başı
na millî hâsıla bakımından yapılan sıralama
da ülkemizin yeri bir ölçüde iyileşmiştir. An
cak, unutmamak gerekir ki, üyesi bulunduğu
muz İktisadî İşibirliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
içinde, bizden bir önce gelen ülkenin fert ba
şına millî hâsılası bizimkinin bir misline yakın
dır. 

Millî gelirin kullanılması açısından yapılan 
'bir tahlilde 1972 yılında toplam tüketimde 
% 11,1 oranında bir artış olduğunu göstermek
tedir. 

Tüketimde bu artış, ekonomide gözlenen ta
lep baskısının nedenlerinden birini açıklaması 
yönünden dikkat çekicidir. 

Yatırımlara (gelince : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca Eylül sonu 

itibariyle yapılan bir tahmine göre 1972.yılı 
toplam salbit sermaye yatırım harcamalarının 
cari fiyatlarla 42,2 milyar lirayı bulması bek
lenmektedir. Bu gelişme, bir yıl önceye göre 
sabit fiyatlarla % 18,4 oranında bir artışa eş
değer olmakta ve söz konusu yatırımlardan 21,4 
milyar lirasının kamu, 20,8 milyar lirasının özel 

kesim tarafından gerçekleştirilmiş olduğu he
saplanmaktadır. 

GençekleşıiTenin program hedeflerine göre 
% 95,9'a ulaşacağı taihmin edilmektedir. Ger
çekleşme oranı kamu kesiminde % 90,3, özel 
kesimde ise % 102,3 olaraik hesaplanmıştır. 

Öte yandan yatırımların sektörlere s dağılımı 
açısından incelendiğinde, turizm ve eğitimde 
meydana gelen sırasıyle % 14,1 ve % 9,2 ora
nındaki azalmaya karşılık, hemen bütün sektör
lerde artış bulunduğu ve en yüksek artış oran
larının % 91,1 ile madencilik, % 32,1; ile ima
lât sanayii ve % 29,4 ile tarım sektörlerinde 
kaydedildiği görülmektedir. Mutlak rakam ola
rak, 12,6 milyar lira ile en büyük yatırımın ima
lât sanayiine yapıldığı anlaşılmaktadır. Böylece, 
Ibu sektöre yapılan saibit sermaye yatırım har
camalarının toplam yatırımlara oranı 1971 yı
lında % 26,4 iken 1972'de % 29,5'e yükselmiş
tir. 

•Elde bulunan bilgilere göre 1972 yılında eko
nominin tüm sektörlerinde 13,5 milyon kişinin 
istihdam edildiği hesaplanmaktadır. 

1971 yılına göre, 1972 yılında tarım dışın
daki sektörlerde yaratılan iş olanakları sonun
da istihdamda % 1,6 oranında bir artış ger
çekleşmiş görülmektedir. 

Öte yandan, istihdam hacmindeki % 1,6'ılık 
artışa karşı, 1972'de önceki yıla oranla, iş gü
cü arzında % 1,9 artış olduğu hesaplanmakta ve 
Ibu nedenle 1971'de % 11,01 olan işsizlik oranı
nın 1972'de % 11,1'e yükseldiği ve işsiz sayısı
nın 1,6 milyon dolayında olduğu talhnjin edil
mektedir. Bu durum, ülkemizin istihdam ala
nında karşı karşıya bulunduğu sorunun önemi
ni ve ciddiyetini açıkça ortaya koyacak nite
liktedir. 

Para ve kredi hareketleri, 1972 yılında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, genellikle da
ha yavaş bir hızla gelişmiş olup; yaldız kre
dilerin büyüme hızı artmış görülmektedir. 

Emisyon hacmi 30 Aralık 1972 tarihlînde 20 
milyar 055 milyon liraya yükselerek, % 17,7 
loranmda ve 3 milyar 023 milyon liralık bir ar
tış göstermiştir. Bir önceki yıl artjiş hızı 
'% 22,4 olmuştu. 

Yıl içinde emisyonda izlenen bu harekette, 
fbillhassa döviz rezervlerinde ve Merkez şB'anka-
sı kredilerinde gözlenen gelişim artırıcı yönde 
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etkili olurken Ağustos ayı sonunda mevduat 
munzam kargılıklarının % 25'e çıkarılması 
emisyonun. bugünkü düzeyinin daha üzerinde 
oluşmasını önlemiştir. 

Geçici bilgilere göre, 16 Aralık 1972 tarihi
ne kadar geçen dönemde, toplam mevduat 57 
milyar 321 milyon liraya ulaşmıştır. 

Mevduattaki gelişme plânlı dönemin başla
rında genellikle kredi hacımiriin etkisiyle oluşu
yordu, son yıllarda ise, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin gönderdikleri dövizlerin, mevdua
tın gelişmesi üzerinde etkili oflmaya başladığı 
'görülmektedir. 

Yine ıson yıllarda mevduatın artışında, iç ta
sarrufla ilgisi olmayan önemli bir faktör de dö
vizli mevduat hesaplarıdır. Bu yoldan sağlanan 
dövizler bir yandan emisyonu etkilerden, diğer 
yandan kayıt sistemi icabı bankalarda Türk li
rası mevduat hesaplarına intikal etmekte ve 
böyllece toplam mevduat artmaktadır. Uygula
maya başlandığından beri hızlı bir şekilde öne
mi artan dövizli mevduatın miktarı 1971 yılı 
sonunda 133 milyon dolar iken, 1972 yılı so
nunda 462 milyon dolara yükselmiştir. Bu ra
kam 6 milyar lirayı aşan bir mevduat oluştur
maktadır. 

1971 yılında % 15,8 oranında artan banka 
kredileri, 1972 yılı içinde Aralık ayı ortalarına 
kadar % 19,7 oranında artarak toplam 
52 311 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Geçici verilere göre, 1972 yılının Aralık ayı 
ortasında para hacmi 1971 yılı sonuna kıyasla 
% 16,2 oranında artarak 50 641 000 000 lira
ya yükselmiştir. 1971 yılında ise artış oranı 
% 23,6 idi. 1971 yılındaki fiyat artışlarıyla pa
ra arzı arasında açık bir paralellik görülmek
tedir. Bu ilişki 1972 yıllında da gözlenmekte
dir. 

Ödemeler dengesini oluşturan kalemlerin tü
münde 1972 yılında, olumlu gelişmeler olmuş
tur. Eldeki veriler uzun yıllardan beri ilk de
fa olarak 1972 yılında cari işlemler dengesinin 
lehte bakiye ile kapanacağını göstermektedir. 

1972 yılında ihracat yüzde 30,8 oranında bir 
artışla 676 milyon dolardan 885 milyon dola
ra, ithalât ise 1 milyar 170 milyon dolardan 
yüzde 33,5 oranında bir artışla 1 milyar 563 
milyon dolara yükselmiştir. İhracatımızdaki 
Ibu olumlu gelişmede sanayi mallarının artan 

pıayı ayrıca memnunluk vericidir. İthalâtımız 
(içimde ise hamımadde ve yatırım mallarının pa
yı artış göstermıektedir. 

İşçi dövizleri de 1971 yılındaki 471 milyon 
dolara karşılık, yüzde 55,3 oranında bir artışla 
732 mıilyon dolara yükselmiştir. 

Tınlizm gelinlerinde de artış gözleaımeifateddr. 
ödemeler dengesindeki bu gelişmeler sonucun

da, 31.12 .1971 tarihi itibariyle 752,7 milyon 
ıdolar olan brüt döviz rezervleriımıiz 1972 sonun
da 1 milyar 379,9 milyon dolara yükselmiştir. 
Hemen kaydetmek yerinde olur ki, bu rezervin 
462 milyonluk kısmı dövize çevrilebilir mevduat 
hesaplarından ileri gelmekte, 487 milyon dolarlık 
kısmı ise Merkez Bankasının kısa vadeli taah
hütlerini karşılamaktadır. Bu durumda, IMF 
(Milerarası Para Fonu) pozisyonu dahil, net 
döviz rezervlerimiz bir yıl öncesine göre 56 mil
yonluk bir artışla 471 milyon dolar almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni büt
çenin nasıl bir ortam içinde hazırlandığını or
taya koymak amacı ile 1972 yılında ekonomimi
zin çeşitli alanlarındaki gelişmelerle ilgili açık
lamalarımı kamuoyunun da önemle üzerinde 
durduğu fiyat hareketleri konusuna değinmek 
suretiyle tamamlamak istiyorum. 

Bu konudaki açıklamalara başlarken aslında 
büyük önem arz eden; fakat genellikle üzerinde 
durulmayan bir noktanın belirtilmesinde, konu
ya açıklık getirmek bakımından, her halde ya
rar vardır. 

1973 programında da ifade edildiği gibi, ikin
ci plân döneminde ülkemizde ekonomik ve 
sosyal alanda toplam talebi artıran önemli ge
lişmeler olmuştur. Daha önce millî gelir, dış 
ödemeler dengesi, para - kredi ve diğer alanlara 
ilişkin olarak değinilen faktörler yanında, hızlı 
şehirleşme ve sanayileşmeye paralel olarak, üc
retliler grubunun sayıca büyümesi ile bu gru
bun parasal gelirden aldığı nispî payın yüksel
tmesi, dışa dönük işçi hareketlerinin yoğunlaş
ması, fertlerin tüketim alışkanlıklarının değiş
mesi toplam talep yapısını ayrıca, artırıcı yön
de etkilemiştir. Başka bir deyimle, günümüzün 
ekonomik tahlillerine esas teşkil eden toplam ta
lep - toplam arz karşılaşmasının hacim olarak 
denk kılınması halinde dahi, talep yapısındaki 
bu değişme fiyatları etkileyen bir faktör olmak- t 

tadır. Serbest piyasa kurallarına bağlı ekono-
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railerde okluğu kadar, merkezî plânlama siste
mine bağlı ekonomilerin gelişme süreci içinde 
de görülen bu olay iktisadî kalkınmanın hedef 
aldığı sosyal gelişmenin bir tür bedeli ve bir öl
çüde» kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul edil
mektedir. 

"Svonunun yapısal değişmelerle ilgili bu yönü 
yanında, toplam talepteki artışlar, arz ve mali
ye!, ya])ısına ilişkin değişmeler, piyasa ve pazar
lama düzeni ile ilgili, sorunlar Türkiye'de son 
yıllardaki fiyat hareketlerini etkileyen başlıca 
faktörler olmuştur. 

Eldeki verilere göre toplam talepteki geliş
meleri yansıtan göstergelerin en önemlisi olan 
para arzı, 1070 Aralık ayından 1971 Aralığı so
nuna kadar % 23,6 oranında artmış, aynı dö
nemde toptan eşya fiyatları endeksindeki kümü-
lâtif yükseliş de % 23 olmuştur. Bu durum kar
şısında konuyu birçok yönleriyle aydınlatmak 
bakımından, para arzındaki artışın nedenleri 
üzerinde «kırmakta her halde fayda vardır. 

Bilindiği, üzere, bu artışların ilk nedenini 
kamu sektörünün finansman açığı ve özellikle 
bütçe açıkları oluşturmaktadır. 1971 malî yılı 
bütçesi 5,7 milyar lira açıkla kapanmıştır. 1972 
yılı bütçesine gelince, gelir tahminleri arasında 
yer akın bâzı tasarıların kanunlaşmaması veya 
gecikmesi nedeniyle inisiyal açığı 8 milyar lira 
olarak tahmin edilen bu bütçenin de, yıl içinde 
harcamalar üzerinde sağlanmaya- çalışılan sıkı 
kontrula. rağmen, önemli bir açıkla sonuçlanması 
beklenmektedir. Bu suretle, önceki dönemde 
açık. finansman yolııyle karşılanan kamu harca
malarının çoğaltan etkisi, 1972 açığı ile birle
şerek, bir yıl içinde parasal gelir akımlarını büt
çe açığından daha büyük bir oranda artırmış ve 
efektif talepte bir şişkinliğe yol açmıştır. Ayrıca, 
bu fonların büyük bir kısmının plân hedefleri 
üzerinde gerçekleşen kamu tüketiminin finans
manında kulılanılması da şehirlerde yoğunlaşan 
bir tüketici grubun eline, iki yıl gibi kısa bir dö
nemde, millî gelirin % 4,5 '- 5'i arasında ek bîr 
satmalına gücünün geçmesine yol açarak, talep 
baskısını artırıcı önemli bir etken olmuştur. 

Öte yandan,, daha önce de belirtildiği üzere 
ihracatımızda ve özellikle işçi dövizlerinde g'öz-
3enen artışlar da, emisyon yoluyle para arzını 
genişletmiştir. İhracat 1971 yılında % 13,2, 1972 
yılında % 30,8, işçi gelirleri ise 1971 yılında 

% 72,4 ve 1972 yılında % 55,4 gibi, çok yük
sek oranlarda artmış bulunmaktadır. Şüphesiz 
ki, bu gelişme aslında gerek sosyal ve gerekse 
ekonomik açıdan son derece memnunluk verici-' 
dir. Ancak, dövize çevrilebilir mevduat hesapla
rında gözlenen önemli i artışın bunlara eklenme
siyle ortaya çıkan boyutlar ekonomimizin1 mas
setme gücünü aşmış bulunmaktadır. Gerçekten, 
1970 yılı sonunda 66,8 milyon dolar olan bu 
hesaplar 1971 sonunda 132,9 milyon dolara, 1972 
sonunda ise 462,7 milyon dolara yükselmiştir. 
1972 yılında sadece bu yoldan ekonomiye zerk 
edilen munzam, (likidite miktarı 4,6 milyar Türk 
lirasına ul aşmaktadır. 

Talep yönünde gözlenen bu önemli gelişme
lere karşılık, canlı hayvan ve hayvan ürünleri<nı-
de olduğu gibi, geçici veya yapısal nedenlerle 
bâzı maddelerin yurt içi arzında görülen azal
malar da fiyat yükselişlerine yol açmış ve nispî 
fiyat dengesi içinde dîğer malların fiyatlarını da 
yükselme yönünde etkilenmiştir. 

Bunun yanında, 1970 devalüasyonunun ithal 
girdileri fiyatlarında meydana getirdiği yüksel
meler, azadan bi'r ölçüde olmakla birlikte, gide
rek maliyetleri artırmak suretiyle fiyatların 
yükselmesindeki etkisini son dönemde de sürdür
müştür. 

Nihayet, daha önce de belirttiğim gibi, ticarî 
ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde gözlenen 
enfilasyonist konjonktür, ithal malları fiyatfla-
rıııı, özellikle ham ve yardımcı maddelerin fiyat
larını etkileyerek, yurt içi sınaî maliyetlerini de 
yükseltici bir rol oynamıştır. Talebin yüksek dü
zeyde seyretmesi, bu tür maliyet yükselişi erinin 
prodüktivite kazançlarıyle kısmen dahi olsa kar
şılanması yerine genellikle fiyat farklarının alı
cılara yansımasına yol açmıştır. 

Pazar ve pazarlama düzenine iligkin etken
lere gelince; piyasa ekonomisinin oari dlduğu 
yerlerde fiyat mekanizmasından beklenen etkin
liğin, rekabet koşullarının iyi işlemesine bağlı 
olduğu bilinmektedir. Oysa, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da ifade edildiği üzere, ülkemizde bâzı 
sanayi dalılarmda üreticinin genellikle monopol 
ve oligopol durumunda olması, malın nihaî kul
lanıcıya mtikalindeki el değiştirmelerin sunî ola
rak çoğalması gibi, pazar ve pazarlama yapısına1 

ilişkin faktörler fiyatları olumsuz yönde etkile
yecek niteliktedir. 
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Kısaca açıklanan İm nedenler, münferiden 
ya da toplu olarak; fiyat değişik ölçülerde, geri
de bıraktığımız dönemde, Türkiye'deki fiyat ha
reketlerini oluşturmuştur. 

İstatistiklerimiz bu artışları çeşitli şekiller
de yansıtmaktadır. Yıllık ortalamalara göre 
1971 yılındaki artış oranı % 15,9; 1972 yılında 
ise % 18,5'tir. Dönemler itibariyle karşılaştır
ma bakımından daha an'lamlı olan 12 aylık kü
nıülâtif artış oranları ise 1971 yılında % 23; 
1972 yılında % 14,9'dur. Her iki karşılaştırma
da da madde grupları itibariyle yapılan bir de
ğerlendirmede, yukarıda açıkladığım nedenler
le, gıda maddeleri grubunda endeksteki ağırlı
ğı büyük olan canlı hayranların ve sınaî mallar 
grubunda da verilerin genel endeksi etkile
diği açıkça görülm.ekte, sınaî maddelerdeki 
tartış onanının genel endeksin üzerinde oluşu 
ayrıda, dikkatli çekmektedir. 

Fiyat haı ek etlerinin doğrudan doğruya tü
keticiye dönük yönünü yansıtan geçinme en
dekslerinle gelince; Ankara geçinme endekisin-
de 1971 yılında % 21,8 olan ortalama artış, 1972 
yılında % 16,8'e inmiş ve künıülâtif artış oranı 
<la bir önceki yılldıa '% 23,1 iken, 1972 yılında 
% 12,7'ye düşmüştür. İstanbul'da ise 1971 yı
lında % 19 olan ortalama artış oranı, 1972 yı
lında % 15,4'e ve % 28,4 olan künıülâtif artış 
oranı da % 11'e düşmüş görünmektedir. 

Özetlemek gerekirse, istatistikler, fiyat ar
tış hızının 1972 yılı içinde azalmakla birlikte, 
artışın, sürdüğünü göstermektedir. 

Fiyat hareketlerinde gözlenen bu gelişmede 
1972 yılının ikindi yarısı içinde alınan tedbirle
rin istikrara dönüklük etkilerini görmek müm
kündür. Bu tedibiriorin başında kamu carî har-
ca;ma'farının kontrol altına alınarak, başlangıç
taki bütçe açığının önemli sayıl a bilecek ölçüde 
sınırlandırılması gelmektedir. 

Aynı amaçla., Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin devam eden finansman ihtiyaçlarına rağ
men fiyat ve tarifelerinde artırım yapmamaya 
dikkat edildiği gibi, tamında kullanılan girdi
lerin fiyatlarım aynı 'düzeyde tutmaya da gay
ret edilmiştir. 

Bunun yanında fiyat artışlarını frenlemek 
için p>a,raisal tedbirlere de başvurulmuş ve ban
kaların, Merkez 'Bankasına yatırmaları gereken 
mevduat karşılıkları oranı % 20'den % 25'e eı-
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fcarılmıştır. 1965 yılından bu yana ilk kez uy
gulanan bu tedbirle, efektif talebe dönüşebile
cek 2 mıilyai" liralık bir para hacmi piyasadan 
eıekiimiştir. 

Nihayet, para haemjini olumsuz yönde etki
lediğine daha önce değinilen dövize çevrilebi
lir mevduat hesaplıarının işleyişine gelinilen ye
ni düzenleme ile bunların talebe olan etkisi de 
kontrol altına/ alınmıştır. 

Yenli yıl bütçesinin hazırlandığı ortamda 
fiyat ha roketlerine ilişkin. açıklanmalarımı bitir
meden önce, Hükümetin, gerek. 1973 programı
nı hazırlarken ve gereksıe bu programın en 
önemli aracını teşkil eden 1973 bütçesini Yüce 
Meclislere sunarken, Türkiye'deki fiyat hare
ketlerinin önce hızını kesmeye ve sonra bunla
rı gelişmekte olan bir ekonomi için mâkul sayı
lacak bir düzeyde istikrara kavuştnrnı,aiya ka
rarlı olarak hareiket ettiğini ve bu amaçta bir
biriyle tutarlı ve ailıenkli bir tedbirler dizisi ön
gördüğünü özellikle belirtmek isterim. Söz ko
nusu tedbirleri, konuşmamın 1973 bütçesinin 
uygulanmasına ilişkin politikalara ayrılan kıs
mında Yüoe Heyetinize ayrıca, arz edeceğim. 

Bayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni 
bütçenin hangi ortam, içinde hazırlandığı hak
kında. buraya kadar olan aiçddamala.rı/mı tamam
lamak üzere, son olarak Yüce Heyetinize 1972 
•malî yılı Bütçesinin uygulama durumu konu
sunda da kısaea bilgi arz etmek istiyorum. 

Birbirini izleyen bütçeler arasındaki çok 
yönlü ilişkiler bakımından olduğu kadar, yeni 
bütçeyi kendi boyutları içinde değerlcnıdirmeik 
açısından da buna ihtiyaç bulunduğuna şüphe 
ydktur. 

1971 malî yılı ile ilgili en son verilere göre 
bu bütçenin 5,7 milyar lira dolaylarında bir 
açıkla sonuçlanmış olduğunu yukarıda, arz et
miştim. 

1972 malî yılı Bütçesinin uygulanma. duru
muna gelince; eldeki bilgilere göre, Aralık ayı 
sonu itibariyle konsolide bütçe harcamaları 
39 212 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Harcamalar toplamı, bir önceki yılın aynı 
dönemline kıyasla % 11,55 oranında bir artış 
ıgöstermjelkıtedir. 

Yine Aralık ayı sonu itibariyle konsolide 
bütçe gelirleri 39 milyar liradır. Bu rakam da, 
1971 malî yılının aynı dönemine nazaran 
% 27,93'iük bir artışı ifa.de etmektedir. 

http://ifa.de
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iBu durumda, 1971 malî yılında Analık ayı 
sonu itibariyle, konsolide bütçe gelir ve gider
leri arasındaki 4 667 000 000 liralık aleyhte, 
denge, 1972 yılının aynı dönemi itibariyle 211. 
miilyon liraya inmiş bulunmaktadır. 

Bütçle uygulamasında, 1972 yılında 1971 yı
lına kıyasla gözlenen olumlu sayılabilecek bu 
gellişım'ede, özellikle carî harcamaların kontrol 
altıma alınmasının rolü olmuştur. Bunun yanı
şına genel ve katmja bütçeli kuruluşlar tarafın
dan gerçekleştirllmıesi öngörülen yatırımlarla 
ilgili bir kiram, ihalelerin bilinen nedenlerle ge
cikmiş olması da, sonradan bu gecikmelerin te
lâfisi için gerekli tedbirler alınmış olmakla, 
birlikte, harcamalar üzerinde kısıtlayıcı bir et-
iki yapmıştır. 

Bu arada, 1971 malî yılının on birimci ayı 
sonu itibariyle Merkez Bankasında alman net 
kısa. vadeli avamis tutarı 2 175 000 000 lira ve 
bunun, bir .önceki malî yıl sonuna kıyasla artış 
oramı % 56,'29 ilken; 1972 malî yılının on binin
ci ayı sonu itibariyle bu raikam 218 milyon lira
ya, artış oranı ise % 3,17'ye düşmüştür. Böyle
ce, 1972 yılında mevsimlik nakit harelket'leni dı
şında, kamu harcaımalarının finansmanında 
ÛVIenkez Bankası kaynaklarına müracaatın as
garî sınırlar içimde tutulmuş olduğu görülmiek-
ıtledir. 

Bu sonuç 1972 malî yılında nakit yönetimi
nin bir plân dalhiliinıde ve istikrar hedefimde dö
nük Mir biçıimıde uygulainmasıyle elde olunan 
olumlu bir gelişme sayılmak gerekir. 

Öte yandan, 1972 yılı Bütçe Kanununun 69 
ucu maddesi ile yapılmış bulunan % 10 kesin
tinin, personel, giderleri için ayrılan ödemekle
re öncelik verilmek suretiyle kısmıcn serbest 
'bırakılması toplu sözlesjımelier ve yan ödemeler 
uygulaması gibi medenilerle ödonıjeler uygulatma
sı dolayısıyle ek ödemek alınması zorunlusu
nun doğmuş olması gibi nedenlerle, bütçe harca-
ımalarmm Aralık ayı başından itibaren hızlan
anla eğilimi 'gösterdiği gözlenmektedir. Bu iti
barla 1971 yılı Bütçesinden sonra 1972 yılı Büt-
çiesıimin de1 daha önce arz ettiğim gibi önıeımli 
bir açıkla sonuçlanacağı tahmin edilmlekteidlilr. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komuş-
ımaimın bu kısımunda, Yüce Heyetinize 1973 ma
lî yılı bütçesinin yapısını ve özelliklerini arz et
mek istiyorum, Yüce Heyetinize sunulan gider1 

bütçelsi ile, gelir bütçesinin gerekçelerimde, ge
nel ve katma bütçeli bakanlık ve kuruluşlarla 
ilgili olarak öngörülen harcamaların Sedefleri 
ile gelir tahminlerinin dayanakları, ayrjımtılı bir 
şekilde aiçıklammiK olduğundan, buradaj bu yıl 
bütçesinin yapışımı ve özellikleri ile ha^ırlaimma-
sımıda gö'zönümde tutulan ilkeleri kusaci açıkla
makla yetineceğim. 

Herşeyden önce, yemi bütçenin şekli jile ilgili 
'bir hususu burada belirtmek gerekir. 1073 yılı 
(Bütçesi Yüce Meclislere, bulgüme fcadaıf uygu-
ilanajgeılmekte olan klâsik bütçelelme sisıtjemtinden 
farklı bir şekilde ve program bütçe sisjtemi da
hilinde hazırlanarak sunulmuş bulunmaktadır. 
Bu bütçeleme sistemi ülkemizde, plıâml̂  kalkın
ma tercihini oluşturan ve bu tercihe y4m veren 
daha büyük bir kalkınma hızına ulaşılmjası ama
cına dönük çabaların, .dolayısıyle plânlî kalkım-
ıma sürecinin yeni bir aıdıımı olarak düşünülmüş 
ve 'geliştirilmiştir.. 

Program bütçe ile getirilen yemiliğiı|. temel 
amacı, gayrisâfi millî hâsıla içimdeki payİ devam
lı surette artmakta olan, Devlet tarafımjlam kul
lanılan. ve yöneltilen fonların dalha etki^. bir bi
çimde idaresini ve değerlemdiriilmesini j sağla
maktı]'. 

Proigram bütçe, ilk aşaımada, «ödenejk talep
lerime esas teşkil eıden gaye ve hedeflerin belir-
lemdiği ve hu hedeflere ulaşmak için telflif edi-
ien hizmet programlarının belli bir sunjflandır-
ma düzeni içimde tasnif edildiği bir bütçeleme 
sisteımidir» denilebilir. 1973 yılı Bütçe kamum ta
sarısı, programı bütçe reformunum bu aşaması
nı yansıtmaktadır. Bu amaçla, genel ve katma 
bütçeli kuruluşlara ilişkin hizmiıet ve hedefler 
önce kuruluşlar itibariyle belirlenmiş; | bilâha-
ra bu hedeflere dönük hizmetler ilk kddieırmode 
programlara, ikime! kademeye ise altp^ograıin-
lara ve em somumda proje veya faaliyettiene bö
lünmek suretiyle tasmif edilmiştir. I 

Program bütçe reformunun bundanj sonra
k i aışarmalanmda, ömoe bu smifla.ndirm4.iya uy
gun, program maliyetlerini verebilecek I nitelik
te bir muhasebe sisteminin ve malî idarînin ge-
lişitirilmesl ve yürütülmesi daha sonra [da her 
programı veya o programın belli ait bölümleri 
için etkim ve amlaımılı bir perf onmas değe^lemiesli-
me imkân verecek yöntemlerim geliş,tjirilmıeısi 
tgelmıekteldir. j 
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Yeni uygulamadan beklenen bellilbaşlı fay-
dallaırı kısaca şu şekilde özetlemiıeık mümjkündür: 

1. — Program bütçe sisrtıe;m,i her şeyden ön
ce Devlet hizmetlerinin yöneldiği gaye ve he
deflenin saptanmasına ve bunlarla ilgili hizmet 
Ve programların belirlenmesine imkân hazırla
mak suretiyle, hizmet - personel ilişkilerinin 
daha açık ve seçik bir sebilde görülmesine yar
dım edecektir. Böylece kamu kesimlinde kad.no 
şişMnliıklerinin tespiti ve zaman içinde gideıril-
mıesi olanakları djoğmaıkltadır. 

2. — Program bütçe sistemi, Yüce Meclisle
rle incelemıe ve karar venme safhaları için daha 
ayrıntılı ve anlamlı bilgilerin verilmesini müm
kün kılacaktır. Böylece yasama organlarına 
ıdlalha rasiyonel bir tetkik ve murakabe iımikânı 
yerilmıeklte ve kamu hıizmeıtleırlindeki öncelikle
rin daha tutarlı bir şekilde tespit edilebilmesi 
için gerekli ortam sağlantmaıktadır. 

3. — Öte yandan, program bütçe siste ma. 
belli kuruluşlara yatırım, hizmetleri için verilen 
ödemeklerin projeler itibaıniyle tasnif edilmesi 
olanağını getirmiek suretiyle, banıgi projeye ne 
kadar ödenek ayrıldığının bütçe üzerinden gö-
rülmeisin'i, bu ödeneklerin münhasıran o proje
ler içim harcanmasını, yatırım uygulama sonuç
larının daha iyi bir şekilde izlenmesini müm
kün kılacaktır. 

Kısaca açıklaman bu nedenlerle, programı 
bütçe Devlet hizmıetlerinde giderek israfın ön-
lenmesıinje veya hiç olmazsa azaltılmasına yar
dım edecek önemli bir araç olarak kabul edil
mektedir. 

ıSaym Başkan, sayın mıilletvekilıleri; şimdi 
de kısaca 1973 bütçesinin nitelik ve büyüklük
lerini arz eıtmeık istiyorum. 

Yenii bütçenin yapısını tahlil ederken, her 
şeyden önce 1973 yılı Bütçesinin oldukça güç 
santiar altında hazırlanlmış olduğunun samjiimi-
yeitle ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bir yandan Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin 
ilk dilimimi teşkil eden 1973 yılında, bütünüyle 
kaımu yatıranlarının plân hedeflerine uygun bir 
düzeyde tutulması zorunluluğu, öte yandan ül
kemizde gözlenmjekte olan ve hızı 1971 yılma 
oranla azaltılmış olmakla birlikte etkisini sür
düren enflasyonist trendi durduracak ve dola-
yısıyle bir ekonomik istikrar ortamına olanak 
hazırlayacak büyüklükte denk bir bütçe ha

zırlanması zorunluluğu, bütçenin temel büyük
lüklerinin saptanmasını oldukça güçlendirmiş
tir. 

Bu güçlüğe rağmen, Hükümetçe T, B. M. M. 
ne sunulmuş bulunan 1973 yılı Bütçe Kamun 
tasarlısının, biraz önce belirttiğim bu iki temel 
hedefi gençekleıştirecıek optimal büyüklükte ha
zırlanmış bir bütçe olduğunu belirtmekte fayda 
görmekteyiz. 

1973 yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında 
gözönünde tultulmıuş olan belli başlı ilkeler şun
lardır : 

Bütçe, 1973 yılı programında kamu kesimi 
için öngörülen yatırım hedeflerine ulaşılmasını 
sağlayacak yapıda hazırlanimıştır. Bu aınaçla, 
1973 yılı programının genel ve katma bütçe
ler içıih öngördüğü 12 milyar 100 milyon lira
lık yatırım ödeneği ile 1 milyar 125 milyon li
ralık kamulaştırma ödeneği bütçede aynen yer 
almaktadır. Diğer taraftan Kamu İktisadî Te
şebbüslerimin 1973 yılı yatırım finansman prog
ramlarının gerektirdiği ve bu kuruluşların ken
di özkaynalkları ile diğer normal kaynaklar
dan karşılayamadıkları 6 milyar liralık fon 
ihtiyacının da bütçeden karşılanması ön görü 1-
nijüştür. 

'Cari hizmet ödenekleri hesaplanırken, bir 
yandan bu konuda geliştirilmiş olan ibâzı an
lamlı ve Objektif normların uygulanması sağ
lanmış, öte yandan normal cari giderlerdeki ar
tışlar mümkün olan en asgarî düzeyde tutulur
ken, gelişme ile doğrudan doğruya ve dolaylı 
olarak ilgili hizmetlere gereken ağırlık veril
mesi yoluna, gidilınjiştir. 

Böylece, 1973 yılında sonuçlandırılateak ya
tırımların zamanında ve etkin bir şekilde hizme
te girmesi teminat altına alınmış olmaktadır. 

•Gider bütçesinde samimiyet prensipime uyul
masına özel bir itina gösterilmjiş ve masraf ka
nunlarının öngördüğü ödeneklere bütçede tam 
olarak yer veıiilnnek suretiyle, yıl içinde ek öde
nek alımmıaisı şaklindeki uygulaımalarm müm
kün olduğu ölçüde önlenmesine çaba sarf edil
miştir. 

Bu cümleden olmak üzere, özellikle personel 
giderleri açısından, genel ve katma bütçeli ku
ruluşlara ait kadro karşılıkları bütçeye aynen 
konulmuştur. Böylece, çeşitli kuruluşlar tara
fından 1973 yılı içinde kullanılmayacak kadro 
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karşılılklarından sağlanacak tasarruf ve Maliye 
Bakanlığı bütçesinin «ıM'aılî Transferler prog
ramında» yer alan ödemekle, memurların 9 ay
lık birikmiş maaiş farklarının 2 aylık kısmımın 
ve Devlet Mjenıurları Kanununda yapılan de
ğişikliğin malî yükümün, bütçenin temel büyük
lükleri zedelenım;ede<n karşılarjınası olanağı ha
zırlanmış bııl.u:nım,aikta,dı r. 

Kalıknvmanrızı plânda öngörülen biçinıde ve 
i))îr istikrar orftanııı 'içinde gerç.okleştinebiİnijelk 
için ,ka:niiiı sektörünün tüm finams,niıaınımn, sağ
lam kaynaklarıdan karşılamnıaisı ilkesi bütçede 
ay rica «'özünü nide tutulmuştur. 

Bıı bakımdan, Devlet -harcamalarının kal
kınma, hedeflerinle tem düşmeyecek bir şekilde 
ıkontrol altında tutulmam, yanımda, bunların 
'onılasyonİK't baskılara yol aıeınTaya;ca!k kaynak
lardan finanse edjikııjesi önem arz eıtmeıkteıdiır. 
Gelir tahminleri bu anlayış içtin de son yıllar
daki ıgelir trendleri titizlikle değerlendiirilicrıclk 
gerçekçi bir biçimde haıZirlanmıştır. Gider tah-
ıminleri ile. gelir tahminleri arasındaki 4 mil
yar liralık farkın da istik nar bozucu etkileri en 
az olan bir yol olarak istikraz yoluyle karşı-
ılammassı ön görülmüştür. 

Bütçenin boyutları : 
Hükümetçe T. B. M. M.'ne sunulan 1973 yılı • 

Bütçe kanun tasarısı ile teklif edilen konsolide 
gider tahminleri toplamı 61 917 000 000 liradır. 
Bu rakam geçen yıl bütçesine kıyasla % 10,72 
oranında bir artışı ifade etmektedir. 

1972 yılı Bütçesinde artış oranı % 35,8 idi. 
Yeni bütçe ödeneklerindeki artış oranının önem
li ölçüde düşük olmasının nedeni yukarıda arz 
ettiğim gibi, baskısını artırmış bulunan fiyat 
hareketlerini istikrara dönüştürmek için Devlet 
harcamalarını sınırlamak zorunluğundan ileri 
gelmektedir. 

Tasarının Bütçe Karma Komisyonunda mü
zakeresi sırasında yapılan değişikliklerden son
ra, gider tahminleri tutarı 62 209 000 000 lira; 
1972 yılı Bütçesine kıyasla artış oranı ise 
% 11,15 olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonunda kabul edilen 
şekliyle 1973 Bütçesinde cari ödenekler topla
mı 29 321 000 000 lira, bunun toplam ödenek
lere oranı % 47,3'tür. Genel ve katma büt
çeli kuruluşların yatırım ödenekleri toplamı 
12 653 000 000 lira, bunun toplam ödeneklere 
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oranı ise '% 20,34'tür. Ancak, bütçede (3) kot 
numaralı ödenek türü altında yer alan ve Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin 1973 yılı yatırım 
finansman programının gerçekleşmesi anı acı yi o 
konulan 5 800 000 000 liralık, yatırım projeleri
nin gerektirdiği kamulaştırma ve satmalına gi
derleri karşılığında konulan 1 125 000 000 lira
lık, mahallî idareler yatırıra ve finansman prog
ramının gerçekleştirilmesi amacıyle öngörülen 
117 milyon liralık ve yine 197-') yılı yatırımları 
için Kredi ve Yurtlar Kurumuna transfer edil
mek üzere konulan 50 milyon liralık ödenekler, 
aslında bütünüyle yatırım hedefine dönük gider
leri kapsamaktadır. Bu ödeneklerle birlikte, 
1973 yılı Bütçesinde, yatırımlara dönük ödenek
ler tutarı 19 745 000 000 lira bunun genel öde
nek toplamına oram ise % 31,74 olmaktadır. 

Toplam konsolide gider bütçesi içinde özel 
savunma yatırımları ve giderleri için ayrılan 
ödenek miktarı 2 189 000 000 milyon lira, top
lanı gider bütçesine oranı % 3,52; transfer öde
nekleri toplamı 10 954 000 000 milyon lira, top
lanı gider bütçesine oranı % 17,61 olmaktadır. 

Gelirler : 
Konsolide bütçe gelir tahminleri, genel büt

çe tahminleri ile katma bütçe gelirlerinden oluş
maktadır. Bütçe Karma Komisyonunda kabul 
edilen şekli ile, konsolide gelir tahminleri top
lamı 58 209 000 000 liradır. Millet Meclisinin 
gündeminde bulunan Finansman Kanunu deği
şiklik tasarısından beklenen 750 milyon liralık 
ek gelir de bütçenin gelir tahminleri arasında 
yer almıştır. 

Gelir Bütçesi içinde, vergi . gelirleri 
48 253 000 000 lira, katma bütçe gelirleri 
12 255 000 000 lira, vergi dışı gelirler ve fonlar 
toplamı 3 701 000 000 liradır. 

Genel Bütçe kanun tasarısının 3 neü maddesi 
ile öngörülen 4 milyar liralık istikraz1 yetkisi ile 
birlikte Bütçe denk bağlanmış olmaktadır. 

Ödeneklerin dağılımı : 
Daha öncede belirtmiş olduğum gibi 1973 

yılı bütçesinin hazırlanması sırasında, cari hiz
met ödeneklerindeki artışlar asgarî seviyede tu
tulurken, gelişmeye dönük hizmetlerle yatıı'un
lara gereken önem verilerek, bütçenin plân ve 
programdaki büyüme hedeflerine uygun bir bi
çimde düzenlenmesine itina edilmiştir. 
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Ayrıca, kalkınma programında ve Hükümet 
programında yer alan reform ve yeniden dü
zenlemelerin 1973 yılı uygulamasının gerektir
diği ödenekler bütçede yer almış bulunmaktadır. 
Bu acıdan 1973 mali yılı Bütçesinin kısa bir tah
lili aynı zamanda bu bütçenin özelliklerini or
taya koyacak niteliktedir. 

1973 yılı Bütçesinde selektif hizmet politikası 
açısından bâzı hizmetlere yeni ağırlıklar tanın
mıştır. Bunlar arasında; iç güvenlik hizmetleri, 
savunma hizmetleri, yerleşme sorunu, çevre so
runları, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmet
leri, sosyal güvenlik hizmetleri ve gençlik ve 
spor hizmetleri yer almaktadır. 

İç güvenlik hizmetleri : Güvenlik hizmetle
rinin modernizasyonu ve çağımızın değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarzda 
teçhiz edilebilmesi için, Emniyet Genel Müdür
lüğü Bütçesi % 22 oranında 227 milyon lira ar
tırılarak 1 249 000 000 liraya yükseltilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığının reorgani-
zasyonunu gerçekleştirmek üzere de, bu kurulu
şun bütçesi % 47 oranında, 412 milyon lira 
artırılarak 1 283 000 000 lira olarak saptanmış
tır. 

Savunma hizmetleri: Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yeniden teşkilâtlanmasının, silâh, araç 
ve gereçlerinin, yenileştirilmesini öngören 1601 
sayılı Kanunun gerektirdiği ödenek tam olarak 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılan yeni 
bir-programa konulmuştur. 

Yerleşme sorunu : Orman köylerinin nakle
dilmesi, ıslahı ve geliştirilmesi amaciyle, Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi % 107 
oranında, 29,8 milyon lira artırılarak 58,6 mil
yon liraya yükseltilmiştir. 

Ayrıca, metropoliten plânlama ve şehir dü
zenlemesinin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak 
amaciyle, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
% 23 oranında artırılarak, 391,8 milyon liraya 
yükseltilmiştir. 

Çevre sorunları : Özellikle son yıllarda, yo
ğun şehirleşme alanlarında ve büyük sanayi ku
ruluşları çevresinde ortaya çıkan hava, su ve 
kıyıların kirlenmesi şeklindeki çevre sorunlarını 
ve bunların yarattığı zararları araştırmak, ince
lemek, değerlendirmek ve çözüm yolları bulmak 
amaciyle, çeşitli kuruluşlar bütçelerine toplam 
olarak 405 milyon lira ödenek konulmuştur. 
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Bilimsel araştırına ve geliştirme hizmetleri : 
Çağımızda önemi artan bilimsel araştırma ve ge
liştirme hizmetleri üzerinde ayrıca durulmuş ve 
bu hizmetler için çeşitli kuruluş bütçelerine top
lam olarak 200 milyon lira dolayında ödenek ko
nulmuştur. 

Sosyal Güvenlik Hizmetleri : Plânlı bir kal
kınma süreci içinde bulunan ülkemizde, çalış
ma çağında bulunanlar için iş olanakları yara
tabilmenin, sağlıklı gelişine açısından taşıdığı. 
önem gözönünde tutularak, «İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun» geliştirilmesi ve görev alanının 
yaygınlaştırılması amacıyla, Çalışma Bakanlığı' 
bütçesinde 43 milyon liralık ödenek ayrılmış
tım 

Bu arada, yurt dışında bulunan işçilerimi
zin, çeşitli sorunlarının daha yakından izlenip 
değerlendirilebilmesi ve daha etkin bir tarzda 

• çözümlenebilmesi için yine aynı bakanlık büt
çesinde, 27,6 milyon liralık ödenek konulmuş
tur. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri : Gençliğin mil
lî ruh ve heyecan duyguları içinde yapıcı ve 
yaratıcı yeteneklerle yetiştirilmesi ve sporun 
günlük faaliyetler arasına sokulup toplumun 
ruh ve beden sağlığını geliştirecek bir yaygın
lığa kavuşturulabilmesi amaciyle, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi '% 63 oranında artırıla
rak 86 milyon liraya, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesi '% 50 oranında artırılarak 
224,9 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Turizm politikamızı Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânının ilke ve hedeflerine uygun bir 
tarzda yürütebilmek amacıyla, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesi % 46 oranında, 63 mil
yon lira artırılarak 199 milyon liraya yüksel
tilmiştir. 

Yeni bütçenin bir başka özelliği reformlar
la ilgili bulunmaktadır. 

Hükümet programında ve Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında öngörülen ve ülkemizin 
geleceği açısından büyük önem taşıyan reform
ların hazırlık, teşkilâtlanma ve uygulanmaya 
başlanmasının önümüzdeki malî yıl içinde ge
rektirdiği harcamalar için, aşağıda arz edece
ğim ödenekler ayrılmıştır. 

«Ülkemizde bir bütün halinde yaşama dü
zeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileş
tirilmesi ve verimlilik» amaçlarına dönük ola-
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rak, topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerinin 
topraklandırılması ve tarım üretiminin artırıl
masını hedef alan «Toprak ve Tarım Reformu» 
ııun gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere, 
1973 yılı programına uygun olarak, bütçede 
202 milyon liralık ödenek ayrılmıştır. Bu öde
neğin 77,6 milyon lirası Başbakanlık bütçesin
de, 125 milyon lirası Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü ve Köy İşleri Bakanlığı (Topralksu 
Genel Müdürlüğü) bütçelerinde yer almakta
dır. 

Eğitim Reformu ile ilgili olarak eğitim prog
ramlarını ulusal hedeflere uygun olarak düzen
lemeyi, meslekî ve teknik öğretime ağırlık ver
meyi, yaygın eğitimi geliştirmeyi, yüksek öğ
renim kuruluşlarına hem uygulayıcı hem tasa
rımcı yetiştiren iki kanallı bir sistem kazandır
mayı hedef alan eğitim reformunu hazırlamak 
ve yürütmekle görevli olan Millî Eğitim Ba
kanlığının bütçesi, tüm olarak, 1972 yılma na
zaran '% 25,7 oranında artırılarak 8 milyar 887 
milyon liraya yükseltilmiştir. 

Hızlı ve dengeli bir kalkınma, süreci ile 
yurtiçi huzur ve düzen arasındaki bağıntı göz-
önünde tutularak, yargı sisteminin, gerek ku
rum ve kurallar, gerek yapı, araç ve gereçler 
yönünden iyileştirilmesini hedef alan adalet re-' 
formuna dönük teşkilâtlanma ve uygulama faa
liyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar da 'gözönün-
de tutularak, Adalet Bakanlığı bütçesi, 1972 
yılma kıyasla, '% 40,8 oranında artırılmış ve 1 
milyar 52 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Yatırımlar ve Bütçe : 

1973 yılı bütçesinde konsolide yatırım öde
nekleri toplamı program hedeflerine uygun bi
çimde, 1972 yılma kıyasla % 27,97 oranında bir 
artışla, 12 milyar 100 milyon lira olarak öngö
rülmüştür. 

1973 yılı programına uygun olarak konso
lide bütçe yatırım harcamaları 1972 yılına kı
yasla, 

'Tarım sektöründe !% 19.00 
Madencilik sektöründe '•% 72.11 
İmalât sektöründe 
Enerji sektöründe 
Ulaştırma sektöründe 
Turizm sektöründe 
Eğitim sektöründe 
Sağlık sektöründe 

•% 50.99 
% 24.45 
'% 23.03 
% 46.16 
!% 52.09 
% 8.78 

Diğer sektörlerde '% 26.03 
oranında artmakta; 

Konut sektöründe ise 06 9.59 
oranında bir azalış göstermektedir. 

Tasarının Bütçe Karma Komisyonundaki 
müzakeresi sonunda, yatırım ödenekleri topla
mına net 553 milyon 597 bin lira ilâve yapıl
mıştır. Bu ilâvelerle birlikte konsolide yatırım 
ödenekleri toplamı 12 milyar 653 milyon liraya, 
1972 yılma kıyasla artış oranı ise 'V/c 33,82 ye 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Hükümetçe 
kendilerine verilen görevlerden doğan zararla
rı ile sermaye ihtiyaçlarının finansmanı için 
bütçede bu teşebbüslere transfer edilmek üzere 
öngörülen ödenek tutarı 5 milyar 1800 milyon 
liradır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1972 yılında 
programlanan yatırımların toplamı 11 milyar 
lira dolaylarındaydı. Bu teşebbüslerin 1973 yı
lında, bir önceki yıla 'göre 1,600 milyar lira faz
lasıyla 12,600 milyar lira tutarında yatırım 
yapmaları programlanmıştır. 

Önemli bir kısmı bütçe kanalıyle finanse edi
lecek bu program, enerji, ulaştırma, madencilik 
ve imalât sanayii alanlarında daha önceki yıl
larda başlanmış projelerle, Üçüncü; Beş Yıllık 
Plânın ilk yılında ele alınacak çeşitli projeleri 
kapsamaktadır. 

Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekilleri; 

1973 bütçelerinin yapısına ve özelliklerine 
ilişkin açıklamalarıma burada son tererek ko
nuşmamın politikalar ve düzenlemelerle ilgili 
bölümüne geçiyorum. \ 

Bir bütçenin başarılı olması için hazırlanma 
biçimi ve büyüklüklerinin tespiti kajdar, uygu
lamanın bu çerçeve içinde yürütüiniesi, mev
simlik nakit ihtiyaçlarının doğru programlan
ması, hazine fonlarının bu program (çerçevesin
de idaresi ve Merkez Bankası kasnaklarının 
kullanılımmda bütçenin amaçları il£ uyumlu 
davranılması ve bütün bunların yaıjLi sıra uy
gulamanın diğer ekonomi politikası araçları 
ile desteklenmesi ve bu politikalarla! bütçe uy
gulamasının birbirleriyle tutarlı olmpsmm arz-
ettiği önem ortadadır. 

Bütçemiz, bir yandan Milletimizijı geleceği
nin güven altına alınması açısından Önemi açık 
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olan yatırım ve kamu hizmetlerine ilişkin sayı
sal hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken, öte-
yandan, ekonomide mâkul bir fiyat istikrarını t 

sağlayacak bir bileşim içinde ayarlanmasını ve 
yönetilmesini öngördüğü politika ve düzenle
melerle, kalkınmanın istikrar içinde gerçekleş
tirilmesini hedef almıştır. Başka bir deyimle, 
Hükümet, kalkınma ve istikrar arasında seçim 
yaparak bunlardan birini diğeri lehine feda et
mek gibi kolay bir yolu seçmemiş ve her ikisi
ne de aynı önemi atfederek uygulamada daha 
çok çaba ve dikkat harcamayı gerektiren yolu, 
tercih etmiştir. 

Bu anlayış içinde 1973 yılında uygulanması 
öngörülen genel ekonomik ve malî politikalarla 
bunlardan beklenen sonuçları burada kısa bir 
tahlile tabi tutmanın yerinde olacağını düşün
mekteyim. 

Daha önce de arzettiğim gibi 1973 yılı büt
çesi optimal büyüklükte ve denk olarak hazır
lanmıştır. Ayrıca inisiyal büyüklüklere 'göre 
yapılan bir karşılaştırmada toplam kamu har
camalarındaki artış 1972 bütçesinde yüzde 35,8 
olduğu hakle 1973 bütçesinde yüzde 11,15 do
layında tutulduğu için kamu harcamalarının 
çoğaltan etkisinin önceki yıla kıyasla daha dü
şük düzeyde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ayrıca bütçe uygulamasında ödenekler üçer 
aylık sürelerle serbest bırakılırken, yıl içinde
ki muhtemel değişmelerin etkisi gözönünde tu
tulacaktır. 

Bütçenin denkliği kadar fiili harcamalarda 
zaman ve yer itibariyle uyum sağlanması da 
kamu maliyesinin yönetiminde başta gelen ku
rallardan biri sayılmak gerekir. Bu amaçla büt
çede öngörülen ödeneklerin harcamaya dönüş
mesi sırasında para hareketleri ile ödemeler 
arasında geçerli bir denge kurularak, devlet 
ödemelerinde zaman zaman ortaya çıkan gecik
meleri de önlemek üzere, hazine fonlarının yö
netiminde iyileştirme sağlayacak tedbirler üze
rinde durulmaktadır. 

Bu arada, ekonomimizin bütünü içinde ve 
özellikle kamu kesiminde, kıt olan kaynakları
mızın etkin bir şekilde kullanılması açısından, 
israfın önlenmesi özel bir önem arz etmekte
dir. 

Yapılan araştırmalar kamu kesiminde yay
gın olduğu bilinen israfın üç biçimde oluştuğu
nu göstermektedir. Bunlardan birincisi genel

likle yöneticilerin gösteriş .eğilimlerinin bir so
nucu olarak ortaya çıkan «Belirgin israf» tır. 
İkinci tür israf, kötü organizasyon, yetersiz iş 
bölümü ve kaynak - hizmet ilişlerimin iyi değer
lendirilmemesi sonucu ortaya çıkan «Gizli israf» 
tır. Üçüncü israf türü de, bâzı kanunların gü
nün koşullarının gerisinde kalmış olmaları veya 
diğer çeşitli nedenlerle, kamu kuruluşlarından 
etkin bir görev ve hizmet düzeni kurulmasını 
önlemesi olarak tanımlayabileceğimiz «Kanun
dan doğan is raf »tır. 

1973 yılı içinde, program bütçe sisteminin 
uygulamaya konulmuş olması, Devlet Metoıur> 
lan Kanununda yapılan en son değişiklikler, 
Devlet İhale kanunu tasarısının getireceği ye
nilikler ve iyileştirilmeler ile bütçe uygulama
sının yakından izlenmesi ve daha etkin bir de
netim düzeninin gerçekleştirilmesi suretiyle, ka
mu sektöründe israfın hiç. olmazsa belli bir öl
çüde önlenmesi sağlanacaktır. Hiç şüphesiz bu 
sahada daha ileri neticeler alınması uygulama
ya gittikçe artan bir şekilde devam etmek su
retiyle mümkün olacaktır. 

Para-kredi politikası, 1973 yılı programın
da kabul edilen esaslar ç.evoevesiındo, ekonomi
deki fiyat artış hızının yavaşlamasına olanak 
verecek ve fakat büyüyen ekonominin ve ar
tan monetizasyon ihtiyacının gereklerini kar
şılayacak ölçüde bir para arzı artışı öngörmek
tedir. Daha önce de belirttiğim gibi, 1971 ve 
özellikle 1972 yıllarında para arzını genişleten 
faktörler arasında dövize çevrilebilir mevduat 
hesaplarıyla, diğer döviz gelirlerindeki yüksek 
oranlı değişmeler başta gelmiştir. Yani düzen
leme ile, dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının 
etkisi kontrol altına alındığından ve döviz gelir
lerimizde, mutlak rakam olarak gelişme beklen
mekle birlikte, artış oranları normal hadler 
içinde kalacağından, ekonomiye bu kanallardan 
intikal eden parasal gelirlerin nispî öneminin 
azalacağını, yani bu artışların ekonominin 
massetme yeteneği içinde kalacağını söylemek 
(mümkündür. 

Toplam talebin kontrol altına alınmasına 
dönük bu tedbirler yanında, 1973 yılı progra
mında, fiyatların normal koşullar içinde oluş
ması yönünde tedbirler de öngörülmüştür. 
Bunlar arasında, organizasyon bozukluklarının 
giderilmesi ticaret hizmetlerinde verimliliğin 
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artırılması ve fiyat açıklanması suretiyle pa
zar ve pazarlama alanındaki yapısal bozukluk
ların iyileştirilmesi yer almaktadır. 

Öte yandan zaman zaman mal arzında or
taya çıkan tıkanıklıklar nedeniyle fiyat hare-
iketlerinin olumsuz bir gelişme gösterdiği sek
törlerde, gerekirse ithalât olanaklarına başvu
rulmak suretiyle mal arzı artırılarak, fiyat dü
zeyinde istikrar sağlanması da Hükümetin ger
çekleştirmekte kararlı olduğu bir tedbirdir. 

Bundan başka, Üçüncü Plânda yatırım ve 
üretim kademelerinde kamuca sağlanan teşvik 
ve tahsislerden yararlanan ve üretimleri iç ti
carette önemli pay tutan kuruluşların nihaî 
fiyatta yapmak isteyecekleri artışların gerekçe
lerini belgelemeleri kabul edilmiştir. Bu yetki
nin 1973 dönemi başından itibaren Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından etkili bir biçim
de kullanılması öngörülmektedir. 

ıNihayet fiyat istikrarını sağlamak üzere alı
nacak tedbirleri koordine etmek ve gerektiğinde 
Yüksek Plânlama Kurulu aracılıgıyle Bakanlar 
Kuruluna teklif edilecek ekonomik ve idarî ka
rarları hazırlamakla görevli olarak «Ulusal 
Fiyat ve Ücret Daimî Özel İhtisas Komisyonu» 
mm gecikmeden kurulması kararlaştırılmıştır. 
Bu suretle fiyat hareketlerinin daha yakır.dan 
izlenmesi, nedenlerinin müşterek bir çalışma or
tamı içinde teşhis edilerek, alınacak tedbirlerin 
tutarlı bir biçimde uygulamaya konulması sağ
lanmış olacaktır. 

Bütçe uygulaması ile birlikte yukarıda açık
ladığım tedbirler dizisinin yürürlüğe konulma-
sıyle, 1972 yılında hızı kesilmiş olan fiyat artış
larının gelişmekte olan bir ekonomi için mâkul 
sayılabilecek bir düzeye kadar indirilmesi bek
lenmektedir. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, fiyat hareketle
rinin bir istikrar ortamına dönüştürülmesinin, 
uzun ve orta vâdede büyük ölçüde üretimin ar
tırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine bağlı 
olduğu bir gerçektir. Konunun bu yönü ise, 
banka kaynaklarının üretken alanlara yöneltil
mesi anlayışı içinde ayrıca ele alınmıştır. 

Para - kredi politikasının bir parçasını teşkil 
eden faiz politikası şimdiye kadar izlenen şek
liyle uzun vadeli kredi ihtiyacına cevap vere
memekte ve faiz hadlerinin yüksekliği yatırım

ları engellediği gibi, uygulamada normal sayıla
mayacak finansman yollarına başvurulmasının 
nedenini teşkil etmekteydi. Alman çeşitli ted
birlere rağmen, bu sorunun şimdiye kadar olum
lu bir sonuca bağlanamamış olduğu gpzönünde 
tutularak bu kez kalkınma plânı ve yıllık prog
ramda öngörülen öncelikli sektörler için tercihli 
bir kredi sistemi geliştirilmiştir. Yeni düzenle
me, bir taraftan bankaların mevduat şeklinde 
toplandıkları paranın maliyetinin düsülümesini, 
diğer taraftan da komisyon ve sair namlar al
tında fiilî' kredi maliyetlerini yükselten unsur
ların (itkilerinin hafifletilmesini öngörmektedir. 
Ancak bu tedbirler yeterli görülmediğinden, 
ayrıca plânda öngörüldüğü üzere faizh farkının 
bütçeden desteklenmesi ilkesi de benimsenmiş
tir. 

Bu anlayış içinde düzenlenen ve yeni bütçe 
ile birlikte yürülüğe girecek olan kararname ile 
tercihli orta vadeli kredilerde müstakrize nihaî 
kredi maliyeti % 20 dolayından % 12 dolayına 
düşürülmüş olacaktır. Aynı düzenleme çerçeve
sinde, tarım kredileri ile küçük sanayicilere ve 
sanatkârlara nçılan kredilerde de faiz îıaddinin 
% 8'e indirilmesi öngörülmektedir. 

197o yılında uygulanacak politikalarla ilgili 
açıklamalarıma son vermeden önce doların son 
defa devalüe edilmesi nedeniyle alman tedbirlere 
de kısaca temas etmek için müsaadenizi rica 
ederim. 

Uluslararası Para Sisteminde gözlenen aksak
lıklara bir çözüm getirilememiş olması nedeniy
le Amerika Birleşik Devletleri dolarını^, öndört 
aylık bir fasıladan sonra ikinci kez ve yüzde on 
oranında devalüe edilmesi üzerine bütün dünya 
ülkeleri kendi paralarının uluslararası; paritesi-
ni tespit bakımından çeşitli tedbirler almak zo
runda kalmışlardır. 

Konuyu bütün yönleri ile inceleyen Hüküme
timiz Türk Lirasının dolara olan muadeletini 
muhafaza etmeğe karar vermiş bulunmaktadır. 
Bu karar alınırken Kalkınma Plânından öngö
rüldüğü üzere ihraç mallarımızın dış pazarlar
daki rekabet gücünün korunması ve ihracatımı
zın geliştirilmesi ile ihraca at ve diğer kaynak
lardan sağlanan döviz gelirlerimizin artırılması 
ve üretimin teşviki, sanayimizin korunması ola
naklarının artırılması öncelikle gözönünde tu-. 
tul muştur. 
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Karar alınırken, yeni ihracat fiyatlarının 
üreticiye yansımasını sağlamak amaciyle, pa
muk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı 
ve küsbe ihracatına 31 Temmuz 1973 tarihinden 
itibaren yeni döviz kurlarının uygulanacağı da 
şimdiden ilân edilmiştir. 

Bu konuda, belirtmek istediğim bir husus da 
döviz rezervlerimizde, birçok ülkede görülenin 
aksine olarak doların devalüasyonu dolayısıyle 
bir kayıp olmamış bulunmasıyle ilgilidir. 

Alman kararın para arzı ve fiyatlar yönün
den muhtemel etkileri ile ilgili olarak yapılan 
tahminler toplam para arzının yaklaşık olarak 
binde beş oranında artacağını, ithal girdilerin
deki muhtemel fiyat artışlarının GSMH'ya ora
nının yüzde bir dolayında kalacağını göster
mektedir. Bu itibarla, söz konusu olumsuz et
kilerin tutarlı bir para politikası yoluyla ve 
prodüktivite kazançlarıyle telâfisi mümkün gö
rülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; âcil bir 
mahiyet almış bulunan, ekonomimizin istikrar 
ortamı içinde geliştirilmesi konusunu arz ettiğim 
çerçeve içinde gerçekleştirmeye çalışırken, Plân
da ve programda öngörülen ve ekonominin bü
tünüyle ilgili düzenlemelerin de 1973 yılı içinde 
gerçekleştirilmesi ve bu konudaki uygulamaların 
belli bir safhaya getirilmesi gerekmektedir. 

Bunlar arasında, kamu idaresinde ve kamu 
iktisadî teşebbüslerinde yapılacak reorganizas-
yon, sermaye piyasasının düzenlenmesi, kalkın
mada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların 
teşviki ve yurt dışında çalışan işçilerin tasar
ruflarının değerlendirilmesi, vergi kanunlarında 
yapılacak değişikliklerle vergi kaybının önlen
mesi ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. 

Kalkınma Plânında ve Hükümet programın
da gerçekleştirilmesi öngörülen idarî reform ça
lışmaları devam ederken, bunun bir parçası ola
rak düşünülmek gereken personel rejiminde gö
rülen aksaklıkları gidermek amaciyle, Hükümet 
1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiyi kullanarak 
Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni düzenle
meler getirmiştir. 

Bu yeniliklerin bir kısmı, Kanunun asıl ya
pısına ilişkin olarak kadro şişkinliğini önlemeyi, 
idarî bünyede seyyaliyeti artırmayı, hizmet ge
reklerine uygun olarak memur almayı ve disip
lin hükümlerini kapsamaktadır. 

i İkinci grup değişiklikler ise, memurlar ara-
I smda yaygın şikâyet konusu olan, intibak hü-
I kümlerinde mevcut çeşitli uygulamaları aynı 
I esaslara yaklaştırmak suretiyle imkân ölçüsün-
I de eşitlik sağlamayı hedef almaktadır. 

Ayrıca, memurların mal bildirimine ait yü-
I rürlükteki kanunların kısmen uygulanamaz ve 
I ihtiyaca cevap vermez oldukları gözönünde tu-
I tularak, bu konuda hazırlanan bir kanun tasa

rısı da Yüce Meclislere sunulmuştur. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine gelince; 
Kamu İktisadî Teşebbüslerini, karma ekono

mi kuralları içinde kaynak yaratan birimler ha
line getirmek amaciyle yapılan çeşitli çalışma
lar da varılan sonuçlar, bu teşebbüslere, siste
min bütünü içinde etkinlik ve verimlilik kazan
dırılması ilkesi uyarınca Hükümetçe değerlendi-

I rildikten sonra, «Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Reform Stratejisi» başlığı altında yayınlanan bîr 

I belgede, reformun yönü ve amaçları anahatla-
riyle belirlenmiş bulunmaktadır. 

I Düzenleme çalışmalarının bundan sonraki 
aşaması, bu ilkelerin kanunlaştırılması, olmakta
dır. 

I Vergi ve maliye reformu çalışmalarına ge-
I linçe; 

I Kalkınma Plânı ile, 1973 yılı programında 
öngörülen ve ayrıca Hükümet programında da 
yer alan «Vergi Reformu» konusunda kabul 
edilen temel ilke, yeni vergiler getirmek yerine, 

I yürürlükteki vergi sisteminin verimliliğinin ve 
etkinliğinin artırılması ve böylece plânın fi-
ansman ihtiyacının karşılanması olarak ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda, vergi kanunlarının uygulanması 
sırasında tespit edilen ve vergi kayıplarına yol 
açan çeşitli boşlukların doldurulması, vergi uy-

I gulanmasmda oto - kontrolün gerçekleştirilmesi 
amaciyle hazırlanan Gelir Vergisi, Kurumlar 
Vergisi ve Vergi Usul Kanunu değişiklik tasa
rıları üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. 

Gelir Vergisi Kanunu değişiklik tasarısında, 
özellikle muafiyet ve istisna hükümlerinin göz
den geçirilmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, 

I bunların iktisadî, sosyal ve idari ihtiyaçların ve 
zorunlulukların gerektirdiği çerçeve içinde yeni
den düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Kurumlar 
Vergisi değişiklik tasarısında da, özellikle, da-

i ğıtılmayan kurum kazançlarının, planını, teşvi-
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kini öngördüğü yatırım alanlarına yöneltilmesi
ni sağlayacak hükümler yer almaktadır. 

Vergi Usul Kanunu değişiklik tasarısında 
ise, 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve o günün 
koşullarına göre hazırlanmış bulunan vergi usûl 
sistemimiz içinde, günümüzün ihtiyaçlarını kar
şılayamaz bir duruma gelen ve vergi gelirlerinde 
önemli kayıplara yol açtığı görülen «belge dü
zeni» niıı ıslahı ele alınmıştır. Tasarı, bu amaç
la, modern vergicilik iklelerine uygun bir bçlge 
düzeni getirilmesini ve bu suretle vergi güven^ 
liginin artırılmasını hedef almaktadır. 

Öte yandan, Yüce Meclisin gündeminde bu
lunan, Finansman Kanunu değişiklik tasarısı ile, 
İşletme Vergisi, kapsamına aldığı mal ve hiz
metler yönünden daha düşük nispetli, fakat da
ha yaygın bir satış vergisi haline getirilmekte, 
ve bu suretle, bu verginin özellikle Gelir ve Ku
rumlar vergileri yönünden etkin bir oto - kont
rol âleti olması olanağının artırılması öngörül
mektedir. 

Doğrudan doğruya, yürürlükteki vergi ka
nunlarını hedef alan bu değişiklikler yanı sıra, 
mevcut vergi potansiyelinin gereği şekilde de
ğerlendirilmesinde çeşitli nedenlerle yetersiz 
kaldığı görülen vergi idaresinin, çağdaş kamu 
yönetiminin ilkelerine uygun bir biçimde yeni 
baştan düzenlenmesi de önemli bir sorun olarak 
görülmektedir. Bu konuda hazırlanmış olan 
«Gelir İdaresi kanun tasarısı» da Yüce Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Reform ve yeniden düzenleme çalışmaları 
içinde, küçük tasarrufların güven içerisinde ya
tırımlara yönelmesini sağlamak üzere hazırlan
mış bulunan «Sermaye Piyasasının Düzenlen
mesi ve Denetimi» hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisindeki müzakeresi, komisyon sevi
yesinde tamamlanmış bulunmaktadır. Söz ko
nusu tasarıda, hisse senedi ve tahvil gibi 
menkul kıymetlerin, halka arz ve satışı ile, 
halka açık anonim ortaklıkların kuruluş ve fa
aliyetleri denetime tabi tutularak tasarruf sa
hipleri için bir güven ortamı yaratılması biçi
minde özetlenebilecek anahedef yanında; ser
maye piyasasının gelişmesine yardımcı olabile
cek yatırım ortaklıkları, aracı kuruluşlar ve his
se senetleriyle değiştirilebilir tahviller gibi yeni
likler de yer almaktadır. Tasarı, kanunlaşıp yü
rürlüğe girdiği takdjrdü, küçük tasarrufların 

oluşması ve yatırıma dönüştürülmesi açısından 
önemli bir boşluk doldurulmuş olacağı kabul 
edilmektedir. 

Kredi dağılımının ve yatırıma dönük kedile
rin, ekonomik kalkınma gereklerine uygun ve 
özellikle geri kalmış yörelerde kalkınmaya daha 
çok yardımcı olabilecek biçimde yönlendirilme
si sorunu, Türk ekonomisinin, bugün ulaştığı 
noktada önemini artırmıştır. Bu ihtiyaca cevap 
vermek amaeıyle hazırlanmış olan «Kalkınma 
Fiııainsman Bankası kanun tasarısı» Yüce Mec
lise sunulmuştur. Söz konusu tasarı kanunlaş- • 
tığı takdirde, özellikle geri kalmış yörelerdeki 
yatırımların teşviki ve ayrıca yurt dışındaki iş
çilerimizin tasarruflarının, bu banka tarafından 
kurulacak teşebbüslerce değerlendirilip yatı
rıma dönüştürülmesi imkânı artacaktır. 

Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri, 
1973 yılı bütçe tasarısı ile ilgili olarak yaptı

ğım açıklamaları, bu bütçenin özelliklerini- belir
terek tamamlamak istiyorum. 

1973 malî yılı bütçesi öncelikle, ekonomimiz
de bugün her zamandan daha önemli bir sorun 
haline gelmiş bulunan fiyat hareketlerini' mâ
kul bir düzeye indirmeyi ve ekonomimizi istik
rar içinde geliştirmeyi öngören bir bütçedir. Bu 
nedenledir ki, bütçenin boyutları bu anlayış için
de tespit edildiği gibi, uygulamanın da bu anla
yış içinde öngörülen politikalarla desteklenmesi 
yoluna gidilmiştir. 

1973 yılı bütçesinin. ikinci özelliği, yıllık 
programda öngörülen hedeflerin, bu bütçeye ay
nen yansımasında kendini göstermektedir. Dev
let harcamalarını, istikrarı sağlamak için belli 
bir düzeyde tutmak zorunluluğu karşısında, cari 
harcamalarda kısıtlamaya gidilirken, yatırını har
camalarında programda öngörülen ödeneklerin 
aynen yer almasına özel dikkat sarf edilmiştir. 

1973 yılı bütçesinin üçüncü özelliği bu bütçe
nin reforma dönük bir bütçe olması ile ilgilidir. 
Bütçede, değişik safhalarda bulunan reform ça
lışmaları ile ilgili teşkilâtlanma, uygulamaya 
başlama ve hazırlık açısından 1973 yılı için ge
rekli bütün ödenekler yer almaktadır. 

1973 yılı bütçesinin bir başka özelliği de, çok 
yaygın olduğu bilinen israfı önlemeye veya bir 
ölçüde azaltmaya yönelmiş bir bütçe olarak ta
mamlanmasında kendini gösterir. Hiç şüphesiz 
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ki, bütçenin bu arz ettiğim vasıfları, uygulama
da bu yönlerin gerçekleştirilebilmesi ölçüşünde 
kendini göstermiş olacaktır. 

Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri, 
Perspektif dönem sonunda, Türkiye'yi, ileri 

ülkelerinin refah düzeyine ulaştırmak amacını 
güden kalkınma plânlarımızın başarısı, Yüce 
Heyetinizin de takdir edeceği gibi, kalkınma 
gayretlerini plân disiplini içinde yıllık program 
ve bütçelerle kesintisiz ve giderek artan bir hızla 
sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır. 

ö te yândan, karşı karşıya bulunduğumuz 
ekonomik ve sosyal sorunlarımızın çözümü ile 
siyasî ortamda istikrar sağlanması arasında, çok 
yönlü bir ilişki bulunduğu gözlenmektedir. Dış 
dünyada izlenen çeşitli örnekler de, esasen, bu 
gözlemi doğrulayacak niteliktedir. Bu durumda, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını yeni 
birikimlere meydan vermeden çözebilmek ve ar
zulanan sonuca en kısa zamanda ulaşmak için, 
her halde, en tutarlı yol, gerçekçi bir yaklaşımla 
sağlam bir zemin üzerinde bunları birlikte ele 
almak olacaktır. 

1973 yılı bütçesi böyle bir ortamın gerçekleş
mesine yararlı olabilirse, bu sonucun, bütçe uy
gulamasının en mutlu yönü olacağına şüphe yok
tur. 

Büyük milletimizin bilincine ve sağduyusuna 
güveniyor ve bu konuda da doğru yolun bulu
narak olumlu bir sonuca ulaşılacağına inanıyo
rum. 

Yüce Meclise derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adma 
Sayın Vedat Önsal, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 
ÖNSAL (Sakarya) — Muhterem Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

1973 malî yılı Bütçe Kanunu üzerinde D. P. 
Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 

Bütçeler, iktidarların politik, ekonomik ve 
sosyal bütün faaliyetlerinin bir bilançosu hüvi
yetini taşımaktadır. Bütçeler, uygulandıkları 
yılların da ötesine taşan etkileri haizdirler. 22 
yıllık bir perspektif içinde hazırlanmış olan 
3 ncü Beş Yıllık Plânın ilk tatbikat dilimini teş
kil eden 1973 malî yılı Bütçesinin ise ayrı bir 
önemi vardır. 

I Memleketimiz için ekonomik, politik ve sos
yal yönlerden çok önemli hâdiselerle dolu olan 
1972 yılı geride bırakılmış, yine Delvet ve mil
let hayatımız bakımından son derece önemli 
olan 1973 yılma girilmiş bulunulmaktadır. 1973 
yılının önemli siyasî olaylarından birisi; 
13 Mart 1973 günü yeni Devlet Başkanı seçimi, 
diğeri ise 14 Ekim 1973 günü milletin 4 yıl sü
reyle yeni iktidarı seçmesi olaylarıdır. 

Bu olaylar, Türkiye'nin olağanüstü şartlar
dan sıyrılarak, normal demokratik nizama geçişi 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Böylesine önemli bir yılın bütçesinin tenki
dinin sadece bütçe üzerinde yapılacak teknik, 
malî ve ekonomik tahlillere inhisarı elbette 
mümkün değildir. 

Bu sebeple 1973 malî yılı bütçe tasarısının 
hazırlanışında müessir olan ekonomik, sosyal, 

I politik görüşler ve davranışlar üzerinde de du
racağız. Bu görüş ve davranışların cemiyet ha-

I yatımız üzerindeki etkilerini müspet ve menfî 
yönleriyle tahlil ve tespit etmeye çalışacağız. 

Değerli milletvekilleri, 
Ekonomik ve malî konularda tenkid ve tah-

I İlle geçmeden önce, toplum hayatımız yönünden 
I çok önemli olaylarla dolu olan 1972 yılının po-
I litik olayları üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
I Güç şartarııı içerisindeyiz. Devlet ve millet ha-
I yatımıza kasteden ve dış kaynaklardan beslen-
I eliği artık açıkça ortaya çıkan anarşik olayların 
I yaratıcısı mihraklar henüz tam mânasıyle yok 
I edilememiştir. Sıkıyönetimin sağladığı günlük 
I asayiş ve nispî sükûn, gerekli hukukî, ekonomik, 

sosyal ve idarî tedbirler alınmadığı takdirde, 
I ilerde yenidoen anarşik olaylara dönüşerek 

Türk Devletinin hayatına kastedenlerin arzula
dıkları 12 Mart öncesi zemine ülkemizi yeniden 
sürükleyebilir. 

I 12 Mart öncesi, milletimizin ezelî ve ebedî 
düşmanları, yurt içindeki uşakları vasıtasiyle 
tethiş ve anarşi yaratarak millî bütünlüğümüzü 
bozmak ve bu yoldan Devletimizi parçalamak ve 

I yıkmak hesaplarını gerçekleştirecekleri bir ze
mini hazırlamışlardı. 12 Mart Muhtırası, Türk 

I Devletinin parçalanması, bölünmesi ve bir kar
deş kavgasının patlak vermesini önlemek mak
sadına matuftu. Muhtıra, kendi ifadesiyle; 

I Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ağır bir teh-
| like içine düşürüldüğü için, Devleti bu tehlike-
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den kurtrmak gayesine yönelmiştir. Anayasa 
dışı bir tutumla Anayasa içinde bir çözüm ara
maktadır. Demokratik kurallar içinde teşekkül 
edecek Hükümetin kuvvetli ve inandırıcı olma
sını istemiştir. 

Devletin ağır bir tehlike içine düşürülmesi 
halinde; milletin parçalanması, bölünmesi ve bir 
kardeş kavgasına yol açabilecek olayların yaşan
dığı bir ortamda elbette kuvvetli hükümetlere 
büyük ihtiyaç vardır. 

Ancak böyle Hükümetler Devleti mâruz bu
lunduğu tehlikelerden kurtarabilir. Milletin bü
tünlüğünü, millî birlik ve beraberliği ancak böy
le Hükümetler sağlayabilir. Gerekli politik, 
ekonomik ve sosyal tedbirleri alarak olağan dışı 
şartlardan toplumun biran önce kurtulmasını 
sağlayabilir. Toplum hayatında böyle buhranlı 
dönemlerin uzamamasma büyük zaruret vardır. 
Aksi halde olağanüstü tedibrler, bâzı çevrelerce 
olağan olarak görünmeye başlanır. Bundan 
Devlete güç veren, Devleti ayakta tutan mües
seseler zarar görür. Bu müesseseler farkında ol
madan günden güne hırpalanır, zayıflar ve Dev
leti ayakta tutamayacak, koruyamayacak hale 
gelir. 

Devletin güvenliği, milletin geleceği bakımın
dan en büyük tehlike buradadır. 

Kuvvetli Hükümetler; kararlı, bilgili davra
nışlar ve isabetli tedbirlerle böyle olağan dışı 
dönemleri kısa sürede geçiştirmek başarısını 
gösterebilirler. Onun için, 12 Mart Muhtırası
nın kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümet kurul
masını istemesinde elbette haklılık vardır. 

Acaba 12 Mart 1971'den sonra kurulan hü
kümetler ve vasıflara sahip hükümetler olabil
mişler midir? Hâdiselere doğru teşhis koyarak, 
gerekli tedbirleri zamanında almak başarısını 
gösterebilmişler midir ? 

Devlete vücut veren müesseselerin hırpalan
masına imkân vermeden ülkenin olağan dışı 
şartlardan kısa zamanda sıyrılmasını temin 
edecek basiretli bir politika takibedebilmişler 
midir1? Ve en önemlisi bu hükümetler Muhtıra
nın öngördüğü şekilde demokratik yollardan 
ve demokratik nizamın kuralları zorlamadan 
kurulabilmiş midir? 

Bütün bu suallere müspet cevap vermeyi 
çok arzu ederdik. Ancak yaşayan olaylar bizi 
bu imkândan mahrum bırakıyor. 

Evvelâ kuvvetli bir hükümet nasıl olur, ta
rifinde birleşmek gerekiyor. Kanaatimizce kuv
vetli bir hükümet, en büyük güç kaynağı olan 
milletten gücünü alan hükümettir. Milletin tem
silcileri olan Yüce Meclislerin, samimî deste
ğinden mahrum hiçbir hükümetin kuvvetli ol
ması, Devlet ve millet bütünüğüne yönelen teh
likeleri kısa zamanda ezecek ve yok edecek ba
şarıyı göstermesi mümkün değildir. 

12 Mart'tan sonra kurulan hükümetlerin 
Meclislerimize dayandığı ve gücünü millet tem
silcilerinin teşkil ettiği, parlâmentodan aldığı 
iddia edilemez. G-erçi bu hükümetler Meclisi
mizden güvenoyu almıştır. Hem de zaman za
man Hükümet başkanlarının övünebileceği şe
kilde yüksek rakamlarla güvenoyu almıştır. 
Ancak isteksiz olarak verilen oylar miktar ne 
kadar fazla olursa olsun, hükümetleri kuvvet
li ve istikrarlı kılamadığı da ortaya çıkmıştır. 

D. P. olarak başlangıçtan beri Part'ilerüstü 
Hükümet formülüne karşı çıktık. Bu formülün 
demokratik kurallar içinde yerini bulamadığı
mızı ifade '©ttik. Demokratik sistemden taviz
ler vermek suretiyle demokrasiye ulaşılamaya
cağını savunduk. 

Yurdumuzda istikrarlı, kuvvetli hükümet
lere en fazla ihtiyaç bulunduğu sıralarda dün
yanın hiçbir demokratik ülkesinde tatbik edil
meyen usulere itibar etmenin ve tecrübelere gi
rişmenin, olağan dışı şartlardan kurtulmayı 
güçleştireceğini anlatmaya uğraştık. 

Partilerüstü hükümet formülünün başarı
sızlığı ve istikrarı temin etmekten uzak kaldı
ğı, peşpeşe patlak veren hükümet buhranlarıy-
la açıkça belli olmasına rağmen, hâlâ bu for
mülden medet umulmasını anlamakta müşkülât 
çekiyoruz. 

Hiçbir hükümete nasibolmayan yüksek bir 
seviyede güvenoyu almakla övünen Erim'in 
1 nci Hükümeti, kemdi içindeki üyelere karşı 
bile inandımcı olamamış, yakalandığı sayısız 
fırtınalardan kendisini kurtarmak çabaların
dan gayri hiçbir iş yapmadan 8,5 ayda ömrünü 
tamamlamıştı. Müteakiben kurulan 2 nci Erim 
Hükümeti ise, başarısızlıklarına sebeibolarak 
Yüce Meclisleri göstermiş ve çözüm yolu olarak 
Yüce Meclislerin yetkilerinin kendisine devrini 
talebetmiştir. Bütün partilerin bu talebe müşte
reken karşı çıkmaları neticesi 4,5 ay?gibi'kısa 
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bir süre sonunda çekilip gitmek mecburiyetin
de kalmıgtjr, Erim hükümetlerini takiben iş. 
başına gelen Sayın Melen Hükümeti, kendisini 
destekleyen ve güvenoyu veren ikinci büyük par
tinin desteğini kaybetmiş olmasına rağmen 
ayakta durma cabası içindedir. Mecliste ekse
riyeti elinde bulunduran partininde kendisine 
güvenoyu ve bakan vermiş olmasına rağmen, 
zaman zaman ağır hücumlarına mâruz kalmak
tadır. 

Hergün düşmek tehlikesi işinde bulunan ve 
mesaisinin büyük kısmını ayakta kalabilme 
gayretlerine ayıran hükümetlerin olağanüstü 
şartların üstesinden gelmesi ve istikrarı sağla
ması elbette beklenemez. Sayın Adalet Bakanı
nın «Hükümetimizin nereye dayandığın biz de 
bilmiyoruz» şeklindeki beyanı, bu görüşlerimi
ze Hükümet üyelerinin de iştirak ettiğini gös
termektedir. 

Nitekim, kendisinden öncekiler gibi Melen 
Hükümeti de günlük hâdiselerin girdabında sü
rüklenmekte, ilerde vukubulacak hâdiseleri ve 
karşılaşılacak problemleri önceden düşünerek 
tedbirlerini alma imkânından mahrum görünmek
tedir. Kanaatimizce, olağandışı şartların uza
yıp gitmesine büyük ölçüde 12 Mart sonrasın
da kurulan hükümetler sebebolmuştur. 

12 Mart Muhtırasının verilmesinden bu yana 
2 seneye yakın bir süre geçmiştir. Sıkıyönetim 
organlarının çabaları, anarşik olayları önleye
rek, günlük asayişi sağlamak yolunda başarılı 
neticeler vermiştir. 

Ancak, hükümetlerin de bu çalışmlara para
lel olarak Devlet ve millet düşmanı komünist 
kundakçıların ve anarşi yaratıcılarının bir da
ha ortaya çıkmasına imkân vermeyecek huku
kî, idarî, ekonomik ve sosyal tedbirleri alması 
gerekirdi. 

Ancak bu konularda köklü tedbirlerin bu 
güne kadar alınabildiğini iddia etmek imkâ
nı yoktur. Bunda kuruluştan gelen zarfların 
da etkisi olduğuna işaret etmek isterim. An
cak bu konuda bütün mesuliyeti partilerüsıtü 
adı altında kurulmuş hükümetlere ve onların 
kurulmasında müessir çevrelere yüklemek 
doğru değildir. Bu konuda Hükümete bakan 
ve güven oyu veren partilere de büyük so
rumluluk düşmektedir. 

Hem Hükümete iştirak ederek nimetlerin
den istifade yolunu tercih 'ed'eceksimiz, sonra 
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da ben. mesuliyete iştirak etmem diyeceksiniz. 
Hem bu hükümetlerin programlarını tasvibe-
derek güvenoyu vereceksiniz; sonra da bu 
programın tatbikatına başlanıldığıı zaman ağır 
tenkitlerde bulunarak hükümetleri yıpratmak 
yolunu tercih edeceksiniz. Daha sonra da ger
çekçi olmak bahanesiyle, temel felsefe ye 
programınıza ters düşen taşanların kanunlaş
masını temin edeceksiniz. Ve millete dönerek, 
ben iktidar olursam bunları değiştiririm diye 
kurnazca göz kırpacaksımız. Millet Meclisinde 
226 üye bulursam, partilerüstü Hükümeti al
aşağı ederek Hükümeti tek başııma kurarım 
diye Millet huzurunda taahhüde gireceksinb;; 
sonra da bu çoğunluğa sahilbolunca, «Ne ya
payım, cari durumun şartları böyle icaibett'i-
ri'yor» diyeceksiniz. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Bu nıevi davranışları samimiyet ve 
Devlet idaresinde partilerin yüklendikleri so
rumlulukla bağdaştırmaya imikân bulamadığı
mızı ifade etmek isterim. 

Bu tarz tutum, kanaatimizce olağan dışı 
şartlardan biran önce kurtulmak yolunda bü
tün müesseselerce elbirliğiyle alınması ve yü
rütülmesi g'erekli tedbirleri zaafa uğratmak
ta, millet nezdinde partilerin ve Parlâmento
nun itibar kaybetmesine sebebolmaktadur. 

12 Mart sonrası hükümetleri, komünizmle 
mücadele yolunda Silki yönetim organlarının 
isabetli tedbirlerine zaman zaman ters düşen 
bir tutumun içine dahi girmişlerdir. Sıkıyöne
tim takibatına mâruz bâzı aşın sol eğilimli 
kişilerin, Erim hükümetleri zamanında Devle
tin önemli fcillit noktalarıma yerleştirilmiş ol
duğu da bir vakıadır. Saym Melen Hüküme
tinin, bu gibilerin Devletin önemli noktalarım
dan temizlenmesi yolundaki faaliyetlerine da
ha büyük tıitüzlik ve ciddiyetle devamını iste
mek elbette hakkımızdır. Ancak kanaatimizce 
bu da yeterli değildir. Makamlarını muhafa
za için günün şartlarına göre hareket etmeyi 
ve renk değiştirmeyi âdet edinmiş kadrolarla 
komünizm mücadelesıinde başarıya ulaşmak 
mümkün, değildir. 

Komünizmle mücadele inançlı, azimli ve 
komünizmle mücadele yollarını iyi bilen kad
roların işbaşına getirilmesi ile mümkün ola
bilir, Böyle kadroları işbaşıınıa getirmek yo
lunda Melen Hükümetini kararlı ve ciddî bir tu
tum içinde görmediğimizi belirtmek isterim. 
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Yurdumuzda .cereyan eden son olaylar, Mil
letlerarası komünizmim hedef olarak eğitim 
müesseselerimizi ve üniversıiteleiünıizi seçtiği
ni açıklıkla ortaya koymuştur. Eğitim mües
seselerimizde . önemli bir çok nokta aşırı sol 
Cereyan müntesipleri tarafından sistemli bir 
şekilde ve 'sinsice ele geçirilmiş, zehirli fi
kirler bu yoldan körpe dimağlara aktarılmış-
tır. Millî ve manevî değerlerimizi kötülemek, 
yıpratmak ve yokeltıuck yolunda (kesif bir 
çalınmaya girişilmiştir. Bu çalışmaların yer yer 
başarılı olduğu, millî tarilh şuurundan, mane
vî değerlerden, vatan sevgisinden, .Türk tari
hi, Türk kültürü, örfü ve ananesinden koparıl
mış g'eınıç dimağların komünizmin /tuzağına dü
şürüldüğü hakikatini untıtmalmak lâzımdır. 

Devlet ve millet hayatımız için ıbüyük bir 
tehlike teşkil edebilecek seviyeye ulaşabilen 
anarşik olaylar bu gayretlerin neticesinde 
böylesine yaygın hale gelebilmiştir. 

Anarşi ve yeraltı teşkilâtının yuvaları ha
lline gelmiş bâzı üniversite ve yüksek öğre
nim kurumlarımın ıslahı yolunda Hükümetçe 
müessir bir çalışma yapıldığınla bulgun e ka
dar şahidolamadık. 

,Sa;ym Cumhurbaşkanının, Parlâmentoda 
grubu bulunan siyasî parti liderleriyle, Anaya
sa değişikliği konusunda Florya Köşkünde yap
tığı toplantıyı müteakip Başbakanlık Basın 
Bürosu tarafından, .'Sayın Başbakanca lüzum 
/görülen Anayasa .değişiklikleri konusunda bir 
açıklama yapılmıştır. Bu açıklamada üniversi-
ıtelerle ilgili 120 nci maddenin de yeniden ele 
alınması lüzumuna işaret edilmişti. Bilâhara 
Sayın Başbakanı bu çok önemli konuda ısrarlı 
bir tutum içinde göremediğimizi üzüntü ile 
belirtmek isteriz. Bulgun üniversite ve yüksek 
öğrenim kurumalarında ilmî liyâkat, 'başarı, 
çalışkanlık giibi kıstaslar yerine ideolojik inti
saplar önplânıa geçmiş bulunmaktadır. Bu gerek 
yüksek öğrenim kurumlarının gelişmesi ba
kımından ve gerekse memleketimizin geleceği 
'bakımından çok tehlikeli bir gidiştir. 

/Eğitim sistemimiz Türk vatanına, Türk kül-
Itürüne ve ruhuna bağlı; millî ve manevî de
ğerlere sahip bir gençlik yetiştirecek şekilde 
ıslah edilmelidir. Zararlı duş ideolojilerdin ya
yılarak Devletimizi tehlikeye düşürmesi sa

dece idarî tedbirlerle önlenemez. Müessir mü
cadele yolu eğitimden geçer. Hükümeti bu ko
nuda ciddî davranışlarda bulunmaya davet 
ediyoruz. 

DaJha önce de muhtelif vesilelerle öne sür
düğümüz bu görüşlerimizi Devlet ve millet ha
yatımızı yakından alâkadar eâ!en büyük önemi 
ve Hükümetin bu yoldaki kifayetsiz tedbir
leri dolayısıyle tekrar etmek lüzumunu duy
duk. 

İMuhterem millebvekilleıû; 
Ekonomik ve sosyal dengemizi 'bozarak, nor

mal şartların tesisini engelleyen en önlemli ko
nulardan birisi de bir türlü önüne geçilemeyen 
fiyat artışlarıdır. 

Fiyat istikrarınım korunması; kalkınmanın 
sıhhatli ibıir şekilde devamı, gelirin vatandaş 
kitleleri, bölgeler ve sektörler arasında âdil 
bir şekilde dağılımınım sağlanabilmesi ve esa
sen kut olan kaynaklarımızın israf edilmeden 
kullanılaibilmesıi için de kaçınılmaz bir zaru
rettir. Arızî ve mevsimlik fiyat değişiklikleri
nin dıışında fiyatlar umumî Seviyesi şahit kal
malıdır. Kalkınma plânlarımız da bu hususa 
büyük önem vermiş, fiyat istikrarının korun
ması ziorulüluğuna işaretle, alınacak, tedbirle-
ri tespit etmiştir. Plânlı döneme girilmesin
den önceki yıllarda uygulanmasına başlayan 
fiyat istikrarı politikasına 1 nci Beş Yıllık 
Plân döneminde de devam 'edilmiş vıe fiyatlar 
genel seviyesinde nispî bir istikrar korunmuş
tur. 1963 - 1967 devresinde toptan eşya fiyat
ları endeksi vasaiti olarak % 5,2 oranında yük
selmiştir. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ilk 
•yıllarında da fiyatlarda nispî 'bir istikrar ko-
runabilmiştir. 

İkinci Plân döneminin ilik yılı olan 1'968'de 
toptan eşya fiyatlarındaki artış 3,2; 1969 yı
lında ise 7,2'dir. 

1970 yılında, özellikle Ağustosta yapılan de
valüasyonu müteakip fiyatlar umumî seviyesi 
tehlikeli bir şekilde yükselmeye başlamışltır. 
Sayın Ticaret Bakamı 1971 yılında toptan eşya 
fiyatlarındaki yükselmenin % 23, 1972 yılında 
ise % 14,9 olduğunu söylüyor. Böylece devalü
asyonu müteakip 1970, 1971 ve 1972 yıllarında 
vukubulan fiyat artışları devalüasyon nispeti
ne yaklaşmış bulunmaktadır. Türk lirasının 
değerini düşürmek suretiyle, dış ticaretimiz-
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ele elde edilmek (istenilen yararlar fiilen or
tadan kalkma cluramuyle karşı karşıyadır. 

Fiyat istikrarınım bir türlü sağlanamama
sının Türk Lirası üzeninde yeni -operasyonlar 
gerektireceğini, bu (takdirde Türk efeoıııomisinin 
sosyal dengemizin telâfisi gayrikabil za
rarlara uğrayacağım defaatle ifade eittik. 1971 
bütçe tenkidinde de bu husus üzıerinde dura
rak, takibedilen politikanın yeni devalüasyomı-
lara .sebebıolaeağmı beyan ettik. Türk Lirası 
% 10 nispetinde devalüe edilmiş bulunuyor. 
İşin 'bu kadarla kalmayacağı, fiyat istikrarı 
konusunda başarılı tedbirlere tevessül edil
mezse Türk l i ras ı üzerinde daha (geniş ope
rasyonların zfarurî hale geleceği endişesini ta
şıyoruz. 

1970 devalüasyonunu müteakip, zamanın 
Başbakanı, yaptığı radyo konuşmalarında, fi
yat artışlarının normal seviyede tutabilmek 
için Hükümetçe dört tedbirin üzerinde bas-
sasiyett ve ciddiyetle durulacağını belirtmişti. 
Bu tedlbirleni şöyle sıralamıştı : 

1. 'Tranlsferlerti hızlandırmak piyasada kâ
fi mal bulundurulmasının temini, 
, '2. Devletin ürettiği mal ve hikmetlere zam, 

yapılmaması, 
3. .Gerektiği ahvalde vergi ve rejimlerde 

mdinimler yaparak piyasayı daha ucuz mala 
bolca kavuşturmak, 

4. İhtikâr ve fahiş fiyat peşinde olan mü
esseselerle, Devlet imkânları ve gücü tümüy
le kullanılmak suretiyle mücadele. 

Grerelk zamanın Hükümeti ve gerekse 12 
Mart 19711'den sonra gie'len hükümetler, değil 
bu tedbirler)! uygulamak aksine bu tedbirle
re talban tabana zıt bir tutumun içine girdi
ler. 

Bu hükümetler bütçede hâsıl olan açıkları 
karşılamak üzere Devletin ürettiği mal ve hiz-
meıtlere zam yapmakta âdeta yarıştılar. Vergi 
ve resimlerde indirim yaparak piyasayı daha 
ucuz mala kavuşturmak yerline, vergi ve re
simlerde büyük artırımlar yapmak suretiyle, 
fiyatların daha da yükselmesini âdeta teşvik 
ettiler. 

İhtikâr ve fahiş fiyat peşinde olan mües
seselerle mücadele edildiğine ise bugüne kadar 
şa'hidolmadık. 

İthalât rejümi ihtiyaç duyulan ve piyasa
da sıkıntısı olan malların bolca ithal edit-

I mcsi suretiyle fiyatlarının düşürülmesi yo
lunda başarıyle kullanılamadı. Hem de döviz 
imkânlarının, hiçbir devrede ulaşılamadık bir 
seviyeye yükselmesine rağmen. 

İkinci Eıtın ve Kelen hükümetleri zama
nında, fiyat artışlarının artık kontrol altına 
alındığı, gerek Sayın Başbakanlar ve gerekse 
mesul bakamları tarafından kamuoyuna de
falarca duyurdu. Ancak, şimdi de aynı sayın 
bakanlar fiyat artışlarının durdurulamadığı
nı beyan ile alınacak tedbirlerden bahsetmek
tedirler. 

Ticaret Bakanımın açıkladığı tedbirler in
celenirse, • alınması düşünülen tedbirlerin bir 
kısmının birbiriyle çeliştiği kolayca görül
mektedir. 

Bu tedbirlerden birincisinde, 1973 yılı Büt
çesindeki açığın azaltılması tavsiye edilmekte, 
ancaık müteakip, hükümler açığı azaltacak de
ğil, bilâkis çoğaltacak hükümleri ihtüıv-a et
mektedir. Diğer tedbirlerin bir çoğu ise, Ke
len Hükümetinin bugüne kadar yürüttüğü eko
nomik politika 'ile taban tabana zıt hükümler 
ihtiva etmektedir. Bu tedbirler manzumesi, Me
len Hükümetinin ekonomik ve malî alamda bu
güne kadar yürüttüğü politikanın, iflâs etmiş 
olduğunun, yine Kelen Hükümetlime mensup 
bakanların ağzından ilânı olmaktadır. 

Bu tedbirlerden birisimde ise, 1973'te vergi
lerde artış yapılmaması öngörülmektedir. Bu 
takdirde 1972 yılında 38 milyar civarında ta
hakkuk edeceği tahmin edilen vergi gelirle
rinin 1973 yılında nasıl olupda 48 milyar lira
ya yükseleceğini anlamak mümkün değildir. 
Aslında bütçe gerekçesi 1973'de gelecek bir çok 
verginin üstü kapalı veya açık şekilde haberci
sidir. Evvelâ fiyat istikrarının büyük önemi
me işaret edeceksiniz. -Sionra bugüne kadar iz
lediğiniz politikanın tamamen tersi bir po
litikayı izleyeceğinizi belirtir tedbirleri sa
yıp dökeceğiniz. Bu tedbirler aralarında çe
lişecek. Bütçe kanun tasarımıızda ise tama
men ters hükümler öngöreceksiniz. 'Soımra da 
ben fiyat artışlarını önleyeceğim diyeceksiniz. 
Bu konuda samimiyim ve ciddiyim diyeceksi
niz. Sayın Kelen ve Hükümeti gücenmesinler 
ama kimseyi buna inandıramazlar. 

Yüzde 10 nispetinde yapılmış olan son de
valüasyonun zaten hâkim olunamayan fiyat 
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artışlarını daha da hızlandıracağı görüşünde
yiz. 

Melen Hükümetli bu yılda işbaşında kalır 
ve tutarsız politikasını devam ettirmek imkâ
nını bulursa, şimdiden haber verelim, fiyatlar 
ib aş döndürücü hızla artmaya devanı edecek
tir. I 

•1972 yılında fiyat istikrarım sağlamak ko
nusunda Sayın Melen Hükümetlin in sıkı şıklı
ya sarıldığı bir tedbir vardı: Tarım ürünleri. 
fiyatlarını sa'bit tutmak politikası. «Köylü ve 
çiftçinin maliyetine ve haJttâ bâzı durumlar
da maliyet altına, ürettiği mahsulü elden çı
karmak .mecburiyetinde bırakılması, önümüz
deki yıllarda üretim üzerinde menfi tesirler 
tevlidedecek ekonomimizin gelişmesini ters 
yönde etkiler» dediğimiz zaman cevap hazır
dı. Ama fiyaJt istikrarı çok önemlidir. «Bugü
ne kadar plân ve programın müdafaasını yap
tınız. Başkalarını plansızlık ve programsızlık-
la itham ederek en ağır hücumlarda bulundu
nuz. Halbuki şimdi plânın - fizikî refahın ar
tırılmasından çok, sosyal adalet ve fırsat eşit
liği ilkelerime uygun olacak şekilde gösterile
cek gayretlerle Türk ekonomisinin hızla geliş-
ımesüni devam ettirebilir bir güce kavuşturul
ması - temel ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz 
denildiği zaman, cevap «Fiyat istikrarından 
vazgeçemeyiz oluyordu.» Bugüne kadar sosyal 
adaletin şampiyonluğunu yaptınız. En büyük 
gelir grubunu teşkil eden köylü ve çiftçiyi eze
rek fiyat artışlarını önlemeye çalışmanız sos
yal .adaleti daha da zedeler ve sosyal dengeyi 
iyice bozar» dediğimizde cevap fiyat istikrarın
dan vazgeçemeyiz'ölüyordu. Şimdi Sayın Melen 
Hükümetine sormak istiyoruz. İkinci Beş Yıllık 
Plânın temel ilkelerini çiğnemek, sosyal adale
ti zedelemek, tarım ürünleri üretimindeki ge
lişmeyi tehlikeye atmak pahasına aldığınız 
tedbirlerin neticesi ne öldü? Netice meydanda 
ve korkunç. Toptan eşya fiyatlarındaki artış 
c/o 15 civarında. Geçinme endeksılerindeki artış 
da aynı şekilde tehlikeli. Biz gerek tedbirler 
yönünden, gerekse değişik zamanlardaki be
yanları yönüniden çelişkiden çelişkiye düşen 
Melen Hükümetinin fiyat istikrarını koruma 
yolunda başarılı olabileceğine inanmıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de bir nebze reform meselesine temas 

edeceğiz. Son yılların en çok kanuşulan konusu 
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neformlardur. Reformlar âdeta sihirli 'bir değnetk 
olarak takdim edilmiş ve bir defa yapılırsa eko
nomik ve sosyal hayatımızın bir »anda; değişece
ği, kalkınmanın derhal -gerçekleşeceği, -anarşik 
olayların duracağı ve istikrarın sağlanacağı çok 
ısöylenımiştir. Bu sözlerin çok yaygın olduğu bir 
ortamda Sayın Erim Hükümeti kuruldu. O gün
lerin modasına uygun olarak Erim, Hükümetine 
Reform Hükümeti adını talktı. Reformların nasıl 
yapacağını da rahatlıkla anlatıyordu. ıSayın 
Erim diyordu ki : 

«.'Toplarım teknisyenleri, mütelbaıssıısları, ha
zırlayın şu reformları der, Meclise sevk ederim 
olur, biter» 

Ama iş 'bu kadar kolay değildi. Ve tabiatıyle 
olup bitmedi. Reformlar bir türlü Meclise geti
rilemedi. Sadece 'Toprak Reformu öntedbirler 
tasarısı Meclise gelebildi. Eğer bu tasarı kanun
laşırsa ortalığın güllük (gülistanlık olacağı, aksi 
ıhalde çok kötü 'hadiselerin vuku bulacağı açık, 
kapalı söylenir oldu. Kısa 'zamıaında reformlar 
yapacağını ve bu suretle memlekette sulh, sü
kûn, istikrar ve kalkınmayı sağlayacağını va
deden devrin Başbakanı bu durumdan: tedirgin 
olmaya başladı. Çıkar yolu Meclisleri kamaıoyu-
na şikâyet etmekte 'buldu. «Meclisler reformları 
kuşa çevirmişler» dedi. 

Yine reform 'edebiyatı yapmakla tanınan 
bir partinin Genel Başkanı reformların; Meclis
lerde yozlaştırıldığından, sulandırıldığmdan 
bahsetmeye başladı. 

Bütün bu sözlerin elbette demokratik nizam 
içinde yeri olmamak gerekir. Milletin temsilcisi 
Yüce Meclislere saygı ile bu »özleri telif edebil
mek imkânı yoktur. Yüce Meclisler bir tasarıyı 
ne kuşa çevirir ne sulandırır ne de yoîzlaştırır. 
Yüce Meclisler bir tasarıyı olguınlaştırır, Miliıet 
yararına değiştirerek kanun haline ıgetirir. 

Ama bu sözlerin ve propagandalarım, sahip
leri 'bakımından yararlar sağla'madığı da iddia 
edilemez. Nitekim çıkarılan Toprak Refoımru 
öntedbirler tasarısı, Millet Meclisimden geçen 
Maden Reformu, Petrol Reformu kanunileri azın
lıkta olmasına rağmen C. H. P.'nin fikriyatı isti
kametinde gerçekleşmiştir. Hem de Genel Baş
kanları «Reıfo'rmlar bizim teminaıtımızd^dır» 'di
yen ekseriyet partisinin program ve temel felse
fesine aykırı olmasına rağmen çıkarılanı bu re
form kanunları memleket yararına olmıaımıştır. 
Yarar yerine zarar getirecektir, önümüzdeki! yıl-
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larda üretimin lazalmam (neticesini tevlit ederek 
yurt •efcooıo.misind çıkmaza sürükleyecektir. Sos
yal dengenin bozulmasına sefeeflbiyet verecektir. 
Bir personel reformu misali gözlerimizin önün
dedir. Devlet bütçesine on milyardan fazla bir 
yük tafhtoil etenesine rağmen, kimseyi memnun 
edemeyen huzursuzluk kaynağı haline ge
len ye ekonomik dengemizi alt üst eden per
sonel reformu, bütün sabalara rağmen hâlâ dü-
zelıtilememektedir. Düzeltilmesi yolundaki çaba
lar, daha da kötü durumıliarm ortaya çıkmasına 
sıeb eıbolmalkta dır. 

Bu konuda en 'taze misal gözlerimMn önün
de. Hükümet, personel reformunun aksayan 
yönlerini düzelteceği iddiasıyle Meclislerimiz
den 'bu konuda kanun kuvvetinde kararname çı
karmak yetkisi almıştır. Bu yetkiye istinaden 
çıkarılan kanun kuvvetinde kararname, mevcut 
durumu daha da bozacak, müktesep hakları ihlâl 
ediei ve eşitlik ilkelerine aykırı hükümler taşı
yor. Mevcut nizamı büyük iddialarla bir kere 
bozdunuzmu tekrar düzeltmek zor oluyor. 

Bu sefer de aynı durumun doğacağından endi
şe ediyoruz. Demokratik Parti Gru'bu ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatımızın gelişmesini temin 
edecek tedbirleri ihtiva eden reform kanunla
rının gerçekleşmesinin önemine inanır. Bu is
tikamette getirilecek tasarıların kanunlaşma
sında yardımcı olacağını da şimdiye kadar çok 
tekrarlamıştır. Ancak, şimdiye kadar getirilen 
ve reform olarak takdim edilen metinler koyu 
devletçi bir görüşle hazırlanmıştır. Bâzısı ka
nunlaşan, diğerleri üzerinde Meclis çalışmaları 
devam eden tasarıları, Üçüncü Beş Yıllık Plân
la birlikte mütalâa ettiğimiz takdirde, ekonomi
mizin aşırı devletçiliğe doğru kaydırılmak is
tenildiği açıklıkla görülmektedir. 

Bu tasanlar hür teşebbüsün yaratıcı gücü
nün, dinamizmini ve finansman kabiliyetini ih
mal etmiştir. 

Türkiye'de aşağı yukarı herkesin ittifak et
tiği bir husus vardır. O da kalkınma hamleleri
mizin başarıya ulaşmasının, sınaî gelişmemizin 
sağlanmasına bağlı olduğu hususudur. Bu ko
nuda önemli bir nokta gözden uzak tutulma
malıdır. Sanayi kesiminde özel sektörün verim
liliği kamu sektörüne nazaran çok daha faz
ladır. Sanayileşmede ağırlığın kamuya tanın
ması, verimliliği azaltarak kaynak israfına se

bebiyet verecektir. Bu ise aynı bedele varmak 
için Milletçe daha büyük fedakârlıklara kat
lanılması zaruretini getirir. 

Böyle bir politikada kamu sektörü yatırım
larını artırmak ic ab edecektir. Kamunun elinde 
bulunan yüz milyarları aşkın ekonomik değe
rin, kaynak yaratmada ne kadar cılız kaldığı 
gözlerimizin önünde olduğuna göre, bu yatırım
ların aşağı yukarı tamamının bütçe kaynakla
rından karşılanması gerekecektir. Bu takdirde 
ise, yeni vergiler ve vergi zamları getirilmesi 
zarureti karşımıza çıkaeaktır. 

Aslında ağır olan vergi yükü daha da ağır-
laşarak tıkanıklıklara sebebiyet verecek ve 
ekonomimizi bir dar boğaza sürükleyecektir. 

Bütçelerde denkliğin sağlanamamasmda, 
bütçelerin koyu devletçi bir görüşle hazırlan
masının büyük rolü vardır. 

Mademki, ekonomik kalkınmada Devletten 
daha büyük hizmetler beklenmektedir, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân bu yönde hazırlanmıştır. Reform 
kanunları bu yönde hazırlanarak Meclislerden 
geçirilmek istenmektdir. Reformlardan bu ka
dar çok bahsedildiği, âdeta reform yapacak alan 
aranıldığı bir dönemde Devlet kesiminde isra
fı azaltıcı ve müessiriyeti artırıcı yönde reform
lar öncelikle düşünülmeliydi. 

Kamu iktisadî teşebbüslerini yeni alanlara 
ve yeni yatırımlara yöneltmeden önce, bunları 
üretimi artırıcı ve rasyonel çalışmalarını sağla
yıcı tedbirlerle teçhiz etmek gerekirdi. Kalkın
ma hamlelerinin yeni kaynaklarla desteklenme
si ancak bu teşekküllerin elindeki büyük im
kânlardan gereğince yararlanmaya bağlıdır. 

Ekonomik ve sosyal hayatımızda ferahlık 
yaratacak, gelişme sağlayacak en önemli re
form kanaatimizce budur. Ama bu kolay ger
çekleştirilecek bir reform değildir. Bilgi ister, 
büyük gayretlere ihtiyaç gösterir, fedakârlık 
gerektirir. Propagandası da azdır. Onun için 
Melen Hükümeti de kendisinden önceki hükü
metlerin seçtiği yolu, kolay yolu seçmiştir. 
Bâzı çevrelerin kamuoyuna reform adı altında 
takdim ederek propagandasını yaptığı konula
rı tercih etmiştir. 

Hükümetler maalesef son yıllarda reform 
kelimesinin ardına sığınılarak girişilen maksat
lı propagandaların tesiri altında kalmaktadır
lar. Reform kelimesinin ardına saklanılarak oy-
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nanmalk istenilen oyunlar sadece memleketimi
ze mahsus değildir. Son yıllarda bütün dünya
da, ferom yapma iddialarıyle müesses nizamı 
yıkma ve arzuladıkları aşırı sol rejimi gerçek
leştirme çabaları ortaya konulmuştur. Sosyal 
adaleti .en geniş mânada gerçekleştirmiş, ekono
mik refahın zirvesindeki memleketlerde dahi 
reform ihtiyacı konusunda kesif propaganda
lara girişilmiş olması bu propagandaların mak
satlı olduğunun en açık delilidir. 

Tek bir merkezden idare edilen aşırı sol, 
arzuladığı rejimi yerleştirmek için bütün dün
yada reform sloganlarından yararlanmak yolu
nu seçmiştir. 

12 Mart'ı takiben «(Su katılmamış bir re
form kabinesi!» olarak Hükümetin takdim edil
miş olmasına ve reformları süratle gerçekleştir
mek vaadine rağmen, reform sloganları ile asıl 
maksatlarını perdelemeye uğraşan anarşik olay 
yaratıcıları faaliyetlerini durdurmadı. Bu ger
çek reform sloganlarının aşırı sol gayelerin 
.tahakkukunda kullanılan bîr silâh olduğunun 
'delilidir. 

Bıı açık gerçeğe rağmen, 12 Mart'tan sonra 
gelen hükümetler memleket şartlarına uyma
yan; sosyal ve ekonomik dengemizi bozacak, 
aşırı sol propagandanın tesiri altında hazırlan
mış birtakım tasarıları Meclislerimize kabul et
tirmeye uğraştılar. Bu tasarıların ilmî araştır
malara dayanmadan ve yurt gerçekleri nazara 
alınmadan, ortalığı kaplayan kesif reform slo
ganlarının tesirleriyle hazırlandığı, birbirini ta-
kibeden hükümetlerin hattâ aynı isimdeki hü
kümetlerin reform anlayışı konusunda birbir
lerini ağır şekilde ithamımdan bellidir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri iyi bilirler. Su 
katılmamış reform kalbinesi olarak takdim edi
len Birinci Erim Hükümeti bir Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedıbirler tasarısı hazırlayarak 
Yüce Meclise sunmuştur. Sayın Erim de yar
dımcısı Karaosmanoğlu ile kendi tabirleriyle 
-bu tasarının kuşa dönmeden Meclislerden ge
çirilmesi yolunda her türlü çabanın içine gir
miştir. Bu tasarının ardında gizli ideolojik 
maksatları fark ederek direnen Meclislerimiz 
ağır tenkit ve hattâ tehditlere mâruz kalıyordu. 
İşte bu tasarı hakkm'daki hükmü, yine reform
cu bir kabinenin, İkinci Erim Hükümetinin ko
nuyla ilgili Bakanının ağzından dinleyelim. 

[ Bakınız Sayın İlhan Öztrak bu Reform ta
sarısı hakkında Meclis kürsüsünden nıe diyor > 

«Şunu hemen belirtmek isterim. İlk Önted-
birler tasarısı, Birinci Erim Hükümeti tarafın
dan sunulan tasarı eğer uygulansa içli, Türki
ye'yi büyük bir iç harbe sürüklemek pzere idi», 

Reformların yurt yararları ve gerçekleri 
nazarı itibara alınmadan, aşırı sol sloganların 
tesiri altında alelacele Meclislere sevk edilmiş 
olduğunun bundan açık delili düşünülemez. 
Reform perdesinin arkasına sığınarak ortaya 
konulmak istenilen oyunlarla Türkiye'nin ne
reye götürülmek istenildiğini artık igörmemiz 
ve anlamamız zamanı gelimiiştir, ve ta t t a geç
mektedir. 

Birinci Erim Hükümeti tarafmdah hazırla
nan Toprak ve Tarım Raformu Öntedbirler ta
sarısı Meclise sevk edildiği zaman, duyduğu
muz endişeleri D. P. Grubu olaralk bütün açık-
lığıyle ortaya koymuştuk. O zaman bu tasarı
nın karşısına çıkanlar malûm çevrelerce gerici, 
tutucu, reform düşmanı ilân edilerek ağır şe
kilde suçlanıyordu. Zaman bu endişelerin sa-

I hiplerini haklı çıkardı. Hem de başka reform
cuların ağzından. 

Bu günde aynı endişelerin içerisindeyiz. 
Meclislerden geçirilmeye uğraşılan ve reform 
•olarak isimlendirilen tasarılar ancak aşırı solu 
memnun edecek tasarılardır. Bu tasarılar ka
nunlaşırsa ekonomik ve sosyal denge|niz bozu-

I lacak, kalkınma hamleleri aksayacaktır. 

Reform demek, devletleştirmecili'k demek 
değildir. Böyle bir reform anlayışı { aşırı sol 

I çevrelerinin anlayışıdır. 
I Bir taraftan memleketimizi ve milletimizi 

bölmek, Devletimizi yıkmak yolunda hu çevre
lerin giriştikleri hainane teşebbüsleri ezmek 

I yolunda her türlü tedbire başvuracaksınız. Di
ğer taraftan bu çevrelerin fikriyatı pşralerinde 
tasarıları kanunlaştırmaya uğraşacaksınız. 

I Sonrada Meclisler bu tasarıların karcısına çı
kınca, reformalar kuşa dönüyor yozlajşıyor, su
lanıyor diye yaygarayı basacaksınız. : 

Biz bu nevi tutum ve •davranışların karşı
sındayız. Komünizmin fikriyatı paralejinde ted-

I birler almak suretiyle komünizm öhlenemez. 
I Bilâkis ona yardımcı olunur. 

Reform adı altında koyu bir devletçiliği ül-
I keye getirmek, ekonomik ve sosyal denjgenin bo-
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zulma'sı neticesini tevlit edecektir. Böyle bir 
vasatta komünizmin ekeceği tohumların ©ok 
dalha çabuk ve koilay yeşereceğini hesaplamak 
mecburiyetindeyiz. 

Koyu bir devletleştirmeciliği savunanların, 
en taze misal olan Şili tecrübesinden ders al
maları gerekir. Marksist Ailende, toprak refor
mu yapmış ve geniş ölçüde devletleştirmelerle 
Türkiye'de yapılmak istenilenleri Şili'de yap
mıştır. Netice ibret vericidir. Kısa sürede eko
nomi felce uğramış üretim azalarak kıtlık ve 
karaborsa başlamış, sosyal çalkantılar kendisi
ni göstermiştir. Bu durumda Ailende ayakta 
durabilmek için demokratik usuller dışı destek
ler aramak mecburiyetinde kalmıştır. 

Herşeye rağmen devle'tleştirmeller konusun
da büyük bir İsrarın içinde olanlara, Türkiye'yi 
nereye götürmek istediklerini sormak isteriz. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
1973 yılı bütçesi, Üçüncü Beş Yıllık Plânın 

ilk tatbik yılına tesadüf etmektedir. Bu se
beple 22 yıllık bir perspektif içinde hazırlan
mış olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlanış 
felsefesi, getirdikleri üzerinde durmak istiyoruz. 
1973 malî yılı bütçesinin hazırlanışında hâkim 
o i an görüşleri tahlil edebilmek için buna za
ruret vardır. 

Sayın Maliye Bakanı Bütçenin temel büyük
lüklerini tespit ederken büyük müşkülâta mâruz 
kıldıklarını söylüyor. Sayın Bakanın bu sözle
rinde haklılık görüyoruz. Bu müşkülât Üçün
cü Beş Yıllık Plândan gelmektedir. Bu husu
sa evvelce de plân müzakereleri sırasında işa
ret etmiştik. 

Kalkınmada kamu sektörüne ağırlık tanın
ması bu müşkülâtın önde gelen sebebidir. Ka
imi İktisadî Teşebbüsleri, yatırımları için kay
nak yaratamadıklarına göre yatırımlarını ger
çekleştirebilmek, bütçe kaynaklarına müracaatı 
yarurî hale getirmektedir. Bu ise, bütçenin kar-
ş.ljksız olarak şişmesi demektir. Bilhassa 1970 
yılından itibaren bütçe ile her yıl getirilen ye
ni vergiler artık daha fazla zorlanamayacak bir 
vergi yükü seviyesine yükselmiştir. Bu bakım
dan vergi gelirlerini yeniden artırmaya uğraş
mak ters neticeler verebilir. 

Carî harcamalarda da tasarruf temin edeme
yen Sayın Bakanın, bu şartlar muvacehesinde 
bütçenin temel büyüklüklerinin tespitinde müş-

j külâta mâruz kalması kaçınılmaz bir netice ol
maktadır. Bundan sonraki yıllarda da aynı müş
külât devam edip gidecektir. Bu sebeple, 22 yıl
lık bir perspektif içinde hazırlanmış Üçüncü 
Beş Yıllık Plân üzerinde ciddiyetle eğilmek lü
zumunu hissediyoruz. 

Plân, hazırlanışından yüce Meclislerce ka
bulüne kadar enteresan safhalar . geçirmiştir. 
Plânın iskeleti Birinci Erim Hükümeti zamanın-

I da sosyalist bir görüşle hazırlanmıştır. Sonra iş
başına gelen hükümetler, plânı bu hüviyetinden 

I kurtarmak için çaba sarf etmişlerdir. Ancak, bu 
I çabaların tam bir başarıya ulaştığı iddia edi

lemez. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın Meclislerdeki mü

zakeresi de enteresan safhalar arz etmiştir. CHP 
plânı, sağında görerek reddetmiştir. AP 

I Grubu sözcüleri plânı ağır şekilde tenkit etme-
I lerine rağmen, tekrar iktidara gelirlerse plânı 

düzelteceklerinden bahisle ve bir hükümet buh-
I ranından kaçınmak gerekçesi ile plâna müspet 

oy vermişlerdir. 
I Demokratik Parti Grubu olarak plânı, ko-
I yu devletçi bir görüş getirdiği için reddettik. 
I Kanaatimizce, plân gerçekçi değildir. Tespit et-
I tiği ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmayı 
I mümkün kılacak tedbirleri beraberinde getirme-
I mistir. Bu sebeple tatbikatına başlanıldıktan 

sonra büyük müşkülât tevlit edeceği ve aksa-
I malara sebebiyet vererek zaman ve kaynak is

rafına yol açacağı görüşünde olduğumuzu, plâ-
I. nm müzakereleri sırasında ortaya koymuştuk. 

Nitekim bu müşkülât ilk bütçenin hazırlanma-
I sında ortaya çıkmıştır. 

Plân, Katma Protokol muvacehesinde Ortak 
I Pazar ülkeleri ile olan ilişkilerimizi de realist 
I ve objektif esaslar içinde ele almamıştır. G*> 
I rek dış ödemeler dengesinin tesisi ve korunma-
I sında ve gerekse gelişmekte olan körpe sanayi

mizin, Ortak Pazar ülkelerinin köklü ve geliş-
I miş sanayileri karşısında ezilmemesi için ge-
I rekli tedbirleri getirmemiştir. Bu husus ekono

mimizin büyümesi ve kalkınma hamlelerimizin 
devamı bakımından önümüzdeki yıllarda tehli-

I keli gelişmelere sebep olacaktır. 

I Plânda millî tasarrufun büyük oranda artışı 
I öngörülmüştür. Millî prodüktiviteyi artırarak 
I kalkınma hamlelerimizin yükünü hafifletecek 
I tedbirler düşünülmemiştir. Bu tedbirlerin geti-
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rilm^si kalkınmanın, yükünün milletçe daha az 
hissedilmesi yolunda faydalı olurdu. 

Plân, gelir dağılımındaki adaletsizliği önle
yerek sosyal dengeyi kurmak yolunda da ge
rekli tedbirlerden mahrumdur. Nüfusumuzun 
% 65'i tarım kesiminde çalışmakta; ancak mîl
lî gelirinin % 28'ini temin edebilmektedir. Bu 
nispetler toprağa bağlı olarak çalışan ve nüfu
sumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden köy
lü ve çiftçilerimizin gelirlerinin, yurt ortalama
sının yarısından da az olduğunu göstermekte
dir. Bu sosyal yaranın sarılması yolunda ge
rekli tedbirlerin plânda derpiş edilmesi gere
kirdi. Hele sosyal adalet konusunda hassas ol
duklarını her vesile ile kamuoyuna duyurmaya 
bilhassa dikkat ve itina eden çevrelerce hazır
lanan plânda, bu hususta tedbirler getirilmemiş 
olmasını yadırgıyoruz. Hem fakir, topraksız 
çiftçi ve köylüyü toprak sahibi yapmak yolun
da yoğun bir çalışma içinde olduğunuzu ve bu 
konuda reformun şart olduğunu ilân edeceksi-
niz, kendinizi onların hamisi olarak takdim ede
ceksiniz, yurt gerçeklerine uymadığı ve üreti
mi düşüreceği yönündeki uyarıların sahiple
rini en ağır şekilde itham edeceksiniz. Ondan 
sonra da 22 yılı kapsayan plânlarda bu geniş 
vatandaş kitlesinin hayat şartlarını düzeltmek 
yolunda hiç bir tedbir getirmeyeceksiniz. Bu 
tutumun samimiyetle bağdaştırılmasma imkân 
yoktur. 

Nitekim plân hedefleri, 22 yıl sonra; yani 
1995 yılında genel nüfusumuzun % 22'sini ta
rımla uğraşanların teşkil edeceğini ve bu sek
törün millî gelirin % 10'unu sağlamasını öngör
müştür. Yani tarımla uğraşanların gelirleri yurt 
ortalamasının yarısına bile ulaşamayacak. 

Bu duruma mutlaka bir çare bulunmalıdır. 
Türk köylüsünün hayat seviyesiyle böyle so
rumsuzca oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Ta
ban fiyatları konusunda geçen yıl takip edilen 
politika bu yıl terkedilmelidir. Ancak bütçe
nin bu konuda ümit verici olmadığını da ifa
de etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Genel ekonomik durumumuz üzerinde de 

durmak istiyorum. Türkiye kalkınma çabaları
nın içerisindedir. Kalkınma çabalarının muvaf
fakiyete ulaşmasında ise, kalkınma vasatının 
sağlam ve güvenilir olmasının büyük önemi 
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vardır. Maalesef gerek politik ve gerekse ekp-
.nomik ve sosyal yönlerden böyle bir vasatı 
sağlayamamış olduğumuz vakıası ile karşı kar-
şıyayız. 

Bu durumun kalkınmamıza büyük ölçüde 
'tesir ettiği muhakkaktır. Tespit edilen hedefle
re süraitli ve emin bir şekilde ulaşmak istiyor
sak her sahada istikrarı sağlayacak tedbirlere 
yönelmek mecburiyetindeyiz. Ancak bütün bu 
aleyhte şartlara rağmen, kalkınma yolunda bü
yük mesafe alındığı da bir .gerçektir. Türk eko
nomisi yıldan yıla gelişmekte, büyümekte ve 
kuvvetlenmektedir. Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde tespit edilen % 7'lik kalkınma hızına 
yakın yüzde altı buçuk oranında bir hız gerçek
leştirilmiştir. 

İkinci plân döneminde ise hedef alman yıl
lık ortalama % 7 kalkınma hızı gerçekleştiril
miştir. 

Ekonomimizin gelişmesinde en önemli dar
boğazı teşkil eden dış ödemeler dengesindeki 
aleyhte durum halledilmiş görülmektedir. Döviz 
rezervlerimiz hiç bir dönemde görülmeyen bir 
seviyeye yükselmiştir. Dış görünüş budur. 

Ancak meseleye dikkatle eğilince, bu geliş
meleri sıhhatli bir gelişmenin neticesi olarak 
kabrul etmeye imkân olmadığını da ifade etmek 
isteriz. Dış ödemelerdeki denge yurt dışında 
çalışan işçilerimizin yurda gönderdikleri döviz
lerde görülen büyük artış sayesinde tahakkuk 
edebilmiştir. İhracatımızla ithalâtımız arasın
daki aleyhte fark, her geçen yıl biraz daha bü
yümektedir. Ticaret dengemizin geçen yü 
494 000 000 dolar olan açığı, bu yıl 600 000 000 
doları aşmaktadır. 

Bu gelişme tehlikeli bir gelişmedir ve önü
müzdeki yıllarda Türk ekonomisini çıkmazlara 
sürükleyebilir. Ekonomimizin kaderi, yabancı 
ülkeler ekonomilerinin ve yabancı işverenlerin 
ihtiyaç ve arzularına bağlanmamalıdır. Buna 
kimsenin hakkı yoktur. 

Devamlı ve istikrarlı döviz kaynaklarına ka
vuşmak yolunda tedbirler aranmalı bulunmalı 
ve tatbik edilmelidir. 

Kalkınma hızının plânda öngörülen seviye
de gerçekleştirilebilmiş olduğuna biraz önce işa
ret etmiştim. İkinci Beş Yıllık Plân, yıllık % 7 
kalkınma hızının yanında gelişme temposunu 
1972 yılı ötesinde de devam ettirecek bir üre-
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itim gücüne erişmeyi hedef almıştır. Bu amaçla 
ekonomimizin karşılaştığı yapısal güçlüğü sü
ratle ortadan kaldırmayı öngörmüştür. Ancak 
hızlı bir gelişme temposunu ilerdeki yıllarda da 
devam ettirecek bir üretim gücüne erişilememiş 
olduğunu üzüntü ile kayıt etmek isterim. 

Hızlı gelişme sanayi sektörü yerine hizmetler 
sektöründe olmuştur. Nitekim hizmet sektörü
nün gayrîsâfî yurt içi hâsıladaki payı 1967 yı
lındaki % 47,8 oranına mukabil, 1972'de 
% 49,2'ye yükselmiştir. Bu gelişme ters yönlü 
bir gelişmedir. Ve önümüzdeki yıllarda kalkın
ma gayretlerimize olumsuz tesirleri olacaktır. 
Ekonomimiz bir hizmetler ekonomisi olma yö
nünde gelişmekte, üretimin toplam hâsıla için
deki nispeti düşmektedir, tkinei Beş Yıllık 
Plânda öngörülen yapısal değişiklik tahakkuk 
etmemiş, tersine ekonomik yapı ikinci plânın 
başlangıç yılına göre daha da bozulmuştur. Hiz
metler sektöründeki en önemli gelişmenin de 
«devlet hizmetlerinden oluşan hizmetler» gru
bunda olması, diğer bir olumsuz gelişmedir. 

% 7'lik kalkınma hızının gerçekleşebilmesi, 
dış âlem gelirlerinin işçi gelirlerindeki büyük 
artış dolayısıyle plânda öngörülenden çok daha 
fazla artması sayesinde olmuştur. Bu da, dış 
ödemeler dengesinde olduğu gibi sıhhatli ve de
vamlı bir gelişmenin işareti değildir. 

ne de genel ihracatın % 70'ni teşkil -etmektedir. 
ıMadencilik ürünleri ihracatımızda ise gerileme 
vardır. Esasen genel ihracatımız içindeki payı 
% 5 gibi küçük bir nispet teşkil eden maden 
ürünleri ihracatının daha da gerilemesi üzerin
de önemle durulması gereken bir konudur. 

Sanayi ürünleri ihracatımızda gelişme var
dır. 1972 yılındaki sanayi ürünleri ihracatımızın, 
ıgenel ihracatın 1/4'ünü geçeceği tahmin edil
mektedir. Ancak ihraç edilen sanayi ürünleri
nin büyük kısmı ziraî karakterde ürünlerdir ve 
ihracattaki artış daha ziyade şeker, içki sanayii, 
gıda sanayii, dokuma sanayii, deri ve kösele iş
leme sanayii gibi kollarda olmaktadır. Bunları 
tam mânası ile sınaî ürün kabul eteneye imkân 
yoktur. 

İhracatımızın güvenilir ve sıhhatli bir şekil
de gelişebilmesini temin için sınaî ürünler ihra
catını geliştirmek lâzımdır. Aksi halde, önü
müzdeki yıllarda Türkiye'nin yeniden büyük bir 
döviz sıkıntısı içine düşmesi kaçınılmaz bir ne
tice olacaktır. Sanayi ürünleri ihracatını sağla
yabilmek için sanayiimizin karşı karşıya bulun
duğu güçlükleri teşhis etmek ve hal çareleri
ni aramak lâzımdır. 

'Sanayiimiz, dış ve iç finansman güçlükleri 
ile karşı karşıyadır. Son iki yılda döviz rezerv
lerimizdeki yükselme, dış finansman güçlüğünü 
büyük ölçüde azaltmıştır. Ancak, meseleye hal
ledilmiş gözüyle bakmak son derece yanlıştır. 
Uzun vâdede gerekli tedbirleri şimdiden tespit 
ederek almak gereklidir. Gerek kamu ve gerek
se özel sektör iç finansman güçlüklerine mâruz
dur. Personel Kanununun tatbikatının başlama
sından sonra kamu kesiminde bu güçlük daha 
da artmıştır. Özel teşebbüs de büyük iç finans
man güçlükleri ile karşı karşıyadır. Kredi im
kânları mahduttur. Ve kredi çok pahalıdır. 
Pahalı kredi ile kurulan tesislerde ise maliyet 
yüksek olmakta dış piyasalarla rekat) et ve do
layısıyle ihracat imkânları morlaşmaktadır. 

Sanayiimiz yetişmiş teknik eleman bakımın. 
dan da büyük sıkıntı içindedir. Personel Kanu
nundan sonra kamu sektöründe çalışan yetişmiş 
teknik elemanlar ya idarî sahalara kaymışlar ve
ya yurt dışına göç etmeye başlamışlardır. ..Mo
dern sanayi teşebbüsleri için hayatî önemi haiz 
araştırmacı teknik elemanların yetiştirilmesi ne 
ise gereken önemle eğilmediğimîz bir vakıadır. 

1972 yılında ihracatımızda büyük bir artış 
görülmektedir. Oca'k - Ekim döneminde ihracat 
artışı, geçen yıla nazaran % 46,2 oranındadır. 
Sayın Melen Hükümetinin yetkili bakanları bu 
(büyük gelişmeyi iftiharla tekrarlamaktadırlar. 
Ancak meselenin bir diğer yönü daha vardır. O 
da ihracattaki dolar olarak artışın büyük kıs
mının, dünya pamuk fiyatlarında görülen arızî 
yükselmeye bağlı oluşudur. Diğer bir kısmı ise 
doların devalüasyonu dolayısıyle ortaya çık
maktadır. Bu geçici karakterli faktörler naza
ra alınmadığı takdirde 1971 yılma göre ihra
cattaki artış -% 11,3 mertebesine düşmektedir. 
İç fiyatlardaki daimî ve tehlikeli yükselmeler 
de nazara alındığında ihracatımızdaki artışın 
propagandası yapıldığı ölçüde parlak ve ümit 
verici olmadığı ortaya çıkmaktadır. 1973 yılı ih
racat gelirlerimiz bakımından da tehlikeli bir 
yıl olacağı görüntüsünü vermektedir. 

İhracatıımızda tarım ve hayvancılık ürünleri ih
racatı yüzde olarak gerilemiş olımıafklıa beraber, yi-
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İdeolojik maksatlarla yaratılan yaibaneı ser
maye düşmanlığı ise, sınaî gelişmemizi engelle
yen önemli bir diğer unsurdur. 

Bir taraftan Ortak Pazara girmeye karar ve
rerek, sermaye ve emeğin serbest olarak trans
ferini kabul ediyoruz. Diğer taraftan, finans
man, teknoloji ve pazarlama imkânları bakımın
dan ihtiyacımız olan yabancı sermayenin ithalini 
güçleştlireıcek her türlü tedbire başvuruyoruz. 
Bu çelişkili duruma bir son verilmelidir. 

'Sanayimiz teknolojik bakımdan da büyük 
müşküllerle karşı karşıyadır. Yeni teknolojileri 
dışardan ithal etmek mecburiyetindeyiz. Ortak 
Pazara girmekte olduğumuza göre, Ortak Pazar 
ülkelerinin gelişmaş sanayi ile rekabet eddbilmek 
ve sanayimizi ayakta tutabilmek, teknolojik iler
lemeyi kendi gücümüz ve imkânlarımızla sağ
layabilecek duruma gelmemize büyük ölçüde 
bağlıdır. 

Sanayimizde kalite kontrolü ve standartlar 
meselesi de henüz halledilebilmiş değildir. 

(Sanayimizin karşı karşıya bulunduğu ve sa
dece bir kısmını ifade ettiğimiz; bu çok ciddî 
ıgüçlükler halledilmediği takdirde ihracat im
kânlarımızın artması mümkün değildir. AET ile 
imzalanan Katma Protokol de yürürlüğe girdi
ğine göre önümüzdeki yıllarda, Ortak Pazar ül
keleri sanayilerinin rekabeti ciddî bir şekilde 
yurt içinde de hissolunaca'ktır. Bu takdirde sa
nayimizin müşkül duruma düşmesi, Katta yıkıl
ması tehlikesi mevcuttur. Bu ise, ekonomik kal
kınma ve gelişmemizin imkânsız hale gelmesi 
demektir. 

Bu çok ciddî meselelere eğilindiğini ve ted
birlerin aranılarak bulunduğunu bugüne kadar 
göremedik. Hattâ bu meselelerin sahibi olan 
bir devlet organını da bugüne kadar tanıyama
dık. Ortak Pazardaki gelişmeleri devamlı takip 
edecek; Ortak Pazarın imkânları, şartları ve 
mevzuatı üzerinde gerekli incelemeleri yaparak 
alınacak tedbirleri tespit edecek, bir kuruluşa 
ihtiyaç olduğu inancındayız. 

İkinci Beş Yıllık Plânda sürükleyici sektör 
olarak katbul edilen sanayide % 12'lik bir artış 
(hızı öngörülmüştür. Bu yoldan sanayi sektörü
nün gayrisâfî millî hâsıla içindeki payının 1967 
yılında % 16,8'den 1972 yılında % 20,5'e çıka
rılması plânlanmıştır. Bu suretle istihdam im
kânlarının artırılabileceği, uzun vâdede dış kay
naklara bağlılığın önleneceği, hızlı ve devamlı 

I bir gelişme temposuna erişmenin müıjnkün ola
cağı düşünülmüştür. Ancak, İkinci If&eş Yıllık 
Plân döneminde sanayi sektöründeki gelişme 
prOjgram hedeflerinin çok gerisinde [kalmıştır. 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde i ulaşılmış 
olan % 9,7'lik gelişmeye dahi İkincij Plân dö
neminde ulaşılamamış olması çok düşündürücü
dür. Bu durumda Üçüncü Beş Yi'llik Plânda 
sınaî üretimde öngörülen gelişme hıkına nasıl 
ulaşılacaktır ? Sınaî üretimin sabilt ^fiyatlarla 
1973 yılında % 12,9 oranında artması nasıl 
sağlanacaktır. i 

Ara malı üreten sanayilerde % 16,0, yatırım 
malı üreten sanayilerde % 14,9 artışa düşünül
müştür. Kalkınmamızın istikrar içindi ve hızlı 
bir şekilde devamı için sanayi sektörühde düşü
nülen gelişmeleri gerçekleştirmeye elbette ih
tiyaç vardır. Anca'k bu sektörün karşı karşıya 
olduğu büyük güçlükleri yenmeden, yatırımları 
istenilen seviyeye ulaştırmaya ve arz|ı edilen 
hedeflerıe varmaya imkân yoktur. 

Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu 
en önemli meselelerden birisi de istihdjam mese
lesidir. Mesele sadece ekonomik ba!kıfndan de
ğil, sosyal bakımdan da büyük önemt taşımak
tadır. Yurt dışına büyük ölçüde işçi göndermek 
dahi meseleye bir çözüm getirememişlfr. Tarım 
sektöründe kullanılmayan işgücü ve gizli işsiz
lik düşünülmese dahi, çalışabilen \ nüfusun 
% 11,1'i işsizdir. Bu büyük bir nispettir. 

Kanaatimizce ekonomik ve sosyal yönler
den büyük önemi olan bu prolblemin çŞzümü de 
sınaî gelişmemize bağlıdır. Sınaî gelinmemizde 
yoğun işgücüne ihtiyaç 'gösteren sanayi kolları
nın öncelikle geliştirilmesinde büyükj yararlar 
vardır. 

BAŞKAN — Eğer Sayın Vedat Öıkal, eğer 
(bir bahis değiştiriyorsanız ve izin vjerirseniz, 
(günlük proigramımıza göre sabah çalıjşma saa
timiz de bitti. Önümüzdeki nota göre «İlaha her
halde ibir miktar görüşeceksiniz ve adlında bi
rinci görüşmenizden dana 45 dakika \ hakkınız 
var. Yeni bir bahse geçiyorsunuz, müsaade eder
seniz burada keselim. 

MUSTAFA VEDAT ÖN1SAL (Devjımla) — 
Hay hay. \ 

IBAŞlKAN — Efendim, kabul edilnJLİş prog
ram gereğince saat 14,30'da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanıma saati : 13}0Q 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : BaşkanvıekiE Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşi
minin ara verilmiş bulunan İkinci Oturumuna 
başlıyoruz. 

Bütçe Komisyonu ve Hükümet yerinde. Sa
bahtan başlayan bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ve
dat Önsal, bütçemin tümü üzerinde yapmakta 
olduğu komışmada bir saat 15 dakika konuşmuş 
ve söz, saait 13,00'te ara verilmesi dolayısıyle 
kesilmişti. Şimdi Sayın önsal kaldığı yerden . 
devam edecektir. Buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Muhterem milletvekilleri; bu yıl Bütçe kanun 
tasarısı program - bütçe denilen bir sistemde 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

iSaym Maliye Bakanının takdim konuşma
sından ve bütçe gerekçesinden, anlaşıldığına 
göre bir reform da bu konuda gerçekleştiril
miştir. Hem de çok önemli bir reform. Sayın 
Bakan daimî şikâyet konusu olan ve müzmin 
bir dert halini alan israfın bu sayelde önlene
bileceğini söylüyor. İsraf önlendikten sıonra ta-
biatiyle bütçenin denkliğini sağlamak, yatırım
lara daha büyük ödenekler ayırmak ve istikrar 
içinde kalkınmamızı hızlandırmak mümkün ola
bilecek demektir. Bütün bunları ağlayacak si
hirli değneğin keşfi elbette reformların en bü
yüğünü yapmaktadır. Yalnız sayın Bakan alın
masınlar. Reform anlayışlarıyla Sayın Erim'in 
reform anlayışı arasında bir benzerlik var gibi 
görünüyor. 

Sayın Erim reform konusunda büyük iddia
larla ortaya çıkıp, kısa zamanda reformları 
gerçekleştirerek memlekette huzurun sağlana
cağını, kalkınmanın hızlanacağını vadetmişti. 
Ancak vadettiği reformların hiç birisini ger-
çekleştirmeyince de meseleyi kısa yoldan halle-
divermişti. «Erim hükümetlerinin bir yılı» isim
li kitapta, «Erim hükümetlerinin bir yıllık süre 
içinde Meclislere sunduğu reform tasarıları lis

tesi şöyledir, dendikten sonra tam 93 tasarıyı 
ihtiva eden bir liste zikredilmekteydi. Bu lis
teye göre neler reform olmuyordu ki, meselâ 
Mahallî idare seçimlerinin ertelenmesi hakkın
daki kanun tasarısı da Sayın Erim'in reform
larından birisi idi. 

Gerek Sayın Erim'in ve gerekse Sayın Me-
len'in Hükümet programlarında malî konular
da yapılacak reformlara geniş yer verilmiştir. 
Bugüne kadar bu reformların tahakkuk etti
ğine şahidolmadık. Anlaşılan Sayın Melen Hü
kümeti de reform kanunlarını Sayın Erim'in 
çabukluğu ile halletmek yolunu tercih etmek
tedir. 

Bütçeyi ister klâsik şekilde hazırlayın, ister 
program - bütçe olarak hazırlayın veya bir bak-
ka türlü hazırlayın. İsrafın önlenmesi, bütçe ra
kamlarının değişik yerlere konulmuş olmasına 
bağlanamaz. Bugün Türkiye'deki en büyük ve 
kalkınmamızı engelleyen israf insangücü isra
fıdır. Mevcut geniş kadrodan Devletin tam ran
dıman aldığını iddia etmek hayal olur. 

Bilgisiz ve iyi yetişmemiş elemanların, se-
'beboMulkları kaynak israfı da önemle üz?erinde 
durulması gereken bir diğer israf konusu
dur. 

Bütçede rakamların yerlerini değiştirmekle 
bu çok - önemli konulara hal çarelerinin nasıl 
bulunabileceğini merak etmelkteyiz. Saym Hü
kümetin bu hususa bir açıklık getirmesini rica 
ederiz. 

Kanaatimizce israfın önlenmesi bir şekil 
değil bir tutum ve anlayış meselesidir. Hükü
metlerin ve idarî kademelerin işe nüfuz ede
bilmeleri hâkim olabilmeleri, gerekli tedbirle
ri cesaretle ve suretle alabilmeleri meselesidir. 
Biz, bugüne kadar meselelere eğiliş nüfuz ve 
tutumu hakkında kâfi fikrimiz olan Sayın Me
len Hükümetinin bu müzmin derdi halledebile
ceği konusunda iyimser değiliz. 

1972 malî yılı konsolide bütçesi 52 000 000 000 
lira civarında iken, 1973 malî yılı için teklif 
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edilen bütçe ödenekleri toplamı 62 milyar lira- ı 
ya yükselmiştir. Bu suretle bütçede % 20 civa
rında 10 milyar liralık bir artış öngörülüyor. 

Bütçedeki bu büyük gelişmeyi sıhhatli bir 
•gelişme olarak kabul etmek imkânı yoktur. 
197.3 yılı bütçesi de son yılların modasına uya
rak ani şekilde büyümüştür. 1971 bütçesine ka
dar yıllık bütçe artışları 2 - 3* milyar lira civa
rında kalırken 1971 den itibaren onar onar art
maya başlamıştır. Ve her yıl büyük bütçe açık
ları meydana gelmektedir. 1973 malî yılı büt
çesi de büyük bir açıkla kapanacağa benziyor. 

Devletin millî ekonomi içindeki payı bilhas
sa son yıllarda devamlı olarak yükselmektedir. 
1966 yılında konsolide bütçenin gayrisâfi millî 
hâsılaya oranı % 19,98 iken, 1972 yılında bu 
oran '% 24,20 ye yükselmiştir. 1973 yılında ise 
bu nispet % 27 civarında olacaktır. Bu çok sü
ratli bir artıştır ve Doktiriner görüşlerden ha
reket etmeyenler için tehlikeli görülecek bir ar
tıştır. Bu rakama mahallî idareler, kamu ikti
sadı teşebbüsleri ve Devletin doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak katıldığı ortaklıkların 
payı dahil değildir. Bunlar da ilâve edildiği 
takdirde Devletin, millî ekonomi içindeki payı
nın daha da büyük olduğu görülecektir. 

1973 bütçesi dahil son yılların bütçelerinde j 
diğer endişe verici bir husus daha göze çarp
maktadır. O da carî harcamaların yıldan yıla 
hem mutlak ve hem de nispî olarak artmakta 
oluşudur. 1973 malî yılı bütçesinde bu artış da
ha da fazladır. 

Carî harcamaların gayrisâfi millî hâsılaya 
oranı 1966 yılında 10,31 iken 1972 de bu nispet 
12,30'a yükselmiştir. Bütçe rakamlarına ve mil
lî gelir tahminlerine göre bu oran 1973 te da
ha .da yükselecektir. 

Bu nispetler, program bütçe hazırlamak su
retiyle bütçe reformunu 'gerçekleştirerek israfı 
önleyeceği hususunda Sayın Maliye Bakanının 
beyanlarına kendisinin de inanmadığının açık 
delilidir. 

Yatırım harcamalarına ayrılan ödenek de 
nispî olarak yıldan yıla azalmaktadır. 1966 yı
lında yatırım harcamalarının gayrisâfi millî hâ
sılaya oranı % 5,5 iken bu oran 1969 da % 
5,75'e yükselmiş, sonraki yıllarda düşerek 1972 
de '% 4,40'a inmiştir. 1973 de ödenekler ve mil
lî gelir tahminlerine göre bu nispetin bir mik- | 
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tar yükseltilmek istenildiği görülmektedir. An
cak 62 milyarlık bütçenin gerçekleşemeyeceği 
ve tasarrufların yatırım harcamalarından ya
pılarak son yıllar gerçekleşmesine uygun bir 
netice alınacağı kanaatindeyiz. 

1973 malî yılı bütçesinde 4 milyar lira açık 
vardır. Bu açığın istikraz yoluyle kapatılması 
derpiş edilmiştir. Ancak açığın daha da büyük 
olacağı görüşünü taşıyoruz. Bütçenin 48 milyar 
liralık kısmının vergi gelirleriyle karşılanması 
öngörülmüştür. 1972 yılı bütçesinde 45 milyar 
lira olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin 38 
milyar lira olarak tahakkuk edeceği tahmin 
ediliyor. 1973 yılında yeni vergi getirilmeyece
ği defaatle beyan edilmiş olduğuna göre vergi 
gelirlerinde 10 milyar gibi büyük bir artış na
sıl sağlanacaktır. 

Kanaatimizce bu tahmin samimî ve realist 
olmaktan çok uzaktır ve bütçe açığı 4 milya
rın çok üstünde olacaktır. 1973 yılı bütçesi de 
1970, 1971 ve 1972 yılları bütçelerinde olduğu 
gibi büyük bir açık verecektir. Emisyon haci-
mindeki süratli ve tehlikeli gelişme 1973 de de 
devam edecek para değerinin düşmesi, fiyatla
rın yükselmesi, hayat pahalılığının artması, ya
tırımların yavaşlaması kaçınılmaz netice ola
caktır. 
- Bu bütçe ile ekonomik istikrarın sağlanma

sı kanaatimizce mümkün değildir. Memleketi
mizde son yıllarda bütçe ile muhtelif iyeni ver
gilerin getirilmesi adeta alışkanlık halini al
mıştır. Bütçenin reddedilmesinin meydana geti
rebileceği politik ve ekonomik neticeler bir si
lâh olarak kullanılmakta, ve Meclislferde mu
kavemetle karşılaşması mutlak olan ağır ver
gilerin bu yoldan tahakkuk .ettirilmesi yolları 
denenmektedir. Bu yolun başarısız olduğu da 
iddia edilemez. Nitekim 1970 yılında çıkarılan 
finansman kanunu ile Türk vergi sistemine ye
ni birtakım vergiler getirilmiş mevcut bir kı-
snn vergilerde de ayarlamalar yapılmıştır. Gi
der vergisi yetki kanunu yürürlüğe konulmuş 
ve emlak vergisi kanunu çıkarılmıştır, 

Sadece bir tek kanunmuş 'gibi gösterilip 10 
ayrı vergi konusunu şümulüne alan finans
man kanunu; işletme vergisi, gayrimenkul de
ğer artış vergisi, spor toto vergisi, taşıt alım 
vergisi gibi evvelce mevcut olmayan vergileri 
getirmiştir. 1971 ve 1972 yıllarında da bütçe 
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açıklarını kapamak için yeni vergi kanunları 
çıkarılmıştır. 1972 yılında sevkedilen finans
man kanununun tadil tasarısı Meclis "gündemin
dedir. 1973 yılı bütçe gerekçesinde de belirtil
diği gibi, halen memleketimizde yürürlükte bu
lunan vergi, resim ve harçların sayısı 60'ı bul
maktadır. Ayrıca Belediye ve özel İdareler- -de 
80'e yakın çeşitli vergi, resim ve harç tahsil et
mektedirler. 

Bütçe açıklarını kapamak maksadıyle geti
rilen bu çok çeşitli vergilerle vergi sistemimiz 
bir yamalı bohça haline getirilmiştir. Modern 
vergicilik anlayışına göre malî fonksiyondan 
daha büyük bir önem kazanmış olan verginin 
ekonomik ve sosyal yönleri 1970 yılından itiba
ren tamamen ihmal edilmiştir. 

Bu yeni vergilerde dar mânada hazine men
faati ve kısa vadede Devlet gelirlerini artırma 
zihniyeti hâkimdir. 

Vergilerin ekonomik ve sosyal bünyemizde 
yapacakları büyük tahribat hesaplanmamıştır. 
Bu vergiler hayat pahalılığının daha da artma
sının önemli bir unsurudur. Yatırımların azal
ması ekonomik durgunluğun artması ve işsizli
ğin büyümesine sebep olmuşlardır. Bu vergiler 
yükü, orta sınıf dar ve sabit 'gelirlilerin sırtına 
yükleyerek sosyal adaletin gerçekleşmesini de 
engellemektedir. 

Orta sınıfın yavaş yavaş ezilmesi ve silinme
si, Devlet ve millet hayatımızın geleceği bakı
mından son derece tehlikelidir. 

Vergi alınmadan Devletin yönetilemeyeceği 
görüşüne iştirak ediyoruz. Ancak vergiler âdil 
olmalı, çok kazanandan çok, az kazanandan az 
nispette alınmalıdır. Hele hele vatandaş imkân
larını aşan vergilerden titizlikle kaçınılması ge
reklidir. 

Memleketimizde vergi yükü az değildir. He
le son yıllarda bu yük büyük ölçüde artmıştır. 
1963 de vergilerin 'gayrisâfi millî hâsılaya ora
nı % 13,1 mertebesinde iken 1972 de bu oran 
:% 17,7 ye yükselmiştir. 1973 bütçesi ile ise bu 
oıanın % 20 yi geçmesi öngörülmektedir. Bu 
nispet çok yüksektir. Türk ekonomisi ve vergi 
mükellefi bu ağırlığı kaldıramaz. 

Başka ülkelerde vergi yükü bu derece ağır 
değildir. Fert başına millî geliri bizden çok 
yüksek olmasına rağmen meselâ Fransa'da bu 
nispet % 17,4, İtalya'da 1969 yılında !% 17 dir. 

Türk ekonomisini ve vergi mükellefini bu 
kadar ağır bir vergi yükü altında ezmeğe kim
senin hakkı yoktur. 

1973 yılında da son üç yılın kötü alışkanlık
larından kurtulunamadığı görülmektedir. Bir 
yandan gerek Üçüncü Beş Yıllık Plânda ve 'ge
rekse 1973 malî yılı bütçe gerekçesinde yeni 
vergiler getirilmeyeceği ifade edilmekte, diğer 
yandan mevcut vergilerin nispetinin artırılaca
ğı, muafiyet ve istisnaların sınırlarının daral
tılacağı ve hattâ bunların kaldırılacağı bildi
rilmektedir. Nitekim, gerekçede gelir ve ku
rumlar vergilerindeki muafiyet ve istisnaların 
mükellef aleyhine gözden geçirileceği; kurum
lar vergisi nispetinin % 25'ten '% 50'ye yüksel
tileceği beyan olunmaktadır. Fiyatların devam
lı şekilde yükselmesi zaten muafiyet sınırları
nı daraltarak vergi yükünü artırmaktadır. Hâ
lâ muafiyet ve istisnaları mükellef aleyhine da-
ratmaya çalışmanın ve arkasından yeni vergi 
getirmeyeceğiz demenin samimiyet ve açıklıkla 
bağdaşır tarafı var mıdır? 

AP iktidarı zamanında getirilen ve doğru
dan doğruya orta sınıfı, dar ve sabit gelirlileri 
mağdur eden işletme vergisinin % 5 nispetin
de, gıda maddeleri dışındaki her türlü mala 
teşmili yeni vergi getirmek değil midir f Ayrı
ca katma değer vergisinin de 'getirileceği, bu 
vergi üzerinde çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Belediye gelirleri kanun tasarısı da mun
zam mükellefiyetler tahmil ederek, bilhassa es
naf ve sanatkâr kitlesini ezecektir. 

Devlet kesiminde israf arttıkça yeni vergi
lere baş vurarak bütçe açığını kapamak alış
kanlığından kurtulunmalıdır. Devlet elini na
muslu vergi mükellefinin cebinden artık çek
melidir. 

Kalkınmamızı gerçekleştirmek yolunda ye
ni ve sıhhatli kaynaklar bulmak mecburiyetin
deyiz. 

Devlet, elinde bulunan ekonomik değerleri 
iyi işleterek, bunların kalkınmamızda yük yeri
ne, kalkınma hamlelerini itici, hızlandırıcı bir 
güç haline gelmesini sağlamak mecburiyetinde
dir. Bugün bütçenin kıt kaynaklarından büyük 
meblağların kamu iktisadî teşebbüslerinin za
rarlarını karşılamak ve yatırımlarını sağlamak 
yönünden transfer edilmesi bütçede denkliğin 
bir türlü sağlanamamasının önde gelen amille
rindendir. 
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Onun için bugüne kadar çok tekrarladığı
mız bir hususu bir defa daha tekrarlamakta 
fayda görüyoruz, öncelikle ele alınması gere
ken reform, kamu iktisadî teşebbüslerinin reor-
ganizasyonudur. Bu büyük ekonomik gücü kay
nak yiyen teşebbüsler halinden çıkararak, kay
nak üreten teşebbüsler haline getirmek gerek
lidir. Ekonomik kalkınmamızın sıhhatli bir şe
kilde gelişebilmesi büyük ölçüde buna bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomimizin son 
yıllarda içine düştüğü sıkıntının ve bütçe açıkla
rının devam etmesinin önde gelen bir sebebi 
olarak koyu bir devletçiliğe kayış temayülleri
ni görmekteyiz. Anayasamız bir karma ekono
mi düzeni getirmiştir. 40 ncı maddesi ile de 
özel teşelbfbüslerin kurulmasını ve geliştirilmesi
ni garanti altına almıştır. DP olarak, özel te
şebbüsün ağırlığı olan bir ekonomik sistemin 
kalkınma hamlelerimizi hızlandırarak Atatürk' 
ün işaret ettiği muasır milletler seviyesine yük
selmemizi temin edeceği kanaatindeyiz. 

Son yıllarda yapılan yatırımlara bakılırsa 
özel sektörün kamu sektörü seviyesine ulaştığı 
igörülür. Bu sıhhatli ve ekonomik gelişmenin 
•sağlanması bakımından sevinilecek bir husus
tur. Ancak, reform adiyle Meclislerden geçirilen 
kanunlar, hükümetlerin tutum ve davranışları, 
özel teşelblbüsü frenlemek ve kalkınmayı kamu 
eliyle yapmak şeklinde tezahür etmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân kamu yatırımlarıyle özel 
(sektör yatırmaları arasındaki denkliği, kamu 
sektörü lehine % 60 - % 40 şeklinde bozmayı 
öngörmektedir. 

Kamu kesimi bu yaltırımları nasıl yapacaktır ? 
İktisadî devlet teşebbüsleri yatırımlar için kay
nak yaratmadığına göre yatırımları gerçek
leştirmek için daha geniş • ölçüde bütçe kaynak
larına müracaat zarureti doğacaktır. Bu taktir
de ise yeni vergiler getirmek zorunlu olur. İşte 
bu noktada ekonomimizin bir çıkmaza gireceği 
endişesini taşıyoruz. 

Vergi yükünü ağırlaştırmak yerine, sıhhat
li ve devamlı yeni kaynaklar bulunması gereği 
açıktır. Bu kaynaklar küçük tasarrufların bir
leştirilmesi suretiyle temin edilebilir. Küçük 
halk tasarrufları yeni ve büyük ekonomik te
şebbüslerin vücuda getirilmesi yolunda harekete 
geçirilmelidir. Bu suretle ekonomik gelişmemizi 
temin yolunda sıhhatli ve büyük bir kaynak 

temin edilmiş olacaktır. Doğacak yeni ekono
mik teşebbüslerin elde edeceği kârın^ mahdut 
kişiler yerine - geniş kitlelere taksim edilmesi 
ise sosyal adaletin sağlanması yönünide önemli 
hir gelişimedir. Bu, rejim münakaşalarına da 
hüyük bir ölçüde son verecektir. Aşırı sol çev
relerin önemli bir propaiganda silâhı bu suretle 
tesirsiz hale getirilecek ve siyasî istikrarın sağ
lanmasında ileri bir adım atılmış olacaktır. 

Bu sdbeplerie, küçük tasarrufların hissedar 
olacağı halika açık anonim şirketlerin teşvik 
edilmesi zaruretine inanıyoruz. Bu konuda en 
büyük görev tabiatıyle hükümete düşmektedir. 
Mesele sadece Mecliste bulunan Senmiaye Piya
sası Kanunumun çıkarılması suretiyle çözüle-
mıez. Bu kanun «sadece bir kontrol mekanizması 
tesis etmektedir. Halbuki, sermiaye piyasasının 
kııiMilabilımfesi ve halka açık anonim şirketlerin 
teşvikinde hükümetlerin izleyeceği para, kredi 
ve vergi politikaları öneimlli bir unsurdur. 

Diğer taraftan küçük tasarruf sahiplerinin 
ortaklıklara katılabilmeleri, bir güven ortamı
nın vücuda .getirilebilmesi şartına bağlıdır. Bu
nun için ise bâzı yan kuruluşlara ihtiyaç vardır. 

Borsalara bu konuda önemli görevler düş
mektedir. Bu fonksiyonu ifa edecek tarzda borç
ların teçhizi gerekir. Garanti verecek,; yol gös
terecek kurumlar da Devletin öncülüğünde ku
rulmalıdır. Hâlen faliyette bulunan kuruluşların 
da halka açılmasını teşvikte büyük \ faydalar 
mevcuttur. Bu konuda da Devlete öncülük gö
revi düşmektedir. 

Devletin işletmesinde zaruret olmayan tesis
lerin, buralarda çalışan memaır ve işçaljere önce
lik tanımak suretiyle halka devredilmesini ya
rarlı görüyoruz. Böyle bir devirde belirli mik
tarlardan fazlasının muayyen ellerde toplanma
sına engel olacak tedbirler de birlikte [düşünül-
mıemellidir. 

Bu yoldan Devlet, kalkınma amaçlarına tah
sis edebileceği önemli bir .kaynağa kavuşmuş 
olacaktır. Bu işletmelerin ise daha rantafbl ça-
lıştırlımalsı imkânları elde edilerek millî ekono
miye katkıları artacaktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerin yurda getirdik
leri dövizin de yatırımlara aktarılması \ yolunda 
Devlet yardımcı ve teşvikçi olmalıdır. Fiyatların 
artışının önde gelen sebeplerinden birisi olarak 
(gösterilen ve âdeta kınanan, aslında ekonomi-
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mizin gelişmesi için bulunmaz bir nimet olan l 
bu kaynağın böylece verimli olarak kullanıl
ması imkân dahiline girer. 

Küçük sanayici, esnaf ve sanatkârın dağınık 
güçlerini ve çabalarını birleştirerek, daha ran- I 
tafbl çalışarak, millî ekonomiye katkılarını artı- I 
racakları bir zeminin hazırlanmasını da zaruri I 
görüyoruz. I 

Organize sanayi bölgeleri ve 'küç.ük sanayi I 
siteleri kurulması suretiyle bunları bir araya 
toplamak ve güçlerini ortak bir maksat için 
birleştirenleri orta ve uzun vadeli kredilerle 
desteklemek, sınaî kalkınmamızın temini yö- I 
nünden ejok faydalı bir adım olacaktır. I 

Ekonomik kalkınmamızı, harekete geçinle- I 
cek yeni kaynakların desteği ile yürütmek en I 
sıhhatli yoldur. Devletçi bir görüşle, devlete 
kaldırabileöeğinden fazla yük yüklemek ve yeni 
vepgilerle milleti fakirleştirerek devleti patron I 
haline getirme gayretleri kalkınma gayretleri
mizi de ekonomimizi de çıkmazlara sürükler. 

Fakir milletin zengin devleti olmaz. Devle
tin zenginliğini milletin zenginliğinde aramalı 
ve miletin zenginleşmesini temin yolunda gay
retlerimizi seferber etmeliyiz. Ekonomik kalkın
ma ancak bu yoldan temin edilebilir ve sosyal I 
adalet bu yoldan tesis edilerek sosyal denge ku
rulabilir. I 

Muhterem milletvekilleri, son yıllarda iç po
litika olayları o derece önem kazanmıştır ki, I 
dünyanın stratejik ve jeopolitik bakımdan en I 
önemli ve en kritik bir yerinde bulunmamıza I 
rağmen dış dünya ile fazla alâkadar olmak im- I 
kânını bulamıyoruz. Önceki yıllarda yapılan I 
bütçe müzakereleri de bu görüşümüzü doğrular I 
şekilde ceryan etmiştir. Halbuki yeryüzünde Tür- I 
kiye'yi de büyük ölçüde alâkadar eden son de- I 
reee önemli olaylar ceryan etmektedir. Vietnam' I 
daki çarpışmaların sona lenmâş dlimıasnıı dünya 
barışı yönünden atılmış ileri bir adım olmasını I 
temenni ediyoruz. I 

Doğu Almanya'nın tanınması konusunda cer
yan eden müzakerelerde, Çin Halk Cumlhuriye-
tini tanımaktaki aceleciliğin gösterilmemesini 
diliyoruz. Ülkemize müteveccih komünizm pro
pagandasının ve hareketlerinim merkezi duru
muna .gelmiş olan bu ülkenin evvelâ bu görün
tüden kurtulmasının gerekeceği 'kanaatini taşı
yoruz. I 
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İki Türk Diplomatının bir Ermeni komite
ci tarafından hunharca öldürülmesi olayı büyük 
bir teessür yaratmıştır. Bu olayın arkasından 
Marsilya'da Türklük aleyhine Ermeniler tara
fından bir anıt dikilmiş olması, hadisenin mün
ferit bir vakadan ibaret olmadığını göstermek
tedir. 

Yarım asrı aşkın bir zaman önce ceryan et
miş olayları bahane ederek yaratılan bu üzü
cü durum üzerine, Hükümetin büyük bir titiz
lik ve ciddiyetle eğilmesi lüzumuna işaret ederiz. 
'Marsilya'da dikilen anıt münasebetiyle yapılan 
törene bir Fransız Bakanın iştiraki, ananevi 
Türk - Fransa dostluğunu zedeleyecek bir mahi
yet anzetmekitedir. Ortaik Pazar içinde bir üye 
olan Fransa'nın bu tavrını esefle karşılıyoruz. 
Hükümetin bu konuda takındığı ciddî tavrı 
sürdürmesini temenni ederiz. 

Önümüzdeki günlerde gerek Ortadoğu'da ve 
Igerekse Kıbrıs'ita, memleketimizi yakından ilgi
lendirecek' olayların ceryan edeceği görüntüsü 
vardır. Hükümeti bu konuda da müteyakkız 
'görmek arzumuzu ifade etmek isteriz. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 1973 yı
lının, ülkemizin içine düştüğü buhranlı dönem
den kurtulma yılı olmasını teemnni ediyoruz. 
Türk demokrasisini, bütün müesseseleriyle tam 
ve kâmil mânada işler hale getirecek tedbirlerin 
alınması bu yıl tamamlanmalıdır. Cari duru
mun şartları yerine, Anayasa hukukunun hâ
kimiyeti ruhlara sindirilmelidir. Otuzaltı mil
yonun inandığı ve güvendiği bir Devlet idaresi 
gerçekleştirilmelidir. 

İçinde bulunduğumuz döneme olağan dışı 
dönem deniyor. Birtakım olağan dışı şartların 
hüküm sürdüğü doğrudur. Ancak bu dönemin 
devamında politik ve ekonomik menfaatleri 
olanların varlığını ela gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. Türk Devletine vücut veren, onu hâ
kim ve müessir kılan, onu koruyan müeesseseleri 
yıpranmaktan kurtarmak istiyorsak, normal ni
zama geçiş şartlarını elbirliğiyle ve süratle ha
zırlamalıyız. 

Millet, Devletine inanmak ve güvenmek isti
yor. Bu inanç ve güven Devlet yetkisini kul
lanan şahıs ve organların kanunlara saygılı dü
rüstlük, açıklık ve fazilet ölçüleri içinde hare
ket etmeleriyle sağlanabilir. Hiç kimse ve or
gan, kaynağını Anyasadan almayan yetkilere 
sahip olduğu düşüncesine kapılmamalıdır. 
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Anayasamız, «hiçbir kimse veya organ, kay
nağını Anyasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz» hükmünü getirmiştir. Devletimizi 
yıkmak, Anayasamızı yürürlükten kaldrıarak 
başka bir rejimi kurmak isteyenleri mahkûm 
ettiğimiz bir dönemde, Anayasa esaslarına ti
tizlikle raiy et. hukukî bir zorun]uk olduğu ka
dar, bir vatan borcudur da. 

Olağan dışı şartların biran önce so
na ermesi için Anayasamızdaki boşlukların 
biran önce doldurulmasında fayda görü
yoruz. Ancak sık sık Anyasada yaplıacak deği
şiklikler, hukukî istikrarı bozar, Anayasaya olan 
saygıyı azaltır, inancı za'fa uğra.tır. Bundan 
ise Devletimiz zarar görür, Devlet yıkıcıları, 
millet hayatımıza kastedenler sevinir. 

12 Mart'tan sonra yapılan iki Anayasa deği
şikliğine rağmen Anayasamızdaki boşlukların 
doldurulabildiğl kanaatinde değiliz. Bu sebep
le Anayasa değişikliklerinin tüm olarak ele alın
ması görüşünü başından itibaren savunduk. 
Erim Hükümeti zamanında yapılan Anayasa de
ğişiklikleri sırasında D. P. nin yapmış olduğu 
değişiklik teklifleri kabul edilseydi şimdi yapıl
makta olan değişikliklere lüzum kalmazdı. »Şim
di yapmış oduğıımuz değişiklik tekliflerinin ka
bul edilmemesi ise Anayasanın ileri de yeniden 
değiştirilmesi zorunluluğunu doğuracaktır. Bun
dan ise hukukî istikrar zedelenmektedir, siyasî 
istikrarın biran önce tesisi güçlenmektedir. 

Bizim, milletin aslî temayül ve inançlarına 
cevap verebilmek maksadıyle yapmış olduğumuz 
Anayasa değişikliği teklifleri bâzı çevreleri te
dirgin etti. Bu tekliflerin «Anayasanın özünü 
ve temel felsefesini zedeleyici, halJan sosyal ve 
ekonomik hak ve özgürlüklerini engelleyici ve 
sosyal adalet ilkesiyle çelişici» olduğu bâzı par
ti liderlerince beyan edildi. Bu sözlerde haklı
lık bulamadığımızı ifade etmek isterim. Biz di
yoruz ki, Anayasanın dibacesinde ifade edilen 
«Direnme hakkı» maksatlı kişiler ve teşekküller 
tarafından «isyan hakkı» olarak anlaşılmış ve 
kullanılmıştır. Buna bir vuzuh verilmelidir. 

12 Mart'tan önce komünist anarşistlerin, ida
renin gevşekliğinden istifade ile ve «direnme 
hakkı» kullanmak bahanesiyle kanunsuz göste
riler yaptıkları, silâhlı ve sopalı saldırılarda 
buundukları ne çabuk unutuluyor, 

Milliyetçilik ilkesinin Anayasaya açıkça ko
nulmasını ve tarifinin yapılmasını teklif ediyo
ruz. Türk kurtuluş ve istiklâlinin sembolü mil
lî marşımız ve bayrakların en güzeli Anayasayı 
süslesin diyoruz. 

Bu tekliflerden niçin tedirginlik duyuluyor. 
Hür demokratik ülkelerin anayasalarında bay
rakta, millî marşta yer almıyor mu ? 

Anayasada doktrin olmadığı, Anayasamızın 
sosyalizme kapalı olduğu açıklığa kavuşsun isti
yoruz. 

Lâiklik ilkesi tarif edilsin, vuzuh getirilsin 
diyoruz. Lâikliği din düşmanlığı olarak anla
yan ve böyle tatbik etmeğe uğraşanlar, huzuru 
daha fazla bozamasmlar istiyoruz. Lâik olan 
Devlettir. Milletin dini vardır. 

Modern Anayasalarda bu konuya açıklık ge
tirilmiştir. Bizim Anayasamızda da bu açıklık 
bulunmalıdır. 

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya Millet 
tarafından seçilmesini, işlerin uzamasını önlemek 
için tek Meclis sistemine dönülmesini teklif edi
yoruz. Bu suretle Parlâmento çatısı altında se
çilmemiş üyelerin bulunması da önlenmiş ola
caktır. 

Eeferandum, halk vetosu ve halk teşebbüsü 
gibi modern Aanayasalarda mevcut müesseseler 
Anayasamıza girsin diyoruz. 

Millî birlik ve beraberliğe en ziyade muhtaç 
olduğumuz bu donemde siyasî hakların iadesi 
suretiyle kanayan bir yara sarılsın diyoruz. 

Bu tekliflerden hangisi sosyal adaletin tesi
sini engellemekte veya hürriyetleri tahribetmek-
tedir? 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Melen, Hü
kümetinin «gıpta edilecek kadar başarılı» ol
duğunu beyan ediyor. Başarı gösterenler elbet
te takdir edilir ve böylelerine gıpta da edilir. 
Ama Sayın Melen ve Hükümeti hangi konuda 
başardı olmuştur ki, kendilerine gıpta edilsin. 

Hükümet aldığı isabetli tedbirlerle ülkede 
asayiş, sükûn ve huzuru sağlayarak olağan dışı 
dönemden süratle kurtulabilmemizi sağlayabil
miş midir? Yoksa sıkıyönetim organlarının gün
lük asayiş konusunda sağladıkları başarıyı nor
mal dönemde de devamlı kılacak tedbirleri al
makta acze mi düşmüştür 1 

Vatandaşın kuvvetli ve istikrarlı bir Hükü
mete olan özlemini giderecek bir görüntü vere-
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bilmiş midir? Yoksa her gün düşmesi mümkün 
bir Hükümet görünümünde politik, ekonomik 
ve sosyal hayatımızda istikrarsızlığa mı sebep 
olmuştur ? 

Hükümet, sosyal adaletin tesisi yolunda ileri 
adımlar atabilmiş midir? Yoksa fiyat istikrarı
nı sağlamak bahanesiyle millî gelir içinde en 
düşük payı alan köylü ve çiftçiyi daha da eze
rek sosyal dengeyi daha da mı bozmuştur! 

Ekonominin istikrar içinde gelişmesine; orta 
sınıfın, dar ve sabit gelirlinin ezilmesini önleye
cek fiyat istikrarını sağlayabilmiş midir? Yoksa 
fiyatların hızla yükselişi karşısında seyirci ve 
şikâyetçi durumunda mı kalmıştır ? 

Hukukun ve fizailetin hâkim olduğu bir dü
zeni kurabilmiş; Devlet hayatından, rüşvet, ilti
mas, suiistimal, adam kayırma ve ihmali söküp 
atabilmiş midir? Ekonomimizin kalkınmasını 
istikrar içinde yürütebilmesi için gerekli mal 
üretimini artırıcı yönde yapısal değişikliği sağ
layabilmiş midir? 

En önde gelen meselelerimizden olan istih
dam konusunda bir çözüm getirebilmiş midir? 
Dış ticaret dengemizdeki açığın daha da büyü
mesi karşısında başarılı tedbirler alabilmiş mi
dir? Yoksa bütün bu hususlarda şartlar Melen 
Hükümetinin işbaşına gelişinden sonra daha da 
mı kötüleşmiştir? 

Bütün bu ve benzeri sorulara objektif bir 
şekilde verilecek cevaplar, Sayın Melen'i haklı 
çıkaracak bir mahiyet arz etmemektedir. 

Sayın Melen Hükümeti gıpta edilecek kadar 
başarılı değil, Devlet ve millet haytımızm gele
ceği bakımından duyulan endişeleri yoğunlaştı-
rıcı icraatıyle tam mânasıyle başarısız olmuştur. 

Bugüne kadarki tutum, davranış ve icraa
tıyle tanıdığımız Melen Hükümetinin 1973 yılın
da başarılı olması için ümitli bulunmadığımızı 
ifade etmek isterim. 1973 malî yılı Bütçesinin 
de ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak, kal
kınma hamlelerimizin hızlanması yolunda fay
dalı olamayacağı görüşündeyiz. Bütçe samimî 
değildir ve son yılların modasına uygun olarak 
büyük bir açıkla kapanacaktır. 

Bu sebeplerle D. P. Grubu 1973 malî yılı Büt
çe kanunu tasarısına ret oyu vrecektir. 

1973 yılının siyasî hayatımızdan istikrarsız
lığı ve bulanıklığı silip götürmesini temenni 
ediyoruz. 

1973 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı, 
genel seçimler ve mahallî idareler seçimlerinin 
Türk demokrasisinin zaferiyle neticelenmesini 
yürekten diliyoruz. Bu seçimlerin demokratik 
haytımızı içinde bulunduğu sarsıntılardan kur
tararak istikrar içinde gelişmesi ve güçlenmesi 
yolunda bir dönüm noktası olmasını elbirliğiyle 
sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Siyasî hayatımıza muhtaç olduğu açıklığı 
getirecek, Devlet idaresinde ahlâk, fazilet ve 
bilgiyi hâkim kılacak kuvvetli iktidarlara millet 
olarak ihtiyacımız var. 

Son müstakil Türk Devletinin bekası ve hür 
milletler camiasında kendisine lâyık olan yeri 
alabilmesi buna bağlıdır. 

Tarihin akışına istikamet vermiş, büyük 
devletler kurmuş, istiklâl ve bekası yolunda bü
yük badireler atlatmış Türk Milleti içinde bu
lunduğumuz tehlikeleri de yenerek düze çıkmak 
başarısını göstercektir. Bundan kimsenin şüp
hesi olmasın. 

Yüce Milletimiz hür ve demokratik nizam 
içinde parlak istikbaline doğru yürüyecektir. 
Buna mâni olmak isteyen kendini bilmezler ise, 
millet seli karşısında boğulmaya ve yok olmaya 
mahkûmdurlar. 

Milletimiz, özlemini çektiği ve kendisine lâ
yık kuvvetli ve başarılı iktidarları mutlaka iş
başına getirecektir. 

Yüce Heyetinizi D. P. Grubu adına saygı ile 
selâmların. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın İsmet Sezgin, buuyrun efendim. 

ADALET PAETİSt GRUBU ADINA İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri aziz arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun, 
1973 malî yılı Bütçesi konusundaki görüşlerini 
arz etmek amaeıyle huzurlarınızda bulunuyo
rum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Her şeyden önce, Meclisimizin yüce şahsiye
tinde, görüşlerimizi, serbest iradesiyle temsilcisi 
bulunduğumuz aziz milletimize, arz etmekte ol
manın, sorumluğunu da müdrik bulunduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Millî iradenin somutlaştığı bu ulu çatı altın
da, her zaman olduğu gibi, şu anda da milletve
kili sıfatıyle aziz milletimize hizmet etmenin 
inanç ve kıvancı içindeyiz. 
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Bütçe görüşmelerinde hükümetlerin her tür
lü siyasal ve ekonomik politikalarını, bu politi
kaların uygulanmasını ve bunların temelinde ya
tan açık, ya da kapalı siyasal, sosyal ve ekono
mik ilke ve görüşleri inceleyip eleştirmek hem 
Anayasa hükmüdür, hem de Meclislerimizin gü
zel bir geleneğidir. 

Meclislerimizde siyaset yapılması olağan bir 
fâaliyettir ve bu aslında Meclislerin aslî görevi
dir. Çünkü çok partili hürriyetçi demokratik 
rejimlerde Meclisler ve partiler münhasıran si
yaset yapmak için kurulmuştur. Hür Parlâmen
toların ve partilerin tek var oluş nedeni budur. 
Meclisler ve partiler dışında vatandaşlar, kuru
luşlar ve şüphesiz basın da ilgili kanunlar çer
çevesi içinde siyaset yapmaktadırlar. 

Meclislerde siyaset yapmak; memleketin yö
netimi için öneri, inceleme, eleştiri ve araştırma 
yollanyle politika saptamak, yasa koymak, olay 
aydınlatmak, icrayı uyarmak ve denetlemektir. 
Kanunların adaleti; kanunlar ancak milletçe 
benimsenmiş siyasetlere göre yapılırsa tecelli 
eder. Milletçe benimsemenin tecelligâhı da Yü
ce Meclislerimizdir. İcra böylece, tecelli eden 
siyasetleri uygulamakla görevlidir. 

Bu bakımlardan siyaset yapmak bizlerin te
mel görevidir; bizler bu görevlerimizle milleti
mize ancak siyaset yaparak hizmet edebiliriz. 
Aksi halde çok partili hürriyetçi parlamenter 
demokrasi rejimi içinde olmanın ve bu kutsal 
çatı altında bulunmanın anlamı yoktur. 

Şu anda, Bütçe vesilesiyle Parti Grubumuzun 
görüşlerini Yüce Meclisimize arz etmekteyiz. 
Şüphesiz görüşlerimiz tarafsız değildir. Çok par
tili hürriyetçi parlamenter rejimlerde siyaset 
alanında tarafsızlık bir bakıma fikirsizlik de
mektir. Anayasamızın verdiği yön, hedef ve sı
nırlar içinde memleketin siyaseti, ekonomik ve 
sosyal yönetimi ve geleceği konusunda özü, ay
rıntısı, gelişimi belirli «bir politikalar ve uygu
lamalar sistemine» sahip bulunuyoruz. 

Sözlü ve yazılı düşüncelerimizi dinleyen ve 
okuyanlar, bizleri görmeseler bile, muhtevaya 
bakarak «Bunlar Adalet Partisinin görüşleri
dir» diyebilmektedir. Çünkü biz, düşünce ve 
eylem sistemimizi milletimize duyurmak, onu 
aydınlatmak, onun açık eleştiri ve tartışmasına 
sunmak, onun ülkelerine uyarak geliştirmek ve 
ona böylece benimsetmek yolunu tutmuş bulu
nuyoruz. 

— 38 

16 . 2 . 1973 O : Ğ 

Bizler kendimize has bir düşünce ve eyleni 
sistemimiz olduğu için bir siyasî parti olmak 
niteliğine sahibiz. Susmamız bir yana, olaylara 
başkalarının gözüyle bakmamız, başkalarının gö
rüşlerinin sözcüsü olmamız mümkün: değildir. 
Herhangi bir kimsenin böyle bir ortama böyle 
bir tutum gösterebilmesi için partili 'olmaması 
veya partisini hiçe sayması veyahut kendinde 
partisinin üstünde kudretler vahmetmesi gere
kir. 

Bu kutsal kürsüden ifade edeceğimiz görüş
lerimizin amaçlar; tartışma, çekişme, anlaşmaz
lık, ya da bunalım ortaya atmak olamaz. Arz et
mekte olduğumuz ve arz edeceğimiz görüşleri
mizin iki amacı vardır: Birincisi bütçenin 1978 
yılında seçimlere kadar ve seçimlerden sonra 
millî yararlarımıza dönük ekonomik ve sosyal 
nitelikler kazanarak kanunlaşmasına olanak ha
zırlamak; ikincisi bütçenin millî siyasal ülkele
rimize uygun bir barış ortamı içinde; uygulan
masını sağlamaktır. Bu görevleri yenine getir-
mezsek, milletimiz seçim günü gelip çatınca biz
den hesap sorar; çünkü biz yetki ve görevleri
mizi seçimle aldık ve yalnız Meclislerimizin ka
nunlarına ve hizmetinde olduğumuz yüce mille
timize karşı sorumluyuz. Bu yüce sorumluluk 
duygusundan yoksun, hattâ kendilerine karşı 
bile sorumlu olmaktan uzak, kendilerini sadece 
belirli çevrelere karşı sorumlu görenlerin davra
nışları örnek alınmamalıdır. 

1973 malî yılı bütçesi dolayısiyle yapmakta 
olduğumuz konuşmanın giriş bölümün^, bu ko
nuşmanın anaçizgilerini arz ederek son vere
ceğim. 

Bu konuşmanın ilk bölümünü «Memleketi
mizin temel sorunu» nu konu alan ikinjci bölüm 
izleyecektir. Bu bölümde memleketin siyasal, 
ekonomik ve sosyal istikrarsızlık sorunlarını ele 
alacağız. 

Üçüncü bölümde, «1972 yılı ekonomik geliş
melerine, dördüncü bölümde «1973 yılı bütçesi
ne» ilişkin görüşlerimizi saptadıktan sonra be
şinci bölümde gözlem, görüş ve önerilerimizi 
«Sonuç» olarak arz edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Aziz milletimiz, 1972 yılını da bir bekleyiş 

ortamı içinde geçirmiş bulunuyor. Bu ortam, 
hâkimiyetin kendisinde olduğunu Kanunu Esasi 
ile ve bu hâkimiyetin kendisine bilâkaydu şart 
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tecelli ettiğini, 29 Ekim 1923'ten önce İstiklâl 
Savaşını verirken öğrenmiş olan milletimizin 
yılgın, suskun, ya da küskün bir bekleyiş orta
mı değildir. Kaderciliği, milletimizin ruhundan 
onun sağduyusu ve Atatürk devrimleri çoktan 
söküp attı. Bu bekleyiş, bin yıllık bir milletin 
ve Devletin ferdi olmaktan doğan, kararlılık, 
sabır, inanç ve güvenin ifadesidir. Bu bekleyiş
te ümitsizlik yoktur. 

Çok şükür, 1971 yılındaki olağanüstü durum, 
bugün olağan dışı bir niteliğe dönüşmüş bulu
nuyor. Bulanıklık durulmaya başlamış, huzur
suzluk yerini nispî bir sükûna bırakmış, memle
ket selâmete doğru yönelmiştir. 

Bu değişikliği ve iyileşmeyi gerçekleştiren 
yegâne kuvvet, hür seçimlere dayanan Parlâ
mentosuna bağlılığını gizli, ya da açık propo-
ganda ve eylem gibi her türlü çabaların sarsama-
yacağı Türk Milletidir. Bundan daha doğal ne 
olabilir? Türk vatandaşı olan bütün şahıslar 
veya kuruluşlar unvanları ne olursa olsun, güç
lerini ve görevlerini onun Parlâmentosunun yap
tığı kanunlardan almazlar mı? Hepimiz Türk 
Milletinin emrinde hizmetinde değil miyiz? 

Biz, Adalet Partisi olarak kesinlikle söylü
yoruz, niee yüzyıllar sayısız milletleri adalet ve 
barış içinde mutlu yaşatmış olan bu yüce millet, 
olağanüstü olsun, olağan dışı olsun, her türlü 
baskıyı, anarşiyi, zoru, düzmeceyi yenerek ya
şamanın olağan hale getirecek ve meşru yetki ve 
görevleri işletecek kuvvet ve hassasiyettedir. 

Bundan şüphesi olanlar, hasta adam sandık
ları Devletin Çanakkale'sini, Dumlupmar'ını, 
29 Ekim 1923 Ankara'sını unutmuşa benzerler. 
Dünyanın her yerindeki Türklerin en büyük 
kazancı, kıvancı olan son ve tek hür Türk Cum
huriyetini hasta etmek kiımin harcıdır?. Bu 
Cumhuriyet Erzurum'da, Sivas'ta, Anka'da 
Kongre ve Meclislerde Türk Milletinin seçtiği 
temsilcilerle kurtarılmadı mı! Bu Cumhuriye
tin temellerini asker ve sivil yüzbinlerce şehit 
atmadı mı! 

Aziz milletimiz, 1973 yılının büyük bir kıs
mımı da yine bir bekleyiş ortamı içinde geçire
cektir. Ancak bu bekleyiş geçen iki yıla kıyas
la daha mutlu, sevinçli, huzurlu bir bekleyiştir. 
Bu konuda ümitli ve iyimseriz. Çünkü biz, mil
letimize güvenmekten başka hiçbir görüş, mil

letimize hizmet etmeye devam etmekten başka 
hiçbir hesaibm içinde değiliz. Biz, milletimizi, 
ona rağmen yönetmek ihtirası içinde değiliz. 
Biz, «Hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir ve 
bu hâkimiyet Büyük Millet Meclisinde tecelli 
eder» davasının savunucularıyız; komutanımız 
Atatürk' tür; düşmanımız komünizm ve faşizm
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) Bu nedenle biz ancak Türk Milletinin hür se
çimlerle beliren iradesiyle ve onun hizmetkârı 
olmak için iktidar olabiliriz. Yüce milletimiz bu 
vazifeyi hakikî sahibine vermek için huzurla, 
sükûnla, sabırla beklemektedir. 

Aziz milletimiz, gerçekten, 1971 ve 1972 yıl
larında bir tek temel sorunla karşı karşıya kal
mıştır. Bu temel sorun, «istikrarsızlıktır». Bu 
istikrarsızlığın siyasal, ekonomik ve sosyal yön
leri vardır. Ancak siyasal yönü değerlerinden 
çok daha fazla ağırlık taşımaktadır. 

Aziz milletimizin 1973 yılında beklediği tek 
aşama, istikrarsızlığın her yönüyle sona erme
sidir. Vatandaşlarımız çok partili hürriyetçi 
demokratik parlamenter rejim içinde yaşaya
mam ak kaygusundan ancak siyasal istikrar ku
rulduktan sonra kurtulabilecektir. Düşman
larımız ise, yurdumuzun komünizm veya faşiz
me düşme ihtimalini gözetmekten ancak siyasî 
istikrar sağlam! aşınca mahrum kalacaklar
dır. 

Gerçekte, 1973 yılının hiçbir sorunu siyasî 
istikrar kadar önemli değildir, ve Türkiye'nin 
her sorunu siyasî istikrarla ilişkilidir. Cum
hurbaşkanı seçimi, seçimler, Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümü törenleri, ekonomik ve sosyal 
kalkınma gibi 1973 yılında meydana gelecek 
olaylar kadar Atatürk Devrimleri de ancak si
yasî istikrarsızlığın son bulmasıyle yeniden an
lam kazanabilecektir. Çünkü bu devrimlerin 
kendi kendini idareye muktedir, hür ve güçlü 
bir Türkiye'yi hazırlamaktan başka hiçbir ama
cı yoktur. Çünkü yüzlerce yıl önce Kanunî Sulta
yı, sonra önce Meşrutiyeti ve 50 yıl önce de 
Cumhuriyeti kurmuş olan milletimizin, Ata
türk'ün emsalsiz emaneti olan çağdaş parlamen
ter demokrasiden başka yönetim şekilleri içinde 
yaşamak milletimizin onuruna dokunur, ona acı 
ve elem verir. Türkiye sömürgeciden kurtulmuş 
'bir Afrika toplumu değildir. Çum huriye tleşmiş 
dev bir imparatorluğun halefidir. 
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8 ay sonra kuruluşunun 50 nci yıldönümü
nün 'kutlanacağı çok partili hürriyetçi parlâ-
menter bir Cumhuriyetin kutsal Meclisinde, si
yasal istikrarsızlığın sona ermesinden söz et
mek, çelişkiye düşmek değildir. Bu dutum acı 
bir memleket gerçeğidir. Çok partili par
lamenter demokratik rejimin istikrarı, sürekli 
bir çözüme ulaşması gerekli olan tek kilit so
rundur. Bu kilit açılırsa Türkiye'nin bütün so
runları aydınlığa ve çözüme kavuşabilecektir. 
Gerçekte bütçe ve başka konular, rejimin is
tikrarı ölçsünde önemli değildir. Çünkü bütün 
bu işlerin başarıyle uygulanabileceği ortamı an
cak siyasal istikrar sağlayabilir. 

Siyasal istikrarsızlığın ne olduğunu . ve ne 
olmadığını inceleyip kaynaklarını ve nedenle
rini topluca arz etmeden önoe, istikrarsızlığın 
kısa bir .kronolojisini yaparak, olayları zaman 
içindeki yerlerine oturtarak gerçekçi, memle
ketçi ve milliyetçi bir tahlil ile tespit etmekte 
fayda görüyoruz, değerli arkadaşlarım. 

Aziz milletimiz, yüz yılların akışı içinde ge
ri kaldığı zamanlar, çağdaş olmak için gereken 
mücadeleyi yapmıştır. Bu mücadele de çoğun
lukla başarılı olmuş ve şahsî çıkarlarını millî 
menfaatin üstünide tutan idarelerin engellemesi 
uzun sürmemiştir. Daha önceki devirler blir 
yana, Orta Çağdan sonra kırallıklar devrinde 
başarılı bir Devleti Âliye kurmuş olan milleti
miz Kanunu Esasî'yi ilân ettirmeyi başarmış
tır. Maalesef milletimizin Meşrutiyetler Devrini 
diğer toplumlar seviyesinde yaşamasını zama
nın idarecileri engellemiştir. Buna rağmen mil
letimiz, Cumhuriyetler Devrine, Birinci Cihan 
Harbinden sonra kurulan sayısız benzeri rejim
lerle çağdaş olarak girmeyi başarmıştır. 

Hâkimiyetim Bilâkay.dü şart millette olduğu
na inanmış olan Büyük Atatürk'ümüz Cumhu
riyetin devamı, korunması ve savunulması için 
gerekli olan devrimleri yapmış, milleti ve Dev
leti Cumhuriyete gerekli değer ve kurumlarla 
teçhiz etmiştir. 

Cumhuriyetin eğitim ve cihazlanma döne
minde şüphesiz, bâzı çetecilik ve mahallî isyan 
hareketleri olmuştur. PaJkat bu dönemde ne 
yurt içinde, ne yurt dışında Cumhuriyet reji
minin istikrarı konusunda ciddî tereddütler iz
har edilenuemiştir. Bu olaylar sadece çok par
tili rejime geçişi geciktirmiştir. Bununla bir

likte Meclis, rejimin korunması içiıt gerekli 
olan yeni kanunları yaparak zamanın hükü
metlerine gerekli mücadele imkânlarım vermiş 
ve Cumhuriyetin bütün müesseseleri elbirliği 
yaparak yetki ve görevlerini yalnız bti uğurda 
kullanmıştır. Bu tutum ve davranışın [ Atatürk 
döneminden sonra zayıfladığı açıkça görülmek
tedir. 

Bütün bunlara rağmen gerçekte, 1946 ve 
1950 yıllarındaki büyük değişiklikler Atatürk' 
ünıüzün Cumhuriyetçi eğitim ve cihazlanma dö
neminin sona ermiş olmasının çok tabiî- ve bek
lenen sonuçlarıdır. 

Partilerarası yıkıcı rekabetin biı* sonucu 
olan 1960 yılındaki buhranın yeni bir Anayasa 
ile çözümlenmesinde de milletimizin sağduyu
su ve Atatürk'ümüzün çok partili hürriyetçi 
parlamenter demokrasisine olan inancı; rol oy
namıştır. Bununla birlikte, bu inançları zayıf 
ve yüzeyde olan bâzı kişiler ve çevreler yeni 
Anayasanın hükümlerin şahsî çıkarlarına, dok
trinlerine âlet e'derek buhlanları sürdürmek is
temişler ve bu yüzden seçimle işbaşına gelen 
siyasî kadroların güven içinde çalışmaları zor
laşmıştır. 1961 - 1965 döneminde iki defa silâh
lı ayaklanma ve 4 hükümet değişikliği meydana 
gelmiştir. 

Aziz Türkiye'mizde istikrar 1965 yılımda ye
niden kurulmuş ve 1969 yılı seçimlerine kadar 
siyasal olduğu kadar ekonomik ve sosyal alan
larda (başarıları, ancak bâzı kişilerce inatla, 
bâzı kişilerce de kötü niyetle reddedilen) büyük 
eserler meydana getirilmiştir. 

1968 yılında çok partili parlamenter rejim 
tecrübeleri eski veya yeni' olsun bütün ülkeler
de milletlerarası komünizmin teşvik ve (Organi
ze ettiği sokak kargaşalıkları ,sabotajlir, köy 
ve kent gerillacılığı başlamış ve bu hareketler 
memleketimize de masum maskelerle ve «çoğun
da suç olan şekilleriyle sızmaya başlamıştır. 

Tohumları henüz kızıllaşmaya başlayan bu 
tehlikelere rağmen Yüce Milletimiz, 1969f seçim
lerinin henüz gelişmeye başlayan siyasal istik
rarı sağlamlaştıracağı ümidine dört. ellç sarıl
mıştır. Adalet Partisi daha o tarihte :- anarşi 
hareketlerinin asıl maksadının Devlet \$e reji
mi yıkmak olduğunu ifade etmişti. Anayasada 
ve diğer yasalarda rejimi koruyacak, böylece 
özgürlükleri teminat altına alacak değişiklik-

— 40 — 



M. Meclisi B : 59 16 . 2 . 1973 Ö : 2 

ler yapmaya hazırlanmış, fakat hiçbir siyasî 
kuruluş ve çevreden destek ve yardım görme
mişti. 

Partimiz bu hazırlık içinde bulunurken, 
maalesef tehlikeli bir zamanda oluşan Parlâ
mento buhranından ve 1970 başındaki Hükü
met buhranından sonra, istikrarsızlık, «Reji
mi konu edinen ve hakkında tereddütler yara
tan» bir nitelik kazanmaya başlamıştır. 

Anarşi, şiddet ve zorbalık gibi hareketlerin 
sırf Adalet Partisi ve iktidarına karşı değil, 
Türküye Cumhuriyetine, Devletimizin hürriyet
çi rejimde, Parlâmentomuza ve bütün siyasî 
partiler sistemlini içine alan partiler demokrasi
sine karşı olduğuna ve bu tehdit ve tehlikeleri 
yenmek İçin gerekli kanunların yapılarak, par
timizin değil, Cumuriyet Hükümetinin rejimi 
•koruyup savunacak yetki ve görevlerle teçhiz 
•edilmesi gereğine diğer partilerimizi inandıra
madık. Maalesef diğer siyasal kuruluşlar seçim 
meydanlarında yenemedikleri Adalet Partisini 
zayıf düşürmek ve kendi kişisel ve parti ihti
raslarını millî menfaatlerden çok, partili rejimi 
tehlikeye atmak, yani kendi kendilerini yarala
mak pahasına üstün tutmak yolunu tercriıh eder 
görünmüşlerdir. 

Rejim düşmanlarının anarşi hareketlerini 
şiddetlendirdiği, muhalefet partileriinin bu fır
satı iktidarı zayıflatma imkânı olarak değer
lendirdiği ve partimizin Devleti anarşiden, reji
mi istikrarsızlıktan kurtarmak için insanüstü 
çaba sarf edildiği bir sırada 12 Mart'a gelin
miştir. 

12 Mart 1971 günü G-enelıkurmay Başkanı 
ve kuvvet komutanlarının ortak imzasıyle Cum
hurbaşkanlığı makamına, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi başkanlıklarına bir muhtıra 
verilmiştir. 

Bakanlar Kurulu, rejime daha fazla zarar 
gelmemesi ve geleceğinin tehlikeye girmemesi 
için bu muhtırayı Anayasa ve hukuk devleti 
ilkelerine aykırı bulduğu cihetle istifa etmiş 
ve aynı nedenlerle Parlâmetomuz bu vesileyle 
kurulan partilerüstü 1 nci Erim Hükümetine 
7 Nisan 1971 günü güvenoyu vermiştir. Göreve 
'başladıktan 20 gün sonra, 26 Nisan 1971 günü 
11 ilde sıkıyönetim ilân edilmesini talebetmiş 
olan bu hükümet 8 ay kadar görev yaparak, 
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27 Ekim 1971 günü istifa etmiş yerini 2 nci 
Erim Hükümetine bırakmıştır. 

İkinci Erim Hükümeti 4 ay kadar faaliyet 
gösterdikten sonra, 17 Nisan 1972 günü istifa 
etmiştir. 

Arada bir süre Sayın Ürgüplü'nün hükümet 
kurma çabasını görüyoruz. 

Bu başarısız denemeden sonra, 4 ncü parti-
lerüstü hükümeti kurma görevi, Sayın Melen'e 
verilmiş ve Sayın Melen'in kurduğu hükümet 
5 Haziran 1972 tarihinde güvenoyu almıştır. 

Bu günlerde 4 ncü partilerüstü hükümet 10 
ncu faaliyet ayı içinde bulunmakta ve şu anda bu 
hükümetin politika ve uygulamalarıyle getirmiş 
olduğu bütçe görüşülmektedir. 

12 Mart 197.1''den bu yana tam 23 ay geç
miş bulunuyor. Bu süre, 1965 ve 1'969 seçimleri 
arasındaki istikrarlı kalkınma döneminin yan
sına eşittir. Bu sürede icra işlerini 4 hükümet 
yürüıttaeîk için çaiba harcamıştır. 

Meclislerimiz, bir yandan bu hükümetlerin 
12 Mart muhtırasının anahedefleri ve sınırları 
içinde kalımalarını denetlemiştir. Diğer yandan, 
Anayasa ve diğer kanunlarda gerekli değişik
likleri yaparak bu hükümetlere şiddet hareket
leriyle mücadele edebilmeleri için yeni yetkiler 
ve sıkıyönetim gibi olağanüstü araçlar sağlamış
tır. Meclislerimizin 12 Mart muhtırasında anar
şi ve kardeş kavgası olarak nitelenen konular
da göstericiliği ve göstermekte olduğu yasama fa
aliyetlerinin gerçekte bir fevkalâdeliği yoktur. 
Bu kanunlar bütün hür dünya parlâmentoları-
nm ve Cumihuriyet Meclislerinin 1923'ten beri 
asayişsizliğe karşı alageldiği olağan ve evrensel 
tedbirler cümHesdndendir. 

Adalet Partisi iktidarından rejimi istikrar
sızlığa atacak kadar büyük bir hataya düşüle
rek esirgenmiş olan bu çok önemli destek dışın
da, Meclislerimiz ayrıca tarım ekonomisinden 
sanayi ekonomisine dönüşen memleketimizin 
yürürlükteki /mevzuatının ekonomik büyümeye 
ve sosyal kalkınmaya paralel bir gelişme kay
detmesini sağlamak için kanun ve nizamlarda 
gerekli olan düzeltmeleri ve yenilikleri yaparak 
partiler üstü hükümetleri, günlük işleri biraz 
daha mjükemmel şekilde yapa.bileeek yetki ve 
görevlerle teçhiz etmiş ve etmektedir. Meclis
lerimizin, 12 Mart muhtırasında reform olarak 
nitelenen bu konularda gösterdiği ve göster-
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nıekte olduğu yasama faaliyetlerinin dö gerçek
te bir fevkalâdeliği yoMur. Bu yeni ve yenileş
tirilmiş kanunlar da bütün hür dünya parlâ
mentolarının soısyal ve ekonomik sorunlara eö-
aüm burmak için aldığı olağan ve evrensel ted
birler cümlesindendir. 

Meelisleıiıimiizim. yasama işlerinde almış oldu
ğu mesafeye karşılık, bu 23 aylık dönemde ku
rulmuş olan hüfcümietlerin birimcisi, inkılâp kaı-
nunlarmı Atatürkıçü olmayan bâr görüşle ve 
raıiıllî olmayan yorumlarla uygulamaya kalkış-
anak istemiştir. Diğerleri muhtıranın amaç ve 
sınırlarını bilerek veya yanlışlıkla zaman zaman 
;aşmıa durumuna düşmüştü. Bu farklılık hariç, 
kurulmuş olan bütün partiler üstü hükümetler 
kendilerine vedia olarak verilen icra kuvveltıini 
lâyıikı ile kullanalbilecek kuvveti ve 'inandırıcı
lığı gösterememişlerdir. Esasen eşyanın tabiatı 
da göisterelbiimelerime engel teşkil etmektedir. 

12 Mart muhtırasında partiler üstü olarak 
nitelenen bu hükümetlerin Meclislerden gördük
leri yardımlara rağmen başarısızlık göstermele-
tfinde de gerçekte bir fevkalâdelik yoktur. Çünkü 
partiler üstü hüıkünıetler formülü hür dünya 
parlâmentolarının şiddet hareketlerine veya sos
yal ve ekonomik kalkınma sorunlarına çözüm 
bulmak için almış olduğu olağanüstü evrensel 
tedbirler oümleısıinlden değildir. İşte bu nedenle 
de siyasal istikrarsızlık ve icradaki başarısızlık 
sieçimler yapılıp demokratik çoğunluk hüküme
t i kuruluncaya kadar .devam edecektir. Partiler 
üısltü hükümetler modeliyle demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları açıfeça zedelen-
meıkitedir. 

Sayın Balkan, Sayın milletvekilleri; 
Siyasal istikrarsızlığın kroınolojisini böylece 

özetledikten -sonra., siyasal istikrarsızlığım ne 
olmadığını ve ne olduğunu belirterek kaynak 
ve nedenlerini bir kere daha aydınlığa çıkarma
yı ve istikrarı tanımlamayı en azından, Cumhu
riyetin 50 mel yıldönümünden önce çelişkili or
tamdan kurtularak, bu yıldönümünün şeref ve 
haysiyetine lâyık bir Türkiye'ye kavuşmak için 
faydalı sayıyoruz. 

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, çok 
partili hürniyielttçi parlamenter demokrasi rejim
lerimde zaman zaman meydana çıkan Hükümet 
buhranları, siyasal istikrarsızlık değildir. 

Partilerin hiçbirinin hür seçimleri' sonucun
da iktidarı sağlayacak çoğunluğu elete edeme-
meısi ve teik başına Hükümet kuramanjıaısı, muh
temel koalisyonların veya olağanüstü jmillî cep
he dememelerinin kısa ömürlü olması, I demokra
tik rejimlerde Hükümet buhranı halijlir. Böyle 
(bir ülkede siyasal istikrar varsa, Deflet bütün 
müesseseleriyle (birlikte dimdik ayaıktja görülü
yorsa bu nevi buhranların tek ve dıojpl çözüm 
yolu, seçimlerin yenilenmeısiidir. [ 

i 
i 

Böyle, bir ülkede siyasal istikrar Varsa, ka
nun içi partiler, particiler, özerk v|e merkezî 
Devlet mülelslseiseleri, Hükümet buhranlarını ba
hane elderek meydanlara dökülüp çok)partili si
yasal rejime, ımjilletin iktidarı ve Muhalefeti 
seçme hürriyetine, Anayasada belirlenmiş sos
yal ve ekonomik düzenlere uluorta attip tutmaz. 
Böyle bir ülkede siyasal isltikrar versa, mey
danlarda seiçilm zamanı söylenebilecek tek şey, 
«iSeeime gidelim. Milletin hakemliğinle, sağdu
yusuna başvuralım» demekten ibarettir. BaşJka 
çözüm yolları, demokrasi dışı yömtemjierdir. 

Anayasal rejimi ve Anayasanın koyduğu ve 
kurduğu düzeni değiştirmek anlamıfıa gelme
mek kaydryle, reform, tartışmaların n niteliği 
ve çözüm yolu da Hükümet buhranlarımdan 
farlklı değildir. Anayasal rejimi değiştirmeyi 
amaç edinen reformları rejim düşmanlığı anla
mına geldiği için, bu konuyu daha ileride ele 
alacağız. j 

Hiç şüphe yoktur ki, sürekli ve hı^lı bir tek
nolojik değişim içimde olan dünyamız ile birlik
te yurdumuz da değişmektedir. Türkiye değiş
melidir ve değişeeeıktir ve diğer toplumlaırla 
çağdaş bir yaşam içimde sürekli olarak gelişme
li ve kalkınımalıdır. Barış içinde yaşamanın ve 
gerekirse savaş kaızammanın da tek şartı budur. 

Ülkemiiz, devrini kapatan monarşiden Cum
huriyete, partisizliikten tek partiye V3 tek par
tiden çok partili rejime geçmiştir. Memleketi
miz, tarımsal toplum düzenimden sanayi eko
nomisine atlamakta, köyler daha az nüfusla da
ha çok üretmekte, kentleşme hızla* ümaktadır. 
Köy ve şehir aralan ile şehirlerarası yolculuk
lar bir günlük mesafeden uçak ve mmiibüslerle 
birkaç saate inmektedir. Otaıbüs |durakları, 
oto - gar ve uçak alanı; iskeleler liman olmak
tadır. Memleket yüzeyini milyarlık altyapı te
slisleri kaplamaktadır. îmalâthanelef> fabrika-
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İarâ; sapan ve kağnı, traktör ve römorka dönüş- I 
inekte; demirci ,saraç, arabacı gibi esnaf başka I 
meşgalelere yönelmektedir. Okul, yol elektrik, j 
su ve sağlık ocaklar], köylerin günlük meşga
lesi halime gelmekte; onbinlerce üyeli işçi ve iş- I 
veren sendikaları, meslek odaları, sosyal güven- I 
lik kurumları, üretim, satış ve tüketim koope- I 
ratdflerii ve diğer ortaklıklar gelişmekteidir. Ya- I 
bancı memlekeitlierle mal, hizmet, malî imkân ve 
kültür mübadeleleri artmaktadır. Yurda giren 
turistlerle yabancı ülkelere giden işçiler m^lyo- I 
na yaklaşmakta, radyo ve televizyon yurt içi 
haberler yanında yurt dışı ülkelerin yayınları- I 
nı >dıa dinlemek imkânı vermektedir. I 

Böyle bir ekonomik büyüme, sosyal kalkın- I 
ma ve hürriyet tfejimi ortamı içinde olan ve te- I 
mel devrimlerini yapmış olduğu için, ileri Batı 
devletlerince çağdaş sayılan Türkiye'de Devle
tin yetki ve görevlerini vatandaşlarla kamu I 
idareleri arasındaki bağlantiıları ve vatandaşla- I 
rıın kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen ka- I 
nun ye nizamları, zamanı ve sırası gelince göz- I 
den geçirmek kadar tabiî birşey olamaz. I 

Aksi varit olsaydı, sieygild arkadaşlarım,, mil- l 
letler seçimle veya tayinle bir Kurucu Meclis I 
teşkil eder, bütün kanunları yaptırır ve sonra 
kapıısına kliliit asarlardı. Bu kanaatte olanlar I 
eğer bir hayalperestlik içinde değillerse, mu- I 
hakkak «ndlhad halâs ve necat doktrinlerine» 
kapılmışlardır. Bu doktrinlerin başında mark- I 
sıizim ve faşizm yer almaktadır. Bunların birin- I 
eisi işçi diktatörlüğünün, ikincisi ise, dehası I 
müstesna bir veya birkaç kişinin, toplumu, ni
teliklerini, kendilerinin önceden kararlaştırdık- I 
l an ndihad kemale eriştireceğine inanmışlardır. I 
Bunlar insanlığın, öncieden hiç kimsenin karar-
laştıramaidığı sürekli ve sonsuz bir tekâmül I 
iıçinde, geçici, değişken ve nispî kemal safhala- I 
rı geçirdiğini garmjezler. Onların, dünyası on- I 
ların insanilik ve kemal anlayışı, kendi dar ve I 
sınırlı kafaları kadardır. 

Çağdaş Tıürk toplumiu ve Türk vatandaşı te- I 
vekfcülden, kadercilikten, dogmatizmden, taas- I 
suptan ve kemdi kendini yönetememek ve sürek
li olarak tekâmül ©dememek aezinden kendi I 
'hasletleri, sağduyusu ve Atatürk'ümüzün şaş- I 
omaız ilkeleriyle çoktan kurtulmuştur. Bu kurtu- I 
luşun 50 nci yılldjönümü^yalkında kutlanacaktır. I 
Türk toplumu, devletini de, ©konomplk ve sos- | 
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yal değişikliklere intibak etme niteliklerini ye
terince esnek olan yetki ve görevlerle donatmış
tır. Ve domaltmak gücüne sahiptir. 

Bu Ib akımdan, Türk toplumunun siyasal, 
ekonomik ve sosyal yaşantısına, bu yaşamı dü
zenleyen Devlet nizamı!arına ve bizatihi Devle
tin yetki ve görevlerine ilişkin .mevzuatın eski-
miesi ve fiilî ilişkilerin gerisinde kalması kadar, 
kanun ve nizamların düzeltilmesi, tamamlan
ması, yenilenmesi, yeni yasalar yapılması, bun
lara duyulan ihtiyaç ne ölçüde şiddetli olursa 
olsun, siyasal istikrarsızlık değildir. 

Bu ihtiyaç, kendini, sokak huzursuzlukların
da gösteremez, bu ihtiyacın karşılama sırasını 
ve zamjanm.1 meydan kargaşalıkları tespit ede
mez; bu ihtiyacı kimin karşılayacağını, kendi
lerinde, kanun ve nizamların vatandaşlara tanı
dığı haklar üstümde kudret vehmeden kişiler 
tayin ödemez. 

Çok partili hürriyetçi parlamenter demokra
si rejimlerimde kanun ve nizamların değişmesi 
konusundaki ihtiyacın nasıl tezahür edteeeği, bu 
ihtiyacın, sırası ve zamanı ile, kimin tarafından 
nerede ve nasıl karşılanacağı yine kanun ve 
nizamlarda açıkça gösterilmiştir. 

Oıerçelkte, Türk toplumunun yaşamına iliş
kin bütün idarî, siyasî, ekonomik ve sosyal so
runlara getirilecıek çözüm yolları, her şeyden 
önoe Anayasal yön ve sınırlar içinde hazırla
nan partiler, tüzük ve programlarında yer al
maktadır. Bu partiler, bu önerileriyle hür se
çimlere girerler. Hakimiyetin asıl sahibi olan 
mdllet, bu partileri iktidar ve muhalefet olarak 
kendisi tayin eder. Meclislerde iktidar partisi, 
partiler veya üyeler kendi parti programlarıma 
ve inançlarına uygun kanun ve nizam değişik
likleri teklif ederler. Meclisler bunları görüşür, 
tartışır ve sorunlara millî çözüm yolları bulur. 
Bu çözüm, yollarımın mıükemmelleşmesinde mu
halefet partilerinin yapıcı eleştiri ve teklifleri
nin katkısı büyük olur. Kısaca söyleyelim; her 
türlü kanun değişikliklerini, • Mieclislerimiızin 
yaptığı şekillerle beğenmıeyen partilerin hür 
Seçimleri beklemeleri, partisiz şahısların parti
lere girmeleri veya kanunlar çerçevesinde yeni 
partiler kurmaları gerekir. Türkiye'nin yüz yıla 
yakın parlamenter ve mahallî seçim ve siyasal 
yaşam tecrübesi vardır. Atatürk Türkiye'sinde 
'Meclislerin doğal görevi olan yasama faaliye-
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tine refoırm adı vererek ve buna, sihir ve mu
cize yaldızı vurup, millî iradeyi ve hâkimiyeti 
yanıltmak veya uyuşturmak mümkün değildir. 

Siyasal istikrarsızlık: olduğu sanılan bir baş-
ka konu da, Devllöt, millet ve rejini düşmanları
nın varlığı ve bunların faaliyet göstermeleri
dir. 

Devlet, millet ve rejim düşmanlarının tür
leri ve aımaçlârı değişik olmakla birlikte, faali
yetleri birbirine çok benzer; bunlar kolaylıkla 
birbirlerinin kalılbına girebilirler. Bununla bir
likte, mâruzâtımıza mümkün olduğu ölçüde 
açıklık getirebilmek için, bunla.n birkaç guruba 
ayırarak incelemeye çalışacağız. 

Yurt dışında, Devletlimizin ve milletimizin 
tarihî veya doktriner düşmanlarının vaır oluşu, 
bizatihi siyasal istikrarsızlık sayılmaz. Her ül
kenin, her rejimin her devirde düşmanı olmuş
tur. Dış düşmanların, Devleti veya demokratlık 
rejimi zayıf düşürmeye, dost devletlerle ara
mızı bozmaya, tarihî gelişimimizin oluşturduğu 
gurupları kışkırtmaya, yurt içi.sapıklarla işbir
liği yapmaya, yurt dışındaki işçilerimizi ayart
maya çalışmaları, hattâ fırsat bulunca açık sa
vaş acımaları, gerçekçi bir gözle bakılırsa, do
ğaldır ve bu telhüke, insanoğlu mutlak kemale 
erişineeye kada.r devam edecektir. 

Yurt içi Devlet ve millet ve rejim düşman
ları da birkaç guruba ayrılmakla birlikte, birbi
rine benzer yıkıcı faaliyetler göstermekte ve 
aralarındaki rekabete rağmen, gerekirse işbir
liği yapmaktadırlar. 

Yüzyıllar boyunca oluşmuş olan Türk Dev
let ve Millet bütünlüğünden parça koparmak 
için, Türkiye sınırları içinde meveudol mayan 
millî guruplar ieadederelk ve dini Müslüman 
olan veya olmayan Türk vatandaşların mahallî 
etnolojik özelliklerini bunlara mal ederek, bö
lücülük yapanların, özellikle rejim düşmanla:-
rıylte işbirliği yapmaları tesadüfi değildir. 
Çünkü en kuvvetli devlet, millî hâkimiyet esa
sına dayanan Devletıtir. Çünkü bölücüler bilir
ler ki, hâilriımiiyet, 37 milyon vatandaşın her bi
rinde olacak yerde, bir veya birkaç kişinin ve
ya bir zümrenin eline geçerse, Türkiye komü
nizme veya faşizme yönetilirse, bu işin sonu 
Sevr Muahedesiyle biter ve Türk Milletine, 
- Allah esirlgesin - yeni bir İstiklâl Savaşı ka
zanmak düşer. 

Teokratik bir devlet düzeni peşinde koşan
ların, zaman zanıa-n ayrı görünmeseler bile, Os
manlı monarşisinin yapısı dolayısıyle er - geç 
^birleşerek rejim düşmanı olmaları çok. tabiîdir. 
Bunlara karşı en büyük-denge, yine, hâkimiye
tin bilâkaydü şart millette olduğuna milletin 
inanmış bulummaısı, din ve vicdan hürriyetinin, 
Anayasalınızın temel hürriyetleri içinde yer al
ması ve hepsinden önce Atatürk il kel erinin Mil
letçe benimsenmiş olmasıdır. 

Bütün bunlar dışında, gerçekte, yurt içinde 
en tehlikeli rejim düşmanları komünist ve fa
şistlerdir. 

Milletlerarası komünizm, veya Marksizm, 
Leninei, Troçkiçi, Kastrocu, Maocu ve diğer 
şekillerle ; bir ülkede huzursuzluk, kargaşalık, 
ihtilâl veya darbe hazırlaımaık, demoıkratik sis
temlerin hürriyetlerini suiistimal etınijOlk ve ikti
darı zorla almakta tecrübe sahibi bir, doktrin 
ve teşjkilât haline gelmiştir. Bu bir gerçektir. 
Ve bu gerçeği küçümsemekte fayda yoktur. 

Bu doktrin ve teşkilât; hürriyetçi, sanayi
leşmiş ülkelerde ve gelişmeye başlatmış olan 
ımcimleikeltimlizde, çok partili rejimlerin sağladı
ğı sosyal barış içinde, işçi ve işverenlerin, köy
de ve kentte ek!onomik ve sosyal kalkınmanın 
meyvelerinden, süratle dengeleşen gelir dağılı
mı içinde faydalandığını ve refahın tabana ya
yıldığını müşaihaide edince, propagandasın], bil
gisi ve hayat tecrübesi henüz tamamlanmam iş 
olan yeni yetişen gençlerimize yöneltilmiştir. Bir
çok ülkelerde olduğu gibi, memleketimizde de 
sayısı büyük Türk gençliğine oranla pek çok 
az olan birtaikım gençlerimiz ayartılmış, aldatıl
mış, şartlandırılmış, maalesef şiddet hareketle
rine, hattâ hiyanete yöneltilmiştir. 

'Günümüzde faşizm, her memlekeltlin kendi 
özel şartlarından doğmiaıkta ve komünizm gilbi 
nıuhtevaisı ve sınırlan belirli bir doktrine da
yanmamaktadır. Genellikle kökü içeride olına-
makla birlikte, dışarıdan desteklendiği de gö
rülmektedir. Bu desteği bazan komünist olan 
bazan olmayan çevrelerden görmesi, bu çevre
lerin faşizm yoluyle ilgilendikleri ülkeyi zayıf 
düşürmeyi tasarlamalarından iteri gelmektedir. 

Meimlekeitimizde faşizme meyledenlerin bir 
kışımı Hiroşima ile siona eren Saımuray faşizmi
ni veya 25 milyon Alman'm ölmesine ve bu ül
kenin bölünmesine sebelbolan nazizmi örnek 
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alırlar. Bir kısım faşistler de totaliter komüniz
me, milliyetçi totalitalizmle karşı koymaya kal
kar ve totaliter devletleri İkinci Dünya Sava
şında çok partili demokrasilerin yendiğini unu
turlar. Memleketimizde faşizme özlem çekenle
rin bir kışımı kendilerine Atatürk'ü örnek alır
lar. Fakat bunlar, Mustafa Kemal'in Sivas'ta, 
.Erzurum ve Ankara'da milletçe seçilmiş temsil
cilerle çalıştığını, «hâkimiyetin bibi kaydü 
şart milletindir» dediğini unuturlar ve Ata
türk'ün, milletin efendisi saydığı köylü oyları
na, «cahil hâkimiyeti, sandık oyunu» demek 
cüretini de gösterirler. Aynı şeyi komünistlerin 
de yaptığı bir gerçektir. 

öcrçelkıte memleketimizde faşizme meyleden
lerin büyük çoğunluğunun Yüce Milletimize gü
venleri yolktur. Onun en iyiyi, en doğruyu bil-
ımeye ve seçmeye muktedir olduğuna inan
mazlar. Faşizmin özlemini çeken bir kısım va
tandaşlar, kabiliyetli oldukları için şahsî ihıti-
raisla,rmı, değerlerin serbest rekabetine dayanan 
hürriyetçi düzende tatmin edemieyecekleri veya 
tiTİUeltin önüne hür seçimlerle çıkamayacakları
nı bilen talihsiz kişilerdir. 

Bunların milliyetçiliği, dinciliği, hızlı kal
kınma ve refonm düşkünlüğü yalandır, yaldız
dır. Bunların tek gayeleri, iktidarı zorla ele ge
çirip, ihtiraslarını tatmindir. 

'Gerek komünizm gerek faşizmin en büyük 
düşmanı çok partili hürriyetçi parlamenter de
mokrasidir. Komünizm ve faşizmin bu rejimi 
zayıf düşürmek ve yıkmak için gizledikleri yön
temler hemen hemen aynıdır. 

Her ikisi de siyaseti, partileri ve hür seçim
leri, Meclisleri ve Hükümetleri kötüler, çünkü 
her iki sistemde de vatandaş yalnız iktisadî 
fonksiyonu olan bir canlıdır; siyaset yapma hak
kı, yalnız dehası müstesna seçkinler içindir. 
Alelade bir vatandaş bir bakıma köledir ve on
lara siyaset yapmak yasaktır. 

Her ikisi de, Devleti görev yapamaz hale 
getirmek isterler ve halkın itimadını kazanmış 
şahsiyetleri onun gözünden düşürtmeye çalışır
lar. 

Her ikisi de milletle ordunun arasına girme
ye, Silâhlı Kuvvetleri asıl görevlerinden ayart
maya çalışırlar. 

Her ikisi de iktidarı zorla ele geçirmek ve 
(millete danışmadan ve millete benimsetmeden 

millet yararına olduğuna re'sen karar verdikleri 
işleri yapmak ve kendilerine heykeller dikmek 
isterler. 

Hiç' şüphe yoktur ki, yurt dışında olduğu gibi 
yurt içinde de Devlet, millet ve rejim düşmanları 
devamdı olarak var olacaklardır. Şüphesiz bun
ların bir hısımının etlki alanı dar bir kısmının 
ise etki alanı geniştir. Bunlar olağanüstü şart
lar bir yana bırakılırsa, genellikle siyasal istik
rarsızlık zamanlarında ortaya çıkarlar, siyasal 
istikrarsızlığı körüklerler, hattâ açıktan açığa 
faaliyet göstermeye bile kalkışırlar. Bununla 
birlikte her halükârda Devlet bunların hepsiyle 
her zaman için başa çıkacak kuvvettedir ve bu 
nedenle bunların mevcudiyeti siyasal istikrar
sızlık sayılamaz. 

Devletimizin bunlarla ve devamlı olarak mü
cadele etmek için mevzuatı ve görevlileri var
dır. 

Devletin, milletin ve rejimin iç ve dış düş
manlarının faaliyetine karşı hükümetler emrin
de, çağdaş hukuk anlayışının kanun ve nizam
ların içinde çalışan millî istihbaratı, emniyet ve 
güvenlik kuvvetleri vardır. Ayrıca . bağımsız 
hâkimler ve savcılar vardır. Bunların rejini) 
clüşmanlarııiıa karşı görevlerini yapması siya
sal istikrarsızlık değildir. 

Dış savaşlarda olduğu gibi, silâhlı iç karga
şalıklarda, bölge deprem ve salgın hastalıkları
nın selbelholduğu şiddetli asayişsizlik hallerinde 
sıkıyönetim ilân etmek mümkündür. Sıkıyöne
timin ilân edilmesi de siyasal istikrarsızlık de
ğildir. Sıkıyönetim, olağanüstü geçici bir ida
rî tasarruftur. Meşruiyetini ancak ilgili özel ve 
.genel hükümler sağlar. Sıkıyönetim ve olağan-
yönetim, bir -arada yürür ve bir bütün teşkil 
•öder. Uygulamadan Hükümet sorumludur. İlâ
nımdan doğan mesuliyeti ilânı veya temdidi tek
lif eden hükümetlerle onaylayan Meclisler taşır. 
iSiyasal istikrar varsa Sıkıyönetim başlatıldığı 
mercide sona erdirilir. 

Dış düşmanlarımızın muhtemel bir açık sa
vaş tehdidine karşı da her şeyden ve her itti
faktan önce millî görev anlayışı ve kahramanlı
ğı eşsiz Tüıîk Silâhlı Kuvvetleri varıdır. 

Yurt dışında tarihî veya doktriner düşman
larımızın var oluşu ve jeopolitik durumumuz 
bahane edilerek, yurt içindeki monarşist, teok-
rat, bölücü, komünist ve faşistler öne sürülenelk, 
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Hükümet buhranları ve reformlar sebep göıste-
rilerek çok partili siyasal rejimden vazgeçme
ye, hâkimiyeti milletin elinden almaya, yaban
cı tjoitaliter faaliyetlerle mücadele etmek veya 
hızlı kalkınmak veya devamlı hükümetler kur-
malk kasdıyle yurjt içi totaliter rejim kurmaya 
ve Devlet' güvenliğini ve millî 'ekonomik büyü
meyi, hürriyetçi demokrasi rejiminde başka 
idare tarzlarında aramaya, iyi niyetle bile olsa 
(kalkışmak rejim düşmanlarının oyununa gele
nek, bu, Devleti zayıf 'düşürmek, bu, Devleti 
yıkmaya çalışmak demektir. Bu dalâletle 1923 
yılımdan beri uygulanmış olan bütün Anayasa
ların engel olduğu da ayrı bir keyfiyettir. 

•iSdyaısal istikrarsızlığın ne olmadığını bir 
ölçüde tayrınıtılı şekilde belirttikten sonra islt'ik-
r'arın ne olduğu ve nasıl kurulacağı kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

ıHer şeyi ve geçmiş zamanı bir yana bıraka
rak söylüyoruz değerli arkadaşlarım, 1973 yı
lımda aziz Türkiye'mizde siyasal istıilknar için şu 
unsurlar gereklidir. 

1. — Çok partili hürriyetçi parlamenter de-
mıofcratik rejime istisnasız herkesin inanması, 

2. — Hür seçimlerin hiçbir şarta bağlan-
mafcsızm 1973^0 zamanında yapılması, 

3. — Seçimlerden «sonra Hükümeti çoğunluk 
partisinin kurması, parti programının ye gü
ven oyu alan Hükümet programının her türlü 
kanun dışı Ibaskılara mâruz kalmadan yalınız 
Meclislerin murakabesi altında uygulammaısı, 

4. — Devletimizin bekası ve demokratik re
jim tehdidedildiğimde bütün partiler ve bütün 
özel ve resmî Oumjhuriyet kuruluşları ve ken
dini sorumlu hisseden herkesin işbirliğiyle reji
mi savunmaya ve gerekli tedbirleri almaya ka
rarlı olmaları, 

5. — • Nihayet hiç kimse kendisinde Anaya
sada vatandaşlara tanınan hak ve hürriyetleri 
veya Devletin memurlarıma verdiği yetki ve gö
revleri aşan haklar ve hürriyetler veya yetki 
ve görevler vehmederek millî hâkimiyetten üs-
ıtün bir kuvvet olmıaik iddiasında bukınımamalı-
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle .m) 

1973 yılı Bütçe görüşmelerinde Hükümetin 
genel politikasını eleştirirken en önemli mese
lenin istikrar olduğuna imamdığıımız için konu
ya bu ölçüde geniş yer yermeyi faydalı gördük. 
Çünkü Adalet Parltisinin tarihî misyonunun esa-
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I sim Atatürk'ün «Hâkimiyet bilâkaydü (şart Mil-
I Mimdir.» ilkesini gerçekleştirmek teışkfl e-tmıek-

tedir. Çünkü Adalet Partisi bu hâkimiyetin an-
I cak Yüce Meclislerimizde tecelli Edeceğine 
I inanmıştır. Çünkü Adalet Partisi, Vatandaşa 
I siyasal, ekonomik ve sosyal konulardaf hizmet 
I ederken, bu hizmeti yalnız ve yalnız hfir seçirn-
I 1er sonucumda deruhde etmeyi kendime amaç 

ddinınişt^. Partimiz giayriımeşru kuvvetlere da-
I yanıp iktidarı ele -geçirmeyi hiçbir zaîman dü-
I şümmemij ve bu gibi emellere el altııfdam hiz-
I met ertımieımiş, hiçbir şekil ve surette bu. yollara 
I itibar göistermemıiştir. 

Memlekeitin temel sorumu olan siyajsıal istnfe-
I rarsızbk konusuna, burada son vererefll: memle-
I fcefüin ekonomik sorunlarıma geçiyorum. 

I Değerli arkadaşlarıım; 
I ıM'emleıelktimiizıin bugünkü temel ekonomik 
I sorunu; başlatılmış ve başarıyle gerç^kleştirdl-
I miş olan ekonomik "büyümeyi ve sıosyafl kalkm-
I mayı aksatmadan devam ettirmek Ve sanayi 
I ülkeleriyle aramızdaki ekonomik geri falıma pa-
I yını kapaitmafctır. Bu ^amle, gerçektejn bugün 
I iki açıdan büyük ölçüde kolaylık göstermekte

dir: Memleketimiz medeniyet anlayışı açısından 
I zalten hür dünya ülkeleri arasında buliımmakta-
I dır; söz konusu geri kalma açısından ise öael-
I likle .son yıllarda alınan hızlı, sürekli ve baışa-
I rıh sonuçlarla aradaki pay büyük ölçüde ka

panmıştır, kapanıma yoluna girmiştir.-
I Kısa ifadesiyle Türkiye, ekonomik ye sosyal 
I kalkmamasını, hür dünya ülkeleri topluluğu için

de ve çok partili hürriyetçi parlâmente^ demıok-
I rasıiye, piyasa ekonıoımisine ve yol gösterici plân-
I lamaya dayalı bir siyasal rejim ve kaj'ma elko-
I nıoımi yöntemi aracıyle yapacaktır. En' hızlı, en 
I kestirme ve milletin ülkü ve tercihlerime en uy-
I gun yönitem de ıbudur. 

I Bu çözüm yolu açık ve seçik demenfmiş oldu-
I ğu halde hızla kalkınmak kastiyle bajşlka yön-
I »temlerin tarayışı içimde olanlar da varlcfır. 

'Bunların bir kısmı, Türkiye'yi d|a!hıa hızlı 
kalkındırmak amaeıyle memleketi hüt dünya 
topluluğu ve medeniyeti içinden kopartmayı dü
şünmektedir. Bunlar meımleketi siyaseft yapma 

I. yasaklarına ve her şeyi devletle§tirmıe|ye daya-
I lı ve tanen bir piyaısa ekonomisi idinde gü

dümlü bir rejimle yönetmeyi düşümıjıııektedir-
j 1er. Milletçe benimısenimiş olan temel çıpzüm yo-
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lundan ayrılanlardan bir kısmı, Türkiye'yi da- J 
ha hızlı kalkındırmak amacıyle memleketi hem I 
hür dünya topluluğu ve medeniyeti içinden ko
parmayı, hem de demirperdelerle örülmüş bir 
blokun içinde eritmeyi ve komünizme dayalı I 
bir merkezî plânlama içinde güdümlü bir re
jimle yönetmeyi özlemeikjtedir. 

Bunlar arasında hem hür dünya topluluğu 
içinde veya kenarında kalmayı, hem de sosyal I 
demokrasiyi çdk aşan kollektivizme dayalı bir I 
merkezî plânlama içinde güdümlü bir rejinde 
yönetmeyi tasarlayanlar da vardır. 

En hızlı, en kestirme ve milletin ülkülerine I 
en uygun kalkınma yöntemi Türkiye için bu- I 
lunmuştur. Bu çözüm yolu, bilimsel temellere I 
dayanan bir ekonomik yöntem olarak uygulan
mış ve geliştirilmiştir. Böyle olduğu halde, baş- I 
ka yöntemler aranmasındaki gayelerin ekono
mik mülâhazalardan ziyade siyasî ihtiraslarla 
ilgili olduğu aşikârdır. I 

Şüphesiz bunların gayretleri beyhudedir. I 
Milletimizin ekonlomik, sosyal ve hürriyet bil- I 
giısi ve sağduyusu, bâzı kimselerin sandığı gibi I 
aldatılmaya, bulandırılmaya hiç de elverişli de- I 
ğildir. Milletimizi;. kanma ekonominin, kapita
lizm ile komünizmin bir halitası olduğuna veya 
bu yöntemin piyasa ekonomisi ve hür teşeibbü- I 
sü yo'k edecek ölçüde devletleştirme anlamınla I 
•geldiğime inandırmaya çalışmak boşunadır. I 

Milletimiz, karma ekonomiyi, Devletin, hür I 
teşebbüsün tasarruf ve teknik bilgi açısından 
gücünün yetmediği işletmeleri kurması, ekomo-
niiik imkân oluşunca bu işletmelere hür teşeb
büsü ortak etmesi ve bunları değer fiyatıyle I 
devretmesi, hür teşebbüsün gelişmesini teşvik 
etmesi ve nihayet piyasa ekonomisinin yapısal 
veya konj.onktürıel aksaklıklarından doğan arz I 
vte talep dengesizliklerini, rekıaıbetsizlik ve te
kel hallerini, ekonomik ve sosyal fırsat eşitsiz- I 
liklerini gidermesini, ekonomik ve sosyal açı
lardan güçsüz vatandaşlara serbest rekafbet ola
naklarının getirilmesini, gelir dağılımının hür
riyetçi usullerle düzeltilmesini sağlaması ve 
özet olarak kültürel, manevî ve maddî refahın 
dar bir çevreye değil bütün vatandaşlara ya- I 
yılması şeklinde anlamaktır. 

Çünlkü, Yüce Milletimiz, dar bir çevreye in
hisar eden veya ettirilmek istenen refahın ve 
devleitleştii'imertin bu gibi çevreleri faşizme ve | 
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komünizme heves ve temayül ettirdiğini, iktisa-
den güçsüz ve yo'ksul kitleleri istismar etmeye 
kalkışan .aşırı uçlar .meydana getirdiğini ve böy
le ec millî bütünlüğün ve hâkimiyetin tehlikeye 
girdiğini bilmektedir. Yüce Milletimiz; insan
oğlunun haysiyet ve mutluluğu hürriyette bul
duğuna, bu hürriyetin siyaset yapma ve seribest 
teşebbüs kurma şeklinde tecelli ettiğine, hür
riyeti kullanamamanın bir yurt içi kölelik ol
duğuna ye hür.ıtiıyeitsiz kalkınmayla elde edile
bilecek maddî refaıhın, hürriyet içinde yaşa>ma-
nın mutluluk ve haysiyetime bedel olamayacağı
na. inanmıştır. 

Memleketimıizin temel ekonomik sorununa 
ve milletimizin benimsediği ve bu nedenle uy
gulamasını ve gerçekleştirilmesini hür seçimler
le Adalet Partisinden istediği ve önümüzdelki 
seçimlerde de kesinlikle isteyeceğinden şüphıe-
miz olmayan çözüm yoluna böylece değindik
ten sonra, simidi ekonomik gelişmeleri ele ala
cağız. 

ISaym Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Kişilerin ve milletlerin savaşlarda veya yan

lış politikalar sonucunda uğradıkları ekomoımiık 
zararlar, hızlı yoğun ve isalbetli çalışmalarla 
kapatılabilir. Şüphesiz kişilerin ve milletlerin 
hürriyet rejimlerinin teihlikeye atılmasından 
gördükleri manevî zararlar, hürriyete yeniden 
'kavuşmakla sona erer. Aneaık bu iki nevi za
rar arasındaki fark şudur: Maddî zararlar ka
patılınca unutulur; acılar hatırlanmaz; duy
gular sisteminden silinir gider. Buna karşılık 
manevî zararlar, sona erse ve yerlerini yeni şe
refler alsa bile, bu nevi zararların acısı hiçbir 
zaman unutuiamaz. 

Memleketimizin ekonomik gelişme alanında 
son iki yılda uğradığı maddî zararları, özel ve 
resmî yatırımların yetersizliğini ,hayat pahalı
lığının köy ve şehirlerde ailelere verdiği sıkm-

'tıyı ve benzeri ekonomik ziyanları Adalet Par
tisi, önümüzdeki yıllarda çalışarak, çabalaya
rak kapatacaktır. 

Bununla birlikte, partilerüstü hükümietleııce 
son iki yıldır uygulanmış olan ekonomik politi
kalardan memleketimizin daha fazla maddî za
rar görmemesi, bu zararın asgariye indirilmesi 
ve parti hükümetlerine mümkün mertebe aksak
lıkları azaltılmış bir konjonktür devretmeleri 
için çalışacağız. Bununla birlikte asıl olan me-
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sele, siyasal istikrar olduğu için ekonomik ge
lişmeler konusundaki eleştiri ve görü§tle»rîi'in,iız!i 
ayrıntılardan sıyırarak yalnız kilit ekonomik 
soranlara inhisar ettireceğiz. 

ıBu şekilde hareket etmeye, bir başka açıdan 
da zaruret bulunmaktadır. Çünkü, partilerüstü 
hükümetler ekonomik gelişmelerde başarı gös
teremezler, ancak mevcudu muhafaza ederler. 
Hattâ kısimen, ya da tamamjen yitirdikleri de 
olur. Daha önde belirtmiş olduğumuz gibi, par
tilerüstü hükümetler yalnız siyasal açıdan de
ğil, siyasetin bir ba§lka yüzü olan ekonomik sis
tem ve politika konusunda da tarafsız olmak 
zorundadır. Çünkü, milletçe benimsenmediği 
için partilerde tecelli etmlemiş bir ekonomik re
jim ve politjilkalar sistemi tespiti düşünüleımıez. 
Bu bakımdan tarafsızlık atalet ve fikirsizlik 
halini alır. 

Partilerüstü hükümetler, gerçekte, memleke
t in siyaseti, ekonomik ve sosyal yönetimi ve ge
leceği konusunda kendilerinle has ve münhasır 
«bir politikalar sistemine» sahibolamaziar. Par
tilerüstü hükümetler Anayasal yön, hedef ve 
sınırlar içimde kalmak arzusunda samimî iseler, 
(ancak ve ancak, Meclislerimizdeki siyasal par
tilerin, üzerinde uzlaşarak ve asgarî müşterek-
ler bularak seçtikleri politikaları izlerler. Bu 
nevi politika ve hizımetlerin ise, çoğunlukla 
anarşi gibi, günlük işler gibi meselelere inhisar 
edeceği tabiîdir. 

Partilerüstü hükümetler, ekonomik politi-
ıkaları için ekonomi anlayışımız ilmje dayanıyor 
da 'diyemez. Ekonomik literatürde ilme dayan
dığını iddia eden ekonomik sistem, kendine «il
imi sosyalizm» aidini veren Marksizmdir, doğ-
ımacılıkjtır. Ekonomik sistemler ve ekonomik 
politikalar millî emellere, millî tercihlere daya
nır. Bunlar gerçekte millî hedeflerin manevî 
'tercihleridir. İlime ve tekniğe dayanan şey, 
ekonomik politika teroihlerinin uygulammaısı 
ve gerçdkleştiirilmıesii için kullanılan yöntem ve 
^girişilen eylemleridir. Bu bakımdan ekonomik 
'literatürde ilmî sıfatını hakkı ile taşıyan bir ko
nu vardır: Bu da, «ilmî sevk ve idare» dir. 
Partilerüstü hükümetler Anayasanın hedef ve 
âımıir hükümleri içinde bu amada ulaşırsa; mil
let onları iyilikle hatırlayacaktır. 

Bütün bu gerçekçi açılardan bakılınca, par
tilerüstü hükümetlerin zamanı idaresinde mıep-

dana gelen ekonomik gelişmelerde ijer şeyden 
önce bunların mevcudu muhafaza ve |damie eldlıp 
etmediklerine, mevcudu ne ölçüde yetirdikleri
ne, lmyjbettilkleri zamana bakmaik, bjaşarı diye 
görünen bir ş!ey varsa, bunların olağkm yılların 
meyvesi olup olmadığını araştırma^ ve eğer 
gerçekten bu zaman-ı idareye münhasır bir ba
şarılı iş varsa, elbette hakkı teslim \ etmek ve 
bunları olağan günler için örneik almjaık ve sür
dürmek gerekir. 

Geçen yıl bütçe görüşmelerinde jpartilerüs-
tü ilk Hükümetin ne ölçüde geli$ti|41miş bir 
ekonomi ve ekonomik büyüme dinanıizırai dev
raldığını bütün ayrmtılarıyle belirtmiştik. 

•Geçen yıllki konuşmamızda, Türkiye'mizin 
plânlı dönemde ve özellikle 1965 yılından iti
baren ekonomik 'kalkınmanın her (kesimimde, 
her unsurunda, her faaliyet dalmdal kaydedil
miş olan büyük aşamaları hacim,, ağırlık, uzun
luk, sayı ve hızlarla göstermiştik. | Amacımız 
bunları inıkâr eden, ekonominin batırıldığını 
söyleyen Ve Türkiye'nin 2 359 yıl 3 îay 12 gün 
ve 8 saat Avrupa'dan geri kaldığınıj ilmen (!) 
tespit ettiğini söyleyen Birinci Erini Hüküme
tinin bâzı erkânının durumuna İkincil Erim Hü
kümetinin düşmemesini sağlamaktır Ve yardım
cı olmaktır. 

(Maalesef, bugün hâlâ karşımızda; bir parti
lerüstü Hülkümıet bulunuyor. Fakat, jpartilerüs-
tü hükümetlerin nasıl bir Türkiye devraldıkla
rını, milyon, metreküb, ton kilometre]; lira, yüz
de olarak tekrar etmeye lüzum görmüyoruz. 
Çok şükür, bu gerçekleri, devredilmijş olan ba
şarılı sonuçlardan faydalanmakta olivin ve bir 
kısmının maalesef yitirildiğini müşatıade eden 
(milletimiz bilmektedir. [ 

Bir tesaldüf eseri olarak bunları f bilmeyen 
varsa değerli arkadaşlarım 1973 yılı | programı
nın birimci paragrafındaki şu uyarıcı tavsiye 
ederiz: Bu paragrafta, «Plânlı dönerlide ekono
mik alanda sağlanan gelişmeler, Üçfincü BevŞ 
Yıliıik Plânın 1 - 89 neu paraıgraflaıİı arasında 
genel çizgileri ve sayılaştırılafbîlir iyanlarıyle 
özetlenfmiiştir.» denilmektedir. 

Gerçekten programın bu uyarısına uyup 
plânı açanlar, 1962 - 1972 dönemini; kapsayan 
lekonomıik ve sosyal konulu isitatistükj verilende 
ve möşahade belirten cümlelerde, l|962 yılına 
kıyasla 1969 -1970 yıllarında ekonomlidfe ne ölçüde 
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hızlı artışlar kaydedilmiş olduğunu açıkça gö- I 
ilebilirler. 1971 ve 1972 yıllarındaki gelişmeleri 
de aynı programım cetvel ve satırlarında izle- J 
meleri mümkünidür. I 

Bunldan başka, vatandaşlarımızın çarşıda, 
pazarda, yazıhanelerinde, fabrikalarında, tarla
larında tuttukları aile bütçesi ve işletme hesap- I 
lanni, kendi tasarruf, tüketim, eğitim veya 
ümitlerini, rautalbiliteleri, nominal gelir veya 
/kârlarının reel satınalma gücü seviyelerini iki 
yıl öncesiyle karşılaştırarak gerçekleri göroıe- I 
leri de müimkünidür. I 

1973 yılının hiç olmazsa geri kalan ayların
da, seçimlere kadar olan zaman içinde ekono- I 
m:k hareketlerin asgarî bir yeterlik gösterme
sinde ve gelecek bir - ilki yılın halkikî şekilde de-
ğerlendirumielsinide faydası olur ümidiyle her 
şeyden önce partilerüstü hükümetlerin görev I 
yaptığı sürece mleydana gelmiş olan en önemli 
•ontaik ekonıomik olaylara değinmek istiyoruz. I 

ISion iki yılda ekonomik faaliyetler gerek I 
özel kesimde, gerek kamu kesiminde siyasal is
tikrarsızlığın ve yarın ne olacak sorusunun ce
vapsız kalışının etkisi altında kalmıştır. Tered
düt, bekleyiş ve endişeler ciddî, uzun vadeli, 
büyük sermayeli, cüretli teşebbüslerin her ihti
male karşı plânlanıınış olsalar bile, fiilen ger-
çiefkleşitıiriimelerini, teikrar tekrar ertelemiştir. 
Bu tereddüt yalnız yeni kurulacak tesisleri de
ğil, kapasite genişletmelerini ve modernleştir
me eğilimlerini de duraklatmıştır. 1 

Bu nedenle partilerüstü hükümetler, devral
dıkları mevcudu ancak idame ettirebilmişler, I 
başlanmış projeleri geciktirmişler ve gelecek 
y ı l a ra gerekli olan hazırlık yatırımılarcnı yapa
mamışlardır. Çiimjento, petro - kimya, gübre, 
elektrik, su ve et kombinaları bunlar arasında
dır. Bütün bunlara yeni bir tek ilâve geitirile-
mjemiştir. 

Bu duraklamanın yurt içi olumsuz sıonuçia-
rı yurt dışı ilişkileriiımizıi de etkilemektedir. Si- I 
yasî istikrarsızlık bizi Batının siyasî entegras-
yonunjdan uzaklaştırma tehlikesini doğururken, 
yatıranların duraklaması, Batı ile yapılması 
plânlanmış olan ekonomik entegrasyonu da 
güçteştirmektedir. 

Halbuki Tüıfeiye'ndn bu enteig.raB.yonu hazır- I 
layacak potansiyele sahibollduğunu, 1973 yılı 
programı 239 ncu paragrafında belirtmektedir. | 
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Bu potansiyelin boşuna harcanması, mıemleketi-
mize büyülk zararlar verebilir. 

Bu potansiyelin mevcudolduğuna bir başka 
delil de, 1972 Şulbat ayından bu yana Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığında 60 - 70 milyar Lira 
değerde proje birikmesini, Kasım ayı başına 
kadar 22 milyar lira toplam değerindeki yatı-
ırım projesinin teşvik belgesi almasını ve bun
ların 'döviz ihtiyacının 696 milyon dolar tutma
sını gösterebiliriz. Buna karşılık, bu mutasav
ver projelerden fiilen tatbik mevkiine konulan
ların 90 milyon lirayı aşıp aşmadığını bilmiyo
ruz. 

Siyasal istikrarsızlık dolayısıyle, gereken sü
ratte kullanılaımaimafcta olan bu yüksek potan
siyeli ekonomik devreye sokmak mümkün ol
saydı, yüksek döviz rezervinin doğurduğu eııf-
lâsyonisıt baskıları da hafifletmek mümkün ola
bilirdi. Çünlkü, bu projelerin getirdiği ithalât 
için döviz satımalınıması gerekecek ve piyasada 
bu rezerv artışı dolayısıyle evvelce yükselmiş 
olan. likiditeler azalarak aşırı talebi daraltabi
lecek ve fiyat artışlarını yavaşlatabileeekti. 
Bunlarm meydana getireceği munzam kredi ta
leplerimi de isabetli bir politika ile ayarlatmak 
elbette mümkün olabilirdi. 

Memleket ekonomisinin göstermiş olduğu 
bu potansiyeM.li kaynağını, bir yandan plânlı 
dönemıdeki ekonomik kuvvet birikimi, diğer 
yandan ekonomimin 1970 yılında devalüasyon 
yoluyle yeniden güçlendirilmesi teşkil etmekte
dir. Eğer sayasal istikrarsızlık olmasaydı veya 
daha kısa süreydi bu potansiyel kat kat yük
sek olaibiüridi. 

Bu keyfiyeti gayrisafî millî hâsıla artış hız
larınım 1968 fiyatları ile 1971'd* % 10 ve 1972' 
de % 7,7 olmasında rol oynamış olan sanayi 
sıektörü hâsılasında da görmek mümkündür. 
Filhakika sanayi sektörü hızlan, 1971 'de % 10,2 
ve 1972'de % 11,9 oranlarında artmıştır. Bu 
artış, 1967 ve 1970 yılları istisna edilirse, geri 
kalan 6 yılda elde edilmiş olan hızlar kadar, hattâ 
onların bir kısmından da düşüktür. Çünkü, 1966 
ve 19681de sanayide % 14'ün üstünde, hattâ 
% 15'e yaklaşan hızlara sıkıntısız erişilmiştir. 

Bir başka deyimle, bu oranlar Türk ekono-
misimde görülmemiş değildir; olağandır; hattâ 
olması gerekenin de altındadır. Çünkü siyasal 
istikrar kesintiye uğramamış olsaydı, devalüas-

http://enteig.raB.yonu
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yonun sağladığı döviz, ithalât, iç finansman ko
laylıkları, yurt içi vie -dışı talep elverişliliği d.o-
layısıyle sanayide kalkınma hızları olağan 
«lanla rın çok üstüne, % 14'Jere, % 15'lere çı
kardı. 

Bu vesileyle, gayrisafî millî hâsıla hızlarım 
da değerlendirmiekte fayda görüyoruz. 1971 yı
lında g-ayrisafî ınillî hâsıla, artış hızının % 10'a 
yüıksiel'inedinıde, sanayi sök türü nün rolü diğer 
plânlı dönem yi 11armirinden, 1967 ve 1970 ha
liç, faılklı olmamıştır. Bu yüksek oranı her ş'ey-
'den önce 3 - 4 yılda bir hava şartlarına bağlı 
.sıçramalar yaparak 1963, 1966 ve 1.971'de % 9,5 
ile % 11,8 ar'aısında artış kaydeden tarım sek
törü sağlamıştır. Söz konusu artışta dış âlem 
ıgo lirlerinin % 103,4 yükselmesi de rol oynamış-
fır. Bundan başka ticaret sektörünün % 11,5 
gibi plânda hiç arzulanmayan yükseklikte art
ması vie bu artışa .1971'dlen önce ancak 1963 
te ve 1966'da iki defa rastlanmış olması da, 
1971 yılındaki oranı yükseltmiştir. Aynı mülâ
haza, ulaştırma sektörü iedn de varittir. Görülü
yor ki, gayrisafî ımillî hâsıla artış oranları de
tay kiriyle indelenmezse, aldatıcı olaibilmıektedir. 

Bu mülâkaza, 1972 yılı. gayrisafî millî hâsı
la oranı için de varittir. 1972 yılımda kalkınma. 
hızı ancak % 7,7 «ramında olmuştur. Çünkü ta
nım keısljml artış göstermemiş, azalış kaydet
miştir. Sanayide görülen artış, 1971'den biraz 
yüksek olmakla birlikte, gecen yılların olağan 
artışı içindedir; dış âlem gelirleri % 33,1 plân
da sınırlı bir hızla. artmaısı istemen ticaret sek
törü % 12,3, ulaştırma sektörü % 8,5 oranla
rında arıtmamış olsaydı, % 7,7'lik bir kalkınma 
hızına varı lam azdı. 

Gerçekte bu üç sektör, 1971 ve 1972'de sa
nayi sektörüne ayrılan fonları enflâsyon taz
yiklerinin yüksek olması dolayıısıyle kendileri
ne çok daka büyük bir hızla çekmiştir. 

Diğer yandan, 1971'de ekle edilen kalkınma 
hızının % 23 oranında ve 1972'dekinin de 
% 18 edvarında fiyat artışlarıyle birlikte ger
çek teşlflrllm iş olması da, ekonomik büyünıc ko
nusundaki gelişıtmelıcıin elverişliliğine çok ka
ranlık bir gölge düşürlmıektiedir. Fiyat artışla
rının sanayii ve tarım sektörlerine ne ölçüdıe 
zarar verdiği, herkesçe çok iyi bilinen bir ko
nudur, 
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Son iki yılda ekonomik faaliyetimle kayda 
değer artış olmadığını, hattâ yavaşlama, oldu
ğunu ve mevcuda- ilâve yenime, mevcudun tü
kendiğini, istihdam istatistiklerinden de çıkar
mak mümjkündür. 

Plân, prloigraıniı, bülten gibi birçok vesikalar
da yer alan bu verilerden birini Bütçe Karma 
Komisyonu 1973 yılı raporunda 5 nci sayfada 
yer almış olan, cetveli • incelensiek, yuvarlatılmış 
rakamlarla, 1970 yılmdaiki 14 milyon 600 000 
(kişilik istihdamın 1971 yılında ancak 13 milyon 
800 000 kişi olduğunu görebiliriz. 

1971 yılımda istihdamda ve bâzı sektörlerde 
bir milyon 400 000 kişilik azalış, bâzı sektörler
de 600 000 kişilik artış olmuş ve neticede top
lam istihdamda 800 000 kişilik azalış meydana 
gelmiştir. 1971 yılında, Bu büyük aızalışm özel
likle tammda ve inşaatta meydana gelişi ve sa
nayi sektöründeki istihdam artışının çok önem
siz oluşu, yatiTiim ve üretim hareketsizliğine yo
rul aibilir. Bunlara karşılık ticaret ve hizmet 
.sektöründeki büyük artışları da, % 23'ü geçı-n 
fiyat yükselişlerinin; sermayeyi ve efcoıuMuik 
faaliyetleri, spekülatif alanlar dahil olmak üz;o-
re, bu sektörlere, plân ve program dengelerinin 
ınatematiğinji karıştıran aşırı Ölçülerde çekmiş 
olması keyfiyetine yormak gerekir. 

İstihdam. 1971 yılında meydana gelmiş 
olan 1 milyondan 200 000 kişi kadar eksik olan. 
azalış, bir yandan yapısal olarak geniş olduğu 
herkesçe bilinen ve kalkınmanın amacını teşkil 
eden gizli ve açık işsizlerle ve her yıl olduğu 
gibi 1970 ve J97l'de '% 3 kadar bir hızla art
mış olan nüfus artışlarıyle birlikte mütalâa 
edilirse, ekonomik gelişmenin 197'1'de neresin
de duraklatıidığımız daha açık .belirir. 

1-972 yılında istihdamda 3O0 000 kişilik bir 
artış görülmektedir. Bu duruma göre, 1971 yı
llında meydana gelmiş olan 800 000 kişilik aza
lışın 1972'de yarım milyon kişisi kapatıla'ma-
ınış demektir. B,uma rağmen, sanayide belirli 
.bîr kıpırdama ile ticaret ve hizmet sektörlerin
deki istihdamın hızında azalma olması key
fiyeti, nüfus artışının devam etmesine, 1972'de 
görülen istihdam artışının 1 milyon 600 ÖOO ki
şi olduğu ve 1971 yılma kıyasla, artmasına, 
gizli ve açık işsiz mevcudunun azalmamasın a 
ve 1.971'de açıkta kalanların ancak yarısın
dan azının işe yeniden girmiş olmasına rağmen 
hayra yorulabilir. 
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İstihdamda 1970 yılma kıyasla meydana gc I 
len büyük azalışa rağmen, partilerüstü hükü
metlerin görev yaptığı sürece fiyatlar dışın
da büyük ekonomik sıkıntılar meydana gel- I 
meşinin tek nedeni, sevgili arkadaşlarım, Ada
let Fantisi döneminde yapılmış olan yatıramla-
rın yarattığı ferahlıktır. Gerek partimizin ya
tırım politikasıııın, gerek devalüasyonun te
min ettiği ferahlıktan iki yıldır partilerüsitü I 
hükümetler faydalanıyor. Fakat hu rahatlığını I 
esas âmili olan partimizin müspet faaliyetle
rinden! nedense Me bahsedilmiyor. Sanki her I 
şey, kendileri yapmış gibi rahatlıkla söyleni-
veriyor. Hatıtâ, faaliyetlerimizin önemsiz ol
duğu hissi de zaman zaman verilmek isteni
yor. Maalesef bu küçük işlerle uğraşılırkeu, 
nüfusun artışı hızlanmış, gelişmesi kaçınıl
maz olmuş ve Avrupa'ya entegrasyonu karar-
'laşmış olan bir ülkede ekonomik ferahlığın de
vamımın ancak yatırım yapılmasıyJe mümkün 
olduğu gerçeği unutuluyor. Unutulmamış ol
saydı, ekonomide hazır yemek, sermayeden ye- I 
m ek hâli ve işsizlik sayısının ve oranın yüksel-
mes'i olayı meydana gelmezdi. Son iki yıl bo
yunca bu elverişsiz ortanı maalesef vukübul-
muştur. 

Partilerüstü hükümetlerin memleketlimizin' 
kalkınmasında ve 'ekonomik faaliyçitlerin ge
nişleyerek büyümesinde devamlılığı sağlamak, I 
işsizliği azaltmak ve istilhdamiı yükseltmek için 
döviz imkânlarının mevcudolduğu halde, ge- I 
lecek yıllarda meyve verebilecek işlere şimdi- I 
den başlanımaıması ve bunların kâğıt pınoj elerde 
bırakılmış o'lım'asmm zararları gerçekte, 1.974 ve I 
müteakip yıllarda kendini gösterecektür. Aziz 
arkadaşlarım, hattâ, 1974 yılında birçok mad- I 
delenin üretimindeki darlık daha da artacaktır. 
Çünkü, memleket ekonomisinde «ıtkilA rol oyna
yabilecek çaptaki yatırım projeleri ortalama 
3 - 4 yılda üretime geçebilmektedir. 

Bu itibarla partimiz iktidarının hamıen baş- I 
latacağı projeler, ancak 1976 - 1977'de üretime 
geçebilecektir. Bu meseleyi böylece belirtmemi
zin sebebi, boşuma değildir. Partilerüstü hükü
metlere görev verilımesine sebep olan siyasal 
istikrarsızlığı desteklemiş ve yapısal gizli veya 
açık işsizliği istismar etmiş odan şiddet, tahrik I 
ve ihtiras çevresinin ileride partimiz yönetimine j 
atfedeeıekleri beceriksizliklere karşı Yüce Mec- j 
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ılSsîmiizi şimdiden uyarmaktır. Bununla birlikte, 
projelerim gerçekleşmıe sürelerini kısalitmak, 
kısa dönemde ürün vercek projelere öncelik 
venmıdk ve özel kesimi teşvik etmek «ur e tiyle 
belki son iki yılın zararlarının müteakip yıllar
da asgarî seviyede tezahür etmesini önlemeye 
elbette geceli - gündüzlü çalışacağız. Son iki 
yılda görev almış olan hükümetlere ortak olan 
başarısızlıklardan memleket ölçüsünde önemli 
olanları arasında fiyat artışlarına sebep olma
ları ve bu artışları durduracak isabetli tedhkie-
i'i almakta, acz göstermeleri de başta gelir. Bu 
hükümetlerin, fiyat artışlarını hangi .nnaksat-
laıla, bizzat kendilerinin tevlit ettiklerini veya 
gerek köy ve şehirdeki aile halkının, gerek 
her türlü yatırım, üretim ve dağıtım işleri gö
ren teşebbüslerin gerçek satınalma güçlerinin 
fiyat artışlarıyle kaybolmasına göz göre göre 
in eden seyirci kaldıklarını anl'aıtniak gerçekten 
güç •olmaktadır. Burada bir hususa daha değin
mek istiyorum. Sayın Metten, 1966 ydında 
CHP Senato Grupu adına bütçenin tümü üze
rinde yaptığı konuşmada aynen şöyle diyor : 
«Fiyat politikasından ve fiyat artışlarının bizi 
enflasyona götürdüğünden bahsetmiştim. Ko
nuşmama devamı ediyorum, 

Muhterem arkadaclarımı, fiyat artışları bu 
durumda dahi, lekonomıimize tahripkâr tesirle
rini şimdiden göstermeye başlamıştır. Hayat pa-
halılığı artmış, geçim daha da zorlaşmıştır.» Bu 
sözler benim değil sayın arkadaşlarım, sayın 
Mellen*in. 

lOHP Grup sözcüsü saym Melen'in bu söz
leri söylediği yılda fiyat artışHarınm % 5 civa
rında olduğunu hatırlatmak ilsterilm. Sayın Me
len bu konuda gerçekten 'hassas, % 5 lik bir 
fiyat artışının hemen memleketi enflâsyona ge
tirdiğini ifade eıdiveıriyortar. Gene saym Me
len bu defa, Güven Partisi Senato Gurubu 
adına 1968 yılında bu konuda aynen şunları söy-
yor: 

«Birinci Beş Yıılılk Plân döneminde genel 
fiyat seviyesinde % 25 oranında bir yükselaıne 
olmuştur. 1962 de yüz itibariyle 1967 de genel 
fiyat seviyesi 125'e ulaşmıştır Aynı surette 
hayat pahalılığının sosyal bünye üzerindeki sa
yısız tahribatını da düşünmek durumlundayız. 

Bugün köylüyü, şehirliyi, işçiyi, dar gelir
liyi A.P. İktidarından şikâyet ettiren, soğutan 
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sebeplerdin başında hayat pahalılığı gelmekte 
ve A.P. iktidarının yetersizliği ve becerilksizliğd 
•bilhassa bu noktada kendisimi göstıermeıktediir.» 

Bu sözlerin söylendiği yılda fiyat artışlarımın 
gene [C/c 5 ilâ 6 civarında olduğunu zamanın Ma
liliye-Bakanlığı Müsteşarı sayın Devlet Bakanı
mız Baykara çok iyi 'bilirler. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde; sevgili 
arkadaşlarını, yani beş yıldaki fiyat yükseliş 
yüzdesi oılan % 25'e çok yakın bir yüzdeye eş, 
olan % 23 oranında bir artış ise, Cumhuriyet 
Hükümetleri tarihinde sadece bir defa, o da sa
yın Melenlin üyesi bulunduğu hükümetler 
zamanında görfülnıüşt'ür. Saıym Melen hükü
metinde de fiyatlar yıllık vasatisi % 18 genel 
'fiyat seviyesi! % 15 oranında artmıştır. % 5 
civanında fiyatlardaki artış oranları nedeni! ille 
yulkarılda arz ettiğiim'iiz konnjşmaiarı rahatlıMa. 
yapan ve o düşünce sistemine rahatlıkla giren 
Sayın Melen a.calba simidi naısıl düşünmekte 
vo ne demektedir, doğrusu rn.er.afk etmekteyiz. 
Merak ettiğimiz bir husus daha var : Acaba 
sayılı Mlelen hâlâ, hayat pahalılığını doğuran 
hükümetleri yetersiz ve bcceriksizlilkle nite'lıen-
diriyor mu . Köylünün, şehirlinin, işçinin;, dar 
gelirlinin küçük memurun iki yılda. % 40'ı bu
lan fiyat yükselişleri karşısındaki şikâyetlerini 
delilerini dinleyebiliyor mu?. Rıı vatandaşla
rımız bugün kimden, neden soğumuş olabiiir-
ıler, bunu biliyorlar mı? 

Geçen yıl fiyatların 1963 - 1969 döneminde 
ve 1970 yıllında hangi nedenlerle antımiamiış ol
duğunu, 1971 yılında plânlı dönemde eşine. rast-
lanmiayatı artışı ne suretle .kaydetmiş bulundu
ğunu •ayrıntıları içinde Yüce Meclisimize arz-
et mistik. 

1971 ve 1972 de fiyat haneliklerinin 1973 
yılında teteernür etmemesi için olayları özet o!la-
ıra'k Yüce Meiclisilmize tekrar arz etmede fayda 
görüyoruz. 

1962 - 1969 döneminde 7 yılda toplam eşya 
fiyatları genel endeksi 264 ten 363'e yükselmiş
tir. Bu .rakamlara göre 7-yıldaki larıtış, % 37,5 
oranındadır. Bu duruma göre her* yılda % 5,4 
loraınında artış düşmektedir. (7 yılın herlbirinde 
.kaydedilen yıllık hızların ortalaması ise %5,2 
dir.) Bu oranlar kesinlikle yüksek değildir; 
ımeımlle'ketiımıizde her türilü tedbir alındığı tak
dirde, uzun vâdede, istfenaen düşük v:e daha 
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yüksek yıllar da nazara alınnıalk (kaydıyla, % 5 
kadar bir artışın kaiçınılimaz olduğu da açıkça 
anlaşılmaktadır. 

Bu sınır içindeki artışlar, devalüasyona ge
tiren sebepler arasında değildir. Öyle ; olsaydı, 
1971 delki;% 23 lük ye 1972 deki % 1.5 diyarında-
ki artışlar dolayısıyle plartiler'üstü hükümetle
rin evvelemirde iki defa devalüasyonia gitmesi 
gerekirdi. 1970 yılında yapılmış olan devalü
asyon. batan bir ekonomiyi kurtarmak için de
ğil, sürekli olarak plân hedeflerini tahakkuk 
ettiren bir ekonomiyi kendi öz dış kajyneikları 
bakımından güçlendirmek için yapılmıştır. 
Ve bunun meyvelerinden son iki yılda parti
ler üstü hükümetler faydalanmakıtadıır. 

Filhakika, 19.62 yılı gayriisâfi millî! hâsılası 
1Ö0 kabul edildiği takdirde, 1969 yılında, ya-
n'i 7 yıldla bu hâsılanın % 55,8'e çıktığı gö
rülür. Bu duruma göre 7 yıldalki artış, '% 55,8 
ve her yıla isabet eden artış % 8 eder. (7 yılın 
her birinde kaydedilen yıllık hızlıarm ortala
ması ise % 6,6'dır.) Bu oranlar plân hedefleri
ne çok yakındır ve gerçek bir haşarıdır.; 

Bu başarıiya hir diğerini eklemek gere
kir. Gerçekten 1969 yılı sonunda 169 milyon 
dolar olan altın ve döviz mevcudumuz 7 Şu
bat tarihli bir gazeteden öğrendiğimizle göre, 
29 Ocak 1973 günü 1 milyar 406 milyon! dola
ra yükselmiştir. Sayın Hükümet ilgililerinin 
ara sıra da cakalı beyanlar vererek; dolar mev
cudumuz' şu tarihte suma çıktı, demeleri
nin gerçek sebebi hudur sevgili arikadaşlarım. 
Devalüasyonun temel nedenlinin ve amacının 
başında ihracat, işçi tasarrufları ve turizmle 
beslenen öz dış kaynaklarımızı artırmak ol
duğunu, son iki yılda biriken döviz rezerv
lerimizin (Bir dereceye kadar yükselmiş sayıı-
l'ahilecek olan ithalâta ve diğer giderle? hariç 
olmak üzere) bu seviyeye ulaşmış olmağı açık
ça göstermektedir. 

İşte devalüasyion yılı olan 1970 yılında böy
le bir lortam içinde, yani ekonomide fiyat ar
tış eğilimi '% 5 ve kalkınma, hızı % 7 civarında 
olduğu sırada ve döviz gelirlinin hızla arta
cağı ümitleri içinde girilmiştir. Devalüasyo
nun başarısı ile ilgili büttiin- tedbirler alınır
ken, münhasıran devalüasyondan ileri: gele-
ccik fiyat artışlarında belirli şartlar yerine 
getirildiği takdirde, % 10 çivannda olacağı 
uzmanlarca belirtilmiş idi, 
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Fiyat hareketlerini bu sınır içinde tutmak 
için özel kesimde paıhallı ithalâta bağlı fiyat 
artışlarının ancak bu ithalâtını" fiilen başla
dığı, imalâta katıldığı tarihten sonra başla
tılması ve böylece bütün artışların bir ara
ya gelmemesi tasarlanmıştı. Kamu ekonomik 
teşebbüslerindeki maliyet artışlarının lise, eko-
nıinin bu artışları hazmedebileceği ayrı ayrı ta
rihlere ertelenmesi ve gerekirse biraz daha za
rara katlanılması düşünülmüştü. 

Devalüasyondan sonraki ilk merhale, ger
çekten tahmin edildiği giibi seyretmiş ve 1970 
yılındaki fiyat artışı % 6,1'e inhisar ederek 
önceki 7 yılın ortalama seviyesini ancak bin
de 7 geçmiştir sevgili arkadaşlarım. Önceki 
7 yılın 'ortalaması % 5,4 olduğuna göre, 7 yı
lın sonunda devalüasyon yaptığımız yııl olan 
19'70'te fiyat artışı % 6,1 olduğuna göre, de
valüasyon yılında Türkiye'de fiyatlar binde 
7 artmıştır. Bu arada döviz gelirimiz ferahla
yan ithalâta ve mevcudu artırmaya yeter bir 
hız kazanmıştır. Gerçekten 1969 yün sonunda 
369 miljyion 'dolar olan döviz mevcudu 1970 
yılı sonunda 1 milyar 402 milyon dolara yük
selmiştir. Bu arada, bütün teşebbüsler eko
nominin devalüasyonla orburmuş olduğu yeni 
düzeyde, 1971 yılında, yeniden hızlanmak 
için gerekli olan hazırlıkları yapmakta idiler. 
Yapılan tahminler 1971 yılı sonunda fiyatla
rım % 10 civarında artacağı tahmin edilmiyor
du. Maalesef bu tahminler gerçekleştirileni e-
nıiştir. 

1971 yılında çoğunluğu ilk 9 ayda ve bil
hassa Temmuz ayında yapılan zamlar, ayrın
tıları, uzun bir liste tutmaktadır. Bunların 
'arasında çimento, dokuma, PTT, radyo, tele
vizyon, noter, tekel maddeleri, kok, linyit, kâ
ğıt, elektrik, akaryakıt, et ve tabiî bütün bunlar
la ilişkili olarak beslenmede ve sanayide -kul
lanılan tarım ürünleri bulunmaktadır. 

Taban fiyatları! konusunda da burada söy
lenebilecek en önemli husus, Temmuz ayın
da destekleme fiyatlarına % 10 kadar artış 
yapıp sözde çiftçiyi korumak gösterişi içine 
.girdikten sonra yıl sonunda % 23 oranında fi
yat artışı yaparak verdiğinin iki mislini enf
lâsyon yo'liuyle çiftçiden geri almak gibi bir 
vaziyetin meydana gelmesine sebebolunmasıdır. 
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Kamu teşebbüslerince üretilen maddelerde 
artışlar yapılırken, maliyeıt yükselişi kâfi se
bep değilmiş gibi bir de fon yaratmak gibi 
fiyatları daha da hızlı artırıcı bir sebep bulun
muştur. Bütün bu baskılar neticesinde fiyat
lar başını alıp yürümüş ve 1971 yılı sonunda 
%23 oranında artış kaydedilmiştir. 19*63 -
1.969'da 7 yıl sürece meydana gelmiş olan ar
tışın c/c 37,5 olduğunu bir ikere daha hatırla-
ıtıyor ve partilerüstü hükümetlerin ilk görev 
yılında meydana getirdikleri çözülmeyi ve 
vatandaşın gelirlerinden enflâsyon yokıyle 
aldıkları gizli vergiyi ortaya koymaya çalışı
yoruz. 

Çünkü bir fiyat artışı, köylü, işçi ve memur 
ailelerinin 1970 sonundaki 100 liralarının par
tilerüstü hükümetle rm almış olduğu yanlış 
kararlarla 1971 yılında 77 liraya, 1972 yılında 
da 59 - 60 liraya indirilmesi demektir. Bu po
litika sahiplerinin, vatandaşlarıımızın gelirle
rini, geleneksel konjonktür dalgalanmalarını 
çok aşa.n. bir fiyat artışına mâruz bırakmaya 
kendilerinden nasıl hak göreliliklerine ve fi1 -
yatlar hızlanmaya başlayınca da seyirci ka-
labil'melerine şaşmamak elde değildir. 

Her ne kadar bahar ve yaz aylarında Türk 
ekonomisinin o tarihte moda olan bir deyim
le «jStag - înflât'iion», yani «Enflâsyon içinde 
durgunluk» içinde okluğu söylenmişse de, bu
lgun Türkiye'nin 1971'de zorla hızlandırılmış 
'bir maliyet enflâsyonu geçirmiş ollduğunu her
kes bilmektedir. Türkiye'nin devalüasyondan 
sonra 1971 baharında her şeyden önce mıali-
yet'l'eıln ittiği bir enflâsyon içinde okluğunu 
sorumlular teşhis edebilselerdi, belki de fiyat 
artışlarınnn hem 1971 yılını hasta etmesi, hem 
de bu hastalığın 1972 yılına sirayet etmesi ön
le nebijllrdi. 

Fiyat hareketlerinin tehlikeli bir seyir için
de bulunduğunu, 1971 yılı içinde bir çok vesi
lelerle söylemiştik. Bu uyarılarımızın Birinci 
Erim Hükümetine dair açık - seçik bir hüküm
de yoktu. 

Uyarılarımızın İkinci Erim Hükümetine, fi
yatları durdurmak açısından değil, Hükümet 
Prolgramına fiyat artışları konusunda hüküm 
konulması açısından faydası oldu. Çünkü ikin
ci partilerüstü Hükümet, Programlında şu hü
kümlere yer verdi: 
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«Hayat pahalılığı, ile, suni. fiyat artışları 
ile, haksız kazanç sağlayanlarla etkili şekilde 
mücadele edilecektir. Bu bonu'da gerekli ikti
sadî ve hukukî ıtedlbirler alınacaktır.» 

Endeksleri, rakamları, yüzdeleri bir kenara 
bıraksak bile, 16 Aralık günü okunmuş olan 
İkinci Erim Hükümetinin Programındaki şu hü
kümler, 1971 yılı sonunda eko,nominin ne ha
le getirildiğini açıkça göstermeye yeterlidir. 

•Geçen yıl bütçe görüşmelerinde fiyatlar 
konusunda yapmış olduğumuz uyarıların da 
Dördüncü Hükümete fiyatları durdurmak açı
sından faydası olduğunu sanmıyoruz. Şüphe
siz, bu uyarıların etkisi ile Melen Hükümet'! 29 
Mayıs l;972'de Meclisimizde okuduğu Pııoıgranm 
fiyatlar konusunda tantanalı hükümler koy
muştur. Yine bu -etkilerle fiyat hareketlerinin 
artış hızının yavaşladığını seyirci olarak mü-
şallıede etmişler ve sık sık beyanat vererek 
bu •müşahadelcr|mi bizlere ve kamuoyuna açık-
lamıglaıidır. Nihayet Hükümet, fiyatların % 
16 oranında arıttığını da tespit ettikten son
ra, artışlara 1973 yılı Ocak ayında çare arama
yla karar vermiş ve çalışmalara başJlamıştiT. 
Yine Hükümetinizi tebrik ediyoruz. 

Melen Hükümetinin Programında fiyat ar
tıkları konusunda yer alan» hüküm; durumun 
âcil tedbirler gerektürdiğıini göstermekte, fa
kat niçin 10 aydır 'bu konuya el atılmadığını 
iz ah e t m o inek t e dir. 

1972 yılındaki fiyat artışlarının 1971 yılın
daki artışa kıyasla daha düşük olduğu ve fi
yat hareketlerindeki artış hızınım . yavaşladığı 
bir vakıdır. Ancak keyfiyetin böyle oluşunda 
gerçekte Sayın Medeni Hükümetin|in rolü 'ken
dilerimin ifa.de ettiği ölçüde değildir. 

Her şeyden önce açıkça belirmesi gereken 
husus şudur: 1972'de meydana gelmiş olan fi
yat arlısının 'sebepleri arasında, 1971 'den dev
redilmiş artırıcı faktörler, ancak (ilk iki ayda 
rol .oynamıştır. Bunu, fiyatların ilk iki ayda 
topluca % 5,6 kadar artması ve Nisıan ayı so
nuca kadar sabit kalmaısı doğrulamaktadır. 
Bundan sonra her ay oluşan % 1 civarmda sü
rekli artışilann sebebi, münhasıran 1972 yılın
da meydana gelen faktörlerdir. 

(Bu olayı bir başka açıdan da doğurlamak 
mümkündür. Detayına inilince nedeni, ne olur-
ısa olsun», genel fiyat seviyesi artışlları arz 

darlığı ve talep yüksekliği den'ge's'izliğine irca 
edilebilir. Eğer arz artış kaydetmezlse, fiyat
lar anta.r ve talepte denge bu yoldan sağla
nır. Eğer talebi yeniden yükselten yeni fak
törler meydana gelmezse, fiyatlar çıkmış oldu
ğu yeni seviyede istikrar bulur. 1'971'de de 
keyfiyet böyle olmuş ve fiyatlar en geç 1972 
Şubat ayında yenli dengelerine oturmuştur. 
Bu dengenin, yeniden bozulmasına 1972'de or
taya yeniden çıkan artırııeı faktörler sebe-
bolmuş ve fiyatlar 10 ayın sonunda % 15 ar
tış kaydetmiştir. Durum 1973'te de maialesef 
bu oluşumun tekerrür edeceğine işaret etmek
tedir. 

Gerçekte, memleketimizde fiyat artışla
rını etkileyen hiçbir faktör yeni değ'Mir. Bu 
faktörlerin çoğunluğu devamlıdır; 1-2'si de de
valüasyon gibi zaman zaman -ortaya çıkar. Bu 
bakım)daıi! fiyat artışlarını yanilik değil, fak
törlerin şiddeti! ve bu şiddeıt'i zayıflatacak ted
birlerin alınmasındaki ihmal derecesi tayin 
eder. 

Gerçekten maliye politikası; açık finansma
na baş vurmaktan 1'971'de ve 197,2 'de kendisi »ala
mamıştır; beyanlardan anlaşıldığına göre, 
1973 yılı Bütçes'i 5 milyar lira civarında açık 
verecektir. 1973 yılı Bütçesinin ise, daha ba§-
tenıgııçlta 8 milyar lira açığı bulunduğu ifade 
edilmiştir. Bu rakamlara göre, Hazinenin yal
nız Merkez Bankasına değil, ucan kuşa bile 
borçlu olması gerekir. , 

Para politikası ile köordinc bir şekilde fi
yat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının 
düzeltilmesi ve kalkınmanın finansmanı yö
nünde kullanılması gereken maliye politikası
nın; personel giderler'ine ve diğer cari har
camalara para bulmaktan başka bir gayeye 
yönelmediğini, fiyat artışları açıkça göster
mektedir. Bu artışlar, bütçe açıklarının azal
tılması ve harcamaların kontrol edilmesi gibi 
(tedbirlerin de kifayetli sonuçlar vermediğini 
göstermektedir. Tedbir sonuç verirse tedbir 
•olabilir, aksi takdirde, bumlara sadece iyi ni-
yeıtl'i gayret adı verilir. Diğer fiyat artırıcı fak
törlerden önemli olanlarını aydınlatmakta fay
da görüyoruz. 

1972 yılında fiyatları istikrara yöneltmek 
için izlenmiş olan en isabetli politika, kamu 
ekonomik teşebbüslerinin mal ve hizmet fîyat-
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larına bariz ölçülerde zam yapılmamış olması- I 
dır. 1971'deki tecrübeden sonra böyle 'bir ha
rekete tevessül olunması, cidden izahı müşkül 
bir davra.mş olurdu 

1.1972 yılında taban fiyattan (konusunda iz
lenmiş olan politika, ilgili bütün çevrelerde I 
tartışma konusu olmuştur. Taban fiyatları ko
nusunda açıklığa kavuşmayı partimize ve Yü
ce Meclisimize ümit bağlamıış olan milyonlarca 
çiftçi ailelerinin menfaati bahis mevzuu olldu- I 
ğu için faydalı görüyoruz. Çünkü iktisadeıi! I 
güçsüz oOan köylü ve çiftçilerimizin haklarını 
lconımiak bizim görevimizdir. Buna parti propa
gandası diyenler, Meclisi yıkma peşinde olan 
anarşistler ile bunlara 'bilerek veya 'bilmeye- \ 
rek yardım eden çievrelerdir. 

'19712'de izlenmiş olan taiban fiyat politika- j 
vsı, fiyat istikrarını ve üretici]eni bir arada 
gözettiğini iddia eıden 'bir yolun içinde uygu- ı 
laııımıştır. 

Yüksek malûmları olduğu gibi, 1972'd e 
üzüm, tahıll. ve fındık dışlında kalan ve des
tekleme konusu olan ürünlerde 1971 yılı fiyat
larına kıyasla % 10 oranında artış yapılması 
âle yetinil'miştir. B<u arada fiyatı sabit tutul
muş olan üzüm konusunda özel bir fondan 
ödeme yapıldığı ve üre ficilere 1971 yıılına kı
yasla daha fazla gelir sağlandığı ifade olun
muştur. Tahıl ve fındık fiyatlarına artıış yapıl- I 
mamasının sebeplerini Hükümet yeterince tah
min edici olmayan bir izahatla kapatmıştır. I 

, IKonuyu çiftçilerimizin satmalına gücü açı
sından incelemek, taban fiyatlarına 1971 Tem
muz ayında % 5 ile % 10 kadar zam yapıldı
ğını, 1970 Temmuz ayma kıyasla, fiyatlarda 12 
ayda % 23,2 oranımda artış olduğunu görürüz; 
yani taiban fiyatlarına yapılmış olan zam, çift
çilerimizin gerek geçim, gerelk girdi fiyatla- I 
n açi'SMidan uğradıkları reel gelir kaybını 
karşılamamıştır. Böylelikle, köylü ve çiftçi mağ
dur edilmiştir. I 

/1972 Temmuz ayında bâzı ürünlere % 10 
oranında zam yapılmıştır; fakat 1971 Temmuz 
ayına kıyasla 12 ayda % 15 civarında fiyat 
artışı meydana geldiğine göre, bu zamlar uğ
ramış oldukları reel gelir kaybını 1972'de de 
karşılamamıştır. Köylümüz, çiftçimiz bu yılda 
da mağduriyetten kurtulamamıştır. I 
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Toplu 'bir ifadeyle, 1970 yıl'ının sonuna kı
yasla 1972 sonunda % 41,3 oranında artışa 
karşılık, taban fiyatlarına % 20 kaçlar zam 
yapıılmıştır. Bu arada hububat üreticilerinin 
hiç zam almadığı özellikle kayda değer. Şüp
hesiz, bu tutumu haklı göstermek için sayı
sız sebepler ileri sürülebilir, sürülecektir de. 
Ancak bize göre, hiçbir mülâhaza ile köylü ve 
çiftçilerimizin gelir seviyesi ve yaşama stan
dardı düşürülmemelidir. Refahın tabana ve 
iktisaden güçsüz zümrelere yayılmasında yal
nız siosyal değil, sanayi üretimini teşvik 'etmek 
gilbi ekonomik fazilet d e '/ardır. 

Kendini müllete karşı sorumıtu görmcımek, 
seçmen karşısına çikmıaımalk, partilerüstü Hü-
ikümet olmaJk, başiar-damamış olan ıbir fiyat isti-
tiknarınıın 'bedelini çiftçilerimize ödetmıek, köy
lü ve çiftçilerimizin hayat şartlarını bozmak (haik-
kını, partilerüstü Hükümetlere hiçbir şeyin ve
receğini sanmıyoruz. 

Fiyat artışlarını memleketimizde devamlı 
olarak etkileyen, fakat şiddeti değişik olan fak
törlerden ibiri, >arz ve talep denıgesizıliğidir. Bu 
dengesizlik arz yönünden yatırım, 've üretim ye-
teraizüiği, talep yönümden maliye ve para politi-
'kalarısnı ilgilendirmekteidir. 

1972'de'ki dengesizlik hem üretimin yeterin
ce artmamasmdan, hem talebin maliye ve para 
politikaları dolayısıyla yükselmesinden ileri gel
miştir. Aynı halin 1973 ve 1974 yıllarında da
ha da şiddetlenerek seyredeceğini söylemek ke
hânet olmasa gerekir. 

Yatırım ve üretimin siyasal istikrarsızlığın 
etkisiyle son iki yılda yeterli artış kaydedeme-
miş olduğunu daha önceki bölümlerde, millî 
gelir ve istihdam rakamlarıyla belirtmiştik. Bu 
yetersizliği para politikası delaletiyle de gös
termek mümkündür. Filhakika 1969 yılında 
169 milyon dolara inhisar eden altın ve döviz 
rezervi, 4 Şubat tarihli gazetelere göre 29 Ocak 
1973 günü 1 milyar 406 milyon dolara yüksel- v 

miş bulunmaktadır. Kanaatımızca yatırım ve 
üretim, ekonomiye devalüasyonla verilmiş olan 
yüksek hızlanma gücünden faydalanarak çok 
daha fazla yükselebilir ve döviz rezervi, Türki
ye'nin şartlarına uygun güven veren ve enflâs
yon tazyiki yaratmayan birs seviyede kalır ve 
sıhhatsiz bir birikim meydana gelmezdi. Bu bi
rikim dolayısıyla, Merkez Bankası, banknotla-
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Tinin büyük kısmını diğer taahhütleri hariç tu
tulursa, döviz karşılığında çıkarmış gibi görün
mektedir. Bâzı kimseler, karşılığı altın veya dö
viz olarak çıkarılan banknotların, Türk para
sının iç değerim de yükselttiği zehabına kapıl
mamalıdırlar. Çünkü, bu dövizlerin birikmesi 
sırasında fiyatlarda son iki yılda, 1970 yılı so
nuna kıyasla % 40 oranında artış, yani para 
değerinde düşüş meydana gelmiştir. Gerçekte, 
Türk parasının bugün değerine sağlamlık vere
bilecek olan şey, yatırım ve üretim faaliyetleri
nin devamlı ve artar bir şekilde vukubulması 
ve elde ancak güven verici seviyeyi aşmayan 
bir rezervin tutulmasıdır. Bu husus ise, ancak 
siyasal istikrarın kurulması ve çok partili reji
min hakkı ile işlemesi sayesinde gerçekleşebi
lir. 

1971'de olduğu gibi, 1972'de de, para politi
kasının; fiyat istikrarının tesis edilmesine yar
dımcı olmasını1, yatırım ve üretim yetersizliği
ne bağlı yüksek döviz birikimi yanında, maliye 
politikasının açık finansmana dayanan temelle
ri engel olmuştur. Hazine, açıklarını kapatmak 
için Merkez bankası nezdindeki bütün kanunî 
imkânlarını kullanmıştır. Bu iki nedenle para 
hacmi 1972 de memleket ekonomisinin ve fiilî 
kalkınma hızının gerektirdiği miktarın çok üs
tünde seyretmiştir. Para ve kredi politikası 
çerçevesi içinde bâzı tedbirler alınmamış de
ğildir. Fakat mevduat karşılıkları oranının 
yükseltilmesi,, banka plasmanlarının % 10'unun 
orta vadeli kredilere kaydırılması gibi zorlayı
cı tedbirler dahi, kalkınma hızı ;% 7,7 olduğu 
halde fiyatların % 15 ve para hacminin J% 20 
civarında olmasını engelleyememiştir. 

Gerçekte önemli olan, para veya kredi ha
cimleri artış hızlarının bizatihi yüksekliği de
ğildir. Eğer yedi yıl boyunca artış hızı;% 9 ve
ya '% 15 olan bir para hacmiyle % 5 fiyat artı
şa ve '% 7 kalkınma sağlanmış ise, paranın ar
tış hızı yeterli ve para - kredi politikası isabet
lidir. Eğer bir dönemde artış hızı % 9 veya '% 
20 olan bir para hacmiyle, % 23 veya '% 15 lik 
bir fiyat artışı ve ;% 7 lik kalkınma sağlanmış 
ise paranın artış hızı aşırı ve para - kredi poli
tikası isabetsiz demektir. Para ve kredi politi
kası bizatihi ve mücerret olarak mükemmel 
olamaz. Para ve kredi politikası ancak üretimr 
de ve fiyatlarda alman müsbet sonuçlarla de
ğerlendirilir. 

Bilindiği gibi memleketimizin ekpnomik so
runları gerek anakonular, gerek ayrıntıları ba
kımından sayısızdır. Plânlı dönemde bunların 
beşer yıllık plânlara sığdırılmasına : ve yıllık 
programlara bölünerek çözümlenmesine çalışıl
mıştır. 

Şüphesiz bütçenin tümü hakkında yapılan 
genel görüşmelerde sorumların anaçizgilerine 
değinmek ve yılın en önemli bir - iki konusunu 
tebarüz ettirmekle yetinmek, vakit azlığı dola-
yısiyle şart olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bugün uygulanmakta olan ve burada eleş

tirmesini yaptığımız bütçe, 29 Mayıs tarihli 
programında da belirtilmiş olduğu gibi, «tu
tum ve icraatında partilerüstü bir anlayışla ha
reket edecek bir yapıda olması gerekmiş ve bu 
'gereklere uygun olarak kurulmuş» bir Hükü
metin hazırladığı bir bütçedir. 

Bu bütçenin özelliği, ikinci Erim Hükümeti
nin görev yaptığı sırada hazırlanmış,! fakat iki 
ay hariç olmak üzere geri kalan surete bu Hü
kümetçe uygulanmış bir bütçe oluşudur. 

Şüphesiz, partisinden istifa etmemiş olmak
la Başbakanın zaman zaman bâzı konularda ta
raf tutması tehlikesini veya mensup olduğu 
parti merkezinde azınlık bile değil, düpedüz ço
ğunluk hükümeti çıkarmış bir parti -zehalbının 
uyanması ve bu tavır ile propagandaca başvu
rulması ihtimalini, bu hükümetin Özelliği saya
cak kadar önemsemiyoruz. , 

Partilerüsltü hükümetlerin başaosıj memle
keti hür seçimlere hazırlamalk ve seçirhlerin ya
pılmasını sağlamak için gösterdikleri! gayret
lerle ölçülür. Gerçekte, bu konuda iyi niyetin, 
demokrasiye samimî inancın ve bunlarla muhar
rik gayretlerin böyle bir hükümette I mevcut 
oluşu bütçe uygulamalarının veya tekliflerinin 
bir ölçüye kadar mükemmel olmamasif keyfiye
tini daima mazur gösterir. Çünkü, yallnız Baş
bakanın değil, Hükümetteki bütün üyelerin her-
şeyden önce siyasal isjtikrarm yeniden kurulma
sına çalışmaları, hürriyet, hâkimiyet gibi mil
letimize yakışan manevî hasletleri, ertelenmesi 
veya giderilmesi mümkün olan maÜ'dî millî 
menfaatlere üstün tutmaları tabiîdir.; Elbette 
Hükümet üyeleri arkadaşlarımızdan bıjınu bek
liyoruz. 
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ıŞüpihesiz bu keyfiyet partilerüstü hükümet
lerin günlük işlerle ilgili faaliyetlerinin ve büt
çelerinin incelenip eleştirilmeyeceği anlamına 
gelmez. Ancak, parti hükümetleriyle partilerüs
tü hükümetlerin bütçe görüşmelerinde bir fark 
bulunması tabiîdir. Bu fark şöylece izah edile
bilir : Parti hükümetleri, seçmenlerle, temsil 
edilen millete karşı sorumlu oldukları için bun
ları eleiştirmek, biraz da «Biz daha iyisini yapa
rız» diye millete duyurmaktır. 

Bu hükümetin bir özelliği de, Birinci ve 
İkinci Erim Hükümetlerimin 1971 yılında % 23 
ve 1972 Nisan ayı sonuna kadar % 5,3 oran
larında genel fiyat seviyesi artışını miras ola
rak almış olmasıdır. Bu keyfiyet memleket için 
olduğu kadar, hükümet için de bir şanssızlık 
sayılır. 

Bu itibarla, 1972 yılı bütçe uygulaması ve 
1973 yılı bütçe tasarısı konusundaki eleştiri ve 
görüşlerimizi partilerüstü hükümetlerin ortak 
karakteristiklerini ve bu hükümete inhisar eden 
özellikleri nazarı itibara alarak yapıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, yüksek malûmları ol
duğu veçhile, 1972 yılı bütçesi, ilgili hükümet
çe «fiyat artışları ve enflasyon'ist baskıyı göz-
önünde tutan ve bu nedenle hem istikrarı, hem 
ekonomik aktiviteyi, hem yatırımları temin et
meyi hedef olarak seçen bir belge» olarak tak
dim edilmiştir. 

Biz konuşmalarımızda, bu bütçenin gelir po
litikasının, gerçekleşme' ihtimali zayıf olan ver
gi gelirlerine dayandığını, bunların gerçekleş
memesi karşısında yüksek tutulmuş olan harca
maların karşılanması için bütçe giderlerini kı
sıtlamak gerekeceğini, bütçenin enflâsyon ya
ratacağını, millî bir bütçenin ilmî usullerle ya
pılan tahminlere dayanabileceğini ve paradoksal 
bir zemine oturtulamayaeağmı ifade etmiş ve 
bundan başka, bütçenin 8 milyar lira açığı ol
duğunu ve bu açığın kapatılmasının kolay ol
mayacağını da belirtmiştik. 

Bizlere kısaca zamanın Hükümeti «Siyasal 
'mülâhazalarla yanlış hesaplar yapıyorisuıraz, 
enflâsyon olmayacak, bütçe açığı çok cüz'i ola
cak ve mübalağalı görülen gelirler gerçekleşe
cek, fiyat istikrarı sağlanacak» diye cevap ver
mişti. 

Bugün durum oldukça açıklığa kavuşmuş
tur. Halen görevde bulunan Hükümet, 1971 yılı 

(bütçesinin 5 milyar lira kadar açıikla sonuçlana
cağını ve 1972 yılı bütçesinin de, daha başlan
gıçta 8 milyar lira açığı bulunduğunu beyan 
etti. 

Yine Hükümet, 12 Aralık 1972 günü, Bütçe 
Karma Komisyonunda carî harcamaların, kon
trol etme ve ihale geciktirme yollarıyle kısıldı
ğını, ancak daha sonra % 10 kesintinin kısmen 
serbest bırakıldığını, gecikmelerin büyük ölçü
de giderildiğini, toplu sözleşme ve yan ödeme
ler için ek ödenek alma zorunluluğu bulundu
ğunu ve ilerideki aylarda harcamaların hız
lanacağını belirtti. 8 Şubat 1973 günü ek ödenek 
tasarıları, ki, Hükümet «Bir daha ek ödenek ta
sarısı getirmeyeceğiz» diyordu. Ek ödenek ta
sarılarının Cumhuriyet Senatosunda görüşüldü
ğü zaman Sayın Melen, 1972 bütçe açığının 3 
milyar lira civarında olacağını ifade etti. 

Bütün bu Sayın Maliye Bakanı ile Sayın 
Başbakan arasındaki çelişkili olan beyanlar, bi
zim geçen yıl yaptığımız teşhislerin ne kadar 
isabetli olduğunu göstermektedir. Bu teşhisi
mizde, bütçenin «ıgelirleri gerçekleşmeyecek, 
harcamaları yükselecek, kontrol ve kısıtlama
lar fayda vermeyecek ve açıklar enflasyon 
yaratacak fiyatlara yükselecek» demiştir. 

1972 yılı sonunda, 1971 sonuna kıyasla fi
yatlar genel seviyesinde % 15 civarında artış 
kaydedilmiştir. Geçinme endekslerini, peraken
de fiyatları zikretmeye cesaret edemiyorum.. 

Eğer bir yılda 6 milyar lira açık veren ve 
% 23 fiyat artışına sebep olan veyaJhut 8 ilâ 3 
milyar lira arasında açık ve % 15 fiyat artışı 
Ibeyan eden bir parti Hükümeti olsaydı sevgili 
arkadaşlarım, siyasal kuruluşlar ve belirli çev
reler neler söylemezler, anarşistler ve otoriter 
rejim heveslileri sokağa dökülüp neler yapmaz
lardı. Anlaşılıyor ki değerli arkadaşlarım parti
lerüstü hükümetlerin sıkıyönetime, sıkıyönetim 
idarelerine yalnız anarşistler için değil, vatan
daş protestosunu önlemek için de ihtiyaçları 
vardır. 

Bütün bu gerçekler karşısında Sayın Melen' 
in, Hükümeti gıpta edilecek kadar başarılı oldu
ğunu söyleyebilmesi, partilerüstü hükümet for
mülünü, partiler hükümetlerine alternatif ola
rak görme arzu ve eğiliminin açık bir delilin
den ba|ka bir anlam taşımaz. Siyasal buhranla
rın devamında hiçjbir çevrenin yararı olmamış-
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tır, yoktur, olamaz da. Bunu herkesin iyice bil
mesi gerekir sevgili arkadaşlarım. 

1972 yılı bütçe uygulamaları sonuçlarına 
böylece değindikten sonra 1973 yılı bütçesiyle 
ilgili konulara geçiyorum. Millî bütçe tahmin 
raporunu incelemeden önce, bu raporun dayana
ğı olan plân ve programlar konusunda bâzı mü
şahedeler yapmayı faydalı sayıyorum. 

Bu müşahedeleri yapmamızın nedeni, Plâ
nın millî ilkelerini anarşi ve darbe yoliyle mer
kezî bir plânlamaya dönüştürmek isteyenlerin 
veya demokrasinin veya piyasa ekonomisinin 
merkezî bir plânlama ile bağdaşabileceğini sa
nanların bulunmasıdır. Birinci gruba girenler, 
demokrasiyi ve serbest piyasayı kaldırmak is
terler. İkinci gruba girenler, biçimsel bir de
mokrasi ve biçimsel bir piyasa ekonomisi düze
ni peşindedir. 

Şüphesiz, merkezî plânlama ve anarşi heves
lileri Devletimizin aldığı asayiş ve ceza tedbir
leriyle sürekli olarak bertaraf edileceklerdir. 
Ancak bunların gizli gizli çalışmaya devam et
meyeceklerini sanmak iyimser bir gafillik olur. 

Bu bakımdan milletimizce benimsenmiş olan 
plânlama ilkelerinin tek güvenilir teminatı de
mokratik kurallarla iktidara gelen partilerce 
gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal kalkınma 
olduğunu bir kere daha tekrar etmekte fayda 
görüyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın hedeflerine ve 
1973 yılı Programına göre hazırlanmış olan Mil
lî Bütçe Tahmin Raporunda 1973 yılı gayrisâfî 
millî hâsıla artış hedefi % 7,5 olarak tespit edil
miştir. 1973'te dış tasarrufların, yani ödemeler 
dengesi carî işlemler açığının yükseleceği ve bu 
açığın sermaye hareketleri ile ve belki de dö
viz rezervi azalışı ile karşılanacağı anlaşılmak
tadır. Bu konudaki görüşümüze göre iki yıldır 
meydana gelmekte olan fiyat artışlarının, son 
alınan karara rağmen dalhi işçi dövizi artış hı
zını belirli bir noktada durdurması gerekeceği 
tabiîdir. Bununla birlikte, 1973'te fiyat istikra
rının sürekli bir karakterle kurulduğuna inanır
larsa, işçilerimizin daiha fazla döviz gönderme
leri de mümkün olur. 

Millî Bütçe Tahmin Raporunda sabit serma
ye yatırımlarının % 44,2 sinin sanayie, % 11,6 
ısının tarıma ve % 44,2 sinin de hizmetler kesi
mine ayrıldığını görüyoruz. 

16 . 2 . 1973 O : 2 

Biz Adalet Partisi olarak sanayileşme hı
zının ve bu kesime ayrılmış olan yatırımların 
azaltılmasını kesinlikle istemiyoruz. Fakat Prog-
damm uygulanması sırasında da tarımın kü
çümsenmesine ve tarıma ayrılan yatırımların 
diğer kesimlere kaydırılmasına razı değiliz. 
Çünlkü beyanlardan anlaşıldığına göre 1 mil
yon 600 bin işsiz vatandaşımızın, yurt dışına 
ıgitmek için sıra bekleyen 1 milyon kişinin, şe
hirlere akın edenlerin ve genel nüfus artışının 
iher şeyden önce tarım kesimine mensup bulun
duğu bilinmektedir. Ayrıca fiyat artışları bes
lenmeye ve ihracata ayrılan üretimin az ve çe-
şitsiz oluşuyla da ilgilidir. 

Bu bakımdan nüfusun büyük çoğunluğunu 
teşkil eden ve ihraç maddelerimizi üreten, şe
hirlerimizi bösleyen, döviz 'kazanmak için gur-
Ibete çıkan ve sınırları bekleyen nöbetçileri ye
tiştiren köylü ve çiftçimize, tarım sektörüne da
ha fazla ilgi göstermek .gerekir. Tarıma ayrıl
mış dolaylı ve dolaysız yatırımları daiha doğru 
bir deyişle tüm tarımımızı bir yeşil plâna bağ
lamak ve kesimi ümitsizlikten kurtarmak şart
tır. 1973 yılında toplam tüketimin kamu kesi
minde Proigram hedeflerini aşması çok muhte
meldir. Özel kesimde fiyat artışlarının sabit ge
lirleri vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin de tü
ketimini kısıtlayıcı bir rol oynadığı malûmdur. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 1973 yılı 
Konsolide Devlet Bütçesi Hükümet tasarlısında 
ıgiderler, yuvarlak rakamlarla; 

29 728 milyon lirası carî harcamalara, 
12 100 » » yatırım Ödeneklerine, 
17 950 » » . iSermaye teşkili ve trans

fer ödeneklerine, 
2 189 » » Kısaca. «Remo Programı» 

olarak adlandırılan savun
ma özel yatırım ve giderle
rine olmak üzere topluca 

Gl 967 milyon lira olarak getirilmiştir. 
Buna karşılık gelirler; 

48 021 milyon lira vergi gelirleri, 
8 701 ;» » vergi dışı gelir ve fonlar, 
1 245 » » faktör gelirleri, 
4 000 » ;» istikrazlar olmak üzere, 

61 967 milyon lira olarak taihmin edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunda Hükümetin ge
tirmiş olduğu bütçe önemli değişikliklere uğ-
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ramıştır. Genel Bütçeli 19 dairenin ödenekleri
ne ceman 1.031 milyon lira eklenmiş ve Maliye 
Bakanlığı transfer ödeneklerinden 200 milyon 
lira düşülmüştür'. Ayrıca, bütün bütçelerin per
sonel giderleri dışında 'kalan diğer carî har
camalarından 500 milyon lira ve Karma Ko
misyonda eklenen 1.031 milyon liradan 100 mil
yon lira düşülmüş ve böylece Genel Bütçe 60.722 
milyon liraldan 60.953 milyon liraya yükseltil
miştir. 

Karma Bütçeli 9 daire bütçesine 302 milyon 
lira eklenmiş ve bir daireden 9 milyon lira dü
şülmüş ve böyllece kaıtma bütçeler toplamı 9.981 
milyon lira'dan 10.283 milyon liraya çıkarılmış
tır. Bu değişiklikler Hazine yardımlarına ini
kas ettirilmiş ve bunların toplamı 8.730 milyon 
liradan 9 milyar 27 milyon liraya çıkmış ve Kon
solide Devlet Bütçesi böydece 62 milyar 209 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Hükümet teklifiyle 
Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen me
tin arasındaki fark, değişiklik ilk nazarda 242 
milyon lira olarak görünmekte ise de, biraz ön
ce de belirttiğimiz gibi gerçek bu değildir. Ko
misyonda Bütçe âdeta yeniden yapılmıştır. Ve 
maalesef Bütçe Kararnamesinin altında imzaüarı 
(bulunan sayın Hükümet üyeleri bu hali kâh 
teşvik etmişler, kâh bu hale seyirci kalmışlardır. 

(Konsolide Bütçenin getirdiği 242 milyon li
ralık artışın karşılığı da vergi gelirlerine 231 
milyon lira ve faktör gelirli erine de 11 milyon 
lira eklenerek bulunmuştur. 

1973 yılı Bütçe gerekçesinde «1973 Malî 
Yılı Bütçesinin Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ilk dilimini teşkil eden 1973 yılı prog
ramında öngörülen hedeflerin gözönünde bu-
Hundurularak hazırlandığı» ifade edilmiştir. 

Plân ve proıgramlar mevcut kaynakların en 
etkin ve verimli yollarla değerlendirilmesini 
amaç edindiğine göre, bu ikaynaklarm kapsamı 
içine giren Devlet Bütçesinin de aynı amaca yö
nelmesi kadar doğal bir şey olamaz. 

Devlet Bütçesinin böyle bir amaca yönelebil
mesi için her şeyden önce teknik olarak iyi ha-
zııüanması, Plân ve programlara uygun olması 
ve isabetli ve samimî bir maliye politikası tara
fından yönlendirilmesi ve nihayet bütün bu 
çerçeve içinde bozulmadan, saptırılmadan uy-
ıgulanması gerekir. 
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| Devlet Bütçesinin teknik olarak iyi hazırlan-
' ması konusnda yardımcı olur ümidiyle 1972 yılı 
j Bütçe görüşmeleri sırasında Devletimizin çok 
» pahalı ve israfil bir şekilde işlediğini, kırtasi

yeciliğin her kamu işlemini sardığını, ekonomik 
ve sosyal maliyetlerle faydaların karmakarı
şık bir düzen içinde lükse, israfa, gösterişe, şiş
kinliklere, yer verildiğini belirtmiştik. 

Bu arada, siyasal istikrarsızlığın Devlet 
dairelerinde hizmet görme duygusunu tahribet-
mekte olduğunu, seyir, temaşa ve intizar dav
ranışlarının iş sahiplerini hayal kırıklığına uğ
rattığını ve etrafına gizli kuvvetlerle ilişkisi 
olduğu hissini veren ve yaptıkları işlerle kamu
ya zarar veren ehliyetsizlerin türediğini ve so
rumlu mercilerin birbirleriyle elan irtibatsızlı
ğından ve aJheriksiçliğinden faydalanan daire
lerin kendilerini özerk sanarak isaJbetsiz işler 
ve tayinler yaptıklarını da belirtmek gerekir. 
iSözün burasında geçen yılki, bu tenkitlerimizi 
bu yıl da aynen tekrarladığımızı belirtmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın ıSezgin; biliyorsunuz 
Bütçenin tümü üzerinde birimci defa yapılacak 
'konuşmalar 2 saat ile kayıtlanmış vaziyettedir. 
İki saatlik süreniz şu anda bitti. Bundan son
raki konuşmanızı, ikinci kez konuşacak olan 
arkadaşımızın hakkında alıp ilâve ediyorum. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Emredersi
niz. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Devam ediniz efendim. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — 1972 yılın

da yapmış... 
1972 yılında yapmış okluğumuz konuşma

da; pahalı ve israfçı Devlete hiç olmazsa malî 
açıdan bir disiplin getirebilmesi için başlattığı
mız program bütçeye geçiş çalışmalarının biran 
önce bitirilmesini tavsiye etmiştik. Devlet daire
lerinin ve personelinin görev yapma şuurunun 
kuvvetlendirilmesi için de siyasal istikrarın ye
niden kurulmasının şart olduğu aşikârdır. 1973 
bütçe gerekçesinden anlaşıldığına göre, 1973 yılı 
Bütçesi program, bütçe esaslarına göre düzen
lenmiş ve klâsik bütçe sistemindeki (A / l ) , 
(A/2), (A/3) tasnifi program bütçe modeli ile 
kaldırılmış ve yerine yeni bir metot konulmuş
tur. Bununla birlikte, klâsik bütçe tertibi ile 
program bütçe sınıflandırma sistemi arasında 
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ıbir köprü kurulmasına imkân vermek için yeni 
ıbir metot ayarlanmıştır. 

ıDevlet Bütçesinin proigram bütçe sistemine 
»göre hazırlanmış olmasını tasviple karşılıyor ve 
(bütün ilgilileri tebrik ediyoruz. Bu sistemin şüp
hesiz henüz başlamış olduğu için bâzı eksikleri 
vardır, fakat hayırlı bir iş olduğu için bu ek
sikler kusa zaman içinde süratle tamamlanabilir. 
Yeter 'ki, ilgililer bu iyi başTan'gıcm reıhavctin'e 
kendilerini bırakıp tamamlama ve tekâmül et
tirme heyecanlarını kaybetmesinler. 

Bütçe Karma Komisyonunda 1973 yılı Büt
çesinin hazırlanıp tekniğine uygun bir yeni gö
rüşme usulüne mazhar olamamasına, bütçenin 
zamnmda fakat ilgili birçok belgelerin Hükü
metçe gecikmiş- olarak verilmesi ve bu yüzden 
vaktin daralması sebebolmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonumuzun 19731te bir 
veya iki konuyu olsun deneme ve örnek almak 
üzere program bütçe sistemine uygun olarak in
celemiş olması faydalı olabilirdi. 

Devlet Bütçesinin kamu elindeki kaynakları 
en etkin ve verimli yollarla değerlendirebilmesi 
için gerekli olan ilk şart, iyi hazırlanmış olma
sı, ikinci şart da plân ve programlara uygun
luğudur. Bu da proigram bütçelerle mümkün 
olabilir. Bu yılki, program bütçe uygulaması 
ile Bütçe Karma Komisyonunda uğradığı büyük 
değişikliklerin nasıl bağdaştırıldığını anlamak, 
ıgerçekten güçtür. 

1973 yılı Bütçesinin genel görüşmesi sıra
sında, bu derece ayrıntılı inceleme ve eleştirile
re girmek mümkün değildir. Bu bakımdan, 1973 
yılı ödeneklerin dengesiz dağıtılmış bulunduğu
nu, bölgesel gelişme farklılıklarını gideren bir 
yelpazeye sahijbolmadığını; dağılımındaki den
gesizliğin gerek kendi Hükümet Programındaki 
[hedefleri, gerek yıllık kalkınma programındaki 
amaçları gerçekleştiremeyeceğini, ilgili Ba
kanlıkların bütçe görüşmelerinde değerli arka
daşlarım izah edeceklerdir. Böylelikle ödenek 
dağılımının iyi ve kötü, isabetli ve isabetsiz 
olup olmadıklarını, ayrıca değerli arkadaşlarım 
(bütçelerin, daire bütçelerinin görüşülmesi sıra
sında ifade edeceklerdir. 

Konsolide bütçe gelirlerine gelince : 
56 722 milyon lirası Genel Bütçe gelirleri, 

1 245 ;» » Katma Bütçeler gelirleri, 

57 967 » » olmaik üzere 57.967 milyon 

lira olarak getirilmiş, 4 milyar liralık iç istik
raz öngörülmüş ve bu miktar 61.967 milyon lira
ya çıkarılmıştır. 

Konsolide Bütçe gfelirö erinin 4 milyar lira-
lik iç istikraz dışındaki kalemleri ise;: : 
48 021 milyon lirası Vergi gelirlerindjen, 
i8 701 » » Vergi dışı normal gelirler

den, 
1 245 » » da faktör gelirlerinden ol

muştur. 
Bütçe Karma Komisyonunda Hükümetin bu 

tahminlerine 231 milyon lira vergi gelirlerine 
11 milyon lira da faktör gelirlerine ; eklenmiş 
ve Konsolide Bütçe gelirleri 62.209 milyon li
raya çıkartılmıştır. Ayrıca gelir tahminlerine 
Yüce Meclisimizin Gündeminde bulunan Finans
man kanunu tasarısı değişikliğinden , sağlana
cağı umulan 750 nuilyon liraya da yer verilmiştir. 

Bunlara rağmen Hükümet 1973 iyili Gelir 
Bütçesini açıklarken bütçe teklifinin ldenk ola
rak hazırlandığını (belirtmiştir. 

1973 Malî Yılı Genel Bütçe gelirleri 1972 yı
lının henüz gerçekleşmeyen, gerçeklleşmesi de 
mümkün olmayan 45.728 milyon liralık Vergi 
Gelirleri tahminine göre % 24 oranıria eş olan 
11 milyon lira fazlası ile 56.722 milyon lira ola
rak tespit edilmiştir. Gelirler ile ilgili yıllık 
ıgelişme seyirleri dikkate alındığı takdirde, 1973 
yılı tahminlerinin ortalama yıllık artış hızları
nın üstünde ve yüksek tutulduğu hemen anla
şılır. Gelir Bütçesinin şişkin gelir tahminlerine 
dayalı bulunması, vergi yükünü ağırlaştıracak 
nitelikte olması, proigram hedeflerini aşması üze
rinde önemle durulması gereken hususlardır. 
'Tek cümle ile ifade edelim*: Bu bütçe| gerçekle
şemez ve en azından 8 milyar liralık bir açık 
verir. 

Geçen yıllara oranla değişik yapıda!ve büyük 
miktarlarda hacimli olarak huzurlarınıza geti
rilen 1973 malî yılı Bütçesinin bizi aç^k finans
man yoluna götürmemesini diliyoruz, \ Açık fi
nansmana başvurmamak için Konsolide Bütçe gi
derlerini gerektiği ölçüde kısıtlamak iorunluğu 
vardır. Açık finansmana başvurmamak, enflâs-
yOnist gidişi önlemek amacıyle Bütçe Kfarma Ko
misyonunca önıgörülen tedbirleri Adaljet Partisi 
(Grubu olarak olumlu karşıladığımızı belirtmek 
isteriz. Ancak bu tedbirlerin, 1972 Malîj Yılı Büt-
'çe Kanununa aynı amaçla konan maddenin âkı-

- betine uğramamasını tavsiye ederiz. 
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Zira Hükümet 1972 mali yılı Bütçe Kanu
nunun bu konu ile ilgili âmir hükmünü dinleme
miş ve bloke edilen % 10 lan harcamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Gerçekte bugün önemli olan husus, getiril

miş olan bütçenin hâkimiyetini sürdüren ve he
nüz hızı iddia edildiği kadar kesilmemiş olan 
mevcut enflâsyonu 1973 yılında devam ettire
cek yeni yeni enflâsyonist tazyikleri getirmeme
ğidir. 

Bunun yanında önemli olan bir diğer husus 
da kamu yatırımlarının gereği gibi gerçekleştiril
mesidir. Ancak bu gerçekleştirme hiçbir za
man özel kesimin kaynaklarının kurutulması 
ve hür teşiebfoüsün yatırım şevkinin ve hızının kı
rılması pahasına olmamalıdır. Bu açıdan çok tar
tışılmakta olan özel kesimin teşviki meselesine 
süratli, akılcı, gerçekçi, yapıcı bir çözüm yolu 
bulunmaJsı gerekmektedir. 

Üzerinde durulması gerekli bir diğer mesele 
de cari harcamaların rakam olarak küçülıtülme-
«iııden çok, optimal bir dağılım sağlanması ve 
verimliliklerinin artırılmasıdır. Program Bütçe 
iyi uygulandığı takdirde bir dereceye kadar 
bu işi yapabilecektir. Ancak personel kadro ve 
masrafları açısından bütçenin çok şişkin olması 
'keyfiyetine de ancak iş verimliliğine, iş tarifle
rine ve iş değerlendirilmesine dayanan rasyo
nel bir.istihdam politikası ve ilmî sevkû - idare 
iSİsfcemi ile çare bulunabileceği unutulmamalıdır. 
ıStevgili arkadaşlarım; burada bir husus üzerinde 
kusa da olsa durmak istiyoruz. Geçen yıl ki, 
ıbütçe konuşmamızda 8 - 9 aylık kısa bir süre 
içerisinde Birinci Erim Hükümetinin 65 bin adet 
yeni kadro aldığını ve bu kadroyu kullandığını 
ifade eitmiş, bundan acı acı dert yanmış ve bu 
yanlış yola bir son verilmesini istemiştik. Bu 
yılda görüyoruz ki, geçen yıl kullanılan 65 bin 
'kadro bu yıl 100 bine yükselmiş, bu yıl da 35 000 
kadro yeniden kullanılmış. Bu demektir ki, sev
gili arkadaşlarım 12 Marttan bu yana sadece 
Genel Bütçeli idarelere yeniden 100 bine yakla
şan memur alınmıştır. Bu kadrolara partili Hü
kümetlerince tayin yapılsa idi çıkacak avaz aca
ba ne olurdu? Bunu tahmin etmek güç değildir. 
Tekrar ediyoruz, tekrar temenni ediyoruz. Bu 
davranışlara kesinlikle son verilmelidir. 

Devletin personel meselesini aylık, yan öde
me, ek ödeme, tazminat, birbirine girmiş, ahla-
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şılmaz, haksızlık düzeltirken, haksızlık yaratan 
intibak hükümleri bilmecesi gilbi geri görüşlere 
inhisar ettirmek veya randımanisızlığı, tembelliği,, 
sorumsuzluğfu, nemelâzımcılığı, yaratan davra
nışların düzeltilmesinin sert âmirler veya disip
lin eezalarıyle halledilir sanmak veyahut suiis
timal, ihtilas, rüşvet ve irtikâp meselelerinin 
mal beyannamelerinin değiştirilmesiyle önlene
ceğini ummak yanlıştır. Hele gerçekleşmesi için 
belirli bir sürenin gerektiği ve tavizsiz bir bi
çimde uygulanması zorunlu olan Personel Ka
nununu yan ödemeler sistemi ile reform olmak
tan çıkarıp dejenere etmek bütünüyle yanlış bir 
tutumdur. 

Geriçefkte personel reformunu zaman içerisin
de bilimsel metodlarla gerçekleştirmeye çalış
mak tütulaoaik en iyi yol olurdu, maalesef Par-
tilerüstü Hükümet bu yolu tıkamışlardır. 

Aksi takdirde memur sayısının her yıl yal
nız Devlet dairelerinde 30 ilâ 50 bin kişi artma
sı ve personel giderlerinin Devlet Bütçesinin 
tamamını harcatacak bir kapsama yükselmesi ve 
kamu ekonomik teşebbüslerinin ıslah edilmesi 
ve toriba kadro ve yan ödeme yağması önlene
mez. 

Malî açıdan hüsnüniyetle hazırlandığına 
emin olduğumuz bu Bütçenin Kalkınma Plân ve 
programlarının amaçlarından saptırılmadan uy
gulanmasını temenni ederiz. 

1973 yılı Bütçesi konusundaki görüşlerimizi 
(böylece özetledikten sonra konuşmamızın sıon 
bölümüne geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; günümüzün önemli 
bir - iki konusuna da zamanımızın müsaadesi nis
petinde değinmek istiyorum. Bunlardan birin
cisi; 12 Şubat tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan kararlar ile ilgilidir. Bu kararların ilki: 
Faiz farkı ödemesi yapılmasına dair karardır. 
İkincisi; ödünç verme işlerinde ve mevduat ka
bulünde alınacak ve verilecek azamî faiz oran
ları ile ilgilidir. Üçüncüsü ise, bankaların müş
terileri hesabına yaptıklar hizmetler karşılığın
da temin edecekleri, faiz dışındaki menfaatlerin 
ve tahsil edecekleri masrafların mahiyet ve aza
mî hadlerinin tespiti ile ilgili karardır. 

Bu kararların incelenmesinden anlaşıldığına 
göre; amacını, para ve kredi maliyetlerini düşür
mek, kredileri plân ve program hedeflerine yö-

I neltmek ve yatırımları teşvik etmek şeklinde 
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özetleyebiliriz. Her şeyden önce böyle bir kararı 
alan Hükümeti T. C. Merkez Bankasını ve bü
tün ilgilileri tebrik ederiz. 

Alman bütün bu kararların A. P. İktidarının 
teşvik sistemi ile getirdiği politikalara Uygun 
olduğunu belirtmek isteriz. Faiz farkı ödemesi
nin yapılması ile ilgili olarak 31 . 8 . 1970 tari
hinde bir kararname yayınlanmıştı. 1971 ve 1972 
yıllarında selcktif kredi fonuna ödenek konul
madığı için aldığımız bu kararı uygulayamadı-
lar. Teşebbüs çevrelerinde de haklı olarak te
reddütler meydana geldi. Böyle bir kararın ye
niden alınmasını yerinde buluyor, kapsamının 
daha da genişletilebileceğini öneriyoruz. Bu ka
rarları aldığımız zaman koparılan gütürtüleri, 
]2 Mart sonrası hükümetlerinin amansız tenkit
lerini burada hatırlamamak mümkün değildir. 
Kararlarımızın isabeti birtakım çevrelerce de 
nihayet anlaşılmış bulunuyor. Bundan elbette 
memnuniyet duyuyoruz. 

Faiz oranlarının yüksekliği bir gerçektir ve 
düşürülmesinde isabet vardır. Faiz oranlarının 
düşürülmesinde sınırlı bir sistem içinde kalın
mıştır. Plân ve programlarda faizin ekonomik 
rolünü oynayabilmesi için tedrici bir serbestiye 
gidilmesinde faydalar bulunduğuna dair hüküm
lerin yer aldığını hatırlatmak isterim. Faiz 
oranlarının indirilmesi faydalı olacaktır. Mev
duat faizlerinin vadelerinin yükseltilmesi, vadeli 
mevduatta azalma meydana getirebilir. Vadele
rin yeniden ayarlanması iyi düşünülmeliydi. 

Bankaların faiz dışındaki menfaat ve tahsil 
edecekleri masrafların hadlerinin indirilmesi, 
kredi maliyetlerini düşürecek nitelikte olup, ye
rinde alınmış, lüzumlu bir karardır. 

Tekrar ediyoruz; yatırımları ve ihracatı teş
vik amacı ile alman bu kararları geç de alınsa 
yerinde buluyor, zararın neresinden dönülürse 
kârdır diyoruz. Alman bu tedbirlerin hızlı kal
kınma yönünde beklenen sonucu verebilmesi 
için sermaye piyasasının bir güven ortamı için
de geliştirilmesi şartları süratle hazırlanmalı
dır. 

Amerikan dolarının devalüe edilmesi ve bi
zim açımızdan meydana getireceği sonuçlar üze
rinde de kısaca durmak istiyorum. 

Amerikan doları, 1971 yılından sonra ikinci 
defa % 10 oranında devalüe edildi. Para kriz
lerinin gerçek temelinde sanayileşmiş ülkelerin 
ticaret dengelerinin devamlı fazlalık vermesi, 
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tam istihdama devam etmek ve daha çok ihracat 
yapabilmek istemeleri fikrinin yattığı görüşün
deyiz. 

Burada Amerika'nın özel bir durumiH vardır. 
Yüksek tüketime dayalı ekonomisi ve belirli bir
takım nedenlerle. Amerika Birleşik Devlerinin 
dış ticareti daimî açık vermekte, özellikle son 
yıllarda buna karşılık Avrupa'da Amerikan do
ları fazlası bulunmaktadır. Bu amaçla Amerika 
Birleşik Devletleri sermaye ihracı ile ; birlikte 
ihracatını da artırmak, ticaret açığını kapamak 
istemektedir. Dolar değerinin düşürülmesinin 
kısa özet sebebi budur. 

Doların devalüe edilmesi ile dış borç. yükü
müzün bu oranda azalacağı, dolarla yapılan it
halât maliyetinin ucuzlayacağı, gene dolarla ya
pılan ihracaatta da kaybımız olacağı açıktır. Ne
tice itibariyle bu halin ekonomimizde olumsuz 
bir etkisi görülmeyecektir. 

Dolara karşı para değerimizin değiştirilme
mesi ile gecen yılki hataya düşülniemiştir. 
Bizim için, Türkiye için aslolan ihracatımızın 
artırılması, köylümüzün, çiftçimizin mahsûlü
nün değerlendirilmesi sanayi mamullerimize 
dış pazar bulunmasıdır. Her türlü parla politi
kası bu ilkelere hizmet edecek şekilde düzen
lenmelidir. 

,Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 
malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki A. P. 
Gru'bunun görüşlerini arz ederken »özlerimi 
»şöylece bağlamak istiyorum: Taıbiatry^e her 
'bütçenin konuşuümasmda, grubumuzun | değer
li sözcüleri bu konuşmamın içine sığmayan hu
susları belirtmeye devam edeceklerdüj. Çağı
mızda bütçelerin ekonomilere büyük; ölçüde 
yön verdiği, memleketimizde de ekonomik ve 
sosyal hayat üzerinde önemli etkileri oMluğu bir 
gerçektir. Bu itibartla, memeleketimizin yönetimi 
ve ekonomisiyle ilgili hususlara zamanımızın 
müsaadesi nispetinde temas etmiş büllunuyıo-
ruz. 

Memleketimizin ekonomik ve sosyal; sorun
larımın! çözümü, kalkınması, az gelişmişlik eem-
befrini aşması, ilerlemesi, siyasî ve ekonomik 
istikrara bağlıdır. Bu nedenle içinde bulundu
ğumuz bunalımdan biran öne e çıkmak! zorun
luluğundayız. Bunda herkes kendini sorumlu 
görmelidir. Bunalım içinde geçen 'dönem; başarılı 
saymak, bunailımdan medet ummaktan baş
ka bi'r şey değildir. Bunalım dönemlerinin ba-
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şansı, bunalımdan süratle çıkmakla ölçülür. 
Bunalımlarla geçen dönem gerçekten başarı
lı olsa, normal dönemin yeriM bunalımların-
alması gerekmez m i l Bir başka deyimle, is
tisna kaide, kaide istisna odur ki, buna da sa
dede gülüıi'ür. 

1973 yılında da memleketimizin daba çok 
zarai' görmemesi 'için bütçe ile birlikte fişkal 
ve moııotcr politikalarında doğru olarak uy
gulanması gerekir. Fiyat artışları bu yıl da 
devam ederse, 1974 yılında devalüasyona git
mek zorunluluğu ile karşı karşıya kalırız. Bu 
da 1970 devalüasyonu ile kurtulduğumuz dış 
ödemeler dengesi dar 'boğazına tekrar girme- . 
mizi ve fiyat mekanizmasının tekrar alabora 
olmasını gerektirir. Bu durumdan en çok za
rar görecek olan 'kitle de iktisâdenı güçsüz 
olan, bugün daihi hayat pahalılığı altında ezi
len çiftçimiz, .köylümüz, işçimiz, esnafımız, dar 
ve sabit gelirli vatandaşımız ve küçük memu
rumuz olacaktır. 

Aslında bütün bunları ikaz görevimizi ifa 
etmek 'İçin söylüyoruz. Bu >en içten ve iyi niyet
li uyarıHarımızm ne ölçüde uygulama görece
ğini bilemeyiz. Partilerüstü Hükümet modeli
nin iflâsını görebilmek için •memleketin ve re
jimin iflâsı beklenmemelidir, değerli arkadaş
larım. (A. P. sıralrıından «Bravo,» sesleri). 

içinde bulunduğumuz ortamın talbiî bir 
ieaibı olarak, Devletin karar mekanizması hiç 
işlememekte, idarede görev apma şuuru ze
delenmekte, vatandaş sahipsiz kalmakta, aslın
da hizmet kapıları olması gereken Devlet ka
pıları artık vatandaşa kapanmakta ve bütün 
bu haller Devlet fikrini tahribetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanuşmamızın bura
sında bir inançlımızı bekitmek ve bir temen
nimizi dile getirmek istiyoruz. Türküye demok
ratik rejim içlinde ve olağan usullerle yöne
tilmeli ve aslında tabiî rej imli erin bir çare
si, bir müessesesi olan Sıkıyönetimsiz idare edi
lebilir hale getirilmelidir. Bunun için de Dev
leti kendi gücüyle ayakta tutmak, onu daha 
müessir hale getirmek zorunluluğundayız. Bu 
maksaıtla hürriyetçi demokratik hukuk Dev
leti yapımi'z içinde gerekli bütün tedbirler sü-
ratlle alınmalıdır. İktidarın gerçek saihibi 
olan aziz milletimizin rızası dışında yön ve 
el değiştirmesi hallerine, son verilmesi ve bu 
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mukaddes emanet hakikî sahibi olan aziz mil
letimize iade edilmel'Mir. Bu en azından bir 
yurttaşlık görevidir, bu en azından vatanper-
verlikitir değerli arkadaşlarım. Kuvvetin ger
çek kaynağının temsilcisi olan siyasal gücü 
söz sahibi yapmadan, vatandaşı rejime or
tak etmeden, halkımızın idareye daha çok iş
tirakini sağlamadan memleketimizin hiçbir 
sorununa çözüm yolu bulunamayacağını her
kes bilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Batı toplu
munun ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa camia
sı dışında kalamayız. Batı toplumunun bütün. 
gereklerine uymak zorundayız. Onun ekonomik 
ve siyasal gelişmesini sadece takibetnıek, yetmez 
onunla beraber olmak zorundayız. Türkiye-
nin üyesi bulunduğu ekonomik ve svyasal top
luluklar ülkemizde cereyan eden olayları dik-
ikat, endişe ve iyi niyetle izlemektedirler. Ni
tekim rejimimizin karakteri ve mâruz kaldı
ğı sarsıntılar Devletimizin dış itibariyle çok 
yakından ilgülidir. 

Avrupa ekonomik topluluğuıyle ortaklığı
mızın gelişmesindeki olumlu sonuçların, or
taklığın' daha yakın ve daha sıkı ekonomik, 
sosyal ve malî ilişkileri kapsayacak olan ge
çiş döneminde artarak sağlanması gayretleri
ne devam olunmalıdır. 

Dış politikamız; bölgemizde ve dünyada ba
rış ve güvenliğin devamını ve güç] endi rilme-
s'ini hedef almalıdır. Uluslararası taahhütle
rimize sadık kalarak karşılıklı menfaatler 
çerçevesinde, bağımsızlığa, toprak: bütünlüğü
ne, içişlerine karışmamaya ve hak eşitliğine da-. 
yananı gerçekçi, itibarlı ve açık bir dış poli
tika izlenmelîdîr. 

Burada A. P. si olarak büyük bir önem ver
diğimiz bir konuya kısaca değinmek isti
yorum: Kıbrıs konusu dikkatle takibedilme'li-
dir. İkaz ediyoruz; Kıbrıs'ta iyi şeyler olmu
yor. Kıbrıs'tan iyi haberler gelmiyor. Türki
ye'yi bir oldu - bittiyle karşı1 karşıya bırak
mak gibi sakat bir düşüncenin sahiplerine, 
altından kalkamayacakları bir belâya mâruz 
kalacaklarını bu kürsüden hatırlatınız. 

Değerli arkadaşlarım; Büyük Atatürk'ümü
zün emsalsiz emaneti olan Cumhuriyetimizin 
50 nei yılma bütün bir millet olarak ümitle 
giriyoruz. Ümidimiz, büyük milletimizin çağ-
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daş uygarlık düzeyine, hür, adaletli ve kendine 
bayat tarzı olarak seçtiği insan haklarına da
yalı demiokratik düzen içinde erişme azim 
ve kararlılığına olan inançlımızdan gelmekte-
lir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meelisimi-
zi ve O'nun çok değerli üyelerini saygı ile se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışllar ve -«Bra
vo:» sesleri). 

BAıŞEAıN — 2 saat 24 dakika devam etmiş
tir. 

Millî Güven Partisi Grupu adına sayın Vefa 
Tanır, buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
VEFA TANIR (iKjonya) — Muhterem Başkan, 
ımuhtereim milletvekilleri; 1973 malî yılı bütçesi 
iizerinde Millî Güven Partisi Grupunun görüş
lerinin bir bölümünü açiiklamıak üzere huzuıru-
nıuzdayrm : 

Bütçe görüşmelerinin memleketimize, aziz 
'mij] ];eitiim!i;ze yararlı ve hayırlı olmasını diHyerek 
»sözLerimlc b aşlıy orum. 

Muhterem .arkadaşlarım, yazılı metnimin dı
şımda 1973 bütçesinin arz 'ettiği özelliğe değin-
m.edon geçe/meyeeıeğim. Muhterem arkadaşlarım, 
1973 bütçesi 3 n-oü dönemin 4 noü yıl bütçesi
dir. İster istemez siyasî partiler bu 4 yılın 
eleştirisini bu kürsüye 1973 bütçesi dolayısıyle 
ge.tindil.er ve bizden sonra da getirecekler. 3 ncü 
dönemııin 4 yılı; 2 yılı Adalet Partisi Hükümet
lerinin bütçesi olarak, 2 yılı da partiler üstü, 
ayrı ayrı 2 hükümetin bütçesi olarak huzuru
nuza geldi. 1969 seçimlerinden sonra,, yine böy
le bütçe müzakereleri sırasında 12 Mart'la ikti
darı biraikmada.il evvel, şimdi karşı sıralarda 
oturanlar, vaktiyle bu sırada oturanlar 12 Mart' 
m meşru mektubunu yazanlardan bir yıl evvel, 
«Bu Hükümetle bu devlet gemisi yürümez» di
yerek 1 noi bütçe yılı içerisinde Adalet Partisi 
Hükümetini bir kere daha düşünmüşlerdi. Bu 
noktadan bağlıyarak 4 yılın muhasebesini kısa
ca kaydetmek isteriz. Kendi arasından Deımjok-
ratik Parti olarak doğan arkadaşlarımız, o sıra
larda oturdukları zaman, bir bütçe oylaımasıyle 
ıSüleyiman Denııirel Hükümetini düşürmüşlerdi. 
'Bu devre, 1967'den beri dünyanın muhtelif mil
letlerinde y>e>r yer şiddetlenen anarşinin aynı 
metotlarla Türkiye'de uygulandığı bir devre idi. 
1973 yılı bütçesi eleştirilirken bu devreye bir 
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dönüp bakmadan geçemeyiz. Çok nazik üslûbu 
içerisinde sayın Adalet Partisi Sözcüsünün ta-
•maımen kararttığı ve zaman zaman bizifiıı parti-
ıni)izi ide bu karanlık havanın içerisine Sokmak
tan kendini alamadığı bir talblonun yanında 12 
Mart'tan önceki taibloyu da hatırlaımak lâzım. 

1971 bütçesi, yani sayın Demirel'im 12 Mart' 
m 3 maddelik mektubu ile iktidarı bıraktığm-
dan 25 - 30 gün evvelki kendi bütçesi burada 
eleşpiriliılken bu 'karanlık havanın tablosu ta
mamen çizilmişti. Bir iki satırla huzurunuzda 
aynı tabloyu çizmek isterim. 

Yavrularımız, çocuk!arımız okullara gide
mez olmuştu. Memleket çocukları nereden elde 
edildiği bugün de belli olmayan silâhlarla ki
misi polis, kimisi jandarma, kimisi talebe olarak 
biıibarlerini kurşunlar ve öldürür durumda idi. 
Bir Mart ayınım başlangıcında, saibahın, 9' un
dan akşamın 7'sine kadar, Orta Doğu Teknik 
lÜniveıisitesinde aelkierle talebe çarpışmasının 
silâh sesleri Meclis müzakerelerinin yapıldığı 
bu salona kadar akseder durumda idi. Ay - Yıl
dızlı bayrağın yerine kulelere kızıl bayrak çc-
ikilıiyor; bu .memlekette bir başka rejimin gel
mesi için Cumhuriyeti emanet ettiğiniz savcı
lar, bugün örfî idare mahkemesinde, Cumhuri
yeti emanet .ettiğiniz hâkimler ve hocalar sol el
leri yumruk yapılmış, bir kısım başka İdeoloji
lere kapılmış gençlerin arkasında Anayasa yü
rüyüşü yapar, yani Devletin kuvvetleri Devlete 
karşı gelir bir durumda idik, biz 1971 bütçesi
nle. İşte bugün 1973 bütçesinin karamısair havası 
içerisinde dönüp de 2 yıl evvelki bütçelerin ha
vasına bakarsanız şükretmeniz lâzım gelen bir 
havanın içindesiniz. Yine 1973 bütçesinin içeri
sinde getirilen bayat pahalılığının taıbatıın 1970 
devalüasyonunu zikretmeden geçemezsiniz. De
valüasyon bir memleketin ekonomisinin ameli
yat masasına yatırıldığı bir meseledir. Böyle bir 
şeyi 2 sene sonra tesirsiz kılacaksınız bir memle
kette ; bunun imkân ve ihtimali yoktur aziz ar
kadaşlar. Yine 1971 bütçesinden evvel, bu ımem-
leJkejtin kaderimi elinde tutanlara karşı bu Yüce 
Meclisinizde hayat pahalılığı genel 'görüşmesi 
açılmış idi. Yine bu Mecliste bu sıralarda bir 
'başka parti otururken, israfla mücadele: için ge
nel görüşme açılmıştı. Demek ki, şu anda 1973 
bütçesinin üzerine oturtmak istediğiniz; hayat 
pahalılığı, Devlet idaresindeki israf ve. devlet 
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yön'etdminsdıeiki aıksakhklar sadece 1 yıl içerisin
de, 2 yıl içerisinde doğmuş meseleler değildir, 
1969 seçimlerinden itibaren bunları sıralarsak 
ıkarşımıza 1973 bütçesinin yükü çıkar. 

(Bütün bunların yanında bugün bir partiler 
Hükümetti vardır. Biz, içinde bulunduğumuz 
şartları göze alanaik, bu Hükümete dönüp de, 
bu beceriksizliklerin, bu aksaklıkların çoğunda 
7 tane bakanın bu sıralardan çıkmış oknıasmı, 
ve bunun dışında 12 Mar t t a iktidarı devrettik
leri zaman sayın Adalet Partisi Hükümetinin 
başı sayın Süleyman Demirel'in Ortak Pazar 
Müsiteşarmı, Maliye Bakanlığı Müsteşarını, Mer
kez Bankası Genel Müdürünü görüp de ne bi
çim partiler üsıtü Hükümet diye suçlamak aklı
mızın köşesinden bile geçmez. 

Muhterem arikadaşlarım, bir şeyi ilâve etmek 
isterim, Bütün bu saydıklarım ve dinledikleri
niz yanında biz Millî Güven partisi olarak hiç 
de karamsar değiliz. Türkiye'nin içinde bulun
duğu şartları biliyoruz, Türkiye'nin rejim m«-
selesikıde sizinle beraberiz. Ama milletimizi 12 
Mart'a getirten bu rejim meselesinin feraha 
doğru kaıtettftgji mesafeleri de kaydetmeden ge
çemiyoruz. 

ıŞimjdi bütün bunların yanında iç ve dış teh
likelerin sürüp gittiği şu dönemde bâzı siyasî 
kuruluşlaırıanızın ve bütün yetki sahiplerinıln 
Türkiye'yi sonu belli olmayan maceralardan ko
rumak için gösterdikleri dikkat ve basireti de 
1973 bütçesine başlarıken takdirle kaydederiz. 

Sağduyu ve memleket sevgisi hâkim olunca, 
her buhranın, her güçlüğün çözüm yolunun de
mokratik usuller içinde bulunabileceğine olan 
inancımız, seçim yılı bütçeline ulaşmakla bir kat 
daha artmıştır. 

Türk Milleti ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si şe-refli tarihleri' boyunca en güç durumlara 
çare bulmakta ve vatanın selâmeti etrafında 
toplıanımaklta bugün olduğu gibi, her zaman ba
şarı göstermiştir. 

Yüce varlığınız, parlâmento denetiminin var
lığı, vatanımızın yarını için önemli bir teminat 
olmuştur. 

1973 yılı Cumihuriiyetıiımizin 50 nci yılıdır. 
Böyle bir mutlu yılda dileğimiz, içinde yaşadı
ğımız olağanüstü durumun normal duruma çev-
rümessinin sağlanması olaeaikitır. 

Türkiye'de 12 Mart 1971 tarihinde bir askerî 
müdahale olmuştur. Bu askerî müdahalede, fou-
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güne kadar benzeri görülmemiş bir şekilde bü
tün Anayasa müesseselerine saygı gösterilmiş 
ve memleketin sorumlu her çevresinde durumun 
iserinıkaniılıkla mütalâası sonunda, Anayasa 
müesseseleri tümü ile ayaikta kalabilmiştir. 

12 Mart hareketi, Türkiye'yi anarşiden, de
mokratik rejimi tam çöküntüden kurtarmaik, 
iktisadî ve sosyal alanda gerekli hamlelerin ya
pılmasını kolaylaştırmak hedefine yönelmiştir. 

12 Mart hareketi, kişisel hataların, yanlış 
değerlendirmelerin ve solu teşvikin neticesinde 
kaçınılmaz bir müdahale olmuştu. 

12 Marttan sonra da Türk Milletinin ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kesinlikle reddet
tiği, sapık ideolojilerin amaçları istikametinde
ki faaliyetlerini sürdürenler olmuştur. Hattâ 
Atatürkçü ve milliyetçi bir hareketi hedefinden 
saptırmak isteyenler bile görülmüştür. 

ö te yandan, şartları yanlış değerlendirerek 
millî beraberlik fikrinden uzaklaşıp, parti ve 
şahıs hesaplarına dalanlar da olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama, milleti
mizin her zamandan çok birlik ve beraberliğe 
muhtaç olduğu gerçeğine temas ederek devam 
edeceğim. Bu sebeple dış çevremizdeki gelişme
lere değinmek isterim. 

Türkiyemiz dünyanın en buhranlı ve en na
zik bölgelerinden birinde yer almıştır. Asırlar
dan beri çeşitli zıt büyük menfaatlerin ve 
akımların çarpıştığı bir yerde yaşamaktayız. 

Böylesine nazik bir bölgede barış ve istik
rar unsuru olmuşuz. Bütün komşularının top
rak bütünlüklerine, haklarına saygılı olan ve-
hiçbir ülkeye karşı herhangi bir tecavüz emeli 
beslemeyen bir milletiz. 

Buna karşılık Türkiye'nin kuzeyinde kendi
leriyle iyi komşuluk münasebetleri içinde yaşa
mak istediğimiz, insan toplumunun mutluluğu
nu ancak kendi rejimi ve metodunda gören ve 
'bunu bütün dünyaya tanıtmak ve kabul ettir
mek isteyen büyük ve geniş bir sosyalist âlem 
bulunmaktadır. 

Güneyimizde, tarihî bağlarımızın sürüp gel
diği ve bugün de kendileriyle dostluk münase
betlerimizi artırmak istediğimiz bir Arap dün
yası var. Kendi anlayışlarına göre bir Arap 
sosyalizmi ve birliği kurmağa çalışma gayreti 
içindedirler. 

Türkiye'den özel surette giden ve kanun
dan kaçan bir kısım komünist örgütlerin men-
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supları yıkıcı faaliyetler için eğitimi Güney 
komşularımızda görmektedirler. 

Yine Güney komşumuz Irak'da Türkiye'nin 
bütünlüğüne kasteden örgütlerin faaliyet ha
linde olduklarını görmemezlikten gelemeyiz. 

Batı komşumuz Yunanistan, Ege adaların
da yeni hava meydanları inşa edip, modern ge
miler, uçakla'r ve yeni tanklarla güçlenmeğe 
çalışmaktadır. 

İkinci Balkan komşumuz ve Sovyet Rusya' 
nın sadık müttefiki Bulgaristan alabildiğine 
her gün silahlanmaktadır. 

Kıbrıs sorunu ise hâlâ, NATO'n un Güney
doğu kanadındaki iki müttefik ülke arasında 
çözülmemiş bir mesele olarak sürüp gitmekte
dir. 

Biz, çevremizi saran ve nüfusları yüzmilyon-
ları aşkm bu komşularımızın rejimlerini kendi
miz için uygun bulmuyoruz. Bu sebepledir ki 
Türkiye Cumhuriyeti, dört bir tarafı çeşitli re
jimler altında yaşayan Devletler ortasında tek 
başına insan haklarına saygılı, millî, hür, de
mokratik, lâik, sosyal bir hukuk Devleti olarak 
hür parlamenter rejimi benimseyip sürdüren 
tek Devlet olarak dünyanın dikkatini üzerinde 
toplamaktadır. 

Komşularımızın rejimlerine karışmıyoruz. 
Devlet ve Millet olarak ta çevremizde ve baş
ka yerlerde hâkim olan çeşitli sistemlerin de 
ülkemizi fiilen ve fikren sızmasına asla razı de
ğiliz. Biz, Devletimizin ülkesi ve milletimizle 
bölünmezliğinin sarsılmaz savunucusuyuz. 

Türkiyemiz için son derece de önemli olan 
bir konu da, Ortadoğu ve Doğu Akdenizdeki 
durumdur. Sovyet Rusya'nın, Güneyimizdeki 
bâzı ülkelerle kurduğu askerî ve siyasî ilişki
lerin son yıl içinde arzettiği yeni gelişmeler dik
kat çekicidir. Diğer taraftan Sovyet Rusya'nın 
Akdenize son yıllarda önemli deniz kuvvetleri
ni kaydırmış olduğu malûmdur. 

Çağımızda silâhlı çatışmalar ve saldırılar 
için tek bir şekil düşünmek mümkün değildir. 
Farklı uygulamalar içinde sızma, 'gerilla sava
şı, yıkıcı faaliyetler gibi çok çeşitli dolaylı sal
dırılar gitgide önem kazanmaktadır. Bilhassa 
gelişme halindeki ülkelere karşı komünist em
peryalizmin uyguladığı strateji, genellikle do
laylı stratejidir. Dolaylı stratejide, ele geçiril
mek istenen ülkede siyasî ve sosyal huzursuz

lukları körüklemek, ihtilâlci kaynaşmalardan 
yararlanmak, doğrudan doğruya sahnede gö-
rünmeksizin aracılar vasıtasıyle savaşmak gibi 
usuller kullanılmaktadır. 

Şu halde daima uyanık olma ve her türlü 
yıkıcı faaliyetlere karşı etkili mücadele zorun
luluğumuz vardır. 

Türk Miileti, iç bünyeisinde hiç bir çatlağa 
meydan vermemek, Devi etimizi içten çökertımıeık 
isteyen her türlü faaliyete karşı en etıkili şekilde 
mücadele etmek durumundadır. 

Türkiye'yi bir komünist dikta idaresine sü
rüklemek isteyenlerin çalışmalarına ara verdik
lerini sannnaık safdillik olur. 

Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne ve 
varlığınla dıştan ve içten kastedenlerin bugün 
•kesif ibdr faliyet içinde bulunduklarını, uzak 
da olsa gözden kaçıranlayız. Bugün sadece tak
tik değiiştirmiişlerdir. Bir kısım militanlar yaıka-
lanmış, bir kısmı ise geçici bir bekleınıe devre
sine girmişlerdir. Bir kısmı ise, yerüstünden 
yeraltına inmiştir. Bâzı faaliyetlerde ağırlık 
ıineıikezlerini yuıit içinden yurt dışına, özellik
le Türk işçi ve öğrencilerinin çoğunlukta oldu
ğu Almanya'ya doğru kaydırmışlardır. 

Hâlâ yurt dışındaki kamplarda silâhlı çete
cilik eğitimi gören kimselr vardır. Bunlar Bü
yük Atatürk'ü unutup Lenin'ci veya Maocu bir 
rejim kurma hevesine kapılıp Mao'nun «Siya
si iktidar, silâh namlusundan çıkar» sözüne da
yanarak hür düzeni yıkma talimi yapmaktadır
lar. 

Esasen her devirde komünist ihtilâl örgüt
lerinin yönetim merkezleri yurt dışında olmuş
tur. Bugün yurt dışında dünden daha faal ol
malarının sebepleri başında, sıkıyönetimin yıkı
cı faaliyetlere karşı etkili bir mücadele vermesi 
vardır. 

Türk Milletini parçalamak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ve Cumhuriyet Hükümetini 
yolketmeik, bütün millî kuıııluşlıan, bu arada 
Türk Silâhlı Kuvvetlıerinü yıpratmak, milletimi
zi iç kavgalara sürüklemek için halen yurt dı
şındaki komünist örgütler tarafından.bastırılan 
ve çeşitli yollardan Türkiye'ye sokulan yayın
lar, komünist ülkelerde kurulmuş radyolar ta
rafından yürütülen keisif propaganda, yer altı 
örgütleri tarafından dağıtılmasına devam olu
nan kızıl ihtilâl bildirileri, açîk veya sinsi şe-
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kilde sürdürülen örgütlenme faaliyetleri, bütün 
vatanseverleri, bütün milliyetçileri uyarmaya 
yetecek ölçüdedir. 

Millî Güven Partisi olarak, endişemiz; ko
layca gaflet uykusuna dalmak istidadında olan
ların bulunabileceğidir (Komtünistlerin gerçek 
niyetlerine ve taktiklerine bir türlü doğru teş
his koyamayanların var olmasıdır. Komünizme 
karşı açık ve cesur mücadeleyi göze alamayan 
siyasî kuruluşlar bile vardır. Bizce daha tehli
keli olanı aşırı soldan gelen her rüzgâra, her 
telkine kolayca kapılıveren, solculuk heveslile
ri ve tavizcilerdir. 

Milletimiz, böyle bir gafletin, böyle yürek
siz veya tavizci bir tutumun vatanımıza zarar 
vereceğini bilmelidir. 

Bütün kuruluşları ile, Türk Devleti yıkıcı 
faaliyetlerin yeniden başkaldırmalarına engel 
olacak şekilde güçlendirilmelidir. 

Tekrar edelim ki, artık kaybedecek zama
nımız kalmamıştır. Milletimizi içten yıkmak is
teyenlere karşı yürütülecek mücadelede Türk 
millî eğitimine ve Türk öğretmenine düşen bü
yük ve şerefli göreve daima dikkati çekiyoruz. 
Türk öğretmeninin yetiştirmekte olduğu gele
cek kuşaklar memleketimizin kaderini tayin 
edecektir. 

Millî eğitimde, Atatürk devrinde olduğu gi
bi, yeniden milliyetçi ruh ve görüşe hâkim kıl
mak; enternasyonal komünizmin okullarımıza 
sızmasına engel olma'k zorundayız. Millî eği
timde, herhangi bir yabancı ideolojinin yayıl
ma aracı olmamalıdır. Kendisine emanet edilen 
kutsal görevi, yavrularımızın beyinlerine kızıl 
ihtilâl sloganlarını aşılamak için kullananların 
şerefli millî eğitim topluluğunda artık yeri 
yoktur. 

Dünün muallimi, bugünün öğretmeni, yarın
ki Türkiye'nin doğuşunda da en şerefli hizmet
lerden birini gören insan olacaktır. Bunu id
rak eden öğretmenin bütün dertleriyle yakın
dan ilgilenmemiz, onu huzura ve güvene kavuş
turmamız şarttır. 

Hükümetlerimiz bunu yaparken, üniversite
lerimizin ve eğitim camiamızın da, kızıl ideolo
ji simsarlarını kendi içinden söküp atmaları 
gerekir. Bu yapılmadıkça, hiçbir meselede çö
züm olmayacaktır. 

Yurt dışındaki öğrencilerimizin de enternas
yonal komünizmin saldırısından korunmasına 
ve devletler hukukunun sağladığı her türlü 
haktan yararlanılmasına şiddetle lüzum var
dır. 

Devlet, bütün kurumları ve kuruluşlanyle, 
bütün imkânlarıyie hürriyet düşmanı ideoloji
lere karşı fikir mücadelesini hızlandırmalıdır. 

Yüce milletimizi, tarih boyunca ayakta tu
tan millî ve manevî değerlerimizin sistemli bir 
şekilde yıkılmasına müsaade ve müsamaha edil
memelidir. 

Türkiyemiz gerek siyasî rejim, gere'k iktisa
dî sistem bakımından devamlı bir kaygı ve hu
zursuzluk içinde yaşamaktan artık kurtarılma
lıdır. 

«Demokratik rejim yaşayacak mı?ı» «Nor
mal düzene geçilecek mi?» «Normal düzene ge
çilince anarşinin yeniden başkaldırması önlene
bilecek mi?» «Tekrar 12 Mart öncesindeki du
ruma mı dönülecek?» ve bunlara benzer soru
lar, tereddütler artık zihinlerden sökülüp atıl
malıdır. 

Türk vatandaşı «Yarın ne olacak» endişesi 
içinde yaşamamalıdır. Bu hususta büyük gö
rev, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmek
tedir. 

Hedefi sağlam ve açık şekilde tespit etme
liyiz. Bu hedef üzerinde Devlet Başkanından 
başlayarak, Anayasanın, görev verdiği bütün 
kumiluşlar tam bir mutabakaıt içinde olmalı
yız. 

Üzerinde mutabık kalacağımız hedef, Millî 
Güven Partisince bellidir; hür demokratik re
jimi, Anayasanın belirttiği sağlam ve güveni
lir temeller üzerine oturtmak, hürriyet reji
minin yeniden 12 Mart öncesindeki anarşiye 
dönüşmesine engel olacak bütün tedbirleri al
mak, iktisadî ve sosyal gelişmemizi hür dü
zen içinde geliştİTmektir. 

Bu temel hedefe yönelirken, vatandaşın 
günlük hayatta çektiği ıstırapların asla unu
tulmamasını ve ihmal edilmemesini de önemle 
belirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, anarşiye karşı alı
nan hukukî tedbirleri, hak ve hürriyetlerin 
kısıtlanması tarzında yorumlamak ve bunları 
yurt içinde ve dışında Türkiye aleyhine istis
mar etmek isteyenler vardır. 

- 67 -
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ıBu yüce milleti sevenler, gerçekten hürri
yetçi olanlar, memleketi biran önce normal 
şartlara kavuşturacak tedbirlerin alınmasına 
yardımcı olmaları gerekir. Anarşi cilan yerde 
hürriyetten eser kalmaz. 

Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasının! 10 neu 
maddesinin 2 nci bendinde düşünce ve düşün
celeri açıklama hürriyetinin, görev ve sorum
luluklar yükleyeceği, bu hürriyetin kötüye kul
lanılmasının bâzı hallerde ceza müeyyidele
rine bağlanılmasının da, demokratik bir top
lum düzeninin, millî güvenliğin, ülke bütünlü
ğünün bir gereği olduğu açıkça yazılıdır. Bu 
'bakımdan «fikir suçu olmazı» diye »komünizm 
propagandasının serbest bırakılmasını veya 
anarşi kışkırtıcılığımın takipsiz ve cezasız kal
masını isteyenlerle beraber .olamayız 

Türkiye'nin.' huzur içinde, hürriyet içinde ya
şayan bir ülke olmasını içtenlikle isteyenle**, 
anarşiye son verecek bütün tedbirleri almak 
hususunda güçlerini biıleştirmelidirler. Hür
riyet savunuculuğu başka, Türkiye aleyhinde
ki haksız propagandalara alkış tutmak baş
ka şeydir. Herkesin neyi istediğini, açıkça or
taya koymasını bekliyoruz. Yuvarlak sözler
le, imalarla, üstü kapalı suçlamalarla ciddî 
politika yapılmaz. Böyle politikadan ne mem
lekete ne de demokratik rejim'e hayır gelmez. 

Değerli milletvekilleri, normal demoikraıtik 
düzenin eksiksiz ve arızasız .işleyeceği ortama 
biran evvel ulaşmak için yapılacak çalışmalar 
açısından, Milılî Güven Partisinin görüşlerini 
19(73 bütçe müzakereleri a<ra-sıın(da bir kere da
ha özelt olarak, açıkça Yüce Heyetinize arz et
mek istiyorum. 

1. Yıkıcı faaliyetleri tesirsiz hale getire
cek tedbirleri tamamlamak, Türkiye'yi anar
şiye ve uçuruma sürüklemek isteyenlere bir 
daha fırsat vermeyecek şartları hazırlamak 
gerekir. 

2. Anayasada ve kalkınma plânlarında 
öngörülen reformları ilmî esaslara ve millî 
bünyemize uygun şekilde, taklitçiliğe ve ideolo
jik saplantılara yer vermeden gerçe'kleştir-
ıneık gerekir. 

3. Hür ve dürüst seçimlerin zamanında 
yapılmasına sağlamak gerekir. 

(Seçimlerden sonrada yı'kııcı faaliyetlerin ye
niden 'başkaldırmasını istemeyenler, 'elbette bu 
görüşlerimizi paylaşacaklardır. 
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I Türk Devletini ve hür Cumhuriyetimizi ka
ramak için alınacak tedbirler, hürriyetleri yok 
edici tedbirler olmayacaktır. Tam ak&ine, hür
riyetleri yok etmek isteyen yıkıcı akımlara 
fırsat vermemek için tcdlbir alınması söz ko
nusudur. 

Hedef, son bağımsız Tür'k Devletini parça
lamak ve içteni yıkmak isteyenlere karşı Dev
letimizi korumak olacaktır. Hükümet, iktisadî 

I ve sosyal konularda programımda vadettiği 
başlıca kanun tasarılarını hazırlamış, Bakan
lar Kurulunda inceleyerek T. B. M. M. sı'ne 
sunulmuştur. Parlâmentonun da tam bir so
rumluluk duygusuyle, kendisime düşen göre-

I vi yerine getirmıesi tabiîdir. Millet Meclisi se-
I çimlerinin em geç belli bir tarihte yapılması 

nasıl Anayasa emri ise, seçimlerden önce, anar-
I " siyi önleyici kanun değişiklikleriyle reform 
I kanunlarının çıkarılması da, aklın ve sağdu-
I yunun gereğidir. Bu işler mutlaka secimler-
I den önce tamamlammallıdır. Seçimlerden son-
I ra, 1İ2 Mart öne esindeki anarşik duruma tek

rar dönmek söz konusu olmamalıdır. 
T. B. M. M. nin çoğunluğunun bu temel 

fikirde birleşeceğine inancımız büyüktür. 
i Elbette çeşitli kanunlar hakkmkia siyasî 

partilerin değişik görüşleri olacaktır. Bu gö-
I rüşlerini, Anayasa sınırları ve demokratik ku-
I rallar içinde, elbette savunacaklardır. Pai'lâ-
I menter demokrasilerde değişik görüşlerin sa-
I vunulması, gereklerin aydınlanmasına ve en 
I doğru yolun bulunmasına yardım eder. 
I Ancak hiçbir siyasî parti kendi görüşünü 
I zorla kabul ettirmek ve kendi görüşü ıkabul 
I edilmedi diye Türkiye Büyük Millet Meclisimi 
I ve onun kanumlaştırdığı metinleri karala-
I mak, tezyif etmek ha/kkıma sahip değildir. 
I Bir defa daha belirtelim ki, Melen Hükü-
I meti, Programında taahhüdettiği tasarıları, 
I öaellikl'e reform tasarılarının tamamen mec

lislere sunmuş bulunmaktadır. Hükümetin ve 
I oneclislerin bu ikonularda yeterince şçalışma^ 
I dığn ve gecem ayların boşa harcandığı iddia-
I lan tamamen gerçek dışıdır. Önemli kanun 
I tasarılarının alelacele, ciddî inceleme: ve ha

zırlık yapılmadan, teknik ve siyasî seviyede 
yeterince incelemeden mıeelislere sunulması 

I mümkün değildir. Me'clislerin de dikkatli bir 
inceleme yapması memleket yararınadır ve ih-

I malî mümkün olmayan bir görevdir. 

6 8 — 



M. Meclisi B : 59 16 . 2 . 1973 O : 2 

İddialarmu aksine olarak, gıon yıl içinde bir 
çok önemli kanun tasandan her iki Meclisten 
geçerek yürürlüğe girmiştir. 

Toprak Reformu öntedbi'rler kanun tasarı
sı, ilk şekliyle arz ettiği sakıncalar bertaraf 
edilerek kanunlaşmış ve bir Toprak Reformu 
Müsteşarlığı kuralarak reformun hazırlıkla
rına başilanmıştır. Asıl reform tasarıısiı da ko
misyonlarda süraıtle görüşülmektedir. 

Petrolle ilgili reform tasamı Millet Mec
lisinde kabul edilmiş ve Yüce Senatoya veril
miştir. 

Diğ'er reform tasarılannm da birbiri ar
dından kanunlaşacağına şüphe etmiyoruz. 

Yeter ki, kendi sosyalist •eyilimli düzen de
ğişikliği görüşlerini, millete kabul ettireme
yenler, memleket yaranna çıkankıı her ka
nunu «Yozlaştıı» diye karalamaktan vazgeçsin-
ler. 

Islahat yapmaktan maksat geriye gitmek 
değil, daha ileri hedeflere ulaşmaktır. Mem
lekette huzur yerine huzursuzluk, refah ye
rine darlık, adalet yerine dalha fazla adalet
sizlik yaratacak oilan hatalı görüşleri değil, 
huzur, güven, refâlh ve adalet sağlayacak, mil
lî (bünyemize ve ilmî gerçeklere aykırı düşme
yen tedbirleri bütün' gücümüzle destekleyece
ğ i -

Biz inanıyoruz ki, . refaha giden yol, sınıf 
kavgasından, sol laşkırtmaeılığıntdan, hür te
şebbüs düşmanlığından, geçmez. 

Düzen yıkma edebiyatı, her türlü zorbalık 
usulleri, ortaya sadece bir zaliml'ej ve yeni 
imtiyazlılar zümresi çıkarır. Her vatandaşa 
insanca yaşamak imkânı sağlayacak bir millî 
refah seviyesi, ancak ıslahatçı, hürriyetçi, 
demokratik usullerle gerçekleşebilir. 

Hür teşebbüsüm yok olduğu, Devletin tek 
patron haline geldiği ülkelerde, siyasî hür
riyetlerin de, kişi hürriyetlerinin de ortadan 
kalktığını bitiyoruz. 

iSosyalist bir baskı düzenine geçmiş ülke
lerde, insanlann mutlu olmadıığmı da biliyo
ruz. 

ıSonunda, bir avuç imftiyazlı idareci em
rinde herkesin ezileceği bir düzen isteni'iyo-
ruz. 

Tjpkı bunun, gi'bİ, ölçüsüz ihtişam ve deb
debe ile, ölçüsüz darlıkların Türkiye'de yanya-
na devam etmesini de istemiyoruz. 

•Türkiye'nin fakirlik, yoksulluk derdinden 
(kurtulmasını istiyoruz. 

Bütün yurtdaşlann sosyal adaletten ve gü
venlikten yararlandığı, herkesin eğitim imkâ
nına kavuştuğu, hürriyetlerle iktisadî refa
hın ve içtimaî adaletin birlikte gerçekleştiği 
'bir Türkiye istiyoruz. Esasen, iktisadî ve içti
maî adaletin, ancak hür ve demokratik rejim-
l'e idare edilen bir ülkede gerçekleşebileceğine 
inanıyoruz. 

Millî Güven Partisi, komünizm tehlikesini 
de faikirliği ve yoksulluğu da Türkiye'den sö
küp atmak isteyenlerin partisidir. 

Hür demokratik rejim ve sosyal adalet 
içinde kalkınma Millî Güven Partisinin paro-
lasıdır,, 

1973 bütçe yılına girerken içinde bulundu
ğumuz siyasî şartları ve başlıca mrJİ'll- hedef
lerimizi1, özet halinde sunmaya çalıktım. 

Memleketimizin içinde bulunduğu ekono
mik şart lan ve 1973 bütçesinin gelir ve gider 
rakamları ile ilgili görüşlerimizi, Millî Güven 
Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Mehmet Ne
bi! Oktay arkadaşım arz edecektir. 

Şahsım ve grufbum adına Yüce Heyetiniz:!1 se-
•lâmlar, 1973 yılı Bütçesinin Türk milleti için 
hayırlı olmasını dilerim, saygıılarımla. 

(G. P. sıralanndan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Nebii Oktay, buyuran. 
Arkadaşımızın konuşması 40 dakika devam etti, 
siz konuşmanızı en çok 1 saat, 50 dakikada bi
tirmelisiniz. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NE-
B|ÎL OEJTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

1973 malî yılı Bütçesi münasebetiyle Mil
lî Grüvıen Particinin ekonomik ve sosyal alan
lardaki! görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 

gözlerime, bütçe müzakerelerinin milleti
mize başarılar getirmesi dileğiyle başlıyorum. 
TenikMerimizi, uyanlanmızıı vıe değişik alan
lardaki görüşlerimizi her zaman olduğu gibi 
tam bir açıklıkla memleketçi ve milliyetçi bir 
görüşle yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım hem Hükümete güven 
oyu vereceksin, hem Hükümette etk&eriyeti teş
kil edeceksin, bundan ötesi 12 Mart'tan öncesi 
anarşik ontamin Hükümeti olacaksın, ondan 
sonra kürsüye çıkıp, olumlu da olsa, bugün-
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ıkü Hükümetin her icraatını karalayacak ve 
mazideki bütün kusurları partile rüştü hükü
metlere yükleyeceksin. 

İsrafı, pahalılığı, idare çarkındaki aksak
lıkları ve Türkiye'de bugün için aksayan ne 
varsa hepsinin sebebini 12 Mart'taıı sonraki 
hükümetlere yükleyeceksin. 

Sahibinıe hiçlbir şey kazandırması mümkün 
olmayan mantık ve insaf ölçülerine sığmayan 
böyle bir tenkit anlayışının içinde olmayaca
ğız. 

Pa »'timizden bahsedildiği için şu hususu za
rurî olarak belirtmek zorundayım. Partimiz, 
hiçbir zaman Sayın Başbakanını sıfatı arkası
na sığınarak öteden beri alışılagelmiş küçük 
politika hesaplarının içine girmemiş ve böyle 
bir lüzumu hiçbir zaman hissetmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın A. P. sözcüsü
nün bizden evvelki konuşmasına zaruret ola
rak bu cevalbı arz ettikten sonra, Millî Gü
ven Partisinin 1973 malî yılı Bütçe tasarısı 
üzerindeki görüşlerime devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 malî yılı Bütçesi, Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Plânının başlangıç yılım teşkil et
mektedir. Bu sebepledir ki, içinde bulunduğu
muz yılın ve önümüze açılan yeni dönemin so
runlarına isalbetli teşhis koyabilmek, görüş
mekte olduğumuz bütçenin başarı oranını tes
pit edeibilmek için geçen on yulın sonuçlanma 
göz atmakta fayda vardır. 

Görüşmekte olduğumuz bütçenin ve bun
dan sonraki yılkımla düzenlenecek bütçele
rin başarı derecesi, bundan evvelki yılların ge
tirdiklerini ve getirmıediklermi objektif ölçü
lerle değerlendirmeye ve karşılayabil meye bağ
lıdır. 

Geçen on yıllın hiçbir alanda başarılı geliş
meler getirmediğini iddia etmek, elbeıtteki in
saf ölçüleri ile bağdaşır memleketçi bir tutum 
değildir. 

Değişik alanlarda vermeye çalışacağımız 
rakamlar; bir çok dallarda, küçümsenmeyecek 
olumlu sonuçlara ulaşıldığını, bâzı dallarda 
ise; hedefe ulaştımcı önemli atılımlara ilıtiyaç 
gösteren aksaklıkların ve noksanluklann mev
cut bulunduğunu gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânların, % 7 

olarak öngördüğü gayrisâfi millî hâsıla artı-
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•şı hedefi; yerli ve yabancı bir çok uzmanların 
'mübalâğalı ve erişilmez yöndeki telhislerine 
rağmen, % 7 civarında gerçekleşmiştir. 

Geride bıraktığımıız 10 yıl içinde, Türkiye-
nin millî geliri sabit fiyatlarla iki katına çık
mıştır. 

Geçim seviyesi yüksek olmayan gelişme 
halindeki ülkelerde, yatırımların millî gelir 
içindeki payını yükseltmek kolay bir iş olma
masına rağmen; toplam yatırımların millî ge
lir içindeki payı 10 yılda % 15'ten % 21'e yük
selmiştir. 

İSanayi gelirlerinin, gayrisâfi yurt-içi mil
lî nasıla içindeki payı devamlı bir artış kay
detmiş ; örneğin 1960 - 1964 arası 10 milyar 522 
milyon lira olan sanayi gelirleri, 1970 yılın
da 18 milyar 187 milyon liraya ulaşmıştır. 

ISon 10 yılda son derece önemli 46 kalem 
yeni sanayi malının üretimine başlanmış, yatı
rım malları ve ara malıları üreten sanayiin nis
pî önemi antmıştır. 

Çok kısa bir süre önce çimento, dokuma, 
cam gibi maddeleri ve daha sayısız sanayi ma
lını ithale mecîbur olan Türkiye, şu anda pek 
çok sanayi mamulünü yurt içinde yapmak ve 
bunlardan bir çoğunu yıldan yıla artan öl
çülerle ihraç olanaklarına kavuşmuştur. 

İmalât sanayii yatırımlarının, toplam yatı
rımlar içindeki payı Birinci Plân döneminde 
% .19,6, İkinci Plân döneminde % 26'ya yük
selmiştir. Plânlı dönemde İmalât sanayii üre-
(timinclıe ortalama % 9 dolaylarında bir artış 
sağlanmıştır. 

Tüketim mallarının imalât sanayii içindeki 
payı 1962'de % 62,3'ten, 1972'de % 46/6'ya düş
müş, yatırım mallarııııda önemıli bir değişiklik 
olmamakla beraber ara mallarının payı; 1962'de 
% 27,8 iken 1972'de % 39,4 çıkmıştır. 

Birinci ve İkinci plânların tüketim malla
rındaki üretim tahminleri ve gerçekleşmeleri; 
.genellikle et, süt ve bitkisel yağ sanayinde iş
leme ve pazarlamadaki yetersizlikler, tüketim 
alışkanlıkları, eğitim noksanlıkları, depola
ma, taşıma ve muhafaza ile ilgili teste kifa
yetsizlikleri nedeniyle plân hedeflerinin altın
da kalmış; buna karşılık, çay ve yem sanayiin
de her iki plânda da hedefler aşılmış,, şeker 
sanayiinde ise, Birinci Plânda öngörülenin 
çok üstünde, İkinci Plânda ise, hedefin geri
sinde kalmıştır. 
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Gıda sanayiinde 1971 fiyaitlariyle, Birinci 
Plân döneminde 1 milyar 797 milyon, İkinci 
Plân döneminde ise, 2 milyar 761 milyon lira
lık yatırım yapılmıştır. 

Plânlı dönemde onman ürünleri işleme sa
nayiindeki üretim yılda ortalama % 7,7 ora
lımda bir gelişme göstermiş; Birinci Plânda 
% 6,5 İkinci Plânda ise, % 8,2 olarak öngörü
len yıllık ortalama artış % 7,2 ve % 8,3 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Plânlı dönemde, kimya sanayii hızla geliş
miş; 1963 yılında bu sektör yatırımları, top
lam imalâıt sanayiinin % 6,6'sını teşkil ederken, 
bu oran, plânlı dönemde % 15 - 20 arasında 
değişen nispetlere ulaşmıştır. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bunların hep
sini siz yaptınız öyle mi ? 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Bunları biz 
yapmadık ama yapmadıklarımızı da idrak ede
biliyoruz. 

(KASIM ÖNADIM (Bursa) — Van'lı Ferid 
mi yaptı onların hepsini yoksa ? 

MÎLLÎ GÜVEN PARTÎSÎ GRUBU ADINA 
M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Petrol ürün
leri plânlı dönemde yılda ortalama % 13,9 nis
petinde artmış; 1962 yılında 500 bin ton. olan 
rafineri kapasitesi 1972 yılında 14,2 milyon to
na yükselmiştir. 

1964 yılında 2 milyon 900 bin ton olan çimen
to üretimi, 1970'de 8 milyon 850 bin tona yük
selmiş ; ihtiyaç fazlası olan 1 milyon ton çimen
tonun ihracı plânlanmıştır. 

Sanayiin başlıca girdisini oluşturan demir -
çelik sektöründe de önemli gelişmeler olmuştur. 
Plânlı dönemde ham demir üretimi 7,4 kat, ham 
çelik üretimi 7,5 kat artmıştır. Demir, çelik ni
haî ürünlerinin aynı dönemdeki artışı 5 kat ol
muştur. Ancak, bu gelişmeler ihtiyaca yetme
miş, artan talepler devamlı ithalât ile karşılana-
bilmiştir. 

Elektrik ve makine gereçleri üretimi, Birinci 
Plân. döneminde yılda ortalama % 10,8, İkinci 
Plân döneminde ise, '% 22,5 oranında artmıştır. 
Dayanaklı tüketim malları üretimi; yavaş, fa
kat kararlı bir artış göstermiş; ölçme ve kont
rol cihazları üretimi tahminlerin üstünde ger
çekleşmiş ; ancak bu gerçekleşmeye rağmen yurt 
İÇİ talebin tamamı karşılanamamıştır. 

Birtakım tedbirler alınmakla beraber, yurt 

içi taşıt ihtiyacını karşılamak üzere kurulan çok 
sayıda montaj firması optimum kapasiteden 
uzak kalmış üretimleri genellikle normalin al
tında olmuştur. 

Üçüncü Plân dönemine girerken bu sanayi
deki en mühim sorun, çok sayıda firmanın oto-
mativ sanayii için küçük sayılacak tesislere sa-
hibolması ve kapasitelerin tam olarak karşıla-
namamasıdır. 

Birinci Plân dönemi sonunda imalâtına baş
lanan binek arabası üretiminin 1972 yılı sonun
da plân hedefini aşacağı tahmin edilmektedir. 

Elektrik enerjisi üretiminin artış hızı plânlı 
dönemde % 12 civarında olmuş; plân hedefi 
% 95 civarında gerçekleşebilmiştir. 

Turist sayısı ve turizm gelirlerinin artış hız
ları dünyadaki ortalama gelişme hızlarından 
fazla olmasına rağmen; bu sahadaki artışlar 
plân hedeflerinin altında kalmıştır. 

Türkiye'ye gelen yabancıların sayısı Birinci 
Plân döneminde yılda ortalama % 23,7, İkinci 
Plânın ilk dört yılında ortalama % 12,7 artmış, 
1971'de 926 bin kişiye ulaşan turist sayısı, tu
rizm gelirlerini 63 milyon dolara yükseltmiş
tir. 

Toprak reformu uygulamasından sonra daha 
da büyük önem kazanacak olan arazi kadastro
laması faaliyetleri, plânlı dönemde önemli bir 
gelişme gösterememiş; gerçekleşmeler plân he-
deferinin çok altında kalmıştır. 

Nitekim kırsal alanlarda kadastrosunun ya
pılması gerekli 410 bin kilometre karelik arazi
nin, yalnızca 179 bin 500 kilometre karesi kadast
rolanabilmiş, gerçekleşme % 35,8 civarında kal
mıştır. 

Toprak Reformunun başarı şartlarından baş-
lıcası olan bu konuya, Üçüncü Plân dönemin
de daha gerekçi bir açıdan bakılacağına ve tan
zim edilecek bütçelerde bu konunun gerekli 
önemi bulacağına inanmak isteriz. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri 
olan içme suyu hizmetlerinde, dengeli bir şekil
de olmamasına rağmen önemli gelişmeler olmuş
tur. 

Birinci Plân döneminde 9 760, İkinci Plân 
döneminde ise, 19 694 köye içme suyu getirilmiş; 
özellikle İkinci Plân döneminde, plân hedefi 
% 58 oranında aşılmıştır. 

Birinci Plân döneminde köy nüfusunun % 
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14,96'ısma, Ukimc'i Plân Dönettninde ise, köy nü
fusunun %30,ı2 sine içime suyu sağlanmıştır. 

Plânlı Dönemde mal ve üretim artışlarının 
gerektirdiği sayı ve nitelikte insan gücü yetiş
tirilmesi için belirlenen hedeflere dengeli ola
rak ulaşılması, çok önemli sektörlerde yetişmiş 
inlsan gücü darlığı çekilirken^ bâzı sektörlerde 
gereksiz yığılmalar olmuş, insan gücünün böl
geler arası dağılımı ve yerinde kullanımı sağ
lanamamıştır. 

Özelikle insan gücünün yetiştirilmesinde en 
önelmli unsur olan öğretmenleri, sayı ve nitelik 
bakımından ihtiyaçlara cevap verir hale getir
mek mümikün olmamıştır. 

Eğitim sisteminde temelden başlayan dü
zensizlikler, memleketin ihtiyacı olan insan 
gücünü yetiştirmeyi siağlayamamış, yüksek öğ
renimde gereksiz yığılmalara sebebiyet vermiş
tir. 

Yoğunlaşan çabalara rağmen, ders araç ve 
gereçlerinde mevcut olan yetersizlikler gideri
lememiş tlir. 

İlköğretimde, İkinci Plân Dönemi sonunda 
;% 100 olacağı tespit edilen okullaşma oranı ger-
çekleşemeimiış, riisbet; % 84 civarında kalmıştır. 

Yatılı bölge okullarındaki öğrenci sayısının 
1972 dıe 30 bine çıkarılması ve 85 okulun yapıl
ması öngörülmüş ilken; gerçekleşme, öğrenci 
sayısı olarak 19 755, okul sayısı olarak da 51'de 
kalmıştır. 

Plânlı Dönemde, okul açma politikası bakı
mından düzenli bir sistem uygulanamamış; prog
ram dışı açılan bâzı okullarda atıl kapasite 
yaratılmasına seıbelbiyet verilmiştir. 

Sağlık alanında dikkati çeken ciddî aksak
lıklar olmuştur. Plânlı dönemde yatak ve dok
tor sayısının yurt içinde dengeli dağılımı sağ
lanamamış; fizikî yatırım ve insan gücü bakı
mından plân hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 

iS'ağhk hizmetlerinin gelişmesinde, özellikle 
geri kalmış illerde karşılaşılan güçlükler büyük 
'bir sorun olarak devam etmektedir. 

•Nüfusu 100 binin üstündeki yerleşme birim
lerinde bir hekime ortalama 600 kişi düşerken, 
nüfusu 10 binin altında olan yerleşme birimle
rinde, nüfus toplam olarak ele alındığında, he
kim başına 23 bin kişi düşmekte ve İkinci Plân 
dönemi sonunda sağlık alanındaki bu hayati so
runlar çözüm bekleyen meseleler olarak dik
kat çekmeye devam etmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
'Son 10 yılın bâzı sahalardaki gelişmelerini 

böylece özetledikten sonra, geçen yıla nazaran 
1972 yılında vukua gelmiş bâzı olumlu geliş
melerinden de bahsetmeyi ölçülü tenkit anlayı
şımızın bir gereği sayarız. 

1972 yılında saibit sermaye yatırım harca
maları bakımından bir yıl evveline nazaran önem
li artışlar olmuştur. 1971 yılında sabit sermaye 
yatırım harcamaları câri fiyatlarla 32,2 milyar tu
tarındadır. 

1972 yılında yapılan tahminler bu mikta
rın küçümsenmeyecek bir artışla 1973 yılında 
42 milyar 250 milyon liraya yükseleceğini 
göstermektedir. 

Bundan önceki hükümlerin bâzı hatalı 
kararları yüzünden plân hedeflerinin! gerisinde 
kalan ve 1971 yılında gelişme hızı % 4,3'e ka
dar düşen inşaat sektöründeki duraklama alı
nan bâzı isabetli tedbirlerle giderilmig 1972 yı
lında bu sektöre % 18,5 civarında bir gelişme 
hızı sağlanmıştır. 

1972 yılının Ocak - Ekim döneminde ihracaat, 
geçen yılın aynı dönemine göre % : 46,2 ora
nında artış göstererek 453,1 milyon Dolardan 
662,6 milyon Dolara yükselmiştir. 

Bu artışın 106,2 milyon doları geleneksel ih
raç ürünleri olan pamuk, tütün, fmdjk ve ku
ru üzüm ihracaatmdan sağlanmış, 103!3 milyon 
dolarlık artış ise, diğer kalemlerden! ve özel
likle sianayl ürünleri ihracaatından elde edil
miştir. 

1972 yılı ihracaatmm 1971 yılı gergekleşme-
ısine göre % 24,2 oranında, 1972 yılı program 
hedefine göre % 21,7 oranında artış göstererek 
840 milyon'Dolar dolayında gerçekleşeceği tah
min olunmaktadır. İhracaat gelirlerimizde açık
ça görülen bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle 
karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

1972 yılı Ocak - Ekim dönemi itfajüâtı, ge
çen yılın aynı dönemine göre % 26,1 |oranmda 
artarak 984,1 milyon dolardan 1 milyair 21 mil
yon 100 bin dolara yükselmiştir. 

1972 yılındaki bu gelişmelerle yıl sonunda 
ithalâtın, 1971 gerçekleşmesine göre,; % 24,7 
oranında, 1972 Program hedeflerine jg"öre ise 
% 12,3 oranında bir fazlalık göstererejk 1 mil
yar 460 mûlyon Dolar civarında gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 
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İthalâttaki bu artış, daha ziyade yatırım 
mallanyle ara mallan ithalâtında görülmeikte, 

» tüketim mallan ithalâtında 1972 yılında % 23,1 
oranında bir düşüş olması beklenmektedir. 

Yatırımları hızlandırmak, ham madde darlı
ğını g'idiermteik, sınaî üretimi ar'tırıp bu alanda 
plân hedefine ulaşabilmek, bâzı alanlarda kara
borsayı önleyecek şekilde mal arzım artırmak 
ıgjiibi amaçlarla, döviz rezervinin sağladığı iım-
ıkânlardan yararlanılarak ithalâta hız yerilme-
iSinde zaruret görülmüştür. 

Ancak hemen belirtelim ki ; bu büyük itha
lat rakamları içinde tüketim malları ithalatı 
!% 5'i geçmemekte, geri kalan kısım, yani itha
latın % 95'i yeni yatırımlar için gerekli yatı
rım mallarının veya sanayide kullanılan ham
maddelerin sağlanması için yapılmış bulunmak
tadır. Bu dağılım, yurdumuzun ekonomik ge
lişmesi yönünden memnuniyet verici bir dağı
lımdır. 

1972 yılı Ocak - Ekim döneminde yurda gön
derilen işçi gelirleri geçen yılın aynı dönemine 
göre, |% 58,8 oranında artış ile 389,3 milyon 
dolardan 610,3 milyon dolara çıkmıştır, işçi ge
lirlerinin yıl sonunda 700 milyon dolar civa
rında gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Bu gerçekleşme 1971 yılma göre, '% 48,5 
oranında bir artışın ifadesidir ki, neticeden 
memnuniyet duymamak mümkün değildir. 

Dış seyehat ve Turizm gelirleri bakımından 
1972 yılında olumlu gelişmeler olmuş; Ocak -
Ağustos döneminde 26,3 milyon dolarlık geliş
me sağlanmıştır. 

1972 yılı sonunda dış seyehat ve turizm den 
net 31 milyon dolarlık gelir sağlanacağı tah
min edilmektedir. 

1971 yılı Ocak - Ağustos dönemi turizm ge
lirlerinin 10,3 milyon dolar olduğu dikkate alın
dığında % 47,6 oranında bir artışı ifade eden 
1972 rakamlarının küçümsenmeyecek bir artış 
olduğunu kabul etmek gerekir. 

1972 yılında ortak pazar üyesi ülkelere ya
pılan ihracaatta da önemli gelişmeler olmuştur. 
1972 yılı Ocak - Eylül dönemindeki artış oranı, 
1971 yılının aynı dönemine nazaran % 59,9 dur. 

Mutlak değerlerle 1972 Ocak - Eylül döne
minde yapılan toplam ihracaatta görülen 187,6 
milyon dolarlık artışın 80,2 milyon doları Av
rupa Ekonomik Topluluğuna üye olan ülkele-
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re yapılan ihracaattan, 107,4 milyon doları da 
AET dışında kalan ülkelere yapılan ihracaat
tan elde edilmiştir. 

1971 yılı toplam kamu gelirleri, 1970 yılma 
göre '% 29 oranında artarak 51 milyar 718 mil
yon liraya ulaşmıştır. 

1972 yılında kamu gelirlerinin, bir yıl evve
line nazaran % 9,9 oranında artması beklen
mektedir. 

1972 ve 1973 yıllarına baktığımız zaman, 
Türk ekonomisinin tümü bakımından bizi ümit
li kılacak bâzı sebeplerin mevcut olduğuna ina
nıyoruz. 

1972 yılında Türkiye dış ödeme dengesi ba
kımından yakın tarihlere kadar görülmemiş bir 
ferahlığa ulaşmış, faiz yükünden kurtulmak 
için uluslararası para fonuna olan borcunu va
desinden önce ödemek imkânını bulmuştur. Va
desinden evvel yapılan bu ödemelere rağmen, 
sermaye hareketleri kaleminde lehte bir bakiye 
görülmesini memnuniyet verici bir gelişme ola
rak kabul ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Son 10 yılda, çeşitli sektörlerde husule gel

miş küçümsenmeyecek gelişmelere rağmen, bu 
gelişmelerin bütün yurt düzeyine dengeli bir 
şekilde yayıldığı söylenemez. 

özellikle doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerimizle, Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu-
muzun bâzı il ve ilçelerinde, hizmetlerin bu 
dengesiz dağılımı inkârı mümkün olmayan bir 
gerçektir. 

Alınmış birtakım tedbirlerin yetersizliği se
bebiyle, her alanda kendisini açıkça gösteren 
dengesizlikler giderilememiştir. 

Yurdumuzda halen yeterli içme suyu bulun
mayan 22 bin dolaylanndaki kırsal yerleşme 
ünitesinin çok büyük bir çoğunluğu bu bölge
lerdedir. 1970 rakamlarına göre, tamamen su
suz ünite sayısı 5477 dir. 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerimizin bir çok illerinde köy yollarının ger
çekleşme oranı % 20 eivarında kalmıştır. 

Türkiyemizdeki elektrikli köy sayısı 1971 
yılı sonu itibanyle 3256 iken, Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerimizdeki köylerin sade
ce 270'i elektriğe kavuşturulabilmiştir. 

Okullaşmada Türkiye ortalaması % 84 ol
masına rağmen, gelişmemiş yörelerimizdeki il-

73 — 



M. Meclisi B : 59 10 . 2 . 197:1 0 : 2 

İçlimizin çoğunda bu ortalama, % 50 civarında 
seyretmektedir. 

1970 rakamlarına göre Türkiye'de fert ba
şına düşen gayrisâfi millî hâsıla 4136 liraya 
yükselmiş olmasına rağmen; bu yörelerimizde 
yaşamakta olan yurttaşlarımızın gelirlerine bu 
yükselişi intikal ettirmek mümkün olamamış
tır. 

Hacettepe üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti
tüsünün, yakın zamanda yapmış olduğu bir in
celemeye göre, Doğu Anadoluda yaşayan yurt
taşlarımızın % 75 nin geliri 125 liranın altın
dadır. 

1972 yılında bile, bâzı ilçeleriyle ulaşım im
kânı bulunmayTînP illerimizin mevcut bulunuşu 
düşündürücü bir problem olarak devam etmek
tedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
ifade edildiği gibi, insan gücünün bölgeler ara
sı dağılımında da büyük dengesizlikler vardır. 

1970 yılında toplam, ülke nüfusunun % 17,2' 
nİn yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir illerin
de toplam tıp doktorlarının %65,8'i ve toplam 
yardımcı sağlık elemanlarının % 34,1 Mi çalış
makta; sosyalizasyon hizmetlerine rağmen, top
lam nüfusun % 8,9'aıun yaşadığı 11 Doğu ve 
Güney Doğu ilinde ise, toplam doktorların sa
dece % 2,2'si mevcut bulunmaktadır. 

1971 yılı sonun'da sosyalleştirme bölgelerin
de mevcut uzman ve pratiisyen hekim kadrola
rının % 65i hemşire kadrolarının % 71'i sağ
lık memuru kadrolarının % 26'sı, ebe kadroları
nın % 35 i boş bulunmaktadır. 

İİ970 yılı istatistiklerine dayanan resmî ra
kamlara göre, kredi dağılımı da dengeli ve 
adaletli olmaktan uzaktır. 

Örneğin; toplam kredilerin % 26'sı Marma
ra .bölgesine dağılırken; bu rakam, Kuzey Do
ğu Anadıolu Bölgesinde % 1,2, Güney Doğu 
Anadolu bölgesinde % 2,4, ve Doğu Anadolu 
Bölgesinde ise, % 1,4 tür. İstatistik! ra
kamlarla her alanda tespiti mümkün olan 
bu dengesizliğe kesin bir çözüm yolu 
bulmakta zaruret vardır. Bu zaruret her 
şeyden evvel Türk Milletinin bütün fertlerini; 
kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez 
bir bütün kabul eden ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lanması amacını şart koşan Anayasamızın da 
gereğidir. 

Hemen ifade edelim ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında, bu çok önemli soruna, 
bunidan evvelki plânlardan çok daha fazla ağır
lık verilmiş, memnuniyet verici tedbirler öngö
rülmüştür. 

'Sanayiin, geri kalmış yörelerimize yönel
tilmesi hususunda Üçüncü Beş Yıllık Kalkın 
ma Plânında alınmış bulunan ve büyük bir ye
mlik arzedeıiı tedbirleri memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

Yurt bütünlüğünü ilgilendiren ve sosyal 
adaletin de bir gereği olan bu konuda, küçüm
senmeyecek hassasiyet göstermiş bulunan sa
yın Melen Hükümetine teşekkür etmeyi vazife 
sayarken; plân ve programlara intikâl etmiş 
olan bu olumlu tedbirlerin bütçelerde de kar
şılık bulmasını ve kısa sürede tatbikat safhası
na konmasını temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Artan hayat pahalılığı, ciddî ve etkili ted
birlere ihtiyaç gösteren bir problem olarak 
ağırlığını ve vatandaş üzerindeki tazyikini de
vam ettirmektedir. II nci Plân Döneminde 
ekonomik ve sosyal alandaki hızlı şehirleşme 
ve sanayileşmeye paralel olarak, ücretliler sa-. 
yısmın büyümesi, dışa dönük işçi hareketleri
nin yoğunlaşması, Personel Kanununun yarat
tığı para aralıdaki fazlalık, kamunun ek finans
man ihtiyacını karşılatmak için Merkez Bankası 
'kaynaklarına başvurulmak zorunluğunda kalın
ması, işçi dövizlerindeki artışlar, 970 devalüas
yonunun ithâl girdileri fiyatlarına yaptığı et
kiler, piyasa ve pazarlama düzeninde ; devam 
eden bozukluklar, hayat pahalılığının; özellikle 
1970 yılından sonra hızlanması sonucunu doğur
muştur. 

1970 devalüasyonuna gelinceye kadar, Türk 
parasının değeri büyük ölçüde istikrarını koru
muş; daha doğrusu yıllık değer düşmesi or
talaması, gelişen bir ekonomide, fazla yadır
ganmayacak ölçüler içinde kalabilmiştir. 

1970 den sonradır ki ; hızlı fiyat artışları, 
endişe verici ve üzeninde ciddiyetle durulması 
gereken, enflâsyoncu bir nitelik kapanmıştır. 

Knflâsyonla ve hayat pahalılığı ile mücade
le bugün nıiletce karşı karşıya bulunduğumuz 
başlıca ekonomik ve sosyal sorunlardan biridir. 

— 74 — 
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Enflâsyon, kaynakların iktisadî bakımdan 
•en faydalı alanlar yerine spekülatif alanlara 
kayması sonucunu doğurur. Enflâsyonun sosyal 
açıdan da büyük zararları vardır: Gelir dağılı
mını düşük gelir grupları aleyhine etkiler ve 
adaletsizliği artırır. Ayrıca, hızla gelişmekte 
olan ihracatımızın da, devamlı ve hızlı iç fiyat 
artışlarından zarar göreceği meydandadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Küçük bir azınlığın dışında, çok büyük bir 

vatandaş kitlesini yakından ilgilendiren hayat 
pahalılığı ile mücadelede; istikrar sağlayıcı bir
takım tedbirlere, âcil ve müessir tedbirlere gi
dilmesinde mutlak zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri, Millî Güven Partisi 
olarak istikrar tedbirlerinin lüzumuna inanı
yoruz. Ancak, bu istikrar tedbirlerini alırken, 
Ihayat pahalılığı ile mücadele ederken; bu mü
cadele yükünün Türk köylüsü ve çiftçisinin sır
tına yüklenmemesi gerektiğine de, aynı içten
likle inanıyoruz. 

Türkiye'de en ağır hayat şartları içinde ya
şantılarını sürdürmeye çalışan, yıllardır çeşit
li prolblemleri yeterince halledilemeyen Türk 
çitfçi ve köylüsünün, ilgiye ve korunmaya en faz
la muhtaç bir zümre olduğunu düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Zaman zaman iklim şartlarının da darbesini 
yiyen, bu yıl memleketin çeşitli bölgelerinde 
-kötü hava şartlarından zarar görmüş olan köy
lü ve çiftçi yurttaşlarımızın ezilmemesi için, 
ziraî ürünlere uygulanan fiyat politikasında 
artan maliyetlerin hesaha katılmasını zarurî gö
rüyoruz. 

Ziraî mahsul fiyatları değer fiyatlardaki ar
tışa uydurulmaz, köylünün aldığı pahalılaşırken, 
mahsulünün fiyatı hemen hem'en yerinde sayar
sa, köylü ve çiftçimizin bundan göreceği büyük 
zarar yanında tarım üretiminin düşmesi tehlike
si de başgösterir. 

Millî Güven Partisi Grubu olarak, buğday 
ve pancar üreticilerinin dertlerine 1973 yılında 
mutlaka çare bulunmasını ve yapılacak fiyat 
tespitlerinde, artan maliyetlerin gözönünde tu
tulmasını zarurî görüyoruz. 

Tütünde bu yıl doların 13 lira yerine 14 
lira olarak hesaplanmasına karar vermekle, 
Melen Hükümeti çok isaibetli bir adım atmıştır. 
Köylü ve çiftçi aleyhine yıllardan beri işleyen 
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bir duruma hu suretle çare bulunmaya baş
lanmıştır. Yeni mahsul ile birlikte diğer ihraç 
malı ziraî ürünlere de eşit bir dolar kurunun 
uygulanmasını ve bu uygulamadan doğan de
ğer farkının köylü ve çiftçimizin cebine girme
sinin, tütünde olduğu gibi, sağlanmasını dili
yoruz. Tütün bölgelerinden alman ilk haberler, 
Hükümetin izlediği fiyat ve destekleme politi
kasının köylü ve çiftçiyi memnun ettiğini gös
termektedir. Hububatta, pancarda, fındıkta, 
üzümde ve bütün diğer ziraî ürünlerde de aynı 
başarının sağlanmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiyenin, şu anda en önemli konularından 

Ibiri de istihdam sorunudur. 
Plânlı dönemde 15 - 64 yaş grubu yıllık or

talama artış hızının, aynı yaş istihdamının yıllık 
ortalama artış hızından daha yüksek olması, za
manla büyüyen bir iş gücü fazlası grubunun 
ortaya çıkarmıştır. 

Tarım dışı işgücü fazlası 1962'de 235 bin
den 197'2'de 750 - 800 bin dolaylarına çıkmıştır. 
Tarımdaki işgücü fazlasının eklenmesiyle top
lam işgücü fazlası 1962'de 985 binden II nci 
Plân dönemi sonunda 1 milyon 600 bin dolay
larına varmıştır. Türkiye, önümüzdeki 22 yıl 
içinde 12 milyon kişiye istihdam olanakları ya
ratmak zorundadır. 

ıSiosyo - ekonomik yapının özelliği, işlerini 
kaylbeden bir kısım işgücünün, verimliliği çok 
düşük olan bâzı geleneksel işlere kaymasını 
zorunlu kılmakta ve bu durum ayrı bir problem 
olan eksik istihdam sorununu yaratmaktadır. 

Geçen yıllardaki -eğitim politikamızın plân 
hükümlerine ters düşen tatbikatının bir sonucu 
olarak; bugünkü ve yarınki insangüeü ihtiya
cında olumsıuz birtakım neticeler yaratmış ve 
bu durum işsizliğin bir diğer çeşidine,, aydın 
işsizliğine sebebiyet vermiştir. 

1971 rakamlarına göre, Türkiye'deki mühen
dis ve mimar açığı 14 binin, fen memuru ve 
teknisyen açığı 26 binin, sanatkâr açığı 400 bi
nin üstünde iken; bâzı fakülte ve bölümlerden 
mezun olan yüksek öğrenim diplomalı gençler, 
yıllardır kendi meslek dallarında iş bulmak için 
sıra beklemektedirler. 

Gelecekte daha da büyük sorunlar yaratabi
lecek olan işsizlik konusunda Hükümetin dikka-
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tini çekmekte fayda mülâhaza edenken; aydın 
işsizliğinin önlenmesi bakımından; Türkiyenin 
ihtiyaçlarıyle ilişkisi tamamiyle kopmuş, ucuz 
siyasî yatırıma öncelik veren, Türkiyenin muh-
tacolduğu insangücünü dikkate almayan Millî 
Eğitim'imizdeki bu yanlış tatbikata son veril
mesini ve bu yönde âcil ıslahat tedbirlerinin 
alınmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki 

müzakereler vesilesiyle, son yıllarda üzerinde 
en çok söz edilen reformlar konusunda da Millî 
Güven Partisinin görüşlerini kısaca izah etmek 
istiyorum. 

Evvel emirde şu hususu arz edeyim ki ; mak
satlı birtakım çevrelerin iddiaları aksine, 1972 
yılı içinde belli başlı reform tasarılarının he
men hemen tamamı Hükümet tarafından hazır
lanmış ve Yüce Meclise sevkedilmiştir. 

Toprak Reformu Öntedbirler tasarısı her 
iki iMe-clisıtten de geçerek kanunlaşmıştır. 

Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı 
görüşmeleri Komisyonda sonuçlandırılmak üze
redir. 

Petrolle ilgili reform tasarısı Millet Mecli
sinde kabul edilmiş, Senato gündemine girmiş
tir. 

Maden Reformu, Üniversite Reformu tasa
rıları, komisyonlarda nihaî şekillerini almak 
üzeredir. 

Adalette reform sayılacak birçok kanun ta
sarıları, 1972 yılında kesin şekillerini almış, 
bir kısmı da kanunlaşmak üzeredir. 

Millî Güven Partisi olarak görüşümüz odur 
iki; milletimiz; iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmasını hızlandıracak hamlelere muhtaçtır. 
Reform, değişiklik okun diye değişiklik yap
mak değil, milletimize daha çok refah, daha çok 
huzur, daha çok sosyal adalet getireıeek ted
birleri; akla, çağdaş ilme, yurt gerçeklerine ve 
millî ihtiyaçlara uygun sekilide yürürlüğe koy
mak demektir. 

Millî Güven Partisi olarak; topraksız çift
çiyi toprak sahibi yapacak, az topraklı çiftçiyi 
yeterli toprağa kavuşturacak, toprak dağılımın
daki adaletsizliği giderecek; -ama buna paralel 
olarak toprağın en verimli şekilde kullanılma
sına imkân verecek, verimli işletmeciliği koru
yacak, özel mülkiyete saygı prensibine dayalı, 

ilmî gerçeklere ve millî bünyemize ıjıygun bir 
toprak reformuna; | 

Eğitimde, fırsat eşitliğini sağlayacak; öğ
renimi, yurdun muhtaç bulunduğu inıjıangücüne 
yöneltecek, üniversite kapılarındaki | yığılma* 
Lan, aydın işsizliğini önleyecek, eğiıtiijıin bölge-
lerarası âdil dağılımını sağlayacak, üniversite
ler arasındaki statüko farklarını giderecek, 
milliyetçi ve Atatürkçü görüşleri önj|lânda tu
tacak bir eğitim reformuna; j 

Millî çıkarlarımızı önplânda tutacak bir ma
den ve petrol reformuna; | 

Adalette sürat ve ucuzluğu sağlayacak, yur
dun her köşesindeki vatandaşın adaletin en iyi 
şekilde dağılımından istifadesini Öngörecek, 
ıgüçlü kadar güçsüzün de adalet kapilarma gi
debilmesini temin edecek, infaz sistemlinde gü
nün şartlarına uygun gelişmeler getirecek olan 
!bir adalet reformuna; 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin düzensiz du
rumunu ıslah edeeek, verimlilik ve kârlılık esas
larına .göre çalışmalarını sağlayacak, idare me
kanizmasındaki israfı, iş gücü ve zamanı kaybını 
önleyecek, kayırma ve suiistimallere son vere
cek, memurun güvenliğini teminat altına alacak 
ve her türlü siyasî nüfuzun dışında tutacak bir 
idarî reforma; 

Malî kazayı güçlendirecek, vergi siyamı ön
leyecek vergilerin adaletli dağılımını sağlaya
cak bir maliye ve vergi reformuna; 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamıza 
hız verecek, sosyal adaleti sağlayacak; çok yön
lü ıslahat tedbirlerine olan.inancımızı bir defa 
daiha belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Güven Partisi olarak, milletin 

ve onun her şeyin üstünde olan iradecine 
duyan bir parti olarak, Yüee Meclise 
etmiş olan her reform tasarısının, bu 
kamda yozlaşacağına değil; millet yararına 
uygun, en yararlı şekli alacağına 
mızı da, özellikle belirtmeyi vazife 
(M. G. P. sıralarından alkışlar). 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

oyuna 
saygı 

intikal 
yüce ma-

en 
mancı-

alddıederim. 
olan 

lâözlerimin son kısmına, gelmiş bulıia«ytorum: 
1973 yılma ak gelir r e gider tafopıinlerinin 

kısa tahliline geçmeden Önce; bir $k̂  noktaya 
temas etmek isterim. 
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Türkiye'de enflâsyon ve hayat pahalılığı 
üzerinde en fazla etki yapan, hayat pahalılığını 
kamçılayan faktörlerin başında bütçe açığı ge
lir. Bu sebeple Hükümetin daıha önceki Hükü
metlerden devraldığı büyük açıklara rağmen, 
uygulama sırasında 1972 bütçesini denkleştir
mek ve 1973 yılı için denk bir bütçe sunmak 
hususunda sarfettiği olumlu çabaları takdirle 
anmak gerektiğine inanıyoruz. 

Öte yandan Devlet parasının en verimli şe
kilde kullanılması, israfın önlenmesi amacıyle 
yılandan beri uygulanması düşünülen «program 
ıbütçe» usulünün uygulanmasına 1973 yılında 
başlanmış olmasını da ciddî bir başarı saydığı
mızı belirtmek isteriz. 

Hükümeti, bütçe hazırlığı ve bütçe uygula
ması sırasında en fazla düşündüren konulardan 
birimin Personel Kanunundaki aksaklıkların ve 
adaletsizliklerin düzeltilmesi olduğunu biliyoruz, 

Hükümet, Devlet Memurları Kanununun 
uyigulanması sırasında ortaya çıkan çeşitli ak
saklıkları gidermek amcıyle, Yüce Meclisten ka
nun hükmünde kararname çıkarmak üzere yetki 
istemiş ve uzun çalışmalarla hazırlanan karar
name 1972 yılı sonunda yayınlanarak yürürlü
ğe girmiştir. 

Bu kararname ile bir kaç yıldan beri şikâ
yet konusu olan önemli aksaklıkların kısmen 
de olsa kalkacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Karma Komisyonda yapılan değişikliklerden 

sonra, 1973 yılı genel bütçe gelirleri 56 mil
yar 953 milyon lirayı ve genel bütçe giderleri 
60 milyar 953 milyon lirayı bulmakta, aradaki 
4 milyar liralık farkın ikraz yoluyle karşılan
ması öngörülmektedir. 

Karma Bütçe gelir ve giderleri de hesaba 
katılınca, konsolide bütçenin nihaî rakamları 
şöyle görünmektedir. 

Gelirler toplamı 62 milyar 209 milyon Türk 
Lirası. 

Giderler toplamı, yine 62 milyar 209 milyon 
Türk Lirası. 

1972 yılının uygulama sonuçları, millî ge
lirdeki artışlar, yüksek seviyede gerçekleşece
ğine şüphe olmayan ithalât, bütçeyle birlikte 
alınması düşünülen tedbirler ve 1971 yılma na
zaran Devlet gelirleri tahsilatında 1972 yılında 
görülen % 29 civarındaki artış gözönünde tu-
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tulursa, bu gelir ve gider tahminlerinin ger
çekçi olacağına inanmaktayız. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
1973 malî yılı Bütçesiyle ilgili Millî Güven 

Partisi Grubunun görüşlerini tamamlamış bu
lunuyorum. 

Millî Güven Partisi Gruibu olarak; hür se
çime, insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik rejimi, normal ve sıhhatli şekilde iş
ler hale getirmenin, Türkiyenin geleceğini ma
ceraya sürüklemek isteyenlerin dışında, üzerin
de herkesin ittifak edeceği bir temel hedef oldu
ğuna inanıyoruz. 

Yine Millî Güven Partisi olarak, Türkiye
nin gerçek kalkınmasının; demokratik rejim içe
risinde en iyi şekilde gerçekleşebileceğine olan 
inancımızı ifade etmek istiyoruz. 

Her türlü meselelerimizin, en iyi çözüm tar
zına, büyük milletimizin tek temsilcisi Yüce 
Meclislerimizde kavuşabileceğine olan inancı
mızı, dün olduğu gibi, bugün de muhafaza edi
yoruz. 

Millî Güven Partisi adına, bu duygularla 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

1973 malî yılı Bütçesinin, milletimize hayır
lar ve başarılar getirmesini dilerim.» (M. G. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
ibu adına Sayın Bülent Ecevit Yok? 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Ke
mal Satır. Yok. 

Kişisel beyanda bulunmak için söz isteyen ar
kadaşlarımız; : 

ıSaym Hilmi Biçer? Yok. 
iSayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu? Yok. 
Sayın Kemal Ataman ? Yok. 
ISaym Hüseyin Yenipmar, vazgeçti. 
iSayın Hasan Tosyalı? Yok. 
İSayın Münir Daldal? Yok. 
ISaym Zekeriya Kürşad? Yok. 
iSayın İsmail Hakkı Şengüler? Yok. 
İSayın Mehmet öabey? Yok. 
Başka, bütçenin tümü üzerinde söz isteyen 

sayın milletvekili? Yok. 
fSözcüler şu anda hazır bulunmadığı cihetle, 

17 Şuibat 1973 Cumartesi günü saat 9,00 ̂ da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaitd : 19,15 





Döjıem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 84 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komi 
raporu ile 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değiş 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komi 

raporu (M. Meclisi : 1 /734; C. Senatosu : 1/124) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 167) 

Cıtnıhııriyct Senatosu 
Gen c l Sc k ret erliyi 

Kanu nhır Müdürlüyil 
Sayı : lOj.'-j 

1973 

liCTf 'E KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26 . 1 . 1973 gün ve 1/734 - 231 sayılı yasınıza karşılıktır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1 9 7 3 tarihli 30 ncu Birleşiminde 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte gider i lmişt i r . 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

12ü 

102 
20 

T. li. M. M. 
Dütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/73-1 C. S. 1/124 
Karar Xo: 250 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kur 
bul edilen 1973 yılı Bütçe kanunu t 
lunduğu oturumda incelendi ve gör 

Cumhuriyet Senatosu Genci Kur 
kanlık ve müstakil Genel Müdürlü 
sek Hâkimler Kuruluna bağlı müfe 
(Başbakanlık Yüksek Denetleme K 
olunan «Sosyal Sigortalar Kurumu 
memiştir. 

82 nci maddenin (i) bendinden 
«Ancak, Adalet Bakanlığı merk 

kel Bakanlığı, Gümrükler Genel Mü 
Ziraat Bankası merkez ve taşra teş 
lisine ait evrak ve vesaikin imhası 
maksızın hazırlanacak yönetmelikle 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesine 
alan (1) hizmet taşıtı 4X 2 şehir iç 
benimsenmemiştir. 



Aynı cetvelin son satırındaki (Bu ödenek malî yıl başında Başkanlık Dîvanı kararı ile toptan 
Meclis Memurları Biriktirme ve Yardım Sandığına bu kalemden ödenir.) ibaresindeki (Meclis) de
yiminin «Bu ödenek malî yıl basında Başkanlık Divanı karan ile toptan, Cumhuriyet Senatosu Perso
neli Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandığına bu kalemden ödenir.» şeklinde değiştirilmesi benim
senmiştir. 

Adalet Bakanlığı, Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Köy İş
leri Bakanlığı bütçelerinin ödenek cetvelleri üzerinde gider artırıcı olmayan ve harcama kalemleri 
arasında ilişik cetvelde gösterildiği şekilde yapılmış bulunan değişiklikler aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Xedimoğlu 
Afvon K. 

H. Hamamczoğlu 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Edirne 
/. Ertem 

Eskişehir 
â'. öztürk 
İstanbul 

0. C. Fersoy 

Konya 
Muhalifim 

X. Kalaycıoğlu 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur 

0. Vural 
Trabzon 

F. Dikmen 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 
/ . Yet^ 
Bursa 

Söz hakkum mahfuzdur 
N. Atlı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Cinisli 
İsparta 

A. î. Balım 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
Not eklidir 
K. Önder 

Kütahya 
E. Erdinç 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ok 
Sakarya 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Uysal 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Şener 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

Aydın 
N. Mente§e 

Bursa 
A. Türkel 

Eskişehir 
/ . Angı 

İçel 
C. Okyayüz 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

* 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Gökçe 
Niğde 

/ / . A. Kavurmacıoğlu 

Samsun 
M. Özalp 

Uşak 
(Muhalifim 1973 Malî yılı Büt
çesine ait muhalefet şerhim bu 
rapor için dahi caridir). 

F. Atayurt 

Millet Meclisi 

İzmir Milletvekili 

Kemal Önder'in Notu : 

NOT : 

1. 1973 bütçesi inandırıcı ve samimi değildir. 

2. 1973 bütçesi Türk ekonomisinde istikrar 
sağlayamayacaktır, çünkü 1973 bütçesi : 

a) İsrafçı giderleri önleyememiş, 

b) Şişkin gelir tahminlerine dayalı açık bir bütç 

c) Üçüncü Beş Yıllık Plân ilkeleri tersine hizm 
olmayan gelişmeyi tahrik eden yapısı ile 

Enflâsyon baskısının devamına sebebiyet verecek 

3. Enflâsyon baskısının devam etmesi sosyal 
ettirecek Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü hedefl 
le fizikî büyüklükler olarak gerçekleşmeyecektir. 

•(S. Sayısı : 844) 
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lîiiıçe Karma Komisyonunca kabul edilen 

II) II cetveli : 

MADDE 19. — 1 . 3 . 1954 tarihli re 0245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) 
ve (b) bentlerinde yazılı nispet ve yevmiye nnktarlanna fliskm kayıtlayın hükümler uygolanma-
ma> üzere, bu madde ile aynı kaıramm 34, 45, ve 50 nci maddeleri gereğince her yü Sütçe Kanunu 
ile tespiti gereken misil, nispet ve miktarlar, bağh (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (h) bendi hükümlerin» göre tespit edilen yevmiyeler, 
Bakanlık ve MSjtafcn Genel Müdürlük Müfettiş, ve Müfettiş Muavinleri ile Maliye Bakanlığı He
sap Uzman ve Uzman Muavinleri, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Muavinleri, Bakanlık
lar merkez teşkilâtına «te^'l Kontrolörler ve Başbakanlık Yüksek Dsn:tlex2 Kurulu Uzmn ve Uç
man Muavinlerine. 1973 malî yılmda yetki! makamlarca onaylanan program çerçevesinde yapa
cakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa edildiği mahale ve kurumun tejkilât merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın, birinci bent hükümlerine göre ciaair. 

Harcırah Kanununa 2"öre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel kadro Kantmunun 7 nci mad
desi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alrnsak suretiyle 1973 mali yılmda da 
•uygulanır. 

Ancak, 1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre, bulundukları dereceden daha aşağı de
recelere intibak ettirilen personelin yollukları, bu personelin intibaklardan evvelki dereceleri 
üzerinden ödenmeye devam olunur. 

YukardaM hükümlere ilâveten, (H) cetvelinin uygulanmasmda, aşağıdaki esaslara göre işlem 
yapıhr: 

a) Hararah Kanununun 37 nci maddesindeki asgarî 4 ura yevmiye, 30 lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı kanuna ilişkin (1) ve (2) sayılı cet
vellerdeki (475) lira ayhk tatar yerine 6 n a derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000) liralık 
tutar yerine de 1 nci derece kadrosu e3as tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık kontrol memurlan için en az yev
miye miktarı 30 lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Maliye Müfettiş ve Hesap Uzmanlanyle bir
likte memuriyet merkezteri d^ında tertip edilecek çalışmalara katılmaları halinde, gündeliklerinin 
bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

d) Harcırah Kanununun 34 ncü mvM**" şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik 
olunacak emsaller 10 . 3 . 1970 tarihinden evvel ödenen döviz mdktarlarmı geçmemek üzere Bakan
lar Kurulunca tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet S3natosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genelkur
may Başkanı, Kuvvet Komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eşlerine; Bakan
lar Kurulu kararına müsteniden yap tıklan daimî veya geçici görev seyahatlerinde kadro derecele-. 
ri (1) olan subay ve Devlet memurları ile müsteşar ve elçüjra 1 nci, bunlarm dışındakilere turist 
sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi verilmiş bulunanların, 
yurt dışmda yaptıkları görev seyahatleriyle elçilerden yurt dışında bir yere veya merkeze istişare 
amacıyle çağrılanlara, kararname ahnmaksızm 1 nci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

f) Bilimsel çalışmalar yapmak üzere, yurt içi yevmdyelerindn 2 veya 3 misli ödenmek kaydıy-
le, yabancı memleketlere gönderilen doçent ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden öncekilere 
geçen döviz nektarına eşit dövizin yeni kur farken, kurumlarınca ilgililerin yevmiyelerinin veril
diği tertiplerden ilâveten ödenmek suretiyle karşılanır. 

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve yardımcılarından 4489 ve 4936 sayın Kanunlar hükümle
rine göre dış ülkelere gönderilenler •̂a-vvm^g. da bu fıkra hükmü uygulanır. 

C. Senatosunca değiştirilerek kabul cdilon 

II) II Cetvtli 

MADDE 19. — 1 . 3 . 1954 tarihti ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü maddes 
ve (b) bentlerinde yanlı nispet ve yevmiye miktarlarına ilişkin kayıtlayın hükümler 
mamak üzere, bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl B 
nunu ile tespiti gereken misil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilm 

Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi hükümlerine göre tespit edilen yev 
Bakanlık ve müstakil genel müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile Yüksek Hakimle 
luna bağlı müfettiş hâkimler, Maliye Bakanlığı hesap uzman ve uzman muavinleri, bank 
minli murakıpları ve murakıp muavinleri, Bakanlıklar Merkez Teşkilâtına dâhil kon 
ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman ve uzman muavinlerine, Sosyal Sigortala 
mu Sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, 1973malî yılında yetkili makamlarca onaylan 
ram çerçevesinde yapacakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin ifa edildiği mahale 
mun teşkilât merkezinin bulunduğu yere bakılmaksızın, birinci bent hükümlerine göre 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 n 
desi hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alınmak suretiyle 1973 malî yı 
uygulanır. 

Ancak, 1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre, bulundukları dereceden daha a 
recelere intibak ettirilen personelin yollukları, bu personelin intibaklardan evvelki derece 
rinden ödenmeye devam olunur. 

YukardaM hükümlere ilâveten, (H) cetvelinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara gö 
yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yevmiye, 30 Kra olarak uyg 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci maddeleri ile aynı kanuna ilişkin (1) ve (2) sa 
vellerdeki (475) lira aylık tutar yerine 6 na derecede kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000 
tutar yerine de 1 nci derece kadrosu esa3 tutulur. 

c) Belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık kontrol memurlan için en 
miye miktan 30 lira olarak tespit edilmiştir. Bunlarm Maliye müfettiş ve hesap uzmanlan 
tikte memuriyet merkezleri dışmda tertibedilecek çalışmalara katılmaları halinde, gündel 
bu miktar üzerinden ödenmesine devam olunur. 

d) Hararah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerind 
olunacak emsaller 10 . 8 . 1970 tarihinden evvel ödenen döviz miktarlarım geçmemek ü 
kanlar Kurulunca tespit olunur. 

e) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapılacak görev seyahatlerinde, Cumhuriyet 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler 
Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutandan ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden 
Bakanlar Kurulu Kararma müsteniden yaptıklan daimî veya geçici görev seyahatlerind 
dereceleri (1) olan subay ve Devlet memurlan ile müsteşar ve elçilere 1 nci, bunlarm d 
lere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, Dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülkelerde de temsil görevi verilmiş bulun 
yurt dışmda yaptıklan görev seyahatleriyle elçilerden yurt dışmda bir yere veya merkeze 
amacıyle çağrılanlara, Kararname afanrmLİrcıgT̂  ı nci mevki üzerinden yol masrafı verilir. 

f) Bilimsel çahşmalar yapmak üzere, yurt içi yevmiyelerinin 2 veya 3 misli ödenmek 
le, yabana memleketlere gönderilen doçent ve profesörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden 
lerine geçen döviz miktarına eşit dövizin yeni kur farkları, kurumlarınca flgflilerin yevm 
nin verildiği tertiplerden Bâveten ödenmek suretiyle (karşılanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 844) 



Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununda gerekE değişiklik yapılıncaya kadar, işçi hararahmm 
hesalnıvda 1970 mali yümdaM esasların uygulanmasına devanı olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Müteferrik hükümler : 

Birinci kısım : Malî yü içinde uygulanmayacak kanun hükümleri : 

MADDE 82. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin, her yıl Tanm Bakanağı Bütçesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1953 tarihli ve 7126 sayılı Sivü Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fık
rası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun geçici 3 ncü maddesi; 
d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergüeri Kanununun 66 nci maddesi ile bu 

maddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci mad
desi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında 24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanunun 9 nen 
maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihS ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (a} 
bendi; 

h) 10 . 5 . 1969 taıihE ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi; 

Hükümleri. 1973 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları dâhainde uygulanır. 
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C. Senatosunca değiştirilerek kabul edilen 

Atatürk Ünjverıitesi öğretim üyen ve yardımcılarından 4489 ve 4936 sayılı Kanun 
lerine gör» dış ülkelere gönderilenler haJrkınria da bu fıkra hükmü uygulanır. 

g) 6245 sayüı Harcırah Kanununda gerek5 değişiklik yapıhncaya kadar, işçi 
hesabında 1970 malî yılındaki esaalarm uygulanmasına devam olunur. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM : Müteferrik hükümler : 

Birinci Kup™ : Malî yıl içinde uygulanmayacak kanun hükümleri : 

MADDE 82. — a) 31 . 8 . 1956 tarihü ve 6331 cayüı Orman Kanununun 13 ncü 
maddelerinin, her yıl Tarım Bakanağı Bütçesine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin 
man Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait; 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yap 
kındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihü ve 7126 sayılı Sivü Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin 
ç) 15 . 5 . 1957 tarihü 6964 sayın Ziraat O dalan Kanununun geçici 3 ncü madd 
d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergüeri Kanununun 66 nci maddesi 

deye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi; 
e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kan Taşıtları Vergisi Kanununun 

desi; 
f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hfl.Mrmria. 24 . 5 . 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kan 

maddesi; 
g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayüı İlköğretim ve Eğitim 'Kanununun 76 nci mad 

bendi; 
h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5. ne? maddîsi; 
Hükümleri 1973 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A) işaretü cetvelin ilgili program, 

faaliyet veya projelerine konulmuş ödenek miktarları dâhilinde uygulanır. 
i) Muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 2 

tarihi ve 6696 sayüı Kanun : 

Millet Meclisi fS. Sayısı : 844) 



Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 

i) Muhafazasına. lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26.3.1956 
tarihli ve 6 6 9 6 sayıh Kanun; 

j) Şehir içti ionaşmalar dışında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen mec
cani telefonlara ait 876 sayıh Kanunun 7 nci ve bu maddeye ek 5 . 12 . 1928 tarihli ve 1366 sa
yılı; 13 . 12 . 1934 tarihli ve 2609 sayılı; 10 .te^t93Q tarihli ve 1569 sayıh; 16 . 4 . 1933 ta
rihli ve 2143 sayıh; 11 . 6 . 1933 tarihli ve 2304.Sayılı kanunlar ile 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 
348S sayıh Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 tarihli ve 1601 sayıh Kanunla değişik 1379 sayıh Kanu
nun 5 nci maddesi; 

k) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk. Hava Yollan Kanunun 6 ncı madesinin 2 nci 
fıkra»; 5 : 

1) 1050 sayıh Mahasebei Umumiye Kanunuriun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nci maddeleri; 

m) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 4792 sayılı İsçi Sigortaları Kurumu Kanununun, 344 sayılı Ka
nunla değîşik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek akçe
ler için maddede öngörülen % 40lık limit; 

n) 657 sayıh Derlet Memurları Kanununun 195 ve 199 ncu maddeleri ile 926 sayıh Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci maddesi; 

Hükümleri: 1973 malî yılında uygulanmaz. 
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C. Senatosunca değiştirilerek kabul 

Ancak, Adalet Bakanlığı merkez ve iller, Maüye Bakanlığ 
kel Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra, 
Ziraat Bankası merkez taşra teşkilâtına, Yargıtaya, Yüksek Ha 
lisine ait evrak ve vesaikin imhası 26 . 3 ; 1958 tarihli ye -£696 
olmaksızın hazırlanacak yönetmelikler esasları ^ a i r e ş r ^ ^ g û 

j) Şehiriçi konuşmalar dışında Ankara,; İstanbul, ism^vre 
cani telefonlara ait 876 sayıh Kanunun 7 nci ve bu maddeye 
yıh; 13 , 12 . 1934 tarihli ve 2609 sayıh; 10 . 3 . 1930 tarih 
rihli ve 2143 sayıh: 11 . 6 . 1933 tarihli ve:23(14 sayjgO^^^l 
3488 sayılı Kanunun 6 mcı ve 1 . 5 . 1930;itarihH ve: İ S ? ^ 3 
nunun 5 nci maddesi; ^ " ''"'":'"':^?~"" 

k) 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6623 sayılı.; T ^ k Hava rYdİaâf\* 
fıkrası; 

1) 1050 sayıh Muhasebei Umumiye Kanununun 31, 32, 37 
m) 16 . 7 . 1945 tarihli ve 47S2 sayıh İşçi Sigortalan Kur 

la değişik 20 nci maddesinin (b) fıkrasında ifade edilen tahvil 
maddede öngörülen % 40lık limit; 

n) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 195 ve 199 oı 
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci maddesi; 

Hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz. 

Millet Meclisi (S.. Sayısı : SU) 



Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 

L '.liznuet taşıtı 4 X 2 şehir içi kaptıkaçtı tipi. 

Bu ödenek malî yıl başmda Başkanlık Divanı 
ka ran ile toptan Meclis Memurları Biriktirme ve 
Yardım Sandığına bu kalemden ödenir. 
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(R) CETVELt 

C. Senatosunca değiştirilerek kabul edilen 

Cumhuriyet Senatosu 

2 hizmet taşıtı 4 X 2 şehir içi kaptıkaçtı tipi. 

Bu ödenek malî yıl başında Başkradik Divanı 
kararı ile toptan C. Senatosu personeli Sosyal ve 
Ekonomik dayanışma Sandığına bu kalemden 
ödenir. 

Bütçe Karana Komisyonunca k 

Kabul edilmemiştir. 

1 
[. Kabul edilmiştir. 

J 

MiHet Meclisi (S. Sayısı : 844) 



;:5sŞ££' ADALET KAKANLlf.l Dıire^... 
Kuram : 

î ' O D L AK 

** \2: h 3 9 -s 
İ£ Jİ 33 *££ = 
111 

A V. I K L A M A 

00 
01 

Ö D E N E K 
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C E T V E L İ 

Harcıma 
kalemi 

04 

0 000 000 YARGİLAMA İŞLERİ 
0 000 000 BtRlNCt DERECEDE YARGILAMANIN 

YÜRÜTÜLMESİ (MAHKEMELER) 
1 000 000 

001 000 Kovuşturma, varırı lama ve icranın yürütül
mesi 

300 Hiamet alımları 
2 000 000 

001 000 Ankara Adalet binası yapımı 
700 Yapı. tesis bedeli karşılığı 

0 000 000 GENEL YE MAHALLÎ SEftM tŞLERt 
3 000 000 

001 000 frenci ve mahallî seçim işleri 
900 Transferler 

4J -JU 69S 

000 000 

100 000 000 

Komisyonca kabul edilen 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

670 214 TOS 

000 000 

100 000 000 

Ödenek 
türü 

Kesim Bölüm 
(Alt projrram.ı (Program) 

660 -JU Ti'S 

$26 790 29S 

Harcama 
kalemi 

tiTü -J1+ Tus 

000 WJ0 

100 000 000 
100 000 000 

46 214 69S 

6 000 000 

97 000 000 

Jfiliet Meclisi (S. Sayısı : S44) 



Daire : 
Kurum : 

SAĞLIK VK SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

K O D L A K 
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Ö D E N E K C E T V E L İ 

Komisyonca kabul edilen C. Senatosunun d 

u a a m a A f I K L A 31 A 

102 

102 
112 

00 
02 

112 00 

03 

113 oo 
03 

00 
00 

000 
000 

000 
001 

0 000 

000 
000 
001 

000 
000 
000 
001 

000 
000 

000 
000 

000 
000 
400 
000 

000 
000 
000 
300 
000 
000 
000 
000 
300 
700 
000 
000 

DESTEK HİZMETLERİ 
DONATFM. (LEVAZIM-) I'.AKIM VE ONA
RIM 

Yönetim 
Tüketim mallan ve malzeme alımları 
ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLÂN
LAMASI 
AİLE PLANLAMASI 

Aile plânlaması 
Hizmot alımları 

Hizmet al imlan 
Yapı, tesis bedeli kargılığı 
DESTEK HİZMETLERİ 
ANA - ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLÂN-
LAMASI 

Harcama 
kalemi 

1 461 50U 

2 192 900 

3 300 000 
68 260 000 

Madde 
(Faaliyet- Ödenek Kesim Bölüm 

Proje) türü (Alt program) (ProgTam) 

9 141 275 
32 216 016 

33 676 016 

177 216 172 

d6 927 2G5 
23 731 638 

23 5S1 63S 
23 581 63S 

177 216 172 

S6 927 265 

Madde 
Harcama (Faaliyet -

kalemi Proje) 

1 711 500 

1 942 900 

3 735 000 
67 825 000 

Ödenek 
türü 

32 4IHİ 
9 391 275 

23 331 
23 331 638 

Millet 3Ieclisi (S. Sayısı : 844) 
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Ö D E N E K C E T V E L İ 
Daire 
Korom : 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

K O D L A R 

iî si 3ı m A Ç I K L A M A 

102 

111 

112 

900 

102 
900 

00 
01 

02 

00 
01 

00 
01 

00 

04 

00 
00 

0 000 
0 000 
1 000 

001 

0 000 
1 000 

001 

0 000 
0 000 
1 000 

001 

000 
001 

002 

000 
000 
000 
001 

O 000 

000 
000 
002 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
100 
000 
000 
000 
300 
400 
000 
000 
000 
000 
300 
400 
000 
000 
700 
000 
700 
000 
000 
000 
000 
300 
400 
000 

000 
000 
000 
900 
000 
000 

DESTEK HlZMETLERt 
ÖZLÜK İSLERİ 

Özlük işleri 
Personel giderleri 

Hizmet alımları 
Tüketim mallan ve malzeme alımlan 

Hizmet alımlan 
Tüketim mallan ve malzeme alımlan 

idare binaları yapımı 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Konut yapımı 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 

Hizmet alımlan 
Tüketim malları ve malzeme alımlan 
HIZ3IET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Öğrenci bursları 
Transferler 
DESTEK HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

Komisyonca kabul edilen 

Maddi 
Harcama (Faaliyet 

kalemi Proje) 

1 163 902 

493 000 
627 000 

3 991 000 
3 829 000 

S 463 000 

7 589 000 

771 000 
5 661 290 

ödenek Kesim Bölüm 
türü (Alt program) (Program) 

1 227 402 
1 227 402 

1 227 402 
4 601 605 

8 463 000 

7 589 000 

123 153 
123 153 

502 702 

4 601 605 

502 702 

C. Senatonnum 

Harcama 
kalemi 

1 013 902 

543 000 
577 000 

4 141 000 
3 679 000 

8 768 000 

7 289 000 

1 271 000 
5 161 290 

150 000 

Madde 
(Faaliyet • 

Proje) 

1 077 402 

8 768 000 

7 289 000 

150 000 

öde 
tü 

1 0 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 844) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1973 Cuma 

-Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR YE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IY 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
(Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü. 11973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtana tari
hi : 14 . 2.1973) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Kanma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Miillet Meclisli 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtıma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereci ve 
Bütçe Karma Komisyonu rapora (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtana tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yıllı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlMarı tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtıma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
riki : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karına Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Mtlet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. (Devamı arkada) 
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X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet ^Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karana Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Müet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
17.1) (Dağıtana tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları testere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Üretme ÇiMİMeri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet. Meclisli .1/739; 
Cumhuriyet Senaltos 1/136) (Millet Meclisi S. 
ıSayısı : 837; Cumhuriyet -Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 13. — Deflet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (MMlet Meclisi S. 
ıSayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet MeeliM 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı 8İ l ; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Büjtçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisli 1/747; Cumhuriyet : Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı 173)' (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 .1973) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
'1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büj^e Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. s Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


