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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesi 
açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaşması ka
bul olundu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 

İmar ve İskân Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı ile 

TASARI 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü bütçeleri 
görüşüldü ve kabul edildi. 

6 Şubat 1969 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime, aynı gün, saat 2 de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Cumhubaşkanmca S.Ü. 

Zerin Tüzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ueuzal 

2. GELEN KÂĞITLAR 

1. — Arsa Ofisi kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 

1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) (İçişleri, 
Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyon
larına müddet : 18 er gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ueuzal (Eskişehir), AJbdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay; Anayasanın 
84 ncü maddesinin ikinci fıkrasının delâlet etti
ği mâna ve Başkanın tutumu hakkında demeci 
ve Başkan, Bakanvekili Mehmet Ünaldı'nın ce
vabı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dışı söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Gündem dışı ne hakkında Sa
yın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Celseyi idare 
eden Başkanın daha önce idare ettiği birleşim
deki aldığı haksız, hukuk dışı kararın iptali ve 

geçersizliği ile sarf ettiği sözlerin Türk kamu 
oyuna ve Yüksek Genel Kurul üyelerinin bil
gilerine arz edilmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında mı? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır efen

dim, gündem dışı... 
BAŞKAN — Gündem dışı. Buyurun Sayın 

Atalay. 
Yalnız Sayın Atalay, konuşmadan evvel bir 

hususu tescil etmek isterim. Reisvekili olarak, 
hiçbir Reisvekilinin, görevinin yerine getiril
mesi ile ilgili hususlar dışında Meclis münaka-
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salarına katılamıyacağına dair Anayasa hük
müne, şu anda Riyaset eden bir Başkanvekili 
olarak bendeniz bağlıyım. Ancak bu husus 
Reisvekilleri arasında ihtilaflı olduğu için Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna Divanca hava
le edilmiş, Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mütalâa, Reisvekülerinin görevlerini yerine 
getirme halleri, sadece, Riyaset ettikleri za
mana münhasır kaldığına dairdir Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. Bendenizin görüşüm 
de odur. Yalnız Divanda bir karar alındı; Cum
huriyet Senatosu Başkanının Başkanlığı altın
da üç Reisvekilmin toplanarak bu hususu ara
larında bir karara bağlamaları derpiş edildi. 
Fakat âfet dolayısiyle benim izinli olarak Ada-
na'ya gitmem, dönüşümde Sayın Başkanın 
Pakistan seyahati Parlâmento Heyetiyle ve 
ondan sonra da bütçe müzakerelerinin başlama
sı dolayısiyle bu toplantı yapılamamıştır. Ben
deniz Anayasa hükmüne olan inancımı muhafaza 
etmekteyim. Bu hususu tescil ettikten sonra 
halen ihtilaflı bulunması hasebiyle size söz ve
riyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ bu beyan hakkında kar
şı görüşü berraklığa kavuşturmak lâzım. Ana
yasanın 84 ncü.... 

BAŞKAN — Sayın Atalay bu mevzuu başka 
bir celsede, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu ile birlikte Yüksek Heyette müzakereye 
alacağız. O zaman, benim şimdi size söz verme 
sebebimi açıklamak için, tescil için bunu şey et
tim. Bu mevzuu ayrıca müzakereye alacağımız 
için siz gündem dışı mevzuunuzu konuşun lütfen 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 84 ncü mad
denin tatbiki hususunda Genel Kurula bir açı
dan mesele arz edildi. Lütuf buyurun da, gayet 
kısaca, ben de karşı görüşü ileteyim M, mesele 
yalnız bir tarafı ile değil, iki tarafı ile de sayın 
üyelerin bilgilerine arz edilmiş olsun. 84 ncü 
maddenin tatbikinde bâzı görüşmeler sırasında, 
birçok defa değil, ama bâzı görüşmelerin sıra
sında bir anlaşmazlık meydana gelmiştir. Baş-
kanvekillerinin hangi hallerde söz alıp almıya-
cağı tartışma konusu edilegelmiştir, bunun üze
rine, biraz önce ifade edildiği gibi, meselenin 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna gitmiş yönü 
vardır. Bir de Millet Meclisi Başkanının üniver
siteden yaptığı anketin de cevabı gelmiştir. Bir 

yandan Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun 
görüşü var, bir yandan da bütün üniversitelerin 
görüşü vardır. Bu, Başkanlık Divanımıza intikal 
etmiştir. Biraz önce ifade edildiği gibi Başkan
lık Divanı çok kısa bir süre içerisinde üç Baş
kanvekili ile Başkanın oturarak bir rapor hazır
layıp Divana ve neticenin Genel Kurula getiril
mesini kararlaştırmıştır. Bu karardan sonra ben 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi ve Başkanve
kili olarak iki defa yazı ile Başkanlığa başvu
rarak Anayasanın benim açımdan hiçbir şekilde 
takdir yolu ile engellenmesi mümkün olmıyan 
söz hakkım G-enel Kurulda tahdUdedilmektedir. 
Buna Genel Kurulun bir çözüm yolu bulabilmesi 
için Başkanlık Divanının vermiş olduğu karar 
gereğince lütfedin derhal üç Başkanvekilini top
layın bir karar alın ve bunu Umumi Heyeti gö
türelim diyen iki yazılı müracaatıma rağmen, 
bugüne değin, yıllardan beri devam eden, fakat 
Başkanlık Divanının tahdidetmiş olmasına rağ
men mesele bugüne kadar toplanılmamıştır, bir 
karara bağlanmamıştır. Binaenaleyh yıllardan 
beri devam eden, fakat tarafımdan mutlak su
rette Genel Kurulun oyu ile bir neticeye bağlan
ması gerektiği ileri sürülen bir husus buraya 
da getirilip bir karara varılmaz ise, uzun boylu 
benim söz hakkımın sınırlandırılması ve ortadan 
kaldırılması söz konusu olunca bu yolda meyda
na çıkacak tartışmaların müsebbibi artık ben ol
mam. Arz edebiliyor muyum? tki defa yazı ile 
Başkana müracaat ediyorum, diyorum ki; ne 
zaman ne yaparsanız yapınız lütfedin, şu top
lantıyı yapın, Başkanlık Divanı karar versin, 
Umumi Heyete gelsin, Umumi Heyet karar ver
sin ve benim söz hakkım, ortada. Söz konusu 
olanı, konuşmak istiyen benim. Genel Kurul bu 
hususta son sözünü söylesin. Bunlar olmayınca 
ve bunlar aylarca devam edince söz hakkımı kul
lanmak istediğim zaman tartışmanın sebebi yine 
ben mi olacağım? 

Şimdi meseleyi burada bu şekliyle bıraka
rak konumuza döneöeğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 31 Ocak 1969 tari
hinde, Millî Savunma Bütçesi görüşülmesine gi
dileceği sırada, burada bir önerge okundu. Öner
ge, bir grupun birkaç üyesi, bir birleşim önce 
yapılan bir grup adına konuşmanın muhteviya
tına katılıp katılmadıkları yönlerinden kendi 
görüşlerini ifade ediyorlardı. Grup içi bir mua
melenin Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
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sunuşları meyanmda görüşülüp görüşülmemesi, 
tartışılması yapılmadan, Başkanın ve Başkanlı
ğın bilgisi olmadan düğün yok, dernek yok eniş
tem beni niye öper». Grup içi bir işlem birden 
bire buraya geliverdi. Biraz sonra da Çalışma 
Bakanlığı Bütçesi görüşüldüğü sırada Sayın Va-
hap Güvenç de grup adına konuşuverdi. O hal
de onun konuşmasına iştirak etmiyen üyeler de 
tutup, Başkanlığa bir önerge verip biz de buna 
katılmıyoruz şeklinde bir yolun açılmasına biza
tihi Başkanlık Divanı yol açamaz. Bu haksız bir 
işleme Başkanlık Divanının vasıta edilmemesi 
gerekiyor idi, ki, işte bu endişe ile içtüzükte 
hiçbir maddeye istinadetmeden itirazları var ise 
parti, grup içi, yahut parti içi bir iç müdahale 
meselesi üyelerin basın toplantısı yaparak, ken
di görüşlerinin şu veya bu istikamette olduğunu 
ifade etmeleri icabederken Başkanlık Divanı, 
Başkanlık Divanı, değil, Başkanlığı ida
re eden muhterem arkadaşımız Başbaka
nın, daha önce, grup üyelerinin grup adı
na yapılan konuşma karşısında nasıl bir 
davranış yapmaları gerekir yolundaki siyasi 
telkini üzerine, Başkanlığın buna muvazi veril
miş bir örneğinin, Millî Savunma Bütçesi görü
şülmeden önce buraya arz edilmesi her zihinde 
en masum mânası ile Başkanlık bir siyasi dav
ranışa vasıta edilebilmektedir, endişesini uyan
dırır. İşte Baskanbk Divanını bu ağır itham 
ve şüphelerden kurtarabilmek ve bundan sonra 
böyle hareketlere sebebiyet ve vasıta olmaması 
için tam bir hüsnüniyet ile bu önergenin okun
masının yersiz ve yanlış olacağı gerekçesiyle 
Sayın Başkandan tam bir edep içi, tam temiz 
bir dille usûl hakkında söz istiyorum dedim. 
Usûl hakkında söz istiyorum dedim. Her hangi 
bir kızgınlıkla, her hangi bir edep dışı bir tâbirle 
değil. Şimdi zabıtlardan aynen okuyacağım. 
Zabıtları takibettiğimiz zaman sükûnetle göre
ceğiz ki, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ne şe
kilde idare edilmektedir, önemli olan o. Vic
danlarınıza hitabederek ve düzünce prensipleri
nizin ışığı altında Divanın ne şekilde idare edil
diği hakkında hepimiz bir fikir sahibi olacağız. 
Zabıttan aynen okuyorum : «Sun Atalay — Sa
yın Başkan, bu önerge hangi tarihte verildi? Bu 
okunan takrir içtüzüğe aykırıdır. Usüî yönün
den söz rica edeceğim.» 

Başkanlığa karşı tanı bir terbiye içerisinde 
vâki, içtüzüğe uygun, Anayasa hudutları için 
bir söz talebi. 

«Başkan — Usüî yönünden size söz verrni-
yeceğinı, (Gürültüler) müsaade buyurun Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
başlıyoruz efendim, (Gürültüler, karşılıklı ko
nuşmalar). 

Rıza îşıtan — Bu önerge hangi tarihte veril
di? 

Sırrı Atalay — Söz vermek mecburiyetinde
siniz, usulsüzlük yapıyorsunuz.» 

Bunda Başkanlığa sataşan, Başkanlığa karşı 
hürmete münafi bir davranışı var mı Sırrı Ata
lay ?ın? 

«Başkan — Reisvekili olduğu için her de
fasında, Heyeti Umumiyede bir münakaşa zemi
ni hazırladıklarından dolayı, Reisvekilinin, Ana
yasanın 84 ncü maddesinin, Heyeti Umumiyede 
münakaşalara katılmaması âmir hükmüdür. 
Anayasa hükmü. Bu sebeple kendilerine söz 
vermem mümkün değildir.» 

Anayasanın 84 ncü maddesinin ne zaman söz 
verilip verilmiyeceğinin tartışmasına geçmiyo
rum. Ben usul ve esas hakkında söz hakkım ol
duğuna kaaniim. Mütaaddit defalar şu anda bir
leşimi idare eden arkadaşımız ve diğer bir arka
daşımız benim görevimin yerine getirilmesi ica-
beden meselelerle buna ilişkin usûl hukuku, İç
tüzükte, usulde söz isteme hakkım olduğunu de-
faatle ifade etmişler. Bu ifadeye rağmen, usul 
hakkındaki sözümü de Anayasanın 84 ncü mad
desini kendi yönlerinden yorumlıyarak bu sefer 
esasta değil, usul hakkında da 84 ncü maddeyi 
ortaya sürerek söz vermiyorlar. 

Rıza Isıtan, Başkan, Ekrem özden, Başkan, 
Ekrem özden, Mebrure hanım, Başkan.. 

«Sırrı Atalay — Usûl hakkında söz vermeye 
mecbursunuz Sayın Başkan. 

Başkan — Grupların görüşlerini bildirecek 
sayın üyeleri çağırıyorum.» diyor ve bir sayın 
üyeye söz veriyor. 

Sesimi çıkarmıyorum, bekliyorum, diğer bir 
üyenin söz sırası gelince, yâni her hangi bir üye
nin söz kesmesi, söz konusu değildir. Bu sefer 
Sayın Başkan diğer bir arkadaşımızı konuşmaya 
çağıracağı sırada kendisi kürsüye gelmeden ie-
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tüzük tatbikatı bakımından sös istiyorum, diye 
talepte bulunuyorum. 

«Başkan — Sayın Atalay, satıâliniz Reisve-
kilisiniz. Lütfen Reisvekilliğine yakışır hare
kette bulununuz,» 

işte başlıyor, (Reisvekili, sis söz hakkım ta-
lebedeceksiniz, cevabınız Reisvekilliğine yakışır. 
Yani siz Reisveküliğine yakışır bir şekilde hare
ket etmiyorsunuz.) diye bir Reisvekili, diğer bir 
Reisvekiline içtüzüğün ve Anayasamn kendisi
ne verdiği hakkı istimalinin cevabı bu oluyor. 
Reisvekiline yaraşır bir şekilde hareket edin. 
Sözler kadar bu sözlerin edası da ayrı bir mâna 
taşır. Sös veremiyeceğirn, özür dilerim demek 
ayrıdır. Size söz vermiyorum diye hiddetle ifa
de etmek ayrıdır. Başkanlık bir sanattır. Baş
kanlık bir mubassırlık değildir, bir inzibat çavuş
luğu yeri değildir. Başkanlık gündüzün beyaz 
kravat altına smokin giyilecek kadar muhabbe
ti gerektiren ve üyeler üzerinde hışımla değil, 
sevgi ile her üyeye karşı asgari bir hürmet duy
gusu ile muhabbetin ifade edildiği yerdir. Aynı 
haklara sahip bir arkadaşına başlıyor, «Başkan-
vekilliğine yaraşır şekilde hareket edeceksiniz.» 

«Sırrı Atalay — Şüphesiz ki, aynı şekilde 
hareket etmek hakkını artık kendimde buluyo
rum.» 

O ana kadar müeddep, o ana karlar sinirleri
ne hâkim, o ana kadar Başkanlığa hürmetle ve 
kendisini bağlı sayan arkadaşınız olarak siyasi 
hayatının bütün seyri bu yolda olan şahsına ve
ya prensiplerine ancak tecavüz edildikten sonra 
hırçınlaşan, ama hayatı pahasına onu sonuna ka
dar da o meseleyi götürmesini bilen bir arkada
şınız olarak, ondan sonra ben de meseleyi artık 
aynı seviyede yürütmeye mecbur kalıyorum. 
«Siz de Başkanlığa yakışır şekilde hareket edi-
nis. Tüzük hükümleri gereğince tutumunuz hak
kında söz istiyorum, Başkan size söz vermiyece-
ğim, Sayın Atalay. 

Sırrı Atalay — Sös vermek mecburiyetinde
siniz... 

Başkan — Size söz veremem, keyfî hareket 
ediyorsunuz.» diye devam ediliyor» Ve şimdi 
dikkat buyurun muhterem arkadaşlarım, «Ben 
sise burada fuzuli olarak kürsüyü işgal ettire-
mem..» Siz Anayasaya göre, içtüzüğe gö
re sös hakkınızı kullanmak istiyorsunuz, si
sin bu hakkinizin kürsüyü fuzulen işgal ola

rak Başkan burada nitelendirmektedir. Fu
zuli olarak. Demek ki Anayasaya göre hak
kınızı kullanacaksınız, Başkanın takdiri şu ola
cak; kürsüyü.,, .aynen okuyorum: «Ben size sös 
söylüyorum, ben size söz söylüyorum, ben size 
burada fuzuli olarak kürsüyü işgal ettiremem, 
Sayın Atalay söyliyeceğiniz sözler muteber de
ğil, buyurun.» Söyliyeceğiniz sözler muteber 
değil. Hem siz kürsüyü fusulen işgal etmiye-
ceksiniz hükmünü, fermanını kendiniz verecek
siniz. Ondan sonra da sözümün muteber olup ol-
mıyacağmı Türk Ulusunun dışında hiç kimsenin 
takdir yetkisi olmıyan bir hükmü de kendiniz 
vereceksiniz, «Sözünüz muteber değildir.» diye
ceksiniz. Başkanlığın nasıl bir el tarafından ida
re edildiğini A. P. sine, A. P. si Grupu arka
daşlarıma karşı sonsuz saygılarımı ifade edeyim. 
Kendilerine karşı bu sözlerimin hiçbir ilgisi yok. 
Üyenin A. P. sine mensubiyeti bu şekilde idare 
tarzının aksinin A. P. si Grupundan geldiği yo
lunda değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Başkanvekilinin 
Cumhuriyet Senatosu gibi İkinci Meclisin Baş-
kanîiğını işgal ettiği bir sıradaki davranışının ve 
zihniyetinin muhasebesini yapıyorum. Bu se
beple A. P. si Grupu ile bunun hiçbir ilişiği yok
tur. Başkanın tutumudur. Bu bir Başkan 
Ayan durumunda olan Cumhuriyet Senatosunu 
nasıl şevki idare etmektedir? Orada çok arka
daş vardır, o birleşimde ve burada Silâhlı Kuv
vetler bulunuyordu. Bu sebeple mesele üzerinde 
bu yönleri ile yürümedim, şimdi getiriyorum, 
bütün detayları ile. Geniş cepheleri ile huzu
runuza biraz sonra bakın daha hangi safhalara 
girecektir, «Ben size söylüyorum, ben size bu
rada fuzuli olarak kürsüyü işgal ettiremem Sa
yın Atalay. Söyliyeceğiniz sözler muteber değil, 
burada kabul edilmiştir.» Ne kabul edildiği 
belli değil. 

«Sırrı Atalay — Bu şekilde Başkanlık ede
mezsiniz. 

Başkan — Sayın Atalay, burada Heyeti Umu-
nıiycnin kabul ettiği bir usul var, onu tatbik 
ediyorum..,. 

Sırrı Atalay — Keyfi hareket ediyorsunuz, 
Tüzüğü yanlış tatbik ediyorsunuz, burayı çiftlik 
gibi idare ediyorsunuz. Edemezsiniz.» 

özür dilerim, «Burayı çiftlik gibi idare ede
mezsiniz.» 
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^Başkan — Buyurun Saym Arıburun. 
Sırrı Atalay — istediğiniz şekilde idare ede-

messiniz. 
Başkan — Size bir ihtar veriyorum, o kadar. 

Size bir ihtar veriyorum, o kadar.» 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, ihtar cezası 

nasıl verilir; Bir BaşkanveMli değil, bir üyeye 
içtüzük hükümleri gereğince içtüzüğün 151 nci 
maddesi gereğince üç halde ihtar cezasını Baş
kan verebilir. 

1. Söz kesilirse. Şimdiye kadar okuduk. 
Ben her hangi bir üye burada konuştuğu zaman 
sözünü kesmiş miyim? Çünkü kürsüde kimse 
yok. Bir arkadaşıma sen niçin konuşuyorsun 
diye hitabetmemişim. 

2. Bir kimse gürültülere sebebiyet verir ise. 
Şimdi görüyorsunuz Başlangıçtan itibaren Sırrı 
Atalay, Başkana mutlak bir itaat içerisinde, 
ama haklarını kullanmanın haysiyeti içerisinde, 
benim hakkım diyor. Usûl hakkında konuşaca
ğım, söz vermeye mecbursunuz diyorum. Ama 
ne zaman Başkan gürültülere sebebiyet, bizati
hi ilk gürültülere sebebiyet Başkanın sözleri ile 
başlıyor. Gürültüler, zabıtta Başkanın sözü ile 
başlıyor. Gürültülere sebebiyet veren birleşimi 
idare eden Başkan. İhtar cezası verilmesi iktiza 
eden bir kimse var ise Başkan. Bizzat kendisi. 
Gürültülere sebeboluyor. Şimdi hem gürültüle
re sebebiyet vereceksiniz, hem de tutup cezayı 
kendiniz vereceksiniz. 

Diğer bir husus da, sataşmak, ben her hangi 
bir üyeye sataşmış değilim. O halde içtüzüğün 
151 nci maddesinin bana tatbiki için gerekli cid
dî hiçbir sebep yok. Zabıtları okudum, hiçbir 
sebep yok. ihtar cezasını Başkan veriyor ve na
sıl veriyor, «Size ihtar cezası verdim, o kadar.» 
Bu zabıttaki yazı, ama o gün ifade tarzı bu şe
kilde. içtüzüğün 152 nci maddesi gereğince, der
hal söz almak hakkımı kullanmadım o anda. Şu 
hukukî anlayış içerisinde, bir sinirli hava içeri
sinde Başkanla bir bütçenin görüşülmesi sırasın
da sinirlerin gergin olduğu bir ortamda Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun muhabbetini 
ve seviyesini muayyen yerde muhafaza endi
şesi içerisinde sineye çektim. Ama derhal çıkar 
çıkmaz bir önerge ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanına başvurdum. Dedim ki; Başkan içtüzü
ğün 151 nci maddesi gereğince hiçbir sebep yok
ken, tamamen keyfî, tamamen haksız bir şekil

de ; bu şekilde hareket etmiştir, iki yönü ile yan
lıştır, iki yönü ile haksızdır. Bir üyeye verilmez, 
bir de Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği sı
fatı olan bir arkadaşa reva görülmez. Birisinde 
verilmez, birisinde reva görülmez. Birisi huku
kî verilmez, ama öbüründe ise reva görülmez, ge
reğini yapmanız gerekir diye Sayın Başkana 
başvurdum. 

Şimdi devam ediyorum; ihtar cezasından son
ra bir Başkanlık nasıl idare ediliyor bu haksız
lık karşısında gerektiği zaman çok heyecanlı, ge
rektiğinde soğukkanlı olmasını bilen arkadaşınız 
şunu diyor: «istediğiniz kadar verin. (A. P. sı
ralarından otur, otur sesleri). 

Başkan — Buyurun Sayın Arıburun. 
Sim Atalay — Senatoyu keyfî şekilde idare 

edemezsiniz, böyle bir tatbikat yoktur.» diye 
sözlerini bitiriyor ve Sayın Başkan bana diyor 
ki; «Usul hakkında söz istiyorsunuz, gösterin 
diyor bütçelerde bunun nasıl olduğunu, bana 
şimdiye kadar yapılmış tatbikat gösteremezsi
niz.» Sırrı Atalay «Tatbikat göstereceğim.» di
yor. Başkan diyor ki, gösteremezsiniz, bütçe mü
zakerelerinde göremezsiniz. 

«Sırrı Atalay — izin verin göstereyim, Tüzük 
hükümlerine göre söz vermek mecburiyetinde
yiz.» Sayın Arıburun Sayın Başkan çağırınca 
kürsüye, derhal Sırrı Atalay susuyor. 

Söz kesmenin olup olmıyacağını ve Başkanın 
151 nci maddenin tatbikatında nasıl bir haksız
lık içerisinde kalabildiğinin tesbiti için hukuk 
anlayışı ile beraber Sırrı Atalay Sayın Tekin 
Arıburun kürsüye gelir gelmez tek kelime ko
nuşmuyor, taa Tekin Arıburun kürsüyü terk 
edinceye kadar. 

Sayın Arıburun konuşmasını bitirdikten 
sonra Sayın Işıklar Başkan tarafından kürsü
ye çağırılmadan iki söz fasılası içerisinde hak
kımı. yine istiyorum. Dikkat buyurun, arkadaş
larımın konuştuğu zaman asla, yine söylüyo
rum, «sayın Başkan söz rica ediyorum.» Şimdi 
dikkat buyurun, ne diyor başkan? «Sıraya alı
yorum sizi efendim,» Adalet Partisi Grupuna 
mensup arkadaşlarım, Başkanlık sizin adınıza 
nasıl, idare ediliyor? Anayasanın 84 ncü mad
desine göre söz vermiyorum diyen BaşkanveM
li bu sefer «Size söz veriyorum, sıraya kaydedi
yorum» diyor. Başkanlık hakikaten güç bir mes
lektir, ama Başkanlığı objektif hukuk ölçüleri-
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nin ve hukuk kur allarının dışında tatbike kalk
tınız mı; ipin ucunu kaçırırsınız. Artık, idare 
keyfilik içine gider. Hem kendiniz güç mev
kide kalırsınız, hem adına Başkanlık eden bir 
grupu da güç mevkilerde bırakmış olursunuz. 
Bir tarafta Anayasanın 84 ncü maddesini savu
nuyorsunuz «Söz vermiyeceğim» diyorsunuz. 
Usul hakkında söz vermiyorsunuz. Bu sefer dö
nüyorsunuz «Söz vereceğim, sıraya kaydedi
yorum» diyorsunuz. Bu sefer, esas hakkında söz 
için kaydediyor. Bunlar zabıtta; olağan şeyler. 
Sim Atalay; «Hayır ben usul hakkında söz ri
ca ediyorum.» Bakın, haklarına sahip, hukuku 
bilenle haksızlığın içerisinde keyfiliği meşru bir 
hale getirmek istiyen ve bunlar iki zihniyetin 
zabıtlarda riyazi oluşunun hikâyesidir. Riyazi. 
oluştur, gözünüzün önünde. Belki arkadaşlarımız 
bulunmadı, hafızalarımızdadır, ama objektif ya
ni fotoğraf makinasının objektifi gibi zapta ge
çen olaylardır, bunlar. Bu sefer «Hayır, ben 
usul hakkında söz rica ediyorum» diyen Sırrı 
Atalay'a karşı bu sefer Başkan, «Usul hakkın
da size söz vermiyorum.» Yine ısrar ediyor. Ar
kadaşım, Rıza Isıtan müdahale ediyor. Niha
yet Sun Atalay; «Usul hakkımı kullanacağım; 
sayın Başkan, usul hakkında söz vermeye mec
bursunuz,» Başkan, uzun bir konuşma yapıyor, 
okumaya mecburum özür dilerim. 

«BAŞKAN — Efendim, bir dakika; sayın 
Atalay, siz reislik yapıyorsunuz, müsaade alma
dan konuşulmaz.» Sanki ben müsaade almıyo
rum, istemiyorum, kürsüye zorla geldim. «Şim
di, Anayasanın 84 ncü maddesi reisvekillerinin» 
Mesele tekrar ona dönüyor; «Meclis münakaşa
larına katılmamasını âmirdir. Fakat devamlı ve 
ısrarlı bir surette sayın Atalay bunu yapmak 
ister. Bendeniz reisvekillerinin Meclis münaka
şalarına katılmamaları kanaatinde olduğum ci
hetle, Anayasanın bu maddesi gereğince, çünkü 
Meclis Reislerinin bir mehabeti ve oteritesi var
dır.» Şurada hemen söyliyeyim, idarede oterite 
hükümlerle veyahut sırada bulunduğunuz zaman 
söz istemekle değildir. Çoğu zaman siyasi bir 
meselede CHP ile AP karşı karşıya geldiği za
man bir konuda ben mensubolduğum siyasi 
parti ile beraber oy kullanıyorum. Sizin arkadaş
larınız da AP ve CHP nin siyasi bir konuda 
tartışması sırasında AP ile beraber parmak kal
dırıyorlar, oy veriyorlar. Karşılıklı bunu görüyo
ruz. oylarımızı da mı kullanmıyacağız? 

Şunu ifade etmek istiyorum. Ne yaparsak 
yapalım, insanız ve siyasi kanaatlere sahibiz. 
Mensubolduğumuz siyasi prtilerle zor hüküm
leriyle, zorlamalarla irtibatlarımızı ve hissî duy
gularımızı hiç biriniz atamazsınız M, hiç birimiz 
atamayız. Söylüyoruz, hiç birimiz atamayız. 
Ama mühim olan nedir? Kürsüye çıktığımız za
man tarafsız hareket edebiliyormuyuz? Kürsü
ye çıktığımız zaman hislerimizi yenebiliyor mu
yuz? Aslolan bu. 84 ncü maddenin münaka
şaları sırasına geldiği zaman anlatacağım. 84 
ncü madde Türk Anayasasında niçin yerini al
dı? Türk Anayasasında yerini alması Başkan ve 
başkanvekillerinin bir siyasi partiye mensubi
yetlerinden dolayı değil. Başkan ve başkanve
killerinin bir siyasi partiye mensubolup parti 
kongrelerine iştiraklerinden dolayı parti kong
relerinde kongre, kongre dolaşıp nutuk çekme
lerinin, siyasi tartışma konusu edilmelerinin ıs 
tırabmı çektik ve Anayasa münhasıran onun 
karşılığı olarak bunu getirdi. Yoksa, 1946 -1950 
arasında Feridun Fikri Bey, Reisvekili ola
rak, kanun teklifi de yapıyordu, konuşuyor
du da, 1950 - 1960 arasında Sayın Tevfik İleri 
ve diğer bütün reisvekilleri de, 1960 dan şim
diye kadar Sayın Tiğrel'de, Sayın Dağlı da 
müteaddit reisvekilleri. Reisvekilleri, fakat bir 
meselede siyasi bir grup adına değil, kendi 
görünüşü; insan vardır, ben reisvekiliyim der, 
çalışmak istemez, tamam der, bu zırhın altında 
neme lâzım; ama bir insan da vardır, içi ra
hat etmez. Her hangi bir meselede benim de 
katkım olsun; ben de vatanın evlâdıyım, genç 
yaşımda okuyorum, düşünüyorum; bu mesele 
konuşulurken benim de fikrim olsun, der. Bu 
kabahat mi? Yani meseleyi bu ölçüde; ama 
bana şunu şey yapacaksınız, bu şeyiniz dola-
yısiyle başkanlık ettiğim sırada o düşünceleri
min tesiri altında veyahut siyasi görüşümün 
tesiri altında başkanlık ettiğim sırada taraf 
tutuyor isem, işte mühim mesele odur. Bu 
ikisini birbirinden ayırdığımız müddetçe me
seleleri mahzurları ölçüsünde alacağız. Mesele 
buradadır. Yoksa, efendim hem parmak kaldı
racaksın, hem çeşitli hattâ parti kongreleri
ne gidip bulunacağız. Bunu da söylüyorum. 
Reisvekillerimizden bâzılarının bu kabîl hare
ketlerini gördük ve bugüne kadar ağzıma da 
almış değilimdir. Parti kongrelerine gidiyoruz, 
ben şahsan gitmiş değilimdir. Hiçbir parti 
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kongresine gitmem. Yani bunlar mesele değil, 
gider parti kongresine; ama burada mühim 
olanı tarafsız hareket edebilmesidir. Başkan
lık ettiği sırada tarafsızlıktır. Şimdi, devam 
ediyorum. «Çünkü, Meclis Reisinin bir mehabet 
ve otoritesi vardır. O otorite benim görüşüme 
göre insanın kendisindedir. Yoksa, yerinde 
şunu söyledi, bunu söyledi de değildir. Baş
kanlık ettiği sırada müktesebatı ile ve hukuk 
anlayışı ile tarafsız kalabiliyor mu, kalamıyor 
mu? ölçü oradadır, asıl mesele oradadır. «Mec 
Üs münakaşalarına katılmak suretiyle Reisin 
veya reisvekilinin bu otoriteyi kaybetmesi iyi 
bir şey değildir.» Otorite nasıl kaybedilir? Bu
nu Yüksek Heyet yavaş yavaş anlıyor. «Ben 
bu kanaatdeyim. Anayasada böyle âmirdir, bu 
itibarla Sayın Atalay'a söz vermiyorum ama 
bunu anlatamıyorum.» 

«SIRRI ATALAY — Sayın Başkan, Başkan
lık görevini kötüye kullanmaktasınız. Yanlış 
tathikat yapıyorsunuz. Anayasanın 84 ncü 
maddesi gereğince görevin yerine getirileceğine 
istisnai hal olarak konuşma yetkisini ver
miştir.» Ki, kendileri öyle tatbik ediyorlar
dı, diyorlardı ki, görevin yerine getirilmesi
ni usul meselesinde konuşursunuz, ama esas 
meselede konuşamazsınız. Şimdi, usul hakkın
da? Anayasanın bana verdiği bu hakkı ver
meye mecbursunuz. Niçin anlamamazlıktan ge
liyorsunuz? Bu hakkı vermeye, usul hakkın
da konuşma hakkını vermeye mecbursunuz. 
«Bu hakkı alacağım» diyorum. 

BAŞKAN — Alacağım diyemezsiniz, usul 
hakkında vermiyeceğim. 

SIRRI ATALAY — Evet, hakkımdır; ga
yet tabiî alacağım. 

«BAŞKAN — Söylemek istediğinizi Heyeti 
Umumiye dinlesin. Yani bir şey mi söyliye-
ceğinizi zannediyorusunuz?» 

Vicdanlarınıza hitabediyorum; söz istiyor
sunuz, Reis size , kürsüde her hangi birinize 
ben size , muhterem arkadaşlarım, Adalet Par
tili arkadaşlarım; size hitabediyorum, her 
hangi biriniz söz isteseniz, ben size desem, 
size söz veriyorum, siz burada gelip bir şey 
söyliyeceğinizi mi zannediyorsunuz ki, size 
söz veriyorum desem nasıl karşılarsınız? Vic
danlarınıza hitabediyorum, zabıttan aynen ölçü
yorum. «Söylemek istediğinizi Heyeti Umu-
miyeye dinletin. Yani bir şey söyleyeceğini 

mi zannediyorlar. O bakımdan vereceğim» Yani 
siz gelip sanki burada bir şey mi söyliye-
ceksiniz. Umumi Heyet, sizin bir şey söyliye
ceğinizi ini Eannediyor? Hakaret. Kendi açı
sından hakaret. Bâzı hakaretler vardır ki, in
sanı tutmaz. Beni kolay kolay hakaret tutmaz. 
Benim üzerimden hakaretler gelir geçer ve 
ben hakaretleri elimin tersi ile silmesini çok 
iyi bilen bir insanım. Ama celseyi idare 
eden arkadaşın zihniyetine bakın. Söz istiyen 
bir başkanvekiline, bir arkadaşımıza «sanki di
yor, yani size, arkadaşlarına demek istiyor; 
Umumi Heyette bu bir şey mi söyliyecek, bunun 
bir şey söyliyeceğini mi zannediyorsunuz. îşte 
diyor, bu cehaletini, bir şey söylenmiyeceğini 
tescil için size söz vereceğim. Zihniyete bakın 
Anayasa için söz vermiyeceğim, usul hakkında 
da söz vermiyeceğim, hakkı ottarak da vermiye
ceğim, sadece huzurunuza çekip Sırrı Atalay'ı 
hakarete mâruz bırakmak için, hiçbir şey diye-
miyeceği için, haklı bir meseleyi savunmıyacağı 
için o yönden söz vereceğim. Bu harekete, bu 
davranışa her hangi biriniz mâruz kalsanız, ta
hammül eder misiniz, sayın arkadaşlarım On
dan sonra Sayın Işıklar'ı kürsüye çağırıyorlar. 

«EKREM ÖZDEN — Bir Başkan bir Başka
na böyle hitabeder mi?» şeklinde konuşuyorlar. 
Ondan sonra Sayın Işıklar konuşuyorlar. Sayın 
Başkan, tekrar 56 ilâ 61 nci maddenin müna
kaşasını kendi açılarından yapıyorlar, konuşu
yorlar. Ondan sonra bana söz veriyorlar. 

Şimdi, bütün safhası ille meseleyi özetliyelim. 
Madem ki, arkadaşımız usul hakkında söz vere
cekti, niçin vermiyorlar? Ama sonunda bir şey 
için size söz vereceğim diyor. Bu, bir intikam 
hissidir, arkadaşlarım. Bu bir keyfiliğin her han
gi bir şekilde silinmez, açık bir delilidir. Sizi 
Umumi Heyette küçük düşürmek için, sizi Umu
mi Heyette fena bir duruma düşürmek üzere ça
ğırıyorum, diyor ve Başkanlık yetkimi o zaman 
kullanacağım, diyor. Çağıracağım sizi buraya, 
sizi burada Başkanlığın bana verdiği yetkiler 
içerisinde konuştuktan sonra Başkan olarak bir 
tebliğler yapacağım, ondan sonra meseleyi ka
patacağım. îşte, adınıza Başkanlık bu şeküde 
idare ediliyor. Sizin adınıza Başkanlık bu şekil
de idare edilmektedir. 

Ben çıktım, kısa bir konuşma yaptım ve ko
nuşmamın başında dedim ki, bana «sanki konu
şacak bir şeyi varmış gibi» bir tek cümle ile ce-
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vap verdim; o gün işin içine girmedim.O gün 
meselenin münakaşasını yapmadım. «Kişi her
kesi kendisi gibi bilir» dedim- Yani buraya ge
lip, müşkül mevkide kalacak, bir şey bilecek, 
bilmiyecek. Kimin ne bilip ne bilmediği, kimin 
hukukî veyahut geniş İdiltür meselelerinin ne 
olup olmadığını arkadaşları bilir, kamu oyu bi
lir. Ama Anayasayı bir tarafa iteceksiniz, usul 
hükümlerini bir tarafa iteceksiniz ve diyeceksi
niz ki, sırf sizi küçük düşürmek için ben buraya 
getireceğim. Nitekim, sözlerimi bitirirken şöyle 
dedim : «Sayın Başkan, biliyorum biraz sonra 
diyeceksiniz ki, ben 61 nci maddeyi böyle anlı
yorum, böyle tatbik edeceğim.» Hakikaten de 
söylediklerimi aynen; Başjkan şunu tebliğ etti. 
«Gördünüz mü» dedi, «Sırrı Atalay'm zaten 56 
ile 61 nci madde hakkında söyliyeüekleri bun
lardı; bunları bildiğim için kendine söz verme
dim.» Şimdi, ben size söz vermesem ve ısrar et
sem muhterem arkadaşlarım, sonunda size söz 
versem ve indikten sonra Umumi Heyete dön
sem, sonra desem ki; ben falanca arkadaşıma, 
içinizde sınıf arkadaşım Demiryüce'ye desem ki, 
Demiryüce'ye söz vermedim, istedi vermedim; 
ama sonra desem ki, zaten Yüce'nin bu şekilde 
konuşacağını biliyordum, getirdim söz verdim 
diye tebliğde bulunsam reva görür müsünüz? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Bütün 
hikâye bunlar, insaf artılç. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Deliveli 
lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Deli-
veli'ye göre mesele bir hikâye olarak görünür. 
Ben meseleyi hikâye olarak almıyorum. 

BAŞKAN — Siz devam edin, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Meseleyi ben 

Parlâmento hukuku yönünden önemli olarak 
mütalâa ediyorum, ki, şimdi burada hiçbir şekil
de ilişmiyeceğim ve muhasebesini yapmıyaca-
ğım. Muhasebesinin yapılacağı yer ve ilişiği olan 
zaman gelecektir ki, Sayın Deliveli Başkanlık 
odasında misafir bulunduğum sırada bu konula
rın şikâyetinden dolayı müessif olaylar olmuştur 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ağırlı
ğını koymaz ve vaziyet almaz ise, bu şekildeki 
davranışlar bir noktada bitmez, ve devam eder, 
İkinci Meclisin ağırlığı, İkinci Meclisin ikinci 
Meclis olma, lider organlığının haysiyetini ze
delemeye hakkımız yok. Benim de yoktur arka

daşlarım. Şu konuşmadan dolayı üzüntü duydu
ğumu da ifade etmek isterim. Niçin bunlar ola
bilsin ve niçin ben buraya gelip konuşabileyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; İki konu da
ha var, biri de demin ara ettiğim gibi bu şikâ
yetimi Başkana arz ettiğim sırada Başkanlık 
odasındaki müessif bir olay. Şu anda İçtüzük hü
kümleri gereğince Yüksek Kurulun ilgilenemi-
yeceği, ama sırası geldiği zaman huzuruna gel
mesi zaruri ve önemli bir konudur. 

Diğer biri Yüksek Heyetin ilgili bulunacağı 
husus da 56 nci, 61 nci maddelerin tatbiki yö
nünden söz istediği sırada sözün verilmemesi ve 
küçük düşürücü kelimelerin yine aynı Başkan 
tarafından ifade edilmesidir. 

Birinciyi bütün detayı ile, olduğu gibi ifade 
ettiğim için, ikinci zabıtları okumaya lüzum 
görmüyorum. 

Şimdi son sözlerimi ifade ile kürsüden inmek 
istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu şekle 
varmış bir idare tarzından sonra Sayın Ünaldı'-
mn Başkanlığı sırasında kendisi ile beraber Baş
kanlık görevini paylaşmakta mazur olacağını 
bildiren dört divan kâtibi vardır, Sayın Zerin 
Tüzün, Sayın Âdil Ünlü, Sayın Atmaca, Sayın 
Sadık Artukmaç bir önerge ile müracaatta bu
lunmuşlardır. Benden daha önce Divanda Sayın 
Zerin Tüzün sırf yanında konuştuğu bir arka
daşla konuşmasından dolayı şikâyette şu anda 
bulunduğu Başkan tarafından Cumhuriyet Se
natosunun bir üyesi, bir bayan üyesi en ağır bir 
şekilde hakarete mâruz kalmıştır. Şunu ifade 
etmek istiyorum, şu anda Başkanlığı işgal eden 
arkadaşımız Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
görevini mehabet içinde ve Cumhuriyet Senato
sunun görüşmelerinin muayyen bir seviyede gö
rülmesi yolunda büyük bir şekilde engeller mey
dana getirecek ve çeşitli olaylara sebebiyet ve
recek bir davranışın içindedir. Eğer bu durumu 
ile C. H. P. si, G. P., Cumhurbaşkanlığı Konten
jan Grupu ve Tabiî Üyeler Grupu Başkanlığa 
birer önerge ile Başkanlığı sırasında üyelere 
karşı takındığı tavır ve üyelere ettiği muamele, 
söz vermemekten ve usul hükümlerini çiğnemek
ten dolayı müştereken fakat ayrı ayrı gerekçe
lerle şikâyet edilse idi ve bu şikâyetlerden dola
yı 7 . 2 . 1969 Cuma günü Başkanlık Divanı 
toplanıp bunların muhasebesini yapmaya karar 
vermiş olsaydı, ben Cumhuriyet Senatosunun 
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Başkanlığının haysiyeti ve Geneli Kurulunun me
habet içinde görüşmelerinin devamı için Birleşi
mi idareye çıkmaz idim. Arkadaşımız bütün bu 
olaylara sebebiyet verdikten sonra, gözümün 
içine baika baka Anayasayı, İçtüzük hükümleri
ni çiğniye çiğniye haksız cezalar vere vere şimdi 
çıkıp Başkanlık eder ise, yerimizden müdahale 
edersek, yakışıksız kelimeler ağzımızdan çıkarsa 
A. P. si Grupu ile yegân, yegân bütün arkadaş
larımızla, hiçbirisi ile ilişiği olmadığını Cumhu
riyet Senatosu çalışmaları ile hiçbir ilişiği olma
dığını, sadece Cumhuriyet Senatosuna kastedi
len, Cumhuriyet Senatosunun mânevi ağırlığına 
kastedilen ve 7 . 2 . 1969 da bu hareketlerinden 
dolayı Başkanlık Divanında, hakkında görüşme 
açılan bir arkadaşın buraya çıkmaması iktiza 
ederdi. Bütün şeyi göze ala, ala arkadaşımız şim
di gözümüzün içine baka baka bu kadar usulsüz
lükten sonra çıkmasını ben hukuk kaideleri ile 
ve teenni ile yanyana getirme imkânını bulamı
yorum. Şüphesiz ki, her yiğidin bir yoğurt yiyi
şi vardır. Bütün bunları sineye çekip Başkanlık 
etmenin de demek M, bir zevki varmış, demek 
M, bâzı mevkiler çok şeylere rağmen çekilebili-
yormuş. 

Saygılar, arkadaşım, (C. H. P. Kontenjan 
Grupu, G. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sökmen, Sa
yın Atalay meseleyi kürsüye getirdiler, bendeniz 
celseyi idare eden Başkanvekili olarak münaka
şa zemini açmamak maksadiyle haklılık, haksız
lık mevzuu henüz ortada ve Başkanlık Divanına 
intikal etmiş ve bir neticeye bağlanmamış oldu
ğu için, bu mevzuda bir münakaşa zemini açma
mak için fazla bir şey söylemiyorum. 

Sayın Kayalar usul hakkında mı efendim? 

A. P. GRUPU BAŞKANI ŞEREF KAYA
LAR (Bursa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Siz ne hakkında Sayın Sökmen? 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — İsmim mevzuubahsedildiği için söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — isminiz mevzuubahsedildiği için 
öyle mi efendim. 

Sayın Kayalar, usul hakkında. 

A. P. GRUPU BAŞKANI ŞEREF KAYA
LAR (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım, bütçeyi müza-

I kere ediyoruz, binaenaleyh «bütçeyi bitirmeye 
mecburuz. Bu konunun görüşülmesine ne lüzum 
vardır, bunları dinlemeye gelmedik» gibi bir ha
va içinde iseler bu havadan kendilerini kurtar-

I malan lâzım. Çünkü mesele Sayın Atalay'm da 
vaz'ettiği gibi önemlidir. Simidi arkadaşlarım, 
Sayın Atalay! Ben usul hakkında, İçtüzüğümü
zün 58 nci maddesinin «Bu tüzük hükümlerine 
uyulması gerektiği» noktasından burada söz al
mış bulunmaktayım. Değerli arkadaşlarım, Sa
yın Atalay müteessir; o teessürle burada, Genel 
Kumla beyanda bulundular. Fakat biran için ta
savvur etsinler ki, her ihtar alan üye, ihtarı mü-
taakıp Genel Kurula gelir, izahat verir. Bu iza
hatı mütaakıp (Hayır senin okuduğun zabıit şu 
mânayı ihtiva etmiyor, o zabıt şu mânaya gelir, 
zapta şu husus geçmemiş) gibi münakaşalara 
dalarsak, parlâmentolar en esaslı vazifelerinden 
olan murakabeyi bir yana, kanun yapmayı bir 
yana bırakır ve genel kurullar münhasıran ve 
müstemirren üyelere verilmiş olan cezalarla meş
gul olurlar. îşte vâzıı Tüzük bunu nazarı itibara 
almıştır ki, bir 6 ncı madde ve altıncı maddenin 
de bir altıncı fıkrasını tedvin etmiştir. Bu 6 ncı 
fıkraya göre ihtara mâruz kalan Başkanlık Di
vanı üyeleri Başkana başvururlar ve Başkanlık 
Divanında mesele halledilir. 

Şimdi hâdise gruplara intikal etmiş, gruplar 
Başkanlık Divanına yazı yazmışlar ve bundan 
dolayı Sayın Atalay gruplara intikal ettiğine 
göre grupların da dikkatini çekmek gibi bir ifa
dede bulundular. Bizim şahsi kanaatimize ve 
grupumuz idare heyetinin kanaatine göre mese
le bir gûna grupları alâkadar etmez. Mesele ta
mamen Başkanlık Divanını ilgilendirir ve Baş
kanlık Divanında tezekkür ve neticeye bağlan
ması lâzımgelir kanaatindeyiz. Aksi halde grup
ların hangi zaman, hangi şartlar ve hangi sebep
lerle Başkanlık Divanının işlerine müda&ale ede
ceği belli olmaz ve Parlâmento çalışmalarının da 
içinden çıkılmaz. 

Yalnız, Grupumuzun tesbit ettiği şudur, me
sele şayanı teessürdür, kabahati asla tasvibetmi-
yoruz, kabahatlinin kim olduğunu da Başkanlık 
Divanının biran evvel tesbit etmesini istirham 
ediyoruz. 

Şayet kabahatliyi Başkanlık Divanı tesbit et
mez ise işte o zaman şu grupu veya bu grupu 
değil, bütün Parlâmentoyu alâkadar eden bir 

I hâdise ile karşı karşıyayız. 
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Nasıl ki, bu kürsüden, Bakanlar, üyelerin 
sorularına cevap vermediği takdirde bütün Par
lâmentonun birleşerek Parlâmento haysiyetini 
koruması, bakanlardan cevap alması lâzımgelir 
dediysem burada da bütün parlâmentoyu bir
leştirmesi lâzımgelen bir hâdise karşısındayız ve 
bu takdirde Başkanlık Divanına (Biran evvel 
kabahatliyi testoit et ve varsa tecziye et) demek 
hepimizin müşterek vazifesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 84 ncü 
maddesi sarihtir. Bunun için ne hir Anayasa 
Adalet Komisyonunun ve ne de Başkanlık Diva
nının mütalâasını almaya lüzum yoktur. Fakat 
hu yola girilmiştir, Başkanlık Divanının raporu 
geldiği takdirde buna da ariz ve amik mütalâa 
ve münakaşa edeceğiz, elbette Genel Kurul en 
müspet neticeye varacaktır. 

Burada Sayın Altalay'm dermeyan ettiği bir 
hususu cevaplamadan geçmek istemiyorum. 
Kontenjan Grupunun dört üyesinin Başkanlığa 
sundukları bir takrir Başkan tarafından okun
muş. Okunur mu, okunmaz mı bu da Başkanlık 
Divanında görüşülmelidir. 

BAŞKAN — Bu husus efendim Divanda 
mevzuu'bahsolacaktır, elbette meselenin menşei 
olarak orada bendeniz tüzüğe uygun mu değil 
mi bu hususları âriz ve amik arz edeceğim, Ri
yaset Divanında. Onun için bu meseleye girme
menizi istirham edeceğim. 

A. P. GRUPU BAŞKANI ŞEREF KAYA
LAR (Devamla) — Sayın Başkanını, eğer istical 
buyurmasaydmız hu meseleye girmiyeceğimi 
esasen ben beyan edecektim. Katiyen girmiyece-
ğim, Başkanlık Divanında mütalâa ve müzakere 
edilecektir. Ancak bir hususa değinmek isterim. 

Sayın Atalay (Kontenjan Grupunun dört ta
ne üyesi bu takriri Sayın Başibakanm siyasi tel
kini ile vermiş) gibi bir konuşma yaptılar; eğer 
yanlış anlamadımsa... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Öyle bir şüphe 
uyandırır dedim... 

A. P. GRUPU BAŞKANI ŞEREF KAYA
LAR (Devamla) — Şüphe dahi uyandırsa ce
vaplamadan geçemiyeceğim. Benim değerli Baş
bakanım hiç kimseye, hattâ benim grup üyeleri
me dahi siyasi telkinde bulunmamayı kendine 
şiar edinmiş bir Başbakandır. Kaldı ki, bunun 
dışında, değerli kontenjan üyelerinin her hangi 
bir siyasi telkine mâruz kalmıyacaklan ve buna 

ehemmiyet vermiyecekleri de mefruzdur. Bina
enaleyh bu hususu sarahaten zikrederim. İstir
hamım şudur : Başkanlık Divanı biran evvel ka
bahatliyi tesibit etmelidir. Kaibanâtli var ise, yine 
istirhamını şu olacaktır; yekdiğerini çok sev
diklerini bildiğim, hattâ birbirlerinin Başkanlık 
Divanına seçilmesi için hususi br gayret içinde 
bulunduklarını bildiğim bu iki değerli arkadaşı
mın biran evvel kendi aralarında meseleyi hal
letmesini istirham ederek huzurlarınızdan ayrı
lıyorum. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sökmen istirham edeyim, 
sadece isminiz geçmiş bir sataşma gibi her 
hangi bir şey yoktur, bu meseleyi burada ka
patmak istiyorum, istirham edeyim 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bir dakikanızı istirham edeceğim, iki 
kelime ile tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen... 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — İfadeleri arasında bir şüphe uyanır gibi 
sözler geçti, izahları arasında, bir cümle ile ce
vap vermeye mecburum. Gündem dışı konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen gündem dışı 
konuşacaksınız. Şimdi Sayın Sökmen bu mese
le ariz, amik görüşülecek, ben burada cevap 
vermedim, gruplar ayrı ayrıdır siyasi gruplar 
vardır, gayrisiyasi gruplar vardır. Pardon, si
yasi parti grupu ayrıdır, diğer siyasi gruplar 
ayrıdır, bu bakımdan ben cevabımı Divanca 
arz edeceğim, meseleyi burada kapatmak isti
yorum, istirham ediyorum, bir başka zamanda 
bir başka vesile ile fikrinizi açıklayınız. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — İki ke
lime ile cevap vereceğim... 

BAŞKAN — Yani size bir şey mi izafe edil
di efendim. Buyurun açıklayın efendim. Kısa 
olsun istirham edeyim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
sevdiğim ve hürmet ettiğim Sayın Atalay'ın bu 
takrir meselesinde ismimi mevzuubahsetmiş ol
masalardı huzurlarınızı işgal etmiyecektim. 
Kendileri de çok yakından bilirler ki, hiçbir 
kuvvete eğilmemiş ve hiçbir kuvvetin tesiri al
tında kalmamış bir insan olarak ben de arka
daşlarımı da böyle bir tesir altında kaldığınız 
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yolundaki ithamı sureti katiyede kabul etmi
yorum. Biz daha evvel Sayın Madanoğlu 
dasıma hakikaten prestişkân olduğumuz Ma
danoğlu arkadaşımıza böyle bir şeyin konuşul
mamasını rica ettik veyahut konuşulursa tek 
taraflı konuş ve in dedik. İyisine de kötüsüne 
de mevzuubahsedildi. Nihayet ben bulunmadım. 
Toplantıda bulunmadık. Binaenaleyh kendile
rinden rica ettim, sen çık bizi müşkül vaziyet
te koyma, bu arkadaşlarımız bu işe muhalefet 
ediyor, sen ifade et dedim, kendilerine hayır 
siz söyleyin diye tekrar rica ettim, istirham et
tim ve İsrar ettim ki sen çık söyle bu arkadaş
lar bu noktai nazarında muhaliftirler, hayır 
siz söyleyin ne yaparsanız yapın dedi. Biz o 
gün takriri hazırladık, Sayın At alay'in bulun
duğu zaman vermek üzere iken arkadaşlarımız
dan bir tanesi partiler mevzuunu bahsetmiş. 
Partileri çıkaralım dedik, partilerle alâkası 

yoktur dâvanın, hasırladık, o vakit Aydmer 
yok idi. Maalesef bulamadık. Ferdası gün sa
bahleyin Aydmer geldi, takriri imza ettik. Tak
rir verildi. Takririn verilmesinden bir dakika 
evvel yine Sayın Madanoğlu'na bunu rica et
tim ki, bilhassa rica ediyorum, siz çıkın ve bi
zim namımıza siz konuşun. Hayır dedi. Bir fer
dası günü Sayın Atalay'a dedim ki, böyle bir 
husus gördüm acaba medlulü kendi şeyinde mi
dir? Yok, hayır dedi. Biz takririn mahiyeti 
üzerinde değil, okunma tarzına dedi. Yine tek
rar arz ediyorum her hangi bir tesir altında 
verilmiş değildir ve biz de tesir altında olma
dığımızı da Sayın Atalay ve bütün memleketin 
bilmesi lâzımdır ve bilir. Bu yaştan sonra hiç
bir tesir altında kalmadık, vicdanımızın duy
gusunu ifade etmişizdir. Hepinize hürmetleri
mizle. (Alkışlar) 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye eh) (1) 

Ü) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

V) GELİR BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1969 yılı Maliye Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Gruplarının görüşlerini bildirecek olan sa
yın üyelerin isimlerini okuyorum : 0. H. P. si 
Grupu adına Sayın Mirkelâmoğlu, G. P. si 
Grupu adına Sayın Melen, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Karaman, Kontenjan Grupu adına 
Sayın İzmen, A. P. si Grupu adına Sayın Er-
g'eneli. 

Şahsi görüşlerini bildirecek olan sayın üye
leri okuyorum : Sayın Köker, Sayın Topaloğlu, 
Sayın Tuna, Sayın Aksoley, Sayın Soydan, 
Sayın öztürkçine, Sayın Ucuzal, Sayın Bilgen, 
Sayın Şenocak, Sayın Turan. 

Şimdi söz sırası C. H. P. si Grupu adına Sa
yın Mirkelâmoğlu'nun. 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı hasmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır. 

Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE

LÂMOĞLU (izmir) — Sayın Başkan, saygı de
ğer senatörler; 

1969 Maliye Bakanlığı ve gelir bütçesi üze
rinde C. H. P. Grupunun g-örüşlerini sunmak 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. 
Sayın senatörler; Maliye Bakanlığı kuru

luş amacı ve g-örevleri bakımından, Devlet eko
nomisi ve maliyesinin bütün alanlarında, yet
kisi ve etkisi bulunan, Devletin iktisadi varlı
ğını koruyan ve iktisadi hedeflerini elde etmek 
faaliyetlerine yön veren bir teşkilâttır. 

Bu bakanlığın bütçesi tetkik ve münakaşa 
olunurken, elbette bu geniş görev ve amaç hu
dutları içinde bulunan bütün konular üzerinde 
durmak, fikir serd etmek g-erekmektedir. 

Ancak, bu icap, Yüce Senatonun zaman ve 
imkân sınırları ile mahdut bulunduğu için, 
biz de, ne kadarı söylenebilirse, ona ve kaba 
hatları ile o kadarını söyliyebileceğiz. 

Muhterem senatörler; bu bakanlığın, bun
dan evvelki yıllar bütçelerinin Meclislerde mü
zakerelerinde, muhtelif gruplar ve üyeler tara
fından sere? edilmiş bulunan tenkid, temenni 
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ve tekliflerini hâlâ halledilememiş ve aktüel de- j 
gerini kaybetmemiş olanlarının hepisine katıl
maktayız. 

Bakanlık teşkilâtının reorganizasyon ihti
yacı, bütçe tanzim ve tasnifinin, modern an
layışa ve ekonomimizin yeni ihtiyaçlarına göre 
değiştirilmesi, ihale Kanununun kalkınmamı
za mâni değil, âmil bir hale getirilmesi, Ser
best Hesap Uzmanlığı Kanununun biran önce 
çıkarılması, Personel Kanununun bütün hü
kümleri ile yürürlüğe konulması, tasarruf bo
nolarının Devlet için hicap verici durumdan 
çıkarılıp tasfiye olunması, vergi sistemimizin 
toptan ve temelden ıslah edilmesi, bakanlık 
memur ve mensuplarının hayatlarının terfihi 
tedbirlerinin alınması gibi konular bu yıl da 
aktüel önemlerini ve değerlerini muhafaza et
mektedirler. 

Yıllar içinde, bu konular konuşulurken, Ma
liye bakanları, tatlı vaitlerde ve taahhütlerde 
bulunmuşlardır. Bu yıl da her halde anane bo- . 
zulmıyacak, biz bunları söyliyeceğiz, diğer 
üyeler söyliyecek, aynı konular ve ihtiyaçlar, 
seneye yine konuşulmak üzere birtakım vait 
ve taahhütlere muallâk tutulacak ve geçirile
cektir. 

Biz yine de, konuları tekrar etmeden, mu
kaddem temennilere katılarak, ve gelecek yıl, 
bunların imkân nisbetinde halledilmesini diliye-
rek diğer konular üzerindeki fikirlerimizi arza 
geçiyoruz. 

Sayın senatörler; Türk ekonomisinin direk
siyonu Maliye Bakanlığının elinde olduğuna 
göre, mütalâalarımıza, ekonomimiz üzerindeki 
görüşlerimizi sunarak başlıyoruz. 

Ekonomimiz, bugünkü görünüşü ile, sıhhat-
siz, tıknefes ve takatsizdir. Birtakım darbo
ğazlara ve dik dağlara doğru sürüklenip git
mektedir. 

Meselenin bu esef verici yönü ise, onun bu 
hasta halini görüp ilâç sunacak olanların, bu
na bigâne olan görünüşleridir. 

Kalkınma faaliyetlerinin manivelası olan ih
racatımız, programlanan seviyeyi bir türlü bu
lamamakta ve bulacağı ümidini de vermemek
tedir. 

1967 yılında Ocak - Eylül dönemi itibariyle 
313 684 000 dolar olan ihracat, 1968 yılının 
aynı döneminde azalarak 305 827 000 dolar 

— 805 

6 . 2 . 1969 O : 1 

miktarına düşmüştür. 1968 yılı sonu itibariyle 
program seviyesinden en az 40 milyon dolar 
noksan olacağı tahmin edilmektedir. 

1969 yılı programının ihracat hedefi olan 
575 milyon dolar, eğer semavi bir mucize olmaz
sa bir hayal olarak kalacaktır. 

ihracatımızda hastalık alâmeti olan bir di
ğer husus, yavaş, yavaş, yön değiştirerek, 
serbest döviz sahasından, Doğu Bloku, takas 
ve kliring sahalarına doğru kaymakta olma
sıdır. 

iktidarın, ihracatı geliştirmek için bulduğu
nu zannettiği tedbirler, olumlu bir sonuç ver
mediği gibi ters bir sonuç vermektedir. 

1968 yılında vergi iadeleri, gerek mutlak 
değer, gerekse oran olarak, büyük ölçüde 
artmış, iadesinin yapıldığı kalemlerin ihra
catı ise, artacağına, aksine bir tesir ile azal
mıştır. 

ihracatı geliştirmiyen sebepler ortadan kal
dırılmadıkça, neticelerin başka türlü olması 
mümkün değildir. 

İhracat kanalını tıkıyan engellerden bâ
zıları bize göre şunlardır : 

İç fiyatlar, son iki yılda önemli oranlarda 
artmıştır, (son iki yıla kadar 1,5-2 puvan ar
tan eşya fiyatları 1967 ve 1968 de 10 ar puvan 
artmıştır) ihracatımız, içe dönük, prodüktivite
den mahrum ve dış rekabet gücünü devamlı 
olarak kaybeden sınai ve tarımsal bir istihsale 
dayandırılmıştır. 

İşletmelerimiz tam kapasite ile rasyonel 
metotlarla çalıştırılmamıştır. 

Sektörlerde istihsal az, vasıfsız ve pahalıdır. 
ihracat finansmanı ucuz ve yeterli kredi

lere dayandırılmamaktadır. 
İhracatımızın genel karakterini çizdikten 

sonra, şimdi ithalâtımıza geçiyoruz. 

İthalâtımız da, tıpkı ihracatımız gibi, prog
ram, ve ihtiyaç hedeflerinden ve seviyelerin
den uzak bir seyir takibetmektedir 

İthalâtımız, bir yandan yıldan yıla artarak, 
artmıyan ihracatımız karşısında, dış ticaret 
açığını gittikçe artırıcı bir tesir yaratırken, 
diğer yandan da, ihracat gelirleri ile yeteri 
kadar beslenemediği için yatırım ihtiyaçları 
seviyesinin çok altında kalmaktadır. 

1968 yılında Ocak - Eylül döneminde, 1967 
yılının aynı dönemine göre 40 milyon 587 bin 
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dolar daha fazla ithalât yapılmış, buna rağ
men 1967 yılında, yatırım araçları ithalâtı, 
program hedefinin % 23,5 oranında altmcL 
kalmıştır. 

Buna karşılık, ham ve yarı mamul madde 
ithalâtı, program hedeflerini aşmıştır. Bu hu
sus şunu göstermektedir ki, ekonomimizin za
ten pek kıt olan imkânları montaj ve ambalaj 
sanayii adı altında göz boyayıcı, aldatıcı ve 
sömürücü bir faaliyet için tüketilmektedir. 
Sayın senatörler, 

Dış ticaretimizin iç açıcı olmıyan bu man
zarasının tabiî bir sonucu olarak, dış ödeme 
dengemizde gittikçe artan bir oranda ve 
endişe uyandıran bir hızla bozulmaktadır. 

1968 yılı, döviz ve altın rezervlerimiz ba
kımından en dar ve en sıkıntılı bir yılımız ol
muştur. 

1962 yılında, 103 milyon 700 bin dolar olan, 
haftalık ortalama net altın ve döviz rezervi; 
1965 yılından itibaren gittikçe azalarak 1968 
yılında, 39 milyon dolar seviyesine düşmüştür. 

Kaldı ki, bu, 39 milyon dolarlık durumdaki 
gerçek değil, aldatıcıdır. 

Çünkü, ithalâtçıların, ithalât bedellerini 
ve teminatlarını yatırarak, transferini bekle
dikleri dövizler, aylarca transfer olunamamak
tadır. 

Normal olarak bekleme süresi 13 - 20 gün 
olmak lâzımgelirken halen bu süre 4 ayı geç
mektedir. 

Müterakim beklemelerin yekûnu bugün 
her halde 125 milyon doları geçmiş bulunmak
tadır. Bu hale göre rezerv durumumuz 39 mil
yon dolar müspet değil, belki de yüz milyon 
dolardan fazla menfi bakiye vermiş durum
dadır. 

Sayın senatörler, 
Ekonomimizin dış ödeme dengesi durumu

nu konuşurken, elbette dış krediler konusunda
ki mütalâalarımızı da arz etmek zorunluluğu
nu duymaktayız. 

İktisadi faaliyetlerimizin dış finansman ih
tiyacı, programa göre 1969 da 147 milyon do
lar, konsorsiyom kredisi. Halbuki 1968 yılında 
ancak 130 milyon dolar taahhüt sağlanabilmiş
tir. Gerçek kullanım ise bu taahhüdün çok al
tında kalmaktadır. Kredi veren ülkelerin, bu 
sene içinde bulundukları malî güçlükleri de 
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hesaba katarsak 147 milyon dolar miktarında 
bir kredi sağlamasının güçlüğü ortaya çıkar. 
Kaldı ki kalkınmamızın dı§ finansman ihtiyacı, 
bu miktarın da pek çok üstündedir. 

Uluslararası para fonundan iştirak hisse
mize nazaran, derhal alabileceğimiz 27 milyon 
dolara tekabül eden 243 milyon lirayı, 675 mil
yon lira olarak zaten almış bulunuyoruz. Bu 
hesaptan 49 milyon dolar daha geri ödemek 
durumundayız. Avrupa para anlaşmasından 
ise temin olunan 25 milyon dolar, bu kredi 27 
Aralık 1968 e kadar ödenmemişse, bu kredi
nin ödenmemiş kısmını altın olarak ödemek 
taahhüdündeyiz. Demek ki bu kaynak da bu
gün için kurumuştur. 

Esasen bu fon, kısa ve orta vadeli kredi 
vermektedir. Bizim ise her kalkınan ülke gibi 
uzun vadeli krediye ihtiyacımız vardır. 
Alınan krediyi, iç ekonomik hedeflere sevk 
edip, orada yaratılacak ilâve değerli, kredinin 
anası ve faizi ancak uzun sürede ödenmesi 
mümkün olabilir. Kısa vadeli krediler iıse an
cak, o günü geçirmeye yarar, ödeme günü 
geldiği zamanda, alındığı zamandan daha bü
yük bir ihtiyaç ve zaruret boşluğu yaratmış 
olur. İşte şimdilki iktidarımızın başvurduğu 
krediler bu kategorideki kredilerdir. 

Uzun süreli borçlanmalar yapanıaymca gi
derek, daha küçük ülkelerin daha küçük kre
dilerine başvurulur hale gelmiştir. 

Nitekim son günlerde Belçika Krallığından 
1 milyon dolar kredi sağlanmıştır. Keza Avus
turya'dan da 800 bin dolar kredi sağlanmıştır. 

1969 yılında, durumda bir salâh olamıya-
cağına, kısa ve orta vadeli ve küçük küçük kre
dilere gittikçe daha muhtaç hâle geleceğimize 
inanmış olduğumuzu buradan esefle ifade et
mek isterim. 

Muhterem senatörler, 

Şimdi nazarlarımızı, ekonomimizin iç haya
tına çeviriyoruz ve para kredi meselelerimizi 
tetkik ediyoruz. 

Para; mal ve hizmet karşılığında herkes 
tarafından kabul edilen bir ödeme vasıtasıdır. 
Paranın temel vasfı, halkın kaibulüne mazhar 
olmasıdır.. Halbuki halkın paraya güven duy
ması şarttır. Güvenilen para, geçerliğini, satm
alına gücünü, zaman, içinde muhafaza edebilen 
paradır. 
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Türk parası değerinde, giderek bu vasıfları
nı her gün kaybetmekte, aşınmaya mâruz kal
maktadır. 

Daha açık bir deyimle, paramız sıatınalma 
gücünü, yıldan yıla kaybetmektedir ve fiyatlar 
gittikçe yükselmektedir. 

1967 Ekim ayma göre, 1968 Ekim ayında, 
toptan eşya fiyatları % 5,6 oranında artmıştır. 
Bu durum, ekonomimizin enflâsyonist bir 
baskı altında bulunduğunu göstermektedir. 

İthalât hacmi, ihtiyaç oranımda artamadığı 
için, iç fiyatlar gittikçe daha da artacak, 4 
milyar lirayı aşacak bir açık vereceğini hesap
landığımız 1969 bütçesi, mevcut enflâsyonist 
takıyı daha artırarak, fiyatların artış hızını 
da artıracaktır. 

iç fiyatların bu hızlı artışı, gönüllü tasar
rufları erittiği ve engellediği için, mievduat hac
mi ye dolayısiyle kreidi imkânları daraltmakta 
bu şekilde bir fasit daire yaratmakta dır. Bir 
yandan kredi kaynak ve imkânları bu sebeple 
daralırken, diğer yandan, mevcut kredi hacmi, 
ekonomimizin ihtiyaçlarına ve zaruretlerine gö
re değil, iktidarın politik tercihlerine göre tevzi 
ve taksim olunmaktadır. Mevcut, kredi mikta
rımız, ekonomik ihtiyaçlarımızın öncelik ka
zandırmış olduğu zirai ve sanayi sektörlerinden 
ziyade, ticaret, özellikle dış ticaret alınma ?k-
malktadır. 1968 yılında ticari kredinin diğer 
kredilere oranı % 58,1 dir. 

Sektörler arasında böyle gereksiz, dengesiz 
ve faydasız bir şekilde inkısam etmiş bulunan 
kredi hacmi, yurdumuzun bölgeleri arasında da 
aynı bizimde, ahenksiz ve adaletsiz bir şekilde 
dağılmış bulunmaktadır. 

Dünyanın her yerinde carî bir ekonomik 
kaide, ancak bizim, ülkemizde ters bir şekilde 
işlemektedir. 

Bir ülkenin, geri kalmış bölgeleri, ilerlemiş 
bölgelerine nisheten ve nazaran daha fazla 
kreidi kuvvetine muhtaçtır. Ve bu ihtiyacın, 
'kalkınmış bölgelerin mevduatından sağlanması 
bir usuldür, bir kaidedir, bir icaptır. 

Bizde ise, geri kalmış bölgelerimizin mev
duatı, nisbeten ileri bölgelerimize kredi olarak 
kaydırılmış bulunmaktadır. 

Doğu Ve Güney Doğu bölgelerimizin, tasar
rufları Batı bölgelerimize kredi olarak transfer 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; şimdi, artık 1968 yılı büt
çe uygulaması sonuçları ile, 1969 yık bütçesi
nin genel karakterine umumi olarak bir göz 
atabiliriz. 

1968 yılında, bütçe gelirlerindeki artış hızı, 
geçen yıllara göre önemli ve vahim bir ölçüde 
azalmıştır. 

Mart - Eylül rakamlarına göre, 1967 yılında 
% 21,2 olan artış oranı, 1968 yılında ancak 
% 5 olabilmiştir. Aynı şekilde, konsolide büt
çenin vergi gelirleri artış oranı da 1968 yılın
da düşmüş bulunmaktadır. 

1967 yılında, toplam vergi gelirleri artış 
oranı % 19,7 iken, 1968 de bu oran % 8,3 e düş
müştür. 

1968 konsolide bütçe gelirlerinin tahmin 
edilenden önemli ölçüde az olacağı bugün ar
tık gerçek bir hale gelmiştir. 

21 milyar 68 milyon, olan tahmin, pek iyim
ser bir tahminle ancak 19 milyar 733 milyon 
civarında gerçekleşebilecektir. 1968 Bütçesi 
Maliye Bakanlığının kontrolunda olan rakam
larla 2 milyar lira civarında açık verecektir. 

1968 yılında, tahsilat ile harcamalar ara
sındaki, menfi farkda 1967 bütçesine nazaran 
3 misli artış bulunmaktadır. 

1968 yılında konsolide bütçe gelirlerinin, 
millî gelire oranı da azalmıştır. Halbuki bu 
oran, gelişen bütün memleketlerde ki, umumi 
temayüle uygun olarak 1968 yılma kadar mü
temadi olarak artmış bulunmakta idi. 

Bütün bu menfi unsurların yanında, bir di
ğer olumsuz husus, 1968 yılında, millî ge
lirde en büyük pay sahibi olan tarım sektö
ründe, ve sürükleyici sektör olarak kabul 
edilmiş bulunan sanayi sektöründe üretim ar
tışlarının plân hedeflerinin çok altında kal
mış olmasıdır. Buna karşılık inşaat ve ulaş
tırma sektörleri artışları hedefin çok üstüne 

I çıkmıştır. Gerçek ve fizikî ürün üretmiyen bu 
sektörlerdeki artışlar her ne kadar gayrisâfi 
millî hâsıla rakamlarına girmekte ve bunu şi
şirmekte iseler de, asıl fizikî üretimde bulunup 

| ve toplam gelir içinde payı büyük olan tarım 
ve sürükleyici sektör olan sanavi dallarında 
ki, önemli oran düşüşleri karşısında, ekonomi-

j mize hiçbir katkısı olmıyan aldatmaca sonuç-
İ lan ifade etmektedirler. 

— 807 — 
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Bu durum karşısında 1968 kalkınma hızı 
olarak görülen % 6,8 oranın gerçekleşemiye-
eeği de artık açıkça anlaşılmış olmaktadır. 

Sayın senatörler; şimdi Yüce Senatoya Ma
liye Bakanlığı tarafından tanzim ve takdim 
edilmiş bulunan 1969 yılı bütçesi üzerinde 
genel düşüncelerimizi sunuyoruz. 

1969 yılı konsolide bütçesi gerçekçi ve sa
mimî bir bütçe olmadığı gibi, yatırım faali-
liyetlerini destekleyici bir karakterde de değil
dir. 

Bir defa, aynı iktidar tarafından hazırlan
mış 1969 yılı programı ile uyuşmaz ve anlaş
maz bir görüştedir. Bütçe harcamaları, prog
ramda öngörülenden 1 110 500 000 fazladır. 
Gelir tahminleri aynı programdan 1,5 milyar
dan fazla şişirilmiştir. Programda 1 milyar 665 
milyon olan bütçe açığı, bütçede 1 200 000 000 
a indirilmiştir. 

1969 yılı, konsolide bütçe tasarısının gelir 
tahminleri de gerçek değildir. Çünkü : 

1968 yılı bütçesi gelirinin 2 milyar civarın
da tahminden daha az gerçekleştiği ortada 
iken, 1969 yılında, artan munzam menfi fak
törlerin baskısı altında, 1968 yılma göre 5 
milyar 728 milyonluk bir gelir artışı nasıl 
sağlanacaktır 

Bakanlık, 1969 gelir tahminlerini yaparken, 
noktai hareket olarak, 1968 in gelir tahmin
lerini almıştır. Bu yanlıştır Halbuki tahmin
leri değil 1968 tahsilat rakamlarını almalıydı. 

Kanaatimize göre, bütçe gelirlerinde bu 
ölçüde bir artış mümkün değildir. 1968 yılı
nın 1967 ye göre gelir artışı oranı ancak % 5 
iken 1969 için bu artış oranı % 29 olarak 
hesabolunmuştur. Bu bize göre pek romantik, 
pek hayali bir tahmindir. 

Vergi gelirlerimizdeki, tahminde de hayal 
gücü harekete geçirilmiştir, kanaatimizce. 

1968 de ancak % 8,3 oranında artış olan 
vergi tahsilatında, 1969 da % 31,7 olacakmış 
gibi bir nazarla bakılmıştır. Halbuki, beyanna-
meli vergi mükelleflerinin, beyan ettikleri ge
lir ve ödedikleri vergilerin, reel olarak, yıllar 
içinde ve baştan sona doğru düştüğü görül
mektedir. 1958 yılında, ortalama 12 bin lira 
gelir beyan edip 3313 lira ödeyen mükellef 
1958 in aynı fiyatları ile 1966 da 9 317 lira 
beyan edip ancak, 2 517 lira vergi ödenmiş
tir. Ve bu seyir bugün de devam etmektedir. 

I 1969 programının öngördüğü 860 milyon 
dolar ithalât asla gerçekleşemiyeceğine göre, 
ithalâttan alınacak vergi ve resimlerde de 
tahmin oranında tahakkuk hâsıl olmıyacaktır. 
Şu hale nazaran bütçe gelir tahminlerinde ha-

I yal ve emel unsurlarının fazla olduğunu söyle
mek elbette mübalâğa olmıyacaktır. 

Sayın senatörler görünen ve gerçek odur 
ki, 1969 Bütçe yılında, bütçe gelirleri, 1968 
yılındaki artışlara, ancak o artışlara uygun 
bir seyir ve seviye takibedecektir. Çünkü ola
ğanüstü gelir artışları için, havsalaya sığar 

I biçimde olağanüstü ekonomik sebepler, mâ
kul, nukni, muteber sebepler bahis mevzuu de
ğildir. 

1968 yılı gelirlerinin ekonomik raporda ifa
de edilişi 19 milyar 733 milyon olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu miktar, 1967 yılı tahsilâtına 
göre % 7 bin artış ifade eder. 1969 da aynı ar
tış seyri ve hızı devam edeceğine göre, bütçe ge
lirleri, 1969 yılında 21 milyar 125 milyon olabi-

I lecektir. Bütçe tahmini ise 25 milyar 461 mil 
yondur. Aradaki fark dört milyarı aşkındır. Ve 
1969 un Bütçe açığı da realist olarak bu se
viyededir. Halen bütçenin resmî açığı olarak ifa
de olunan 1 milyar 200 milyon türlü yollarla 
kapatılabilse bile, bütçede 1969 konsolide Büt-

1 çesinde 4 milyarı aşan bu vergi kaçınılmaz bir 
emrivaki halinde bugün karşımadadır. 

Olaki, vergi gelirlerinde pek olağanüstü ne
ticeler tesbit edecek temel, köklü ve cesur ver
gi reformları yıl içinde gerçekleştirilmiş olabil
sin ve nema verir, semere verir bir düzen için 

I de işletilebilsin. 

1969 bütçemizin karakteristik çizgilerinden 
biri de, yatırım faaliyetlerini teşvik edici ol 
mayısıdır demiştik. Bu bütçede cari harcama-

I 1ar, yani tüketici sarfları 1968 e göre % 11 
oranında artarken, harcamaları, yani üretici 
sarflar, % 17,5 ten % 9 za düşmüştür. 

I Yatırım harcamalarımn, bütçe içinde diğer 
I harcamalara oranı da düşmüştür. 1966 da 

% 27,5 ten 1969 da % 25 e düşmüştür. Hal
buki plânlı döneme girildiğinden beri, yatırım 

I karakterhıdeki harcamaların konsolide bütçe 
I içindeki pay oranları, devamlı bir yükselme 
I eğilimi göstermişken, ilk defa 1969 konsolide 
i Bütçesinde bu eğilim ters dönmüştür. 
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Kalkınmayı teşvik eden bütçelerin karak

teri de bu olmak lâzımgelir. 
Hülâsa; 1989 konsolide Bütçesi, 4 milyar

dan fazla açığı ve daha çok tüketici harcama
lara yönelmiş hali ile fiyat artışlarını hızlan
dıracak, halkı daha yoksnllaştıracak, ekono
mimiz üzerindeki enflâsyonist baskıları artıra
cak mahiyette, tertipte ve terkiptedir. 

Bütçe açığının finasmanmda tutulan iki 
yoldan beri olan vergi tedbirleri üzerindeki dü
şüncelerimiz mezkûr tedbirler, Yüce huzuru
nuza geldiği zaman grapumuz tarafından elbet
te görüşlerimiz söylenecektir. İkinci yol olan 
iç istikrazlar üzerinde ise, şimdilik söylenecek 
söz, bu istikrazların, fiyat * artışları, küçük ta
sarrufların terakümüne mâni ve engel olduğa 
için, bankalar, sigortalar v.s. gibi kredi kay
naklarına yönelmekte, ve dolayısiyle, tarım, sa
nayi ve ticaret alanının mıüıtacoidıığu kredi im
kânları daraltılmış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler: Bütçeler üzerinde ki 
bu umumi mütalâalarımızdan sonra, bir iki 
satırla iktisadi Devlet Teşekkürlerinin durumu 
üzerinde ele durmak istiyoruz. 

Bu teşekküllerin varlıklarının bugünkü pa
ra ile değeri yüz milyar liranın üstündedir. Bu 
muazzam varlığın 1887 yılındaki gayrisâıi kâr
ları ise sadece ve ancak 1 milyar 313 milyon 
500 bin liradır. 

Atatürkçü millî iktisat politikasının, gö
ğüs kabartıcı eserleri ola,n bu büyük varlığın 
endüstriel gücün müspet ve müer/ir bir şe
kilde kullanılamamakta olması, bujün ekono
mimizin en ciddî meselelerinden biri haline 
gelmiştir. 

Üçyüz binden fazla memur çalıştıran, büt
çedeki Gi.ler Vergisi kaleminin % 77 sini ödi-
yen bu kamu teşebbüslerinin, finansman açık
ları yıldan yıla büyümekte, cari faaliy t elerinin 
dışında, bir miktar kaynak yaranıp, bunları, 
yatırımlarının finansmanında kullanacakları 
yerde, fiilen fon açığı vermek suretiyle, cari 
faaliyetlerini dahi karşılayabilmek için ilâve 
kaynaklara muhtaç hale gelmiş olmaktadırlar. 

1968 yılında henüz yatırım harcamaları ba
his konusu olmadan bile hesaplanan açıkları 
383 milyon liradır. Bu açık 1969 yılında, yine 
yatırım harcamaları hariç, 1 milyar 276 milyon 
olacaktır. 
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| özet olarak bu teşebbüsler, bugün, günlük 
I işlerini yürütmek ve borçlarını ödiyebilmek için, 
I tesis yenilemek maksadiyle, ileride kullanacak

ları amortismanları da şimdiden kullanmış ol
dukları halde, yine de ilâve borçlanmaya muh-

ı taç bir hale gelmişlerdir. Bu büyük iktisadi ve 
j endüstrici gücün bu hale düşmesinin sebepleri 

iktidarın iktisadi felsefesinin içinde yatmakta-
I dır. 
j iktidar Devlet işlemeciliğine inanmamakta-
| dır. Bu inançsızlık bu teşebbüsleri, birer kal-
J kınma aracı olmaktan çıkarıp bugünkü kay-
| nak tüketici müstehlik durumuna getirip bırak-
| mıştır. 

Bu arada ve bir istitradolarak Sayın Maliye 
Bakanımızın yakın günlerde Ankara Rotary 
Kulüpte yapmış olduğu konuşmaya değinerek, 
İktidarımızın Devlet işletmeciliğine olan iııanç-

I sırl-ğının en taze bir delilini ve misalini ver-
] inek istiyorum. Sayın Bakanımız bu konuşma-
! sında. A. P. nin karma ekonomiye inandığını 
1 ifade ile söze başlayıp, «Ancak karma ekono-

si nizamından anladığımız mâna iktisadi faali-
I yetlerin en önemli kısmının özel teşebbüs yolu 
i ile yönetileceğidir.» diyor. «Devlet, özel teşeb

büse hizmet edici ve yardımcı olacaktır, ikti-
j sadi faaliyetlerde hâkimiyet ve öncelik daima 
I özel teşebbüse aittir» diyor devam ediyor. 
i İşte sayın senatörler bu dev iktisadi gücü, 
j üç, beş yılda böyle bir iflâs manzarasına geti

ren politikanın anafelsefesi budur ve sonuç da 
j ortadadır. 

Karma ekonomi hakkındaki bu ifadeler el-
I bette yanlıştır. 
j Karma ekonomi, Sayın Bakanın ifade etti

ği gibi, devletin özel teşebbüse yardım ve hiz
met ettiği, kamu kuruluşlarını bu hizmet ve 

j himaye anlayışına göre özel teşebbüsün ayak
larına. sunduğu ve serdiği bir sistemin adı de-

I ğildir. Bu sistemin adı olsa olsa «peşkeş siste-
j midir.» 

Biz de, parti olarak, karma ekonomiciyiz, 
ı doktriner olmıyan programcı, bir düşünce için

de, devletin temel gücü yanında bugünün sos
yal icaplarına inanmış, kazancının payını ka
muya veren kamunun hakkını inkâr etmiyen 

j yaratıcı bir özel teşebbüs gücüne inanmakta ve 
I güvenmekteyiz. Ancak Devletin tek vazifesinin 
j özel teşebbüsü kazandırmak ve kalkındırmak 
i olduğu felsefesini kabul etmiyoruz. 
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İktidarın ise bu anlayışla 1969 programını 
ve bütçesi ile özel ve besleme teşebbüs sahası
na özel vergi iadeleri muafiyetleri krediler yo
lu ile üç milyar liraya yaklaşık yeni bir destek 
sağlamakta olduğunu görmekteyiz. Kamu kesi
mi ise bütün öz kaynaklarını ve amortisman 
fonlarını yemiş, yitirmiş, adını atamaz bir me
calsizlik içine düşürülmüştür. 

Sayın senatörler; kalkınma sadece bir yatı
rım ve fizikî tesis meselesi elbette değildir. 
Ekonomik ortamda yapılacak temel ve bünye 
düzeltmeleriyle en az yatırımlar kadar, kalkın
ma sağlayıcı etkenler ortaya koymak mümkün
dür. 

Türk ekonomisinin ve maliyesinin ise, bo
zuklukları temel bozukluklardır. Hastalıkları
nın bir çoğunun nedenleri, iktidarın inanışında 
yatmaktadır. İktidarın inanışında ya da bizati
hi iktidar da bir değişiklik olmadıkça, bu te
mel bozuklukların düzeltilmesi zordur. Ancak 
ne kadar da zor olsa, yine de iktidarımızdan 
bu zor işi başaracağına dair ümidimizi ruhu
muzda muhafaza etmek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 13H niyetle söyledikleri
mizin hepsi aziz Vatanımız ve sevgili Milleti
miz içindir. İktidara ve Sayın Maliye Bakanına 
kendi bakanlık bütçesi ve konsolide bütçe tat
bikatında başarılar diler, muhterem huzurunu
zu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi grupu adına Sa
yın Melen, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, Grupumuz adına Maliye Bütçesi üze
rinde konuşurken çok değerli meslek arkadaş
larımı sevgi ve saygı ile selâmlıyarak sözleri
me başlıyacağım, 

Muhterem arkadaşlar, maliyemizin çalışma 
mevzuu içine giren konuların bir çoğuna Büt
çenin tümü üzerinde konuşurken temas etmiş 
bulunuyoruz. Bu sebeple bunları tekrar etme
den, münhasıran Maliye Bakanlığını ilgilen
diren muayyen konular üzerinde durmak isti
yorum, bu konuşmamda. 

Maliye Bakanlığının vazifeleri hepimizin 
malûmudur. Klâsik vazifeleri Maliye Bakanlı
ğının, Devlet varidatını tahsil etmek, masraf
larını ödemek, Devlet mallarını idare etmek ve 
para politikasını tanzim etmekten ibaretti, 

bundan ikinci Dünya Harbinin başına kadar, 
diyebilirim. Ama, zaman ile, Dünyanın her ye
rinde olduğu gibi, şüphesiz memleketimizde de 
Maliye Bakanlığının vazifeleri gün geçtikçe 
arttı ve sümullendi. Bilhassa Plânlı devreye 
girdikten sonra Maliye Bakanının omuzlarına 
binen yük de o nisbette arttı. Plânın finansma
nını sağlamak, plânın sadece âmme sektörüne 
taallûk eden kısmı değil, özel sektörün yatı
rımlarını sağlamak dahi, temin etmek dahi, ar
tırmak dahi Maliye Bakanlığına düşen bir va
zife oldu. Yine, memleketin muhtacolduğu dö
viz gelirlerini temin etmek, fiyat istikrarını 
temin etmek ve ekonomik istikrarı temin et
mek bakımından Maliye Bakanlığına düşen va
zifeler gim geçtikçe artmaktadır. Ve artmakta 
devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde buna 
mukabil Maliye Bakanlığının yetkilerinde maale
sef bir dağılma ve tecezzi olmuştur. Maliye Ba-
kanığmm yetkilerini bugün başka başka merci
ler kullanmıya başlamışlardır. Vazifesi arttıkça, 
önem peyda ettikçe, yetkilerinin de ona muvazi 
olarak artması gereken, tam tersine bir dağıl
ma görmekteyiz ve Maliye Bakanlığı hakikaten 
çok müşkül duruma da bu dağılma sokmakta
dır. Birçok şeyin hesabını Maliye Bakanından 
sorarız. Bütçenin başından sonuna kadar dik
kat ederseniz, hemen her şeye Maliye Bakanı mu-
hatabolur. Ama Maliye Bakanının elinde değil, 
bunların birçoğu. Bizde bu dağılma, Gümrük 
Bakanlığının teşkili ile başlar. Devlet varMsu 
tının % 50 sine yakın bir kısmı bugün Maliye 
Bakanının elinde değil, bir başka daire tahsil 
etmektedir. Bu, zaman zaman bilhassa, Maliye 
Bakanlığı mevkiinde oturanlar, vazife görenler 
bunun acısını çekmişlerdir. Hakikaten zaman, 
zaman büyük mahzuru ortaya çıkan bir konu
dur. Bütçenin muvazenesinden mesul Maliye 
Bakanıdır; ama Bütçe gelirlerinin büyük bir 
kısmı başka bir bakanlığın elindedir. Faraza bu 
yıl gelirler tahakkuk etmemiştir, plân hedefleri
ni bulmamıştır. Ama, Maliye Bakanı da gerek 
Bütçenin tümü sırasında verdiği izahatta, Bütçe 
Komisyonunda ve gerekse burada verdiği iza
hatta da belirttiği gibi, bu vergiler tahsil edil
miştir, ama Maliyenin kasasına gelememiştir. 
Sebep, bu vergilerin tahsili başka mercilerin 
elinde bulunduğu için, Bütçe dengesinden ken
dilerini mesul hissetmedikleri için Maliye Baka-
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nı kadar titiz olmamışlardır. Ve bu vergileri Ma
liye kasasına, Hazineye ulaştırma hususunda ge
reken gayreti gösterememişlerdir. Ve gelirleri
miz bu yüzden tahakkuk etmemiştir. 

Yine bu ayrılık bizim gümrükçülüğümüzün 
gelişmesine de mani olmuştur. Körpe bir bakan
lık halinde kalmıştır, ekseriye yeni bakan olan 
ve bir tecrübe geçirmesi gereken kimseler oraya 
gelmiştir, nüfuzlu olmamışlardır ve gümrük teş
kilâtımız mevzuatiyle birlikte bu yüzden güdük 
kalmıştır, gelişememiştir, körfez bir halde kal
mıştır. Oradan yetişenler istikbâl yolu açık ol
madığı için, hakikaten rağbet az olmuştur, güm
rükçülüğümüze. Bu yüzden gümrükçülüğümüz 
de gelişmemiştir. Bu vesile ile temennimiz şudur, 
bu bir ucubedir, dünyanın hiçbir yerinde de 
yoktur. Benim hatırladığıma göre iran'da var
mış, ama onlar mı bizden taklidederek almışlar, 
biz mi onları takliderek almışız, onu bilmiyorum. 
Fakat, hiç olmazsa gümrük kısmını Maliye Ba
kanlığına bağlanmak lâzım ve Tekel için zaten 
plânda tedbirler vardır. Plânımız Tekeli kaldır
mak istemektedir, gerek tütünden, gerek içkiler
den ve bunları bir iktisadi Devlet Teşekkülleri 
halinde tutmaktadır. O vakit bunun politikasını 
yapmak üzere bir Tekel Bakanlığı düşünülebi
lir, ama gümrüklerin behemal Maliyeye verilme
si şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanlığının 
elini, kolunu bağlıyan ve vazifelerini kısmen ol
sun yapamaz hale getiren bir unsur daha pey
da olmuştur, son zamanlarda. O da 933 sayılı 
Kanunun Plânlamaya verdiği yetkidir. Plânla
ma Dairemiz icraya karışmaktadır, Maliye Ba
kanlığının vazifelerinin bir kısmı buraya inti
kal etmiştir. Faraza, yatırım indirimlerini Plân
lama Dairemiz yapmaktadır, vergi tehirlerini 
Plânlama Dairemiz yapmaktadır. İthalâtta mu
afiyetler ihdasını yine Plânlama Dairemizden bi
ri yapmaktadır. Bunun da gelirlerimiz üzerinde 
gelişi güzel tasarruflar yapılmasına bütçenin 
muvazenesinden mesul olmadıkları için, imkân 
vermiştir. Bu yıl gelirlerimizin tahakkuk et
memiş olmasının bir sebebi de budur. Fakat, biz 
bunun hesabını Maliye Bakanından sorumsuz
dur ve sormaktayız". 

Bir diğer nokta, dış iktisadi münasebetlerdir. 
Dış kredinin bugün ekonomimizde oynadığı rol 
mamuldür ve ekonomimizin gidişinde işgal et

tiği rol malûmdur ve belki 1970 ve belki 1980 
e kadar yardım mahiyetinde dış kredi sağlama 
durumundayız ve mecburiyetindeyiz. Dış kredi 
dışistikraz müzakereleri ve dış kredi sağlanması 
bunu temin edecek dış iktisadi münasebetler bir 
kanunla, 13 sayılı bir Kanunla Maliye Bakanlığı
na bırakılmıştı, fakat yakında Senatoya gelmiştir 
veya gelecektir, bu bir kanunda tekrar Dışişleri 
Bakanlığına verilmiştir. 13 sayılı Kanunda dü
zeltilecek bâzı noktalar mevcuttur. Bâzı aksak 
tarafları vardır. Hakikaten dış temsilde bir da
ğılma yaratmaktadır. Bunun mahzurlarını orta
dan kaldırmak lâzımdır. Fakat büsbütün kredi 
müzakerelerini yapmak kredi temin etmek ve 
kredi verecek müesseselerle münasebette bu
lunmayı Maliye Bakanlığından alıp M memleket 
ekonomisinde bir ekonomi Bakanlığı vaziyetin
de olan Maliye Bakanlığından alıp, bunu Dışiş
leri Bakanlığına bağlamanın mahzurlarını ya
kında acı, acı göreceğiz tahmin ederim. Zaman 
olmuştur M, bilmem 10 milyon dolar, 20 milyon 
dolar, 50 milyon dolara muhtacolduğumuz za
man olmuştur. Dışişleri Bakanlığımızın mühim 
meseleleri arasında bunu sağlamak için özel bir 
gayret sarfedeceğini ummam. Bunu ancak bu 
ödemeyi yapma mevkiinde olan Maliye Bakan
lığı yapabilir. Bu sebeple bu ayrılık da Maliye 
Bakanlığını hakikaten fonksiyonunu ifa edemez 
bir hale getirecek unsurlardan birisi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim kanaatimiz 
şudur; sorumluluk kiminse yetki de onun olma
lıdır. Sorumluluğu birisine verir, yetkileri de 
başkasına verirseniz ki mâruf bir misal vardır 
«davulu Maliye Bakanının boynuna takar, tok
mağı da başkalarına verirseniz» istedikleri ha
vayı çalarlar. 

Değerli arkadaşlarım, Maliyeyi ilgilendiren 
mevzulardan birisi olarak teşkilât üzerinde du
racağım. Maliye Teşkilâtımız emektar bir teşki
lâttır. Sarahat içinde çalışan bir teşkilâttır mah
rumiyet içinde çalışan bir teşkilâttır ve ben ha
tırlarım Maliye müfettişi olarak, muavin olarak 
girdiğimiz zaman bize bâzı tavsiyelerde bulu
nurlardı. Faraza bir kasabaya gittiğiniz zaman, 
Maliye müfettişleri baskın şeklinde giderler, 
gece gittiğiniz zaman nerede bir ışık görürseniz 
maliye dairesidir, doğru ortaya teveccüh edin 
derlerdi. Hakikaten bilhassa şehirlede, kasaba
larımızda geceleyin nerede bir ışık görürseniz 
orası maliye dairesidir ve gece yarılarına kadar 
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sabahlara kadar çalışırlar ve buna mukabil de 
Devlet baremi içerisinde en az ücreti alan kim
selerdir. Bunu, «mum dibine ışık vermez» der
ler, çeşitli mesleklere çeşitli adlarla tazminat ve
rildiği halde, maliye memurlarına bir türlü sıra 
gelmemiştir, itiraf edeyim ki, bunu ben de başa
ramamışımdan1. Başka taleplere yol açmasın, 
diye. Nihayet geçen sene kasa tazminatı adı al
tında bir muvakkat formüle bağlanmıştır. Ma
liye memurlarının mahrumiyetini gidermek 
için bir miktar, % 20 - 25 nisbetinde maaşları
nın bir kasa tazminatı verilmektedir. Ama, bu 
yetersizdir. Eğer Personel Kanununun malî 
hükümleri gecikecekse maliye memurlarının bu 
hususi durumunu dikkate almak lâzımdır. Sa
dece maliye memurları değil, bunlara benzer va
siyette olan, faraza, gümrük teşkilâtımız öyle
dir, Ticaret Bakanlığı teşkilâtımız bilhassa iç 
jicaret daireleri böyledir. Buna benziyen me
murlara da bir tazminat ihdas etmek suretiyle 
diğer memurlar seviyesine getirmekten başka 
çare yoktur. Eğer Personel Kanununun malî 
hükümlerini tatbik edemiyeceksek. 

Bu arada Maliye Teşkilâtının zaman zaman 
ıslahat görmüş olmakla beraber bugünkü şartla
ra intibak edebilir hale gelmesi için köklü refor
ma da ihtiyaç gösterildiğini belirtmeliyim. Bil
hassa vergi dairelerimizi yeniden ele alıp kuv
vetlendirmeye mecburuz ve murakabe teşkilâ
tını, bilhassa tali inceleme elemanlarını kuv
vetlendirmeye mecburuz. Vergi kazası teşkilâ
tını, yani vergi mahkemelerini ihdas etmek su
retiyle kırvvetlendirnıeye mecburuz. Bütçe kont
rollükleri ihdas ederek bakanlıklar üzerinde, 
masraf daireleri üzerindeki kontrolü, bilhassa 
israfı önlemek üzore ve ekonomik çalışmayı sağ
lamak üzere, başka memleketlerde olduğu gibi 
bütçe kontrolörleri ihdas etmek lâzımdır. Ay
rıca, maliye mevzuatı üzerinde her sene tekrar 
eder dururuz, ama bir türlü çıkmaz; Genel Mu-
ha-ssbe Kanunu gibi, İhale Kanunları gibi ka
nunları biran evvel çıkarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, maliye servislerinden 
birkaçı üzerinde, birkaç cümle ile durarak mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. Teftiş heyetimiz 
memleketimizin iftihar edeceği bir teftiş heye
tidir, bir teftiş organıdır. Yalnız, sayıları, an
laşılan ihtiyaç büyümüştür, kâfi gelmemekte
dir. Bir ilçenin, bir vergi dairesini en az üç yıl
da bir maliye müfettişi tarafından teftiş edilmesi 

şarttır, iyi yürüyebilmesi için. Halbuki görüyo
ruz ki bunlar beş yıla, altı yıla, yedi yıla, se
kiz yıla çıkmaktadır. Teşkilâtta bu müfettiş
lerin sayıları kâfi gelmemektedir. Ve bu yüz
den bunun mahzurları da meydandadır. 

Hesap uzmanları teşkilâtımızı bir kanunla 
500 e çıkarmıştık, ama henüz kadro doldurula
mamıştır, 300 civarında hesap uzmanımız var
dır, ve tetkik edilen beyanname sayısı çok az
dır, yani murakabenin, incelemenin müessiriye-
tini sağlama bakımından çok yetersizdir. Bunu 
artırmak üzere bir taraftan hesap uzmanları
mızı hiç olmazsa mevcut kadrolan doldurmak 
suretiyle sayısını çoğaltmak ve bir taraftan da 
bin hattâ 2 bin kadar tâli inceleme elemanı ye
tiştirmek lâzımdır. Buna başlanmıştı, kontrol 
'memurlarını, vergi kontrol memurlarını, bu işte 
kullanmak üzere, hesap uzmanlarının yanında 
yetiştirerek, zansdiyorum ki, bu mesai devam 
ediyor, ama bunu hızlandırmak lâzımdır. Çün
kü, inceleme olmadan, vergi murakabesi olma
dan vergi beyanlarını mümkün olduğu kadar 
sıhhatli bir hale getirmenin imkânı yoktur. Hiç 
olmazsa % 20 - 25 i bulmalıdır, inceleme oranı. 
Biz henüz % 5 in dahi altındayız. 

Devlet Malzeme Ofisimiz yino iftihar edece
ğimiz müesseselerden birisi halinde çalışmakta
dır, bugün. Bu müesseseye birçok tarizler olmak
tadır, ama haksızdır. Devlet kendi dairele
rini piyasada bir biriyle rakip haline sokma ye
rine, ihtiyaçlarını bir elden satmalmak üzere 
bu müesseseyi kurmuştur ve bu Amerika'da da
hî vardır ve yerinde bir tedbirdir, Devletin da
ha tasarruflu hareket etmesini sağlamak üzere. 
Bu sebeple bu müesseseye vâki olan tarizlerin 
haksızlığına kaaniiz. 

Bu arada bir temennim olacaktır. Standar-
dizasyon işlerinin biraz daha süratiendiriimesi, 
israfı önleme bakımından çok faydalı olacak
tır? Bu nokta hakkında bunu biraz daha sürat
lendirmelerine tesir etmelerini rica edeceğim. 

Matbaaların birleştirilmesi faaliyeti de öy-
| iedir. Çok dağınık ve küçük matbaalarımız var-
| dır. Gayri iktisadi halde çalışmaktadırlar. Bun

ların birleştirilmesinde büyük fayda vardır. 
Devlet yatırım bankamız sağlam kurulmuş 

ve iyi işliyen müesseselerimizden birisidir. Bu 
iktisadi Devlet Teşekküllerini finanse etmek 
bakımından hakikaten kendisine düşen vazifeyi 

— 812 — 



O, Senatosu B : 34 6 . 2 . 1969 0 : 1 

yapmaktadır. Yalnız, buna Milletlerarası piya
sadan para temini bakımından da vazifeler ver
memiz mümkündür. Bu nokta bir zamanlar tet
kik mevzuu idi. Tahmin ederim ki, bir ilerle
me olmuştur, bu ilerleme hakkında bilgi verir
lerse memnun oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığımızın 
bundan evvelki bütçelerin müzakeresinde açık
larının mütemadiyen büyüdüğünden bahseder
dik. Son bir kanun kabul edildi ve Emekli San
dığı aidatı ve karşılık nisbetlerini yükseltti. Bil
miyorum, bir aktüer hesabına dayanmakta mı
dır? Eğer bu yükseltme ile Emekli Sandığının 
durumunda bir salâh olacaksa, hiç şüphesiz bun
dan memnun oluruz. Ama, bu da kâfi değilse o 
vakit yeni tedbirler düşünmek lâzımdır. 

Bu arada bir noktayı daha belirtmeliyim. 
Emekli aidatının yükselmesi, emekli maaşlarının 
yükselmesine esas olacak nisbetin yükseltilme
si hiç şüphesiz yerinde olmuştur. Ama, emekli 
aidatının yükselmesi buna ait kanunun müzake
resi sırasında da arz ettim, memurlarımıza yeni 
bir fedakârlık yüklemiştir. Faraza 1 000 lira 
alan memur 20 lira ödiyecektir, ilâveten. 500 lira 
alan memur da 10 lira ödiyecektir, 2 000 lira 
alan memur 40 lira aidat ödiyecektir, yeniden. 
Bu, esasen geçim sıkıntısı içinde bulunan, ha
kikaten çok güçlük içinde bulunan memurları
mız için bu ufak miktarlar dahi bir yük olur, 
bir ağırlık olacaktır. Bu arada ben öteden beri 
Emekli Sandığının durumunu düzeltmek üzere 
aidatın yükseltilmesine taraftar idim, ama bunu 
memurlara bir zam yapılırken o sırada yap
mak suretiyle bunun ağırlığını hissettirmeden 
yapmak lâzımdı. Eğer Personel Kanununu Hü
kümet hakikaten getirmek istiyorsa Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girmesiyle bir
likte yürürlüğe koygun ki, memurlarımız bunun 
sıkıntısını ve ağırlığını çekmesinler. Aksi hal
de göreceksiniz Marttan itibaren büyük bir f 3r-
yad haklı olarak büyük bir feryad kopacaktır. 

Millî Piyango mevzuu üzerinde dururken 
biz bir temennide bulunacağız Spor - Toto gibi, 
o da bir piyango mahiyetinde olan ve aldığı
mız habeılere göre iktisadi şekilde işleme-
mekt3 olan müesseseleri Milîî Piyango ile bir
leştirmek, hâsılatı hiç şüphesiz yine Spor - Toto 
gibi temin ettiği hâsılat, aidolduğu kanunun 
derpiş ettiği hizmetlere verilmek üzere Spor -

i Totonun Millî Piyango ile birleştirilmesi lü-
î zumuna kaaniiz. Sanıyorum bu mevzu üzerinda 

Plânlama Dairesince de durulmuştur. Bunun 
biran evvel gerçekleşmesini temenni ediyoruz, 

Muhterem arkadaşlar; masraf politikası 
üzerinde, bütçenin tümü üzerinde konuşurken 
durmuştum. Burada tekrar bir hatırlatma yap
mak istiyorum. Maliye Bakanlığının israfı ön
leme hususunda, hiç şüphesiz israfı Maliye 
Bakanlığının yalnız başına önlemesini bekle
mek abes olur ama, Maliye Bakanlığının is
rafı önleme hususunda rolü de ihmal edilemez. 
Suyun başında olduğu için usullerimizi me
totlarımızı geliştirerek israfı önlemek husu
sunda bir ciddî çalışma yapmak vazifesi ile karşı 
karşıya olduğunu görüyoruz. Bilhassa israf ve 
sefahatimiz maalesef eksilmemekte, millî mu
rakabenin kuvvetlenmesine rağmen, gün geç
tikçe artmaktadır. Bu gidişe bir dur demenin 
zamanıdır ve bunda Maliye Bakanlığına da 
büyük vazife düşüyor. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet borçları 
üzerinde birkaç cümle ile durmak istiyorum. 
Devlet borçlarını, umumiyetle iç borçlar ve dış 
borçlar olarak ayırmak lâzım, Devlet borçları 
üzerinde bir mütalâa hsy&n ederken. Devlet 
borçları hakkında mübalâğalı iddialar vardır. 
Biz, buna katılmıyoruz. İşte bu borçlar mem
leketi batırdı, batıracak şekilde çeşitli kanal
lardan gelen iddialar vardır. Bir defa iç borç
larımızın büyük bir kısmı müesseseler arasın
da borçlar şeklindedir ve çoğu konsolidasyon 
borcudur ve ödeme bakımından da bugün 
için büyük bir yük getirmemektedir, bütçeleri
mize. 

Dış borçlara gelince; dış borçlarımızın 
miktarını başka memleketlerin borçları ile ve
yahut millî gelirlerimizle mukayese ettiğimiz 
takdirde bunun da çok ağır olmadığını görü
rüz. Ama buna mukabil dış borçlarımızın 
bilhassa önümüzdeki beş yıllık devreye ait 
taksitleri hakikaten ödeme gücümüzün çok üs
tündedir. Bir özel çalışmayı gerektirmektedir, 
aksi halde önümüzdeki beş yıl tediye mu
vazenemiz bakımından çok sıkıntılı bir devre
ye girmiş olacağız. Bilhassa yardımların azal
maya başladığı bir devrede bu bizim için 
problemler yaratacak bir mahiyettedir. Dış 
borçlar mevzuunda hiç şüphesiz bugün aldı
ğımız krediler daha çok yardım mahiyetinde 
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kredilerdir ve zaten Avrupa'da sermaye pi
yasası dışarıya kapılarını yeni açmıştır ve 
sermaye piyasasına müracaat ederek kredi
ler sağlama imkânları ya,vaş yavaş, Birinci 
Dünya Harbinden evvel olduğu gibi yavaş 
yavaş artmaktadır. Belki zaman ile biz bu 
sermaye piyasasına müracaat ederek oradan 
dış kredi ihtiyaçlarımızı sağlıyacağız ve müm
kün olursa ben şahsan tercih ederim. Çünkü 
bu nevi borçlanmalar, faiz nisbeti bir miktar 
yüksek olmakla beraber, hiçbir şartı ihtiva et-
miyen borçlanmalardır. Faraza yardım mahi
yetinde aldığımız krediler dahi mala bağlı ol
masa bile, memlekete bağlı kredilerdir. Ame
rika'nın verdiği kredilerle ancak Amerika'
dan mal alma mecburiyetindeyiz. 

Amerikan mallan pahalı olduğu için 
pahalıya ithalât yapma durumunda kalıyoruz. 
Yine Almanya'dan aldığımız malların kredi
nin bir ksımını Almanya'da kullanma mecbu
riyetindeyiz ve hattâ Alman gemileriyle ta
şıma mecburiyetindeyiz. Bunun dışında bâzı 
memleketler daha ağır şartlar koymuşlardır. 
Faraza ; Fransız kredilerini kullanamayız, 
daha çok mala bağlı kredilerdir, italyan kre
dilerini kullanamayız, mala bağlı kredilerdir, 
Hazine titiz davranır öteden beri biliyorum. 
Şimdi de aynı titizliği devam etmektedir. Çok 
muhtacolmadıkça bu kredileri kullanmamakta
dır. îşte bütün kilit noktası da odur, muhtacol-
mıyacak duruma gelmek lâzımdır. Aksi halde 
bu pahalı kredileri kullanma ve hattâ daha pa
halılarını arama mecburiyetinde kalırız, ki bu 
kalkınmamıza engel olacak bir durum ihdas 
eder. • 

Biraz evvel konuşan CHP. li Sözcü arkada
şım «Ufak krediler almaya mecburuz, alıyoruz. 
Avusturya'dan bir milyon dolar aldık» dediler. 
Muhterem arkadaşlar, kredinin ufağının, büyü
ğünün ehemmiyeti yoktur bu bakımdan. Bu şu 
zaruretle doğar; Konsorsiyuma dâhil memleket
lerdir, bunlar. Daha doğrusu OECD ye dâhil 
memleketlerin üyesidirler ve Konsorsiyum 
OECD içinde teşekkül etmiştir ve münhasıran 
Türkiye'ye yardım sağlamak için teşekkül et
miştir. Buna her memleket kendi imkânı ölçü
sünde, kendi ödeme gücü ölçüsünde katılmışlar
dır. Ondan dolayı Avusturya 800 000, Danimar
ka 2 milyon gibi krediler vermektedir. Mühim 
olanı bunların şartlarındadır, faiz nisbetindedir, 

mala bağlı olup olmamasmdadır. îşte son sene
lerde sıkıntımız, sanıyorum ki bu noktalardadır. 
Amerika yardımları azaltmıştır, kulağıma gelen
lere göre 1969 senesinde 30 milyon dolar civarı
na inecektir Amerika yardımı. Bundan evvelki 
senelerde 80 - 90 milyon, 100 milyon lira tuta
rında idi, bu yardım. 30 milyon civarına inecek
tir, İngiltere büyük bir şey vermezdi, ama yine 
10 - 12 milyon, 15 milyon dolar civarında bir 
kredi verirdi, ingiltere'nin iktisadi durumu ba
kımından bir azalma ihtimali vardır, Fransa ve 
İtalya'nın kredileri zaten daima işlemez kredi
lerdir. Çok çeşitli formüllere bağlarlar, kulla
nılmaz kredilerdir. Alman kredileri mühimdi. 
Almanya'da da bir azalma olursa, ki bu alâmet
ler belirmiştir, biz dış yardım temini bakımın
dan önümüzdeki seneleri sıkıntılı olarak geçire
ceğiz demektir. Bu sebeple ihracatı teşvik et
mekten, ihracatı artırmaktan, turizm gelirini 
artırmaktan başka çare yoktur. Bunun dışında 
tek çare Avrupa'da serbest sermaye piyasasına 
müracaat etmektir. Ama eğer kendi imkânları
mızla ihtiyacımızı karşılıyabiliyorsak, ki en 
iyisi budur ve bizi kalkındıracak yol da budur. 
Ve mümkün olduğu kadar bu noktaya önem 
vermek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, iç borçlar mevzuunda 
bir İM noktaya daha ilişmek istiyorum. Borç iyi 
midir, kötü müdür, fertler bakımından olduğu 
gibi Devlet bakımından da düşünülür. Eğer iyi 
yerde kullanıyorsanız iyidir. Ama alıp cari hiz
metlerde kullanacaksanız kötüdür. Çünkü millî 
gelirimizi artırmaz ve ileride ödemek imkânları 
güçleşir. Ama bugün borçlarımız, daha doğru
su borçlanma, Devlet borçlanması, vergi ile ka
rışmış bir haldedir. 

BAŞKAN — Sayın Melen vaktiniz dolmak 
üzere efendim. Lütfen ehemmiyetli gördüğünüz 
mevzulara inhisar ettirin. 

GP. Sİ GRUPU ADINA FERÎD MELEN 
(Devamla) — Bu bahsi bitirip ineceğim Sayın 
Başkanım, izin verirseniz beş dakikaya sığdır
maya çalışırım. 

Bâzı hallerde, onun için daimî gelirler ara
sında görülmeye başlamıştır artık. Hattâ bâzı 
hallerde vergiye tercih edilebilir. Eğer ihtiyaç 
maddesine ve geçim sıMntısını artıracak mad
delere tevcih edecekseniz vergiyi, borçlanma 
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daha iyidir. Çünkü borç, nihayet iktidara hitab-
eder, parası olan Devletin mecbur olmadığı 
müddetçe, parası olan Devlet tahvilini satmalır 
ve o vakit geçim sıkıntısını artıracak vergiye 
borcu, borçlanmayı tercih eder. Bu sebeple borç
lanma, Devlet borçları hakkında, borçların yük
selmesi, yükseldiğine dair ileri sürülen tenkid-
lerden bence yılmaması lâzımdır Hükümetin. 
Şartlar müsait ise pivasada, çünkü Maliyenin 
aynı zamanda özel sektörü de düşünmesi lâzım. 
Onun finansman ihtiyaçlarını düşünmek lâzım. 
özel sektörün finansman ihtiyaçlarını daralt
mamak, sıkmamak şartiyle ağır vergilere mü
racaat edecek yerde borçlanma yoluna gitmekte 
mahzur yoktur ve şüphesiz bunu da dozunda 
kullanmak şartiyle. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan haklı
dır, zamanı taşırmamak lâzımdır. Diğer konu
lara başka zamanlarda da temas ederim. Yalnı?; 
bu arada bir mevzua iki cümle ile tems ederek 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sermaye piyasasını biran evvel kurmak lâ
zımdır ve bu devreyi bitirmeden iktidar, serma
ye piyasası kanununu behemehal çıkarmalıdır. 
büyük ihtiyaç halindedir. Bunun yanıbaşmda 
serbest hesap uzmanları müessesesini de kurma
lıyız. Maalesef avukat arkadaşlar gücenmesin
ler baroların tesiri ile ve vehim sebebiyle, avu
katların menfaatine dokunacağı zannı ile Ser
best hesap uzmanları Kanunumuz dört seneden 
beri Mecliste bir arpa boyu mesafe almak imkâ
nını bulamıyor. Sebep meydandadır. Meclis Baş
kanı avukattır, ikinci Başkanları avukattır ve 
avukatların sayısı çoktur, barolar bu tesiri yap
maktadırlar. Emin olun ki, Türkiye'de matbaa
nın gelmesini önliyen insanlar ne kadar zarar 
vermişlerse bu kanunu önliyenler de bu memle
kete o kadar zarar vermektedirler, bunu bilme
leri lâzımdır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Karaman. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA SUPHÎ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 1969 malî yılı bütçesinin son büt
çesi üzerine gelmiş bulunuyoruz. Maliye Bakan
lığı Bütçesi üzerinde grupum adına mâruzâtta 
bulunmadan evvel 1969 bütçesi münasebetiyle 
son sekiz yıllık bir kısa eleştiride bulunmak isti
yorum. 1961 ve 1969 yıllan arasındaki bütçenin 

imkânlan ve yine bu tarihler arasında sekiz yıl
lık bir dönem içerisinde Türkiye'deki fiyat ha
reketleri, bütçe imkânları ile mukayese edildiği 
vakit, Türkiye'nin son yıllarda, özellikle plânlı 
ekonomi döneminden ötürü son yıllarda gittikçe 
artan bir bütçe imkânına kavuşmakta olduğu 
görülmektedir. 1961 bütçesi 6,5 milyar civarında 
idi. 1969 bütçesi 25 milyar civarındadır. Ortala
ma büyüme hızı yani genişleme emsali % 400 e 
yakındır. 6,5 milyarlık bir bütçe 1961 de 1969 
da 25 milyara çıkmakla % 400 e yakın % 380 -
% 390 arasında bir büyüme göstermiştir, bütçe. 
Tabiî bütçelerin büyümesi Devlet imkânlarının 
artmasını ve kamu hizmetlerinin daha geniş 
hatları ile ele alınmasını, daha doğrusu kalkın
manın bir sürecini teşkil etmektedir. 

Eğer bütçenin bu kabarması 1961 ve 1969 yıl
ları arasındaki fiyat hareketleri ile tamamiyle 
paralel olmuş olsaydı, o zaman bütçe yerinde 
sayıyor anlamını taşırdı. 1951 ile 1969 arasın
daki fiyat hareketleri 1961 fiyatlarına göre 
% 40 - 45 civarında artmıştır. Demek ki fiyat 
hareketlerinin % 45 artmasına karşılık bütçe 
imkânları % 400 e yakın bir kabarma göster
miştir. öyle ise bütçeler önümüzdeki yıllarda da 
daha kabaran imkânlara kavuşmak suretiyle 
memleket kalkınmasında ve kamu hizmetlerinin 
görülmesinde iktidarlara geniş imkânlar sağlı-
vacaktır. Bu kabarmanın, bütçenin bu tür ka
barması, 1981 lerden itibaren çok kere basın yo-
liyle veya siyasi kişiler aracılığı ile kamu oyuna 
yanlış aksettirilen bâzı eylemlerin neticesidir. 
27 Mayıs dönemi içerisinde çıkarılan 193 sayılı 
Kanun, Gelir Vergisinde reform niteliği taşıyan 
önemli adımlar getirmişti ve onunla, onun sa
yesinde vasıtalı vergiler, vasıtasız vergiler isti
kametinde sosyal adalete doğru bir yöneliş. Ver
gi kaynaklarını kurutmadan harekete geçirilme
sini ve vergi ziyamı önliyen bir hareketlenme 
gibi usulleri bünyesinde toplıyan 193 sayılı Ka
nun verginin ve bütçenin temeli olan vergilen
dirmenin ve bütçelerin bir hızla ileri doğru sıç
ramalarını sağlamışlardır. Bu meyanda çok ke
re aleyhinde konuşmalar yapılan servet beyan
namesi ve vergilerin açıklanması gibi hususla
rın da, bütçelerin bu geniş imkâna kavuşmasın
da büyük olumlu etkileri olduğu meydandadır. 
Servet beyannamelerinin mecburiyeti ve vergi
lerin açıklanması keyfiyeti, bugüne kadar ve bu-
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günkü 1969 Türkiyesinde hiçbir zararı, malî 
bünyemize, ekonomik bünyemize hiçbir zararı 
olmadığı, bütçenin şu kabaran ölçüleri içerisin
de görülmektedir. Ama bir iktidar partisi ser
vet beyannamesi için vergilerin açıklanması için 
veya her hangi bir parti seçim beyannamesinde 
vatandaşa vaitte bulunursa, onun ismini değiş
tirecek, kısmen belki mahiyetini değiştirecek bir 
yola girebilir. Ama bu hiçbir zaman vergilerin 
ve gelir kaynaklarının kabarmasını ve hareket
lenmesini önliyecek bir istikamette olmaması lâ
zımdır. Çünkü yaşadığımız 1969 Türkiyesinin 
realitesi bunu ortaya koymaktadır ve yine tabiî, 
bütçenin bu kabarmasında, % 400 oranmdaki 
kabarmasında hiç şüphesiz en büyük etkiyi de 
Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları ve 
plânlı bir döneme girmiş olmamızın etkileri bü
yüktür. Çünkü plânlı dönemde meseleleri ra
kamlarla matematiksel olarak görüp, ona göre 
projeksiyonlar çizmek mümkün olmakta ve kal
kınma, ki kalkınmanın da dayanağı da bütçe
lerdir, daha sağlam temeller üzerinde ileriye 
doğru geliştirilmektedir. 

Bütçenin kabarması üzerindeki bu kısa ma
ruzatımdan sonra, şimdi vergi politikası üzerin
de, gelirlerin artırılması tedbirleri üzerinde 
grupumun düşüncelerini arz etmek istiyorum, 
Biz Millî Birlik Grupu olarak gelir kaynaklarını 
tahribetmiyen her türlü vergilendirmenin yanın
dayız. Gelir kaynaklarını tahribetmiyen, tabiî 
verğilenmede esas, daha çok vergi almak, ama, 
daha çok vergi alırken bir defada vergi alıp 
da her şeyi bitirmek de var. Yani bütün kaynağı 
kurutursunuz, bir defada vergiyi çokça alırsı
nız ama kaynak kurur, ikinci sene, üçüncü se
ne ve mütaakıp seneler artık vergi alamazsınız. 
Bu tür vergiyi almak tabiî ne malî politikaya, 
ne ekonomik görüşe, ne de siyasal görüşe uygun 
düşmez. Ama bunun dışında gelir kaynaklarını 
tahribetmiyen, hattâ üstelik harekete getiren ve 
gittikçe de çok vergi almasını sağlıyan her tür
lü tedbirin yanındayız. Bu itibarla 1969 bütçesi 
dolayısiyle iktidarın getirmekte olduğu vergi 
tedbirlerinin belki birkaç usul yönündeki istis
naları hariç, aşağı - yukarı tümünün yanında
yız. Bu arada ithalâttan alınan Damga Resmi bu 
yeni tedbirler meyanında % 25 e çıkarılmakta
dır ki, tamamiyle yanındayız. Ancak bunun it
halâtın türüne göre kademelendirilmesinin de 

taraftarıyız. Yani meselâ daha lüks tüketim 
maddelerinin ithalâtından Damga Resminin da
ha fazla alınması, buna mukabil yatırım madde
leri, yatırım maddeleri memleketin istikbalinin 
daha çok vergi sağlıyacak unsurlarının kaynak
larını sağlıyacak unsurlardır. 

Binaenaleyh onlara ait Damga Resminde ya
pılacak düzeltmenin daha âdil ölçüde yapılma
sının uygun olacağını mütalâa ediyoruz. Bu 
arada vergilendirme politikasında vasıtalı ver
giler ve vasıtasız vergiler arasındaki denge me
selesi bahis konusu olduğu vakit o takdirde de 
vasıtasız vergilerin oranının yükseltilmesinin 
yanındayız. Her ne kadar modern bâzı vergi
lendirme tedbirlerinde bâzı Batı ülkelerinde, 
özellikle meselâ Kuzey - Avrupa ülkelerinde 
vasıtalı vergilerin daha yüksek olduğu ifade 
edilmektedir. Vasıtalı vergiler daha rahatlıkla 
vergi toplamanın yollarıdır. Ama vasıtalı ver
gilerin daha rahatlıkla, daha sağlam gelir 
dayanakları olması yönünden bu faydası ya
nında, eğer bir toplumda gelir dağılımı denge
li değilse, o takdirde, vasıtalı vergiler yoluyla 
alınacak vergi sistemi, o toplumun bünyesine 
ve sosyal adalet ilkelerine aykırı düşer. Bu 
itibarla Türkiye'de de, dün akşam Köy işleri 
Bakanlığında da açıkladığım gibi, gelir dağı
lımında öteden beri, maziden gelen ve yakın 
zamanlarında yanlış olan bâzı sosyal, ekono
mik politikaları yüzünden bir türlü düzelme
miş olan yanlış bir durumda bulunan gelir da
ğılımındaki dengesizliklerden Ötürü vasıtalı 
vergi oranının Türkiye'de yüksek olması az 
gelir gruplarına sahip büyük toplum kütleleri
nin aleyhine neticeler verir. Bu itibarla vergi
lendirmede gittikçe vasıtasız vergi oranının ar
tırılmasının daha uygun düşeceği kanısındayız. 
Bu hususta bâzı acele bilgilere girmeden evvel, 
bir de vergi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsıla 
içerisindeki ondan aldığı pay hakkında çeşitli 
memleketler ve Türkiye hakkındaki rakamlara 
da kısaca değinmek istiyorum, iyi bir vergi 
politikası, kaynağı tahribetmiyen iyi bir ver
gilendirme ve geniş iş bölümü esasına dayan
dırılmış gerek kamu hizmetleri, özel sektör 
hizmetleri ve bunları genişiyle kapsıyan iyi bir 
maliye organizasyonu gayrisâfi millî hâsıladan 
vergi nemalandırmasmm yüksek olmasını sağ-
hyabilmektedir ve bunun örneğini ileri gelmiş 
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toplumlarda, Batı ülkelerinde görmekteyiz. 
Meselâ, ingiltere'de, Amerika Birleşik Devlet
lerinde, Kanada'da, Belçika ve Finlandiya'da 
gayrisâfi millî hâsıladan vergi gelirlerinin ora
nı % 35 civarındadır. Dolayısiyle, tabiî bütçe 
demek, memleket kalkınmasının, kamu hiz
metlerinin görülmesi demek olduğuna göre, 
gayrisâfi millî hâsıladan bu kadar büyük oran
da elde edilen kazançlar elbette ki memleket 
kalkınmasını daha da hızlandıracak ve bir et-
genlik kazandıracaktır. Bu oran meselâ Fran
sa'da % 32, Batı - Almanya'da % 35 civarın
da, Yunanistanda % 26,59, Portekiz'de % 21, 
Türkiye'de ise bu Batı memleketlerinde verdi
ğim rakamlar 1964 rakamlarıdır, Türkiye'de 
ise 1966 rakamlarında vergi gelirlerinin gayri
sâfi millî hâsıladan aldığı paylar % 15,42 ora
nındadır. Demek ki düşüktür. Şu halde vergi
lendirmede bu oranı artırıcı tedbirler Devlet 
bütçelerine daha geniş imkânlar sağlaması ba
kımından lüzumludur. Bu vergilendirme tedbir
leri meyanmda lüks tüketim maddelerinin de 
vergilendirilmesinin artırılmasının zaruri oldu
ğuna inanıyoruz. Ama bu meseleyi yaparken 
şimdi Türkiye'ye birkaç yoldan resmî ve gay-
riresmî yabancı maddeler girmektedir. Kota
larla ve dış ticaret rejimi içerisindeki ithalâtı 
vergilendiriyoruz, ama bunun dışında Güney 
sınırlarımızda bir açık pazar var. Siz lüks tü
ketim maddeleri ithalâtını her ne kadar büyük 
vergilendirme ile kısıtlasanız, kotalarla kısıt-
lasanız bile Güney kapılarından namütenahi 
lüks tüketim maddesi yurt içine sokulmakta
dır. Binaenaleyh, o zaman hiçbir tedbir alın
mamaktadır. Demek ki vergi tedbirlerinin ya
nında gümrük tedbirleri alınması, hattâ, hattâ 
belki karşılıklı, devletlerarasında anlaşmak su
retiyle, komşu devletlerle anlaşmak suretiyle 
açık pazar tesis edilmesinin bile faydası oldu
ğu kanısındayım. Ama vergi politikası tama-
miyle Maliye Bakanlığı kanaliyle yürütülen 
bir politika olması lâzım ve o takdirde başka 
bakanlıklarla çatışma olmadığı zaman vergi
lendirme iyi bir nema getirebilir. 

Oysa, benden evvelki sayın arkadaşımızın, 
Sayın Melen'in ifadelerinde olduğu gibi, Güm
rük Resmi politikası Türkiye'de son yıllarda 
ve Gümrük Bakanlığının, daha doğrusu kuru
luşundan beri maliye politikasında bir deği
şiklik düşünülmektedir. Halbuki Gümrük re

simleri ve tekel maddelerinden alman Resim 
Maliyenin kaynağıdır ve bir malî politikadır. 
Bunlar hakkındaki kararların da Maliye Ba
kanlığı tarafından verilmesinin isabetli olaca
ğı kanısındayız. 

Yine bu arada önemli b*ir konuya temas et
mek istiyorum 933 sayılı Kanun, Plânın bütün
lüğünü koruma Kanunu ismi altında bulunan 
ve kamu oyunda, basmida halk tarafından Yetki 
Kanunu diye adlandırılan kanun, her ne kadar 
programlı hareketlerini ve plân hareketlerinin 
çabuk yapılmasını öngören esaslar getirmekte 
İ39 de, bu yılki tatbikat içerisinde endişe ve
rici bâzı sonuçlar elde edilmiştir ve bu yıl bü
tün vergilerden ve bu Yetki Kanununun verdi
ği Yetkilerle Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan 400 - 500 milyonluk bir tecil yapılmıştır 
vergibrden. 300 milyon civarında, hattâ 300 
milyonu da aşkın bir vergi indirilmesi yapıl
mıştır, Devlet Plânlama Teşkilâtının vergi me
selelerinde gerek tecil, gerek indirme meselele
rinde bu türlü davranışları Maliye Bakanlığının 
ela üstünde ve malî politikayı tamamiyle den
gesiz duruma sokacak, ağır neticelere bizi gö
türecektir, bu noktaya bütün parlömanterlerin 
dikkatini çekmek isterim. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki ora
na tamas ederken biz gTubolarak vasıtasız ver
gilerin oranının yükseltilmesinin yanımda ol-
cVağ umuzu ve sosyal adalet ilkesine bunun da
lın uygun düştüğünü açıklamıştım. Türkiye'de 
vasıtab. vergilerin kısa bir bilançosunu yapacak 
olursak, 1956 yılında en yüksek oranına var
mıştır. % 70 d'ir. Vasıtalı vergiler, yani sos
yal adalet ilkelerine aykırı düşen biçimdeki ver
diler nis.beti % 76 dır, 70 dir. 1961 yılında 
askerde 50 kuruşluk bir ucuzluğun, 1960 yılın
da 50 kuruşluk bir ucuzluğun temin edilmiş 
olman, tabiî bu verdiğim bilgiye göre de Türk 
ekonomisinin ne kadar yoksun ve zayıf temelle
re dayandığının bir ifadesi olarak; 1960 yılmda 
görünüyordu, Derhal vasıtalı vergi oranı % 68 
lerden % 61 lere düşmüştür. 50 kuruşluk bir 
Şslker İstihlâk Vergisinin azaltılmış olması. 
1983 yılında % 67 dir, 67,7 dir. 1964 yılında 
67.3 dür. 1965 yılında biraz düşmektedir, va-
ııtah vergi oranı, 66,9. 1966 yılımda 66,3 ve 

| 1967 yılında da 65,8 dir. Ama, bu nisbet yine 
I sosyal adalet ilkeleri bakımından yanlış bir nis-
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bettir. Her ne kadar son yıllarda binde 2, bin
de 3 nisbetinde her yıl bir düşüş varsa da, yine 
yanlıştır. Meselâ bu vasıtalı vergilerin, vasıta
sız vergilerle mukayesesi bakımından Batı ül
kelerinden bâzı misaller vermek isterim. Vası
talı vergi oranı İngiltere'de 1954 - 1958 yılları 
arasındaki rakamlara göre % 50,41 dir. Batı 
Almanya'da % 50,4 dür. Fransa % 68 dir, fa
kat başka türlü bir vergi uygulaması var, on
dan. Belçika'da % 20. isviçre'de % 58, İtal
ya'da % 54, Yunanistan'da % 54 dür. Yakın 
yıllarda, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde va
sıtalı vergilerin % 60 dolaylarına veya biraz da
ha aşağıya düşürülmesinin uygun olacağı kanı
sındayız. 

Yine malî kontrol yönünden ufak bir nokta
ya temas etmek isterim. 1961 Bütçesinde Gelir 
Vergisi 1 milyar 800 milyon lira idi, 1961 Büt
çesinde Gelir Vergisinin nisbeti : 1/4 ü bütün 
beyannameli özel sektör mükelleflerinden alı
nan vergiyi teşkil ediyordu. 3/4 ü 1 milyar 350 
milyonluk nisbeti de memur, işçi ve ücretliler
den alınan maaşlardan kesilen Gelir Vergisi 
idi. Oysa, aynı yıl içerisinde banka kredileri 
hacmi ile bu vergilendirme, özel sektörlerden 
alınan Gelir Vergisinin mukayesesini yaptığı
nız zamanlar, banka kredilerinin ve özel sek
tör faaliyetlerinin Gelir Vergisine dayanak ol
ması bakımından son derecede kifayetsiz oldu
ğu görülmektedir. Halbuki, bu tabiî, aslında 
kifayetsiz değildi. Demek ki, iyi bir vergi de
ğerlendirilmesi yapılamıyordu. Ve Gelir Vergi
sinin 1/4 ü özel sektörden alınan, her türlü özel 
sektörden alınan vergi, 3/4 ü memur, ücretli ve 
işçilerin maaşlarından kesilen Gelir Vergisini 
teşkil ediyordu. Bu çok gayriâdil bir nisbet 
idi. Yani, bordrolu insanlardan rahatlıkla ver
gi alınmak mümkün, diğerlerinden güçtü. 1961 
den beri alman tedbirlerle bu nisbet yavaş ya
vaş bordrolu mükelleflerin daha lehine olarak 
değişmektedir. Ve halen 1969 Türkiyesinde % 
50 oranına gelmiştir. Hem Gelir Vergisinin nis
beti, eskiden olduğu gibi 1 milyar 800 milyon 
falan değil, çok daha fazla, 5,5, 6 milyarı filân 
bulmuştur. Hem de, aradaki oran % 50 nin de 
üstüne geçmiştir. Ama bu oranın özel teşeb
büs istikametinde daha da büyütülmesinin sos
yal adalete uygun düşeceği kanısındayız. 

Gelirlerin artırılması için başka kaynaklara 
da yönelme zarureti vardır. Tarımın vergilen

dirilmesi keyfiyeti, aşağı yukarı 8 - 10 seneden 
beri üzerinde tartışma yapılan bir konudur. 
Aslında 40 - 50 sene evvel bu memlekette tarı
mın 1/10 u vergi halindeydi, yani öşür usulü
nün var olduğu zamanlar, 1/10 u vergi halin
deydi, tarımın, bütün tarım ürünlerinin. Ama 
o çok âdil olmıyan bir sistem idi. Çünkü her-
kesden 1/10 almak yanlış, bugünün şartlarına 
uygun değil. 

Yine dün akşam Köy İşleri Bakanlığı Büt
çesinde gelir dağılımının tarımsal yönleri üze
rinde bir eleştiride bulunurken tarımsal gelir
lerin çeşitli gruplarda, yani küçük toprağa sa-
hibolan, hiç toprağa sahibolmıyan, çok topra
ğa veya daha büyük toprağa sahibolanlar ara
sındaki dağılımı şey yaparken, Türkiye'de 1961 
fiyatlariyle, fert başına düşen millî gelirin 
2 195 lira olduğunu ifade ederken, bu gelirin 
sanayi ve hizmetler sektöründe daha yüksek, 
buna mukabil tarımsal sektörde 905 lira oldu
ğunu, 903 lira olduğunu ifade ettim. Ama, ta
rım sektöründe fert başına düşen millî gelir 
903 lira iken de, bunun da tarımın çeşitli kol
ları arasında, kademeleri arasında az topraklı 
veya çok topraklı arasında çok daha yaygın bir 
gelir dağılımını, çok dengesiz bir gelir dağılı
mını ortaya koyduğunu ifade etmiştim. Ve gör
müştük ki, topraksız insanlardan yarıcı ve ki
racı olanlarda fert başına yıllık millî gelir 
240 - 230 lira civarındadır. 10 dekardan, 10 dö
nümden daha az olan topraklı insanlarda bu 
nispet 485 lira arasındadır, yani Türkiye'deki 
millî gelir dağılımının 7 kat, 8 kat aşağısında-
dır. 50 - 200 dönüm arasında toprağı bulunan 
insanlar arasında bunun biraz daha yüksek ol
duğunu görüyoruz. Ama, yine fert başına millî 
gelirin yarısı kadar olduğunu ifade etmiştim. 
Oysa, 201 ile 1 000 dönüm toprak arasındaki 
millî gelir dağılımını, Türkiye'deki millî gelir 
dağılımı seviyesinin 3 katı, 1 000 dönümden 
fazla toprağı olan kişiler arasında da bu gelir 
dağılımının 23 katı olduğunu ifade etmiştim. 

Şimdi, hal bu şekilde, bu projeksiyon içeri
sinde ortaya konulunca işte tarımsal vergilerin, 
tarımsal ürünlerin vergilendirilmesinin yerleri 
çıkmaktadır. 200 dönümden büyük işletmeler 
rahatlıkla vergilendirilmeye tabi Mmabilir ve 
bunların her birisi Türkiye'de 201 - 1 000 dö
nüm arasındaki işletmelere sahibolan 110 000 
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mükellef ve 1 000 dönümden fazla olan da 
4 323 mükellef ki 115 000 civarındaki mükel
lef, vergilendirilmeye tabi tutulursa bunların 
millî gelirdeki katkıları ve onun oranı, vergi
lendirme oranı eline geçirecek olursa aşağı yu
karı 7 milyarlık bir millî gelire katkıları var
dır, 200 dönümden fazla toprağı olan insanla
rın. Bunların da % 10 civarında vergilendir
me olsa işte 700 milyon lira, 1 milyar lira bir 
vergilendirme kaynağı ve tabiî ki, böylelikle 
bütün tarımla uğraşan insanların % 96,32 sini 
tamamiyle verginin dışında tutan bir vergilen
dirme yolu. Tarımla uğraşan nüfusun % 96,32 
sini tarım vergilendirilmesinin dışında tutan 
bir yol. 

Karayolları ulaştırmasının da vergilendiril
meye tâbi tutulması kanısındayız. Ulaştırma sis
temimiz birçok defalar ifade edildiği gibi, ken
di bünyesi içerisinde bir savaş halindedir. Ve ya
tırımı işletmesi çok daha pahalı olan Devlet 
elindeki ulaştırma sistemleri rekabet edemez du
ruma düşürülmüştür, kara yolculuğunun inki
şafı suretiyle. Oysa karayolları için Devlet 
(bütçelerinden milyarlar verilmektedir, harcan
maktadır. Ve tabiî Türkiye'nin ilerisi için çok 
hayırlı bir yatırım. Ama, bu rekabeti kısmen 
düzenlemek ve yeni kaynaklar sağlanması ba
kımından karayolları ulaştırmasının da bir ver
gilendirmeye tâbi tutulmasının zorunluğuna 
inanıyoruz. Her ne kadar bir yıl evvel böyle bir 
teşebbüs olmuşsa da, kamu oyuna yanlış akset
tiği için, anlatılamadığı için tepkileri olmuş ve 
(bu tepkilerden ötürü hemen bu işten vazgeçil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, beş dakikanız 
kalmıştır, ona göre mevzuları ayarlayınız efen
dim. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA SUPHÎ 
KARAMAN (Devamla) — Beş dakikadan fazla 
var, sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, iki sayın kâtip üye 
not ettiler, efendim. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA SUPHÎ 
KARAMAN (Devamla) — Peki, peki. 

Karayollarında kilometre başına bir kuruş
luk vergi alınmış olsa bilfarz İstanbul'dan bu
raya Jet Otobüsleriyle gelenler 15 liraya gele
ceklerine 20 liraya gelecekler. Varan Otobüsle
riyle gelecekler 35 liraya geleceklerine 40 lira
ya gelecekler. Ve böyle bir sistem yapılmış olsa 

Karayolları ulaştırma hacmi dikkate alındığı 
takdirde 1969 ölçülerine göre 1 milyar civarın
daki bir gelirin bütçeye dayanak olacağını ifa
de etmek isterim. 

Efendim, ithalâtçılığın tahsis ticareti haline 
gelmiş olmasını son yıllarda maalesef üzülerek 
müşahade ediyoruz. Ve yatırım maddeleri, ma
mul madde ithalâtçılığı bir tahsis haline gelmiş
tir ve bu eğer Maliye yoliyle bir araştırma ya
pılsa ithalâtı alan kişinin hiçbir surette imalâta 
gitmediği ve imalâta gidip de defterine ona göre 
birşey geçirmediği ve vergilendirme yapmadığı 
görülecektir. Malî politika olarak, üzerine eğil
mesi lâzım gelen bir konu olarak arz ediyorum. 

Yabancı sermaye konusuna da kısmen değin
mek istiyorum. 1954 tarihli yabancı sermaye 
biliyorsunuz Mr. Randal zamanından yapılmış 
olan bir kanun kâr transferlerini sınırsız bir 
hale getirmiştir, Türkiye'de. Her memleket kal
kınmak için yabancı sermaye alabiliyor ve bu 
belki yanlış bir şey olmıyabilir. Ama, bünyeye 
uygun özelliklerin kanunların içerisine sokul
muş olması, memleketin ekonomisini korumak 
bakımından lüzumlu. İsrail'de yabancı sermaye 
kâr transferleri % 10 civarındadır, % 10 dan 
fazla yapamaz. Yani ne varsa memlekette ya
bancı sermaye olarak, ancak % 10 u kadar trans
fer yapabilir. Bu nisbet Yunanistan'da % 12, 
Arjantin'de % 8 dir. Arjantin'de 10 yıl sonra 
bunu % 25 e kadar çıkarılan nisbetleri vardır. 
Halbuki Türkiye'de sınırsızdır ve Türkiye 1966 
yılı sonuna kadar 560 milyon liralık yabancı 
sermaye olmasına mukabil, 175 milyon lirası 
kâr transferi şeklinde, 25 milyon lirası da gay
ri maddi haklara ait transferler olmak üzere 
200 milyon liralık bir kâr transferi yapılmıştır. 
Yani gelen sermayenin % 35,6 sı gitmiştir. Bu 
bir sömürü haline getirmektedir. Halbuki daha 
az olsa, kârını Türkiye'de yeni yatırımlara yatı
racaktır. Binaenaleyh memleket kalkınmasına 
daha büyük katkıda bulunacaktır. Aslında o 
kadar bir sınırsızlık vardır ki, yurt dışına çı
karabilecekleri kazanç miktarı 600 milyondur. 
Yani, yabancı sermaye 1966 yılı sonuna kadar 
600 milyon lira kadar kazanç yapmıştır, istese 
hepsini götürebilir. Ama, yatırım için bir kıs
mını bırakabiliyor. Fakat kanunun metnine gö
re daha 400 milyonu istediği anda çıkarabilme 
imkânına sahiptir. Ve ilerki yıllara ait bir pro-
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jeksiyon yapacak olursak, 1969 da Türkiye'ye 
gelen yabancı sermayeden 60 milyon fazla trans
fer olacaktır. 1970 yılında 61 milyon, 1972 yılın
da 94 milyon, o yıl gelecek olan yabancı serma
yeden 94 milyondan fazla bir transfer olacak
tır. Malî politika bakımından Yabancı Sermaye 
Kanunun bu aksak yönlerine eğinilmek zaru
retine inanıyoruz. 

Yabancı sermayeye temas ederken bir de 
son günlerde basına intikal eden İsviçre menşeli 
yabancı sermayelere de kısaca değinmek istiyo
rum. Son yıllarda baktığımız vakit en büyük ya
bancı sermaye Amerika'dan geliyor, sonra is
viçre ̂ den geliyor. Oysa İsviçre'den gelen yaban
cı sedmaye biraz eleştirilip arandığı zamanlar 
İsviçre menşeli olmuyor. Amerikan ve özellikle 
İtalyan şirketleri aracılığı ile, kanallariyle geli
yor. Ve yapılan neşriyata göre Türkiye'den ka
çırılan paraların İsviçre bankalarına % 2 - 3 gi
bi bir faMe iktifa etmeyip, ki, öyle derseniz 
memlektinıiz için zararlı bir şey, ne olursa ol
sun Türkiye'de Yabancı Sermaye Kanununun 
geniş imkânlarından faydalanmak üzere bu ya
bancı kanalları, yabancı firmaları aracı olarak 
kullanıp, Türkiye'ye geldiği ve Türkiye'nin ge
niş kâr transferlerinden faydalanmak suretiyle 
İsviçre bankalarındaki % 2 lik; % 3 lük kâra 
mukabil Türkiye'den % 40 - 50 nisbetinde kâr 
alıp götürmeleri gibi bir durum. Yani, kendi 
sermayemiz, dış basına göre, yabancı basına in
tikal ettiğine göre Türkiye'deki basma intikâl 
ettiğine göre, kendi memleketimizden kaçan dö
vizler ve paralar yabancı sermaye ismi altında 
İsviçre patenti ile Türkiye'ye gelmekte ve Tür
kiye'de yeni bir kâr transferi götürmektedir. 
Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunun sa
yın Maliye Bakanı tarafından açıklanmasını 
özellikle istirham ediyorum. Ve bunun neticesi 
olarak da, gazetelerde çok kere zaman zaman 
görüyoruz, isviçre'de satılık villâ. Türk gazete
lerinde bakıyorsunuz ki, bir ilân, satılık villâ. 
Nasıl olur? Yani kambiyo düzenimize göre bu 
mümkün mü? Ama, demek ki mümkün ki Türk 
gazetelerinde ve Türkiye'de böyle neşriyat yapı
labiliyor. 

Efendim, 1968 bütçesi, geçen yıl 4 milyar 
liraya kadar açık tahminleri yapılmışsa da bu 
yılki Maliye Bakanlığı raporunun 32 - 33 ncü 
sayfalarına göre 2,5 milyar lira olarak bağlan
mıştır. Bu net olarak görülmektedir. 32 nci say

fada, yıllık giderin bütün masraf giderlerinin 
yıl sonu itibariyle 21 milyar 200 milyon, 21 mil
yar 500 milyon civarında olduğu gelirlerin de 
19 milyar 300 milyon civarında olduğu ifade 
edilmektedir. Demek M, geçen yılki Bütçe Cum
huriyet devrinin en büyük açığı olarak 2,5 mil
yara yakın bir açıkla kapanmıştır. Bu yılki büt
çenin ne olacağını g'eleoek sene göreceğiz. Yani 
bütçenin başlangıcındaki açık tahminlerinin hep
si nazari sahada, edebi sahada kalmıya mah
kûm oluyor, ama ama sounda belli oluyor. Zaten 
yıllardır bütçeler daima denk gelmiştir. Oysa 
denk olsaydı bu kadar dış borçlar bu kadar iç 
borçlar olmazdı. Açık, yâni açığın bu şekilde 
gelmiş olması memleket ekonomisini ve özellik
le bütçeyi gelecek yıllarda çok kasıtlı bir duru
ma getireceğinden ötürü endişe duyulur. 

Sözlerimi bitirirken bu yıl içerisinde emek
li statüsünde yapılan değişiklikten ötürü iktida
ra, o zaman da yaptığımız konuşmalarda olduğu 
gibi, tamamiyle destek olduğumuzu ve tasvibet-
tiğimizi ve memlekte her ne kadar üst yapı 
üzerinde bir rahatlık getirmişse de geniş ölçüde 
sosyal güvenlik sosyal adalet ilkelerine uygun 
bir kanun olduğunu belirtmek isterim. Ama bu
nun yanı sıra önümüzdeki yıllarda sağlık sigor
talan üzerinde bir çalışmanın yapılmasını, özel
likle Personel Kanununun uygulanması isti
kâmetinde bir faaliyetin bulunmasını ve yaşlılık 
sigortası gibi bir yola da gidilmek lâzım geldiği
ni ve böyle birşeyin yapılması halinde Türkiye'
de bunalımı artıran faktörlerin azalacağının 
ümidi içerisinde olduğumuzu bildirir, hepinizi 
saygı ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İzmen, Kontenjan Gru-
pu adına buyurunuz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA MEHMET 
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler arkadaşGanm; Büt
çenin genel görüşmesi sırasında bütçenin gelir, 
gider tertipleri bütçenin esas karakteri, bütçe 
gelirleriyle giderleri arasındaki münasebetler 
ve bunlarla ilgili olarak Devlet gelirlerinin tah
minî hesaplarına ilişkin görüşlerimizi arz etmiş
tim. Bu itibarla bu konuşmamda sadece Maliye 
Teşkilâtı hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Şunu ifade edeyim ki, Maliye Teşkilâtı hak
kındaki görüşlerin sayın Ferid Melen arkadaşı
nım birçok hususlarda temas ettiği mevzularla 
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ilgilidir. Bu itibarla aynı şeylerin tekrarından 
kaçınmak için kendisi ile birçok hususlar
da mutabık: bulunduğumu kaydetmekle iktifa 
edeceğim. 

Bu arada doğrudan doğruya teşkilâtımızla,, 
Mattiye Bakanlığı teşkilâtı ile ilgili düşünceleri
mi açık teklifler ve teşhisler halinde arz etmiye 
çalışacağım. 

Muhterem Heyetin malûmudur ki, bütçenin 
hasırlanması, finansman bakımından uygulan
ması, idari kontrolü, Sayıştay tarafından ya
pılacak kazai kontrolü ve bütün bu bütçe uy
gulamasının tasdiki mahiyetinde olan T. B. M. 
M. nce teşriî kontrolünü hazırlamak vazifeleri 
Maliye Bakanlığına düşen vazifeler arasında
dır. Maliye Bakanlığımız 1936 senesinde 2995 
numarayı taşıyan bir kanunla kurulmuş bir teş
kilâttır. O zaman maliye telâkkisi, Devletin te
lâkkisi ile bağlantılı olarak daha ziyade asayiş 
ve inzibat karakteri Devleti galip, yani ic ve dış 
güvenlikle esas itibariyle me.s?rul bir Devlet ma
liyesinin icabettiği şekilde düşünülmüştür. Hiz
met odur, böyle bir hizmetin malî, böyle bir 
Devlet anlayışının malî hizmeti ne ise o telâk
kiyle düşünülmüştür. Yani, demek is ler imi 
ki, o zamanki anlayışlara göre maliye hizmeti, 
âmme hizmetlerinin görülmesi için lüzumlu 
kaynakları sağlryacak âmme hizmetlerinin gii-
rülmesini teinin edici kaynakları bulacak, tah
silat yapacak, tediyesini s ağlıya çaktır. Esas 
karakteri itibariyle bu dil7ar.ee ile kurulmuş
tur. Hemen şunu da söyliyeyim ki, bu zaman, 
yani 1936 tarihli Teşkilât Kanununda o za
manki şartlara göre yine ileri görüşleri ihtiva 
eden bir kanundu. Zamanla maliyenin telâkkisi 
değişmiş, maliye sadece âmme hizmetlerinin 
görülme?! için g?lir toplıyan, bütçe yapan, mas
raf icra eden bir teşekkül olmaktan çıkmış, Dev
let telâkkisindeki değişikliğe bağlı olarak, ma
liyenin fonksiyonu da değişmiştir. Bu fonksi
yonun değişmesini birkaç rakamla hülâsa et
mek mümkün. 

1936 bütçesine baktığımız zaman da; 1936 
yılı Bütçesi genel ve katma bütçeler bir arada, 
masraf yekûnu 212 milyon lira. Genel bütçe 
195 milyon, aradaki fark, katma bütçelere ait, 
417 milyon lira. Bu masrafa karşılık varı>u.rıij lis
tesini gözden geçirirsek Arazi Vergisi; Bi
na Vergisi, Kazanç Vergisi, Hayvanlar Vergisi, 
Muamele İstihlâk Vergisi, Tekel Hâsılatı, yani 

İnhisarlar Hâsılatı, bir de Buhran, Muvazene, 
Hava Kuvvetlerine Yardım vergileri gibi ver
gilerden ibarettir. Bu vergilerin mühim kısmı 
bordrolar üzerinden tevkif suretiyle alman ver
giler, maaş ve ücretlerden alınan vergiler, geri
ye kalan vergiler, Hayvanlar Vergisi gibi, sa
yım Vergisi, Kazanç Vergisi gibi, o zaman tat
bikatta bulunanlar hatırlarlar, tamamiyle kari
ne esasına dayanan, yani gerçek gelirle ilgisi 
olmıyan, donmuş esaslara dayanan bir vergi. 
Bu esasa, bu ihtiyaca göre kurulan Maliye Ba
kanlığı, biraz evvel arz ettiğim gibi, Maliye Ba
kanlığı hizmetinde, bu hizmet anlayışında ge
lişmeler olmuş, Maliye Bakanlığı bugün Dev
lerin. maliyesinin ekonomik faaliyetleri içerisin
de yürütülmesi icabettirdiği merhalesine gel
miş olduğu için hizmetler, bu hüviyeti almak 
mecburiyetinde kalmıştır ve fiilen Maliye Ve
kâleti bu hüviyeti almıştır. Yalnız, kanunlar
daki değişiklikler bu fiilî hüviyet değişikliğini 
takibetmemiştir. Zaman zaman Maliye Teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki Kanunda bâzı deği
şiklikler yapümış, başka birtakım kanunlar Ma
liye Teşkilâtına, birtakım hizmetler vermiş, fa
kat topyekûn o teşkilât Kanunu anakarakterini 
m ıhafa^a ettiği için hüviyeti olduğu gibi kalmış
tır. 

Bugü" bilindiği gibi, Anayasanın da emri 
iktiza^ınna, Devlet Bütçesi esas itibariyle millî 
biıtce tahminlerine dayanan ve ona göre plânın 
ve programın da tesbit ettiği hedefleri ^'öz önün
de tutan ve Anayasanın Devletimize verdiği ye
ni hüviyeti de, sosyal Devlet hüviyeti, tam ça
lışma imkânları, ve saire gibi yenilikleri de göz 
önünde tutarak yeni bir esasa göre hazırlan
ması lâzımgelen bir bütçe ve bu bütçeyi hazırlı-
yacak fonksiyonda bir Maliye Vekâleti olmak 
lâzımgelir. 

Bâzı rakamlara bakacak olursak, meselâ bu
gün mükellef sayısı, Gelir Vergisi, Kurumlar 
Vergisi, Gider Vergisi gibi anavergilerdeki mü
kellef sayısı 1966 rakamlarına göre 800 000 ci-

I varandadır. Stopaj suretiyle almıan vergileri de 
J hesaba katacak olursak 2,5 milyon rakamı karşı-
I miza çıkar. Yani, yılda 2,5 milyon mükelleften 
I vergi alma durumu vardır. Bütçemizin hacmi, 
} malûm. 1936 senesinde 200 milyon, 1969 yılında 

26 milyar. Mevduat rakamları, bankalardaki 
mevduat rakamları 22 milyar, para arzı 22 mil-

> yar, banka kredileri 23 milyar, tediye muvaze-
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nesi, ithalât, ihracat 4 - 5 milyar gibi rakam
lara çıkmıştır. Bu durumda Maliye Vekâletinin, 
yapacağı bütçeler sırasında bütün bu iktisadi 
faaliyetleri göz önünde tutup ona göre mesai
sini tanzim etmesi lâzım. 

Bununla şunu demek istiyorum M, Maliye 
Bakanlığı bidayeten dar mânada bir gelir, gi
der toplama Bakanlığı iken, bugün malî hüvi
yetinin yanında iktisadi hüviyeti galebe çalmış 
bir duruma gelmiştir. Yani bugün artık Mali
ye bir bakıma ifade edildiği gibi iktisadın bir 
şubesi haline gelmiştir. Bu itibarla iktisadi vas
fı galip, o arada malî hizmetlerde de bulunan 
bir fiilî durum hâsıl olmuş oluyor, Maliye Ba
kanlığı için. Bu itibarla Maliye Bakanlığının 
bu esasa göre yeniden teşkilâtlanması lâzım. Bi
zim görüşümüze göre Maliye Bakanlığı bugünkü 
hüviyetiyle ve bugünkü fiilî iş durumu karşı
sında bu hizmetleri lâyıkı veçhile yürütecek ve 
götürecek durumda değildir. Bunun için bir
çok memleketlerde olduğu gibi, Maliye Bakan
lığının, Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Mu
vazene Bakanlığı gibi bâzı memleketlerdeki tat
bikatta olduğu gibi bâzı bakanlıklara ayrılma
sı akla gelebilir. Fakat, bizim görüşümüze gö
re Maliye Bakanlığını meselâ, Fransa'da oldu
ğu gibi ve çok iyi bir netice alındığı gibi bir İk
tisat ve Maliye Bakanlığı şeklinde düşünmek, 
fiilî durumun bu şekilde ifadelendirilmesi için 
böyle düşünmek ve böyle tertiplemek yerinde 
olur. Bu vaziyette meselâ, iki müsteşarlık şek
linde düşünülebilir, yani İktisat ve Maliye Ba
kanlığı şeklinde tertiplenir, bir maliye müste
şarı, bir iktisat müsteşarı gibi iki müsteşarlık 
idaresinde yürütülmesi bugünkü ihtiyaca, bu
günkü vâsıl olduğumuz merhaleye daha uygun 
düştüğü kanaatindeyim. Tabiî, bu bir görüş
tür, düşüncemizi söylüyoruz. Bunlar uzun uza-
dıya tetkik edilir ve ne şekilde ihtiyacı karşıla
mak icabederse o şekilde etüt yapılır, hazırlık
ları yapılabilir. 

Bu şekildeki merkez teşkilâtını esas fonksi
yonu itibariyle, esas karakteri itibariyle bu şe
kilde düşündükten sonra, taşra teşkilâtını da 
aynı esaslara göre gözden geçirmek yerinde olur. 
Bugünkü Maliye Teşkilâtımız, birçok teşkilât
ta olduğu gibi, idari taksimat esasına dayan
maktadır. Hattâ idari taksimatımızın bile bu
gün beliren duruma göre, yol durumuna göre, 
beliren iktisadi bölgelere göre yeniden ele alın

ması iktiza edecektir. Fakat o ayrı bir mesele. 
Fakat, Maliye Teşkilâtının bizim görüşümüze 
göre idari taksimattan ayrılıp, bölge taksimatı 
haline getirilmesi çok yerinde olur. Çünkü, 
birçok yerlerde idari taksimata göre yapılmış 
olan Maliye Teşkilâtı senenin ancak 3 - 4 ayı 
meşguldür. Geri kalan aylarında bu hizmetleri 
meşgul edecek iş mevcut değildir. Küçük vilâ
yetlerimiz vardır, isim söylemiye lüzum yok, 
bu küçük vilâyetlerimizin birçoğunun gelirleri 
bir, iki mükellefin, büyük merkezlerdeki bir, 
iki mükellefin ödediği vergiden ibarettir. E.. Bu
gün buralarda defterdar, defterdara bağlı ser
vis teşkilâtı, kontrol teşkilâtı gibi teşkilâtı bu
lundurmak hem hizmet ve kadro israfı, hem de 
işleri dağıtmak gibi bir neticeye müncer oldu
ğu için iyi neticeler alınamamaktadır. 

Ayrıca vergi tetkik mercilerinin de bu böl
gelerde tesisi, kontrol teşkilâtı, mahallî kontrol 
teşkilâtının bu bölgelerde tesisi ve bu suretle 
mükelleflerle, mükelleflerin işlerinin daha çabuk 
görülmesi bakımından ve biran evvel de Mali
yenin vazifelerini ifa etmesi bakımından faydalı 
olduğu kanaatindeyiz, 

Ayrıca bugün memleketin birçok meseleleri 
vardır. Bu meselelerin açık bir muhatabı, açık 
bir sahibi yoktur. Meselâ, bütçe görüşmeleri 
sırasında uzun uzadıya temas etti bâzı arkadaş
larımız, bir fiyat meselesi var, Türkiye'de. Yal
nız bu fiyat meseleleriyle meşgul olan teşekkül 
kinidir? Ticaret Vekâleti midir, Maliye Vekâle
ti midir? Hangi teşekküldür? Yani fiyatların 
memleketin iktisadi, sosyal hayatında ve netice 
olarak bütçenin uygulanmasındaki rolü aşikâr. 
Bu meselelerle meşgul olacak belli başlı bir ba
kanlık mevcut değildir. Para politikasında, 
bankaların murakabesinde, sigorta şirketlerinin 
murakabesinde; ki bunlar memleketin iktisadi 
hayatında önemli yeri olan hizmetlerdir; belli, 
sarih bir muhatap yoktur. Bu hususlarda bir
çok vazife tedahülleri vardır. Melen arkada
şım da söyledi, Gümrük başta olmak üzere. 
Gümrük ve Maliye Bakanlıkları arasında, Güm
rük, Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ara
sında, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı 
arasında. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın izmen, birle
şimin birinci oturumunun süresi dolmuştur. Fa
kat, Sayın izmen Kontenjan Grupu adına konuş
malarını tamamlamak isterler, tabiî. Daha 16 da-
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Mkalık bir zamanı vardır. Bu zamanın kendi
sine bahsedilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurunuz Sayın izmen. 

KONTENJAN GRUPU ADINA MEHMET 
İZMEN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Bu tedahülleri de ortadan kaldırmak üzere 
bu hizmetlerin muhatabı kimse o muhatabı tes-
bit edip, o muhataba hizmetlerin tevdi edilmesi 
lâzımgelir. Memleketimiz Müşterek Pazara, Or
tak Pazara girecektir, bunun ikinci safhasının 
müzakereleri başlamak üzeredir. Bu mevzuun 
müzakerelerinde Hükümetin noktai nazarını bir
takım etütlere dayanarak tesbit etmek lâzımdır. 
Müşterek Pazara ziraat hayatımız itibariyle, ya
ni zirai sektörümüz itibariyle hangi şartlarla 
gireceğiz, bize ne getirecek, ziraatimizi ne gibi 
tehlikeler tehdit altına alabilir, sıkıntı altına 
alabilir? Sanayiimizin bu Ortak Pazar konusun
da hazırlanması için neler yapmak lâzımdır? 
Bütün bunların bir iktisadi görüşle etüdedilmesi 
lâzımgelir. Gerçi bu etüdü yapacak perakende 
birtakım teşekküller vardır. Fakat bunların 
doğrudan doğruya mesul bir muhatabı olmak 
lâzımgelir. Bu ve buna benzer sebepler dola-
yısiyle demin arz ettiğim gibi, bizim görüşümü
ze göre Maliye Bakanlığının artık, iktisadi Ma
liye Bakanlığı olarak, iktisadi, cephesi galip, 
malî hizmetleri bir bakıma ikinci plâna düşmüş 
bir durum hâsıl olmaktadır. Bu duruma göre 
Maliye Bakanlığı teşkilâtının düzenlenmesi lâ
zımgelir, kanaatinleyiz. 

Bu arada, mahallî idareler maliyesi hiç ele 
alınmamış durumdadır. Memleket hizmetleri
nin birçoğu belediyeler gibi, özel idareler gibi 
mahallî hizmetler teşkilâtı tarafından görülmek
tedir. Bunların malî durumları son derecede 
basit, iptidai ve birçok hizmetleri yapmaktan 
aciz durumdadırlar. Bir zaman, bir malî tevzin 
kanunu diye bir hazırlık yapılmıştı. Yani Dev
let gelirleriyle mahallî idareler arasında bir 
muvazene gelir dağıtma, kendilerini gelir bakı
mından takviye etme gibi bir çalışma yapılmış
tı. Zannediyorum ki, bu çalışma bir kanun tasa
rısı haline gelmiştir. Bu da önemli bir konudur. 
Çünkü, Maliye Bakanlığı millî bütçe tahminle-
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riyle meşgul olacak, Devlet Bütçesi dengesi ile 
meşgul olacak, dış ticaret dengesi ile meşgul ola
cak, bütün bunların içerisinde mahallî idarelerin 
de ihmal edilmesi doğru değildir. Çünkü, bun
lar da bir hizmet teşkilâtıdır. Bu yönden de Ma
liye Bakanlığının daha yalan bir şeyle, çalışma 
programiyle, mahallî teşekküllerle ve mahallî 
idarelerle, mahallî taraflariyle de bilhassa meş
gul olması lâzım. 

Bu arada, meselâ, özel idare teşkilâtı, varida
tı gayet kısır ve güdük olmakla beraber varidat 
tahsil ve tahakkuk teşkilâtı vardır. Bu teşki
lât, oldukça geniş bir teşkilâttır. Bu teşkilâtı da 
bu haliyle muhafaza etmek lâzım mı, değil mi? 
Bu da bir etüt mevzuudur. Bizim görüşümüze 
göre mahallî idarelerin malî cephesini de Maliye 
Bakanlığı içine aktarmak suretiyle bu teşekkül
leri bu işlerden, bu verimsiz bir tahakkuk tah
silat teşkilâtı olmaktan kurtarmak lâzımgelir. 

Muhterem senatörler, bütçenin heyeti umu-
miyesi üzerindeki mâruzâtım sırasında da ifade 
etmiştik. Bu yılki bütçe, gelir tahminleri itiba
riyle, oldukça yüklü bir tahmin taşımaktadır. 
Bütçenin açıklarının derpiş edilenden daha çok 
miktarda olması endişesinde bulunduğumuzu arz 
etmiştik. 

Sözlerimi bitirirken bütçenin meriyete gir
mesinden sonra Maliye Bakanlığının bu Bütçe 
Kanununun 5 nci maddesi ile istediği yetkiyi de 
kullanmak suretiyle bütçenin gelir tahsilatı ile 
ahenkli ve bağlantılı olarak gider icrasına ya
kından ilgilenmesi çok yerinde olur. Varit olan, 
bizce varit gördüğümüz bu endişeler önlenmiş 
olur. Bu suretle korkulan mahzurlara da mahal 
olmamış olur. 

Hülâsa itibariyle, Maliye Bakanlığı teşkilâ
tının söylediğimiz esaslara göre yeniden ele alın
ması suretiyle malî hizmetlerimizin çok daha 
maksada uygun, çok daha verimli, az fireli ve 
iktisadi görüşle idare edilebileceği kanaatinde
yiz. Maliye Bakanlığı teşkilâtına bu bütçenin 
tatbikatında başarılar dilerim. Saygılarımı su
narım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,15 te tekrar toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

Ü) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
V) GELİR BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin ikinci otu

rumunu açıyorum. Söz sırası Adalet Partisi 
Grupu adına Sajon Nafiz Ergeneli'de. Buyu
run Sayın Ergeneli. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA NA
FİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın, Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; Adalet Par
tisi Grupu adma Maliye Bakanlığı ve Devle
tin gelir bütçeleri üzerindeki görüşlerimizi arz 
etmek üzere yüksek huzurunuzda söz almış bu
lunuyorum. 

• Sayın senatörler, Devlet bünyesi içinde 
bakanlıkların ve dairelerin gösterdikleri ihti
yaçlara ve istedikleri ödeneklere, göre, Devle
tin gider bütçesini hazırlamak ve yine çeşitli 
kaynaklardan sağlıyacağı gelirleri tahmin ede
rek, Devletin gelir bütçesini düzenlemek, ve 
bunların yürütülmesine memur olmak gibi malî, 
iktisadi ve siyasi çok mühim görevi bulunan 
Maliye Bakanlığının bütçesini ortak bir büt
çe olarak nitelemek lâzımdır. Günkü, genel 
bütçeye giren daireler arasında Maliye Ba
kanlığının gider bütçesi olarak görünen 10 mil
yar küsur liradan, Maliye Bakanlığına isabet 
eden miktar yalnız 803 milyon küsur liradan 
ibarettir. Geri kalanı başka daire ve kuram
ların yatırım, sermaye teşkili ve transfer har
camalarına aittir. Maliye Bakanlığının gider 
ve gelir bütçelerinin hazırlanma ve düzenlen-

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarih ve 25 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır. 

meşinde bugüne kadar takip ve kabul ettiği 
usul ve sistemi ve bundan sonra da modern 
usullere göre ilmi, teknik ve bilhassa kalkın
ma plân ve programlarının ilkelerine daha 
uygun olması için de verimli ve yerinde ça
lışmalarını, çabalarını Grupumuz tasviple kar
şılamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet bütçesi Hü
kümetin bir yıllık icraat ve programının ayna
sıdır. Bütçe bütün hüviyetini maziden alır. 
Fonksiyonu istikbâle matuf ve müteveccihtir. 
Maliye Bakanlığının, dolayısiyle hükümetlerin 
masrafçı dairelerin isteklerini ve tekliflerini 
karşılıyacak gelirler bulmak suretiyle, Dev
let bütçesini denk olarak Parlâmentoya sevk 
etmesi, düzgün ödeme yapması elbette ideal
dir. Ancak, klâsik doktrine göre de, bütçenin 
denk olabilmesi için, giderlerinin normal ge
lirlerle karşılanması gerekir. Normal gelir
ler ise, sadece vergiler, resimler, harçlar ve 
Devlet emlakinden elde edilen hasılattır, is
tikrazlar, klâsik bütçe anlayışına göre nor
mal gelirlerden sayılmaz. Ama bu düşünce ve 
anlayış çok geride kalmıştır. Dünyada hiçbir 
bir Devlet iktisadi gelişmesini kendi kaynak
ları ile yapmış değildir. Bizde saltanat dev
rinden beri bütçeler açık olarak hazırlanmış
tır. Yani, istikraza başvurulmadan düzenlen
miş bütç3 yok gibidir. Saltanat devrinin Ma
liye nazırlarından birinin şu esprisi malî ta
rihe geçmiştir. «Açık bütçelerin terbiyevi fa
zileti vardır.» Yani, bu zat veciz olarak şunu 
demek istemiştir. Açık bütçeler hükümetleri 
daha basiretli, temkinli, bilhassa tasarruflu 
hareket etmeye sevk ve icbar eder. Tek par
tili Cumhuriyet Devrinde, kendi yağımızla 
kavrulma düşünceleri ile sözde denk bütçeler 
yapılmasına özenilmiştir. Fakat, bu bütçe
lerde klâsik doktrine göre. denk bütçe değil
dir. içinde hic değilse ic istikrazlar vardır. Sa-
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yın üstat Namık Zeki Aral'ın çok parti zama
nında bütçenin açık olduğunu mülkiye mec
muasında çıkan yazısı ile ispat etmesi üzerine, 
zamanın maliye vekili küplere binmiştir. Açık
lık iddiası iktidarları yıpratmak için daima 
kullanılan bir hücum sloganıdır., Fakat bu mü
balâğalı iddialar memleketin iktisadiyatı bakı
mından zararlıdır. Kesin hesaplar, açıklık iddi
aları sonradan yalanlamıştır. Ama, menfi tesir
leri yerinde kalmıştır. Binaenaleyh, asıl matlup 
ve makbul olan bütçelerde değil, kesin hesap
lardaki denkliktir; 

Sayın senatörler, C. H. P. nin sayın söz
cüsü, Maliye Bakanımızın yıl sonuna doğru, 
dairelerin, kendilerine verilen ödenekleri tü
ketmek için sarfiyat yaptıklarından bahsettiler. 
Şimdiye kadar gelmiş, geçmiş bütün Maliye 
bakanları bundan şikâyetçi olmuştur. Tarih 
Maliye bakanları ile, diğer bakanların bu saha
daki mücadelelerini defalarca kaydetmiştir. 
Maliye bakanları daima tasarruf ister. Masrafa 
bakanlarda, eksik kalan hizmetleri tamamla
maya gayret ederler. Bu tabiîdir. Bütçenin 
uygulanması sırasında ödenek aktarmaları yap
mak ek veya olağanüstü ödenek istemek, büt
çenin hazırlanmasındaki samimiyeti ihlâl ba
kımından belki tecviz edilemez. Bunda berabe
riz. Ancak içte ve dışta memleketin emniyet ve 
müdafaası balamdan zuhur eden olayların 
icabettirdiği öyle masraflar olur ki bundan 
kaçınmak bazan telâfisi mümkün olmıyan so
nuçlar doğurur. Bu gibi ödenekleri, istekleri 
karşılıyacak fevkalâde gelir kaynaklarına baş
vurulur. Biz A. P. olarak 1969 malî yılının ke
ssin hesaplarının Hükümetimizi mahcubetmiye-
ceğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler, muhalefete mensup hemen, 
hemen bütün grup sözcüleri pahalılıktan ve ge
çim sıkıntısından bahsettiler. Ortaya attıkları 
bu konu gelir bütçesini ve kısmen de Maliye 
Bütçesini ilgilendirdiğinden, ben de partimin 
bir sözcüsü olarak, bu sahadaki düşünce ve 
görüşlerimizi belirtmek mecburiyetinde kaldım. 
Uzun yıllardan beri Büyük Millet Meclisi kür
sülerinde tüm olarak her yerde pahalılıktan 
bahsedilmiş ve 1965 ten sonra da bunun müseb
bibi ola,rak iktidarımız gösterilmiştir. Fakat id
rakti, şuurlu Aziz Türk Milleti bu pahalılık 
sloganlarına asla iltifat göstermemiştir. Bugün 
eğer pahalılık varsa ve etkili ise bunun kö

künü ve sebeplerini iktidarımızdan evvelki yıl
larda aramalıdır. Bilhassa Halk Partisinin lider
lik ettiği koalisyon hükümetlerinin 1964 yılla
rında tatbik ve takibettiği para ve vergi politi
kası bugünkü pahalılığın iki misli artmasına se
bebiyet vermiştir. Piyasadaki para hacmi 3 mil
yarı bulduğu zaman memleket ekonomisi uçu
ruma gidiyor, pahalılıktan dar ve sabit gelirli 
vatandaşlar perişan durumdalar diyerek kendi
lerine taraftar organlarla sürekli eleştirmede 
ve hücumda bulunanlar kendilerinin iktidar 
da bulunduğu 1964 yılında, yani bir yılda 
1 030 000 000 bankunot parasını piyasaya süre
rek tedavüldeki para miktarını 7 milyara çıkar
mışlardır. 

Sayın Abdi ipekçi'nin 15 Eylül 1965 tarihli 
Milliyet Gazetesindeki ifadesiyle bu artış emis
yon tarihimizde görülmemiş bir rekordur. Ar
kadaşlar emisyon prodüktif olursa faydalı
dır, maaş ücret ve yevmiyeleri ödemek ve di
ğer cari Devlet harcamalarını karşılamak için 
yapılırsa enflâsyonu kamçılar. Piyasaya para 
sürmesi iktisadi icaplara uyacak şekilde ayar
lanmalıdır. Piyasa bunu apsorbe edebilmelidir. 
ilâç gibi dozu ve zamanı iyice tâyin edilme^ 
lidir, ilâ az verildiği zaman faydasızdır, çoğu 
da zarar verir veya öldürür, işte 1964 yılında 
yapılan rekor emisyonun enflâsyonist tesirleri 
derhal görülmüş ve 1963 yılına kadar fiyat ar
tışları normal seyrini takibederken 1964 ten 
sonra fiyatların birden bire yükseldiği istan
bul Ticaret Odasının toptan eşya endeksiyle, 
Devlet istatistik Enstitüsünün Ankara geçim 
endeksinin tetkikinden anlaşılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sizlere o za
mana ait bâzı neşriyattan pasajlar okuyacağım: 
«Para miktarını artırmak bâzı hallerde piyasa
daki para sıkıntısını azaltabilir. Fakat para 
artışını bilerek ve çok dikkatli yapmak şar-
tiyle.» Yoksa enflâsyon bütün kötülükleriyle 
gelir çatar ve nitekim geliyor. Bunu daha 
20 - 21 Ekim 1964 tarihli Cumhuriyet gazete
sine yazan Mm? iktisat Profesörü Zeyyat Ha-
tipoğlu. Lütfen dikkat buyurunuz, yıl 1964. 
Bir başka pasaj : «Son yıldaki - yani 1964 yı
lında - piyasaya geniş para sürülüşü Ocak ve 
Şubat 1965 aylarında - zamanımızdan evvel, ya
ni Sayın inönü Hükümeti devrinde - birden 
12 puvanlık bir fiyat artışı sonucu doğurmuş-
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tur.» Bunu yazan da eski Plânlama Uzmanı 
Aslan Yaşar Kafaoğlu. Milliyet 'gazetesi 22 Ni
san 1965. Bir diğeri de : «Memleketimizde ge
çen yılın - yani 1984 sonlarından beri - devamlı 
bir fiyat artışı görülmektedir. Gerçekten top
tan eşya fiyatları endeksi 1964 Ekim ayma 
kadar bir istikrar, hattâ düşme gösterdiği hal
de, Ekim 1964 ten itibaren devamlı olarak art
mıştır. Bu artış elimizde rakam bulunan Ağus
tos 1965 yılma kadar % 13 civarında olmuştur. 
Bu manzara karşısında geçen yılların sonların
dan beri memleketin bir enflâsyon içinde bu
lunduğu genişlikle söylenebilir.» Halen Millet
vekili Profesör Saym Sadun Aren. Tarih 25 
Eylül 1965. 

Değerli senatörler; Halk Partisinin önder
lik ettiği hükümetler emisyon musluklarını 
açarak rekor teşkil edecek miktarda piyasaya 
para sürerken, bir yandan da malî reform al
tında 1963 yılında 185, 186, 187, 188, 189, 197, 
202; 1964 yılında da 474, 482, 484, 489 sayılı 
kanunlarla ya yeniden mükellefiyetler ihdas 
etmiş veyahut mevcut vergi, resim ve harçlara 
mühim miktarda zamlar yapmışlardır. Bunu 
iktidarımız tabiî karşılar. Vergisiz Devlet ida
re edilemez. Fertler bilhassa bütün hıziyle de
vam eden kalkınma masraflarına gücünün yet
tiği kadar iştirak edecektir. Nitekim biz he
saplı olarak ve vatandaşın ödeme gücünü na
zara alarak bâzı zam kanunlarının çıkmasını 
istiyeceğiz. Ama bir memlekette vergiler artı
rılırken rekor emisyonlar yapılamaz. Yapılır
sa 1964 ve 1965 te olduğu gibi fiyatlar kat
merli olarak yükselir. Ve başta en büyük müs
tehlik olan Devlet cari masraflarını artırmak 
mecburiyetinde kalır. Devlet bunu karşılamak 
için gelir tedarikine çalışır. Bulamaz, zaruri 
olarak emisyon musluklarını tekrar açar ve pa
ranın değerini tekrar düşürmeye başlar ve fa
sit dairenin, şimdiki deyimiyle kapalı çembe
rin tam içine girmiştir. İşte partimiz iktidarı, 
memleketin malî ve iktisadi durumunu bu fa
sit daire içinde devralmıştır. 

Memleketin malî ve iktisadi durumunun fa
sit daire içinde bulunduğunu naçiz bir teknis
yen olan bu arkadaşınız daha 6 Ekim 1965 ta
rihinde Son Havadis gazetesinde, «Pahalılığın 
sebeplerini geçmişte aramalıdır» başlığı ile çı
kan makalesinde belirtmiştir. Binaenaleyh sa
yın muhalefet sözcülerinin 1965 yılından bu ya-
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! na pahalılığın % 24 nisbetinde arttığını ifade 
İ buyururlarken bu artışın % 13 ünün iktidarı

mızdan evvelki zamana aidolduğunu ve iktida
rımız zamanındaki artışın ortalama % 4 nisbe-
tine bile varmadığını ve bunun da dünyadaki 
fiyat artışlarına nazaran normal bulunduğunu 
bilmeleri ve hesabetmeleri icabederdi. Biz A. 
P. iktidarı olarak bu sahadaki tenkidlerin he
definin yanlış seçildiği kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler; bir de paramızın ya
bancı paralara nazaran değerinin düştüğünü 
ileri sürenler ve devalüasyonun zaruretinden 
ima yoluyla bahsedenler olmuştur. Bu sahada 
tenkidler yapılırken, bunun memleket iktisa
diyatına olan yıkıcı tesirlerini de düşünmek 
lâzımdır En büyük ticaret merkezinde ticaret 
ve sanayi alemiyle yakın ve sıkı ilgisi bulunan 
büyük bir müesseseden buraya gelen bu arka
daşınız devalüasyon şayialarının bu memlekete 
neye mal olduğunu gören ve bilenlerden biridir. 
Bir şeyin şüyuu, vukuundan beterdir, bunu da 
hep biliriz. 

Devalüasyon ne zaman yapılır? Millî fiyat 
seviyesiyle dünya fiyat seviyesi arasındaki uy
gunluğun millî fiyat seviyesi aleyhine bozul
ması ve bunun sonucu olarak da ithalât ve ih
racatın tamamen durmuş olması hali devalü
asyonu mecburi kılar, istanbul ve izmir li
manlan yabancı ticaret gemileriyle dolu, 1946 
ve 1958 yıllarında iki defa devalüasyon yapa
rak bir doların Türk parası değerini 138 kuruş
tan 900 kuruşa çıkardık. Bir devalüasyon ope
rasyonuna daha gidersek netice ne olur? Dev
let gelirlerinin kıymeti azalır, bütçelerimiz 
sarsılır dış ödeme dengesi içinden çıkılamaz 
hale gelir, dış borçlar artar ve sabit gelirli va
tandaşlar daha ziyade bunalır, kalkınma ham
lemiz sekteye uğrar. Bir devalüasyon ikincisini 
hazırlar. Yine arz ediyor, müstakar fiyatlara, 
müstakar fiyat politikamızın ve bu sahadaki ça
lışmalarımızın olumlu sonuçlarını daha şimdi
den elde ettiğimiz şu sırada paranın değerinde 
değişiklik yapmak gibi suni, suni olduğu kadar 
tehlikeli usullere müracaat etmeyi düşünemeyiz. 
iktidarımız devalüasyonu değil, validasyonu 
amaç olarak kabul etmiştir. Bu itibarla sayın 
Hükümetimizin bu yoldaki tutumunu ve yine 
sayın Maliye Bakanımızın kesin beyanlarını 
Adalet Partisi Grupu olarak tasviple ve takdir
le karşılıyoruz. 
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Sayın senatörler, bugün pahalılıktan en zi
yade giderine göre gelir sağhyamıyan dar ve 
sabit gelirli vatandaşların mustaribolduğu 
şüphesizdir. Geçim darlığı bu zümrede, bilhas
sa İkinci Cihan Harbinde başlamış ve bugüne 
kadar sürmüştür. 1929 yılında bütün dünyayı 
saran ve Türkiye'mize de bulaşan ve 8 - 9 yıl 
kadar devam eden iktisadi buhran zamanında 
mahdut aylıklı, ücretli, yevmiyeli memur ve 
işçiler ellerine geçen para ile pekâlâ geçinebi
liyorlardı. Hattâ o zaman Ege bölgesinde ağız
dan ağıza dolaşan espri şu idi : Çiftçi hasta, 
tüccar, esnaf yasta, memur dansta, ikinci Ci
han Harbinde başlıyan ve 30 yıldır bilhassa 
sabit gelirli zümreyi bunaltan geçim darlığına 
çare ariyan hükümetler, aynı yardımlar, çe
şitli zamlar aylık tutarlarını ayarlamalar gibi 
tedbirlere başvurmuşlarsa da, bu yollardan da 
geçim sıkıntısını tamamen giderememişlerdir. 
İktidarımız zamanında da memur ve hizmetli
leri, emekli, dul ve yetimlerin, malûllerin tüm 
olarak dar gelirlilerin sıkıntılarını hafifletmek 
için asgari geçim indirimi hadlerinin artırılma
sı, tasarruf bonolarının istisna hadlerinin ge
nişletilmesi, aylıkların % 10 ve 15 nisbetinde 
avans suretiyle verilmesi, istiklâl Madalyası
nı taşıyan kahraman gazilerimize aylık bağlan
ması ve bâzı haklar tanınması gibi Devlet büt
çesine milyarı aşan külfetler tahmilinden ka
çınmamıştır. 

Sayın senatörler, bütün bu tedbirler pal-
yatiftir. Devamlılık sağlamaz. Yegâne çare, 
Devlet memur ve hizmetlilerinin geçimlerini fi
yat endekslerine, piyasa konjonktürüne göre 
ayarlıyan sistemin kabulüdür. Birçok Garp 
memleketlerinde olduğu gibi bir eşel mobil de
nilen bu sistemi uygulamak zamanı gelmiştir. 
Ancak bu suretle memur ve hizmetlilerin geçim 
sıkıntıları giderilmiş ve öteden beri devam eden 
şikâyetler de ortadan kalkmış olur. Yalnız 
bu sistem Devlet için çok pahalıdır. Fakat 
adalet ve eşitlik bakımından katlanmaya değer. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin mali ve 
iktisadi cihetten muhtacolduğu malî kanunla
rın hâlâ meriyete girmemesinden dolayı bâzı 
grup sözcüleri tenkidde ve şikâyette bulun
muşlardır. iktidarımız, Hükümeti para ve kre
di işlerini tanzim eden Merkez Bankasının 40 
yıla yakın zamandan beri uygulanan ve 22 
defa değişikliğe uğrıyan kanunu tamamen kal

dırarak, dünyadaki malî, iktisadi ve hukukî 
değişikliklere, ilerlemelere ve değişmelere uy
gun olarak ileri memleketlerin statülerinden de 
faydalanarak en mükemmel şekilde hazırladığı 
tasarıyı Büyük Millet Meclisine sevk etmiştir. 
Millet Meclisi Umumi Heyetine gelmek üzere
dir. Bu münasebetle bir vecibeyi de yerine ge
tirmek lâzımdır. Orta - Doğudaki devletler 
arasında zuhur eden harbin ve bizi harbe çok 
yaklaştıran Kıbrıs olaylarının cereyan ettiği 
sırada mevduatın süratle çekilişinde, l>anka-
lann disponibilite bakımından duçar olduğu 
sıkıntıyı gidermek hususunda Merkez Bankası
nın ve değerli Hükümetimizin gösterdiği başa
rıyı, basireti burada takdirle anar ve grupu-
muz adına Merkez Bankası mensuplarını, de
ğerli idarecilerini ve mensuplarını tebrik ede
rim. Hükümetimizin Büyük Millet Meclisine 
sevk ettiği çok mühim malî ve iktisadi tasarılar 
komisyonlardır. Bir kısmı da Genel Kurulun 
gündemindedir. Maliye Bakanımızın gayreti 
bunların kanun haline gelmesine yetmez. Ya
sama organlarının, denetleme makanizmasmm 
da buna imkân vermesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin tümü hakkındaki sözlerime burada 
son veriyorum. 

Şimdi Devletin gelir bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Grupunun görüşlerini arz ediyorum. 

Modern devletlerde vergi, fertlerden kamu 
menfaatini sağlıyan masrafları karşılamak üzere 
vergi ödemekle yükümlü şahıslardan sırf teşki
lâtlanmış siyasi toplumun üyesi olması dolayısiyUe 
sabit kaidelere uygun olarak istenen nakdî kıy
mettir. Bu en son tariftir. 1969 malî yılı genel 
bütçesinin gelirleri vasıtalı, vasıtasız vergiler ve 
vergi dışı gelirler olmak üzere 25 milyar 516 mil
yon 300 bin lira olarak tahmin edilmiştir. Bu
nun 6 milyar 600 milyon lirası Gelir ve Kurum
lar Vermişidir. Vasıtasız vergilerin başında yer 
alan Gelir Vergisinin gelişme hızı 1964 te % 8,5 
iken 1967 de % 20,4 oranına yükselmiştir. 1968 
yıllında bu hızlı artışta biraz gerileme olmuştur, 
bunun da sebebi asgari geçim indirimi hadleri
nin aşağı ücret gruplarının hemen tamamını 
kapsıyacak şekilde yükseltilmesi, istihdamdaki 
gelişmenin en fazla ücret kategorilerinde mey
dana gelmesi yüzündendir, 1965 yılı sonlarına 
kadar gelir bütçesi tahminlerine nazaran tahak
kuk ve tahsilat az olmuştur. Yani tahminin al-
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tında kalmıştır. 1966 yılında tahminler tahak
kuk ve tahsilat birbirine çok yakındır. 1967 malî 
yılında gelir tahminlerine nazaran tahakkukat ve 
tahsilat fazladır. Sabıka tahsilatı da eski yılla
rına nazaran % 10 nisbetmde artmıştır. Tahak
kukat ve tahsilatın 1968 yıllığında da % 11 nis-
betinde bir artış gösterdiğine göre 1964 ve 1969 
yılı devir bütçesine, gelir bütçesi için tahminî 
olarak konudan miktarın tahakkuk edeceğine 
grupumuz inanmaktadır. Kurumlar Vergisi için 
de inancımız aynıdır. Tüm olarak ifade edebili
riz ki, diğer vergi resim ve harçlar için 1969 malî 
yılı gelir bütçesine konulan miktarların tahmi
ninde isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir bütçesinde be
yannameye tabi Gelir Vergisi mükellef grupları 
meyanmda bulunan tarım Gelir Vergisi mükel
lef adedi, 1967 ye göre 26 346 dır. Tahsil olu
nan miktar ise, 73 milyon 400 bin liradır. Buna 
göre her mükellefe 2 790 lira vergi düşmektedir. 
Bu da orta maaşlı ücretli ve yevmiyeli bir me
murun yılda ödediği vergi kadardır. Bu hususta 
Sayın Hükümetimizin gereğini teemmül etme
sini temenni ederiz. Gelir bütçesinde en önemli 
hasılat kaynağını teşkili eden vasıtalı vergiler 
ekonomik gelişmesine paralel olarak, ekonomik 
gelişmeye paralel olarak sıhhatli bir bünye gös
termektedir. Vergi politikamızın ekonomik, sos
yal, psikolojik ve teşvikle ilgili temel ilkeleri 
beş yıllık kalkınma plânlarının ve bunlarla ilgili 
yıllık programların anafonksiyoıılariîm göre xes-
bit olunması yolunda Maliye Bakanlığınca alı
nan tedbirleri ve bu sahadaki çalışmaları tak
dirle karşılıyoruz. Vergi idarelerini yeniden dü
zenlemek için hazırlanan vergi reformu ile ilgili 
kanun tasarısı kısa zamanda Parlâmentoya sevk 
edilecektir. Serbest hesap uzmanlığı kanun ta
sarısı, Sayın Melen'in de dediği gibi değil, dört 
yıl değil, dördüncü defa kadük olmıya mahkûm
dur. 1955 ten beri bu kanun tasarısı yasama or
ganlarına gelip gitmiştir. Maliyecilerle hukukçu 
parlömanterlerin görüş ayrılıkları giderilmeli ve 
halen Millet Meclisinde bulunan bu tasarının bu 
defa da kadük olmamasına çalışılmalıdır. 

Sayın senatörler, şimdi de vasıtasız vergiler 
meyanmda bulunan ve gelir bütçemizin dörtte 
'biri nisbetinde gelir kaynağını teşkil eden ver
giler meyanmda bulunan ve gelir bütçemizin 
dörtte biri nisbetinde gelir kaynağını teşkil eden 
ve Gelir Vergisi ile ilişkisi bulunan servet beya-
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nı ve vergilerin ilânı g*Jbi konulara değineceğim. 
Vergi kontrolü sağlamak için kabul edilen 

bu sistem üzerinde ilim adanılan, maliyeciler, ti
caret ve sanayi mensupları arasında pek çok tar
tışmalar olmuş, üzerinde lehinde ve aleyhinde 
pek çok fikir ve mütalâalar ileri sürülmüştür. 
İktidarımızın seçim beyannamesinde Hükümeti
mizin programlarında bunların tatbikattan kal
dırılacağı ifade ve vâdedildiği halde bu sistem 
hâlâ meriyettedir. Fertlerin vergi ödeme gücü
nü tesbit için kendilerinden Gelir Vergisi beyan
namesi alınmaktadır. Modern maliyecilikte- ve 
birçok ileri memleketlerde mükelleflerin beyanı 
ve vergi matrahının tâyininde mühim bir rol oy
namakta ve gelir kanunlarında bu usule büyük 
yer ayrılmış bulunmaktadır. Bununla beraber 
hiçbir yerde, yalnız mükellefin beyanına mutlak 
surette güvenilerek vergilerin tahakkuk ve tah
sili, tarh ve tahakkuku yapılmamakta ve muh
telif yollarla beyanın samimiyeti kontrola tâbi 
tutulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, beş dakikanız 
kaldı, ona göre mevzulan ayarlayın, lütfen. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Yalnız Sayın Başkan, diğer sözcü arkadaşlarım 
değinmediler, biz grup sözcüleri iki bütçe üze
rinde konuşuyor. Biri Maliye Bütçesi, diğeri ge
lir bütçesi. Gelir Bütçesi çdk mühimdir ve bu
nun da örneği vardır. Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesi konuşulurken üniversiteler bütçeleri için 
ayrı ayrı arkadaşlar grup sözcüsü olarak bura
da konuşmuşlardır. 

Modern maliyecilikte ve birçok ileri memle
ketlerde mükelleflerin beyanı vergi matrahını 
tâyinde mühim bir rol oynamakta ve gelir ka
nunlarında bu usule büyük bir yer ayrılmış bu
lunmaktadır. Bununla beraber hiçbir yerde yal
nız mükellefin beyanına mutlak surette güve
nilerek vergilerin tarh ve tahakkuku yapıl
makta ve muhtelif yollarla beyanın samimiyeti 
kontrola tabi tutulmaktadır. Ancak hususiyet
lere kadar Maliyenin zararlı müdahaleleri, ver
gi mükelleflerinin şikâyetine ve reaksiyon gös
termelerine sebebiyet vermiştir. Hattâ vergi 
matrahını tâyin için mükelleflerin beyanına 
itimadedilmiyerek maliyecilerin malî ve ailevi, 
maliyecilerin mükelleflerin malî ve ailevi mah
remiyetlerine kadar müdahalesi, bâzı maliye 
bilginleri tarafından engizisyon fiskal, yani 
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malî engizisyon olarak vasıflandırılmıştır. Be
yan sisteminin bir tamamlayıcısı olduğu iddia 
edilen bu şekilde oto - kotrol usulünü medeni 
milletlerin bugünkü temayüllerine, fertlerin 
hürriyet ve istiklâllerine, ticari ve sınai işleri
nin mahremiyetine aykırı görmüşlerdir. Yakın 
tarihimizde sosyal adalet prensipleri ve modern 
vergi hukuku ile telifi asla mümkün olmıyan 
keyfî ve totaliter bir zihniyetle ihdas edilmiş 
olan ve doğrudan doğruya servet üzerinden 
alman Varlık Vergisi tatbikatının hâtıra ve 
hafızalarda kalan kötü izleri henüz silinmişken, 
Gelir Vergisi mükelleflerinden samimî bir ser
vet beyannamesi almak mümkün müdür? Buna 
abesle iştigal ederler. Bizde halen meriyette bu
lunan oto - kontrol sistemini diğer uygulama 
şekli de vergilerin ilânıdır. Bununla vergi mü
kelleflerini utandırmak, ürkütmek suretiyle 
Gelir Vergisini artırma amacı güdülmüştür. 
Halbuki bu müesseseden fayda uman memleket
lerin bir çoğunda müspet sonuçlar alınamamış
tır, terkedilmiştir. Çünkü bu kötü sistem uygu
landığı müddetçe sosyal hayatta huzursuzluklar, 
üşüntüler, ticaret âleminde düzensizlikler, hattâ 
şantajlar husule gelmiştir. Her ekonomik mües
sesenin elinde olmıyan sebeplerle yıllık bilan
çolarını zararla kapamış veya kazançlarının 
azlığı hasabiyle cüzi bir vergi ödemiş olması 
her yerde tabiî bir netice olarak karşılanır. 
Ama bunun ilânı memleket içinde ve dışında 
müessesenin itibarını sarsabilir. İş münasebet
leri olduğu bankalarda ve diğer kuruluşlarda 
haklı tereddütler ve endişeler uyandırabilir. 
Ama bununla beraber Devlet vergi kaçırmak 
istiyen mükelleflere karşı elbette tedbirler ala
caktır. Vergi kaçakçılarını daima arayacak ve 
kovalıyacaktır. Yalnız bunun namuslu mükel
leflere zarar vermeden, bezginlik getirmeden, 
memleket ekonomisini sarsmadan yapılması lâ
zımdır. Zira servet beyanı yüzünden sermaye
den bir çoğu dışarı da çıkabilir. Oto - kontrol 
sisteminin iki yolu en münasip olanıdır. 

1. Devletten vergi kaçırmak ruh ve tema
yülünde olanları şiddetle cezalandırmak, Ame
rika'da hudut harici edilirler. Bu naktî de olur, 
cismani de olur. 

2. Teftiş ve kontrol teşkilâtını, kaçakçılığı 
hakkı ile izliyecek ve önliyecek hale getirmek. 
Bunun için de maliyenin teftiş ve kontrol kad
rolarını genişletmek şarttır. 

Gelir Vergisi beyannamesinin ancak % 2 
veya 3 nün incelemeye tabi tutulduğunu hesap 
uzmanları tarafından tutulduğunu burada bü
tün grup sözcüleri ifade etmişlerdir. Haklıdır
lar. İlk merhalede Maliye Bakanlığı bütçesine 
bağlı (L) cetvelinde mevkuf görülen 115 hesap 
uzmanlığı veya yardımcılığı kadrosundan 75 
hesap uzman yardımcılığı kadrosu aktif kadro
ya alınmalı ve istihdam çareleri aranmalıdır. 
O saman diğer yüksek dereceli hesap uzmanlığı 
kadrolarının fiilî hizmetlere intikali kendiliğin
den doğar. Yine sadede geliyorum. 

Sayın senatörler, servet beyanı ve vergileri
nin ilânı konusunu Anayasa yönünden de mü
talâa edersek, bu sistemi Anayasaya da uyma
dığı hükmüne ve sonucuna varmak mükündür. 
Anayasamızın 59 ncu maddesi ile kamu hizme
tini görenlerin mal bildiriminde bulunmaları 
kabul edilmiştir. Özel kişiler hakkında ise 
her hangi bir hüküm yoktur. Aksine özel ha
yatın gizliliğine dokunulamıyacağı 15 nci mad
dede belirtilmiştir. Az veya çok servet te özel 
kişinin hayatının gizliliği içinde yer alması 
gereken unsurlardan biridir. Bu noktadan ser
vet beyanına ve vergilerin ilânına aidolarak 
Gelir Vergisi Kanununda yer almış bulunan 
maddelerin kaldırılması icabetmsktedir. Zanne
diyorum bunun için de, hükümetimiz bir tasarı
yı meclise sevk etmiştir. Komisyonlardadır. 
Belki de Heyeti Umumiyenin gündemine alın
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ernegeli vaktiniz doldu. 
Lütfen bağlayınız efendim. 

ADALET PAHTİSİ GEITPTJ ADINA NAFİZ 
ERGENELİ (Devamla) — Bağlıyayım efendim. 

Muhterem arkadaşlar, kalkınma devresin
de muhtacolduğumuz gelirleri sağlamak için 
hükümleri eskimiş, demode olmuş kanunları 
günün şartlarına göre yenilemek, revizyona tabi 
tutmak hususunda Maliys Bakanlığımız verim
li çalışmalarda bulunmuş ve ilerlemeler kay
detmişti. Gelirler idaresi Kuruluş kanunu ta
sarısı, vergi mahkemeleri kuruluş kanun tasa
rısı, Gelirler Vergisi, vergi usul kanunlarında 
değişiklik yapılmasına dair olan kanun taşan
larının hazırlıkları bitmek üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım, Gelirler Genel Mü
dürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtında 6 983 
memur vardır. Bundan ancak 287 si yüksek 
tahsillidir. Nisbeti % 2,6 dır. Bu nispet çok az-



C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1969 O : 2 

dır. Maliye Bakanlığını Maliye Yüksek ihtisas 
Okulu açmak hususundaki hazırlığı yerindedir. 
Tahsili tahakkuka tabi vergilerin tahakkukat 
ve tahsilatında kantitatif olarak başarı göste
renlere maktu ikramiyeden ziyade tesbit edile
cek rejim dairesinde bu hesaba müstenidolmak 
üzere tahakkukat ve tahsilat basarı primi ve
rilmesi ve eski yıllar bakayasına da teşmili da 
ha faydalı olur. özel sektörde bu sahada çok 
müspet neticeler alınmıştır. 

Sayın senatörler, başarılı iktidarımızın son 
bütçesi ile evvelkilerle beraber kendi zamanı
na aidolanlarla beraber, yakın zamanda büyük 
milletimizin huzuruna çıkacağız. Takdir ve 
taltife mazhar olacağımıza inanıyoruz. Bütün 
bunlardan gelen, bütün yönlerden gelen sert 
dalgalara rağmen iktidar gemimiz ehliyetli 
ve basiretli kaptanların idaresinde engin deniz
lerin mavi ufuklarına doğru rotasını değiştir
meden sürat ve emniyetle ilerlemektedir. 
Çünkü bu ufukların arkasında Yüce Milletimi
zin çoktan beri özlenen refah ve saadeti vardır. 

Bütçelerimiz süratli gelişme halindedir. 1989 
71lı bütçelerimizde karakteri itibariyle yapıcı, 
/erimli ve samimidir. Başta Sayın ve değerli 
Maliye Bakanına ve onun övülmeye lâyık ve 
çalışkan mesai arkadaşlarına grupumuz adına 
ve ömrünün 30 yılını aralarında geçirmiş olan 
bir mesle'kdaşları sıfatiyle şahsan tebriklerimizi 
ifade etmeyi bir vecibe sayar, başarılarının sü
rekli olmasını dilerim, Yüce Senato ve Millet 
Meclisi adına vazife yapan Karma Bütçe ve 
Plân Komisyonunun gece gündüz devam eden 
feragatli, vukuflu ve değerli inceleme ve ça-
kşmaiarı ile Devlet gelir bütçesine ve diğer 
gider bütçelerine en mütekâmil şeklini vermek 
hususundaki başarını grupum adına takdir ve 
şükranla anarım. 1969 yılı Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin ve Devletin G-elir Bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı olmasını Allahtan dilerim. 
Yüce Senatonun değerli üyelerini derin saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüş
meler sona ermiştir. Şimdi şahsi görüşlerini 
açıklıyacak olan arkadaşların sırasını tekrar 
okuyorum. Sayın Köker, Sayın Topaloğlu, Sa
yın Tuna, Sayın Aksoley, Sayın Soydan, Sayın 
Öztürkçine, Sayın Ucuzal, Sayın Bilgen, Sayın 
Şenoeak, Sayın Turan, Sayın Baysoy. 

Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesi üzerinde bâzı şahsi görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Malûmları olduğu veçhile, 1968 
yılı Bütçesinin Karma Bütçe ve Plân Komisyo
nunda görüşülmesi sırasında alman bir karar 
üzerine Maliye Bakanlığı Merkez ve taşra teşki
lâtında çalışan memurlara kasa tazminatı verile
bilmesi için bütçeye bağlı (R) formülünde bir 
değişiklik yapılmış ve bu suretle hakikaten bü
yük fedakârlıkla vazife gören maliye memur
larımızın, kısmen de olsa, tatmin edilmeleri 
temin olunmuş idi. Ancak, Maliye Bakanlığın
ca 395 sayılı Kanuna istinad ©dilmek suretiyle, 
Bakanlık bünyesinde çalışan ve sayıları 
3 900 - 4 000 civarında bulunan hizmetlilerin 
bu tazminat şümulü dışında bırakıldığım üzün
tü ile müşahade etmiş bulunuyorum. Ekserisi 
beşyüz liranın altında maaş alan ve çoğunluğu
nu daktilo, bekçi, odacı, kapıcı gibi dar gelirli 
hizmetlilerin teşkil ettiği bu vatandaşlarımızın 
da tazminattan istifade ettirilmeleri ve bu su
retle geçim sıkıntılarını kısmen de olsa hafif
letebilmek için 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(E,) formülünde gerekli değişikliğin yapılma
sında büyük zaruret gördüğümü ifade etmek 
isterim. Bu mevzuda Yüksek Başkanlığa tak
dim ettiğim önergeme muhterem arkadaşları
mın iltifat buyurmalarını ve bu suretle de isten-
miyerek yapılan memur, hizmetli ayırımına son 
verileceği ümidimi de istirhamıma ilâve etmek 
isterim. 

Maliye Bakanlığımız, Emekli Sandığının 
Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki 5434 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler öngören kanun ta
sarısını Yüce meclislere sevk etmek suretiyle 
Hükümetimizin, emekli, dul ve yetimlerle ye
niden emekliye ayrılacaklara ilâve bâzı hak 
ve menfaatler temini hususundaki her türlü 
takdire değer görüş ve kanaatlerini umumi ef
kâra arz etmiş bulunmaktadır. Emekliler hak
kında tedvin olunan bu kanundan sonra, ağır 
şartlar altında hizmet gören Devlet memur
larımızın da genel bütçeli idareler, mahallî ida
reler ve Kamu iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışanlar gibi bir tefrike tabi tutulmadan 657 
sayılı Kanunun ruhuna uygun bir personel re-
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formu yapılmak suretiyle, durumlarının Dev
letin imkânları da nazara alınmak şartiyle ye
niden gözden geçirilmesi zaruretine de bilhas
sa işaret etmek isterim. 26 milyar liralık 1969 
yılı Bütçesi içinde yedi milyar lira civarında 
bir miktarı ifade eden personel giderleri ya
nında 780 bine yaklaşan devlet memurlarının 
bâzı haklara kavuşturulmasının güçlüklerini 
takdir ediyorum. Ama iyi niyetle ve dikkatle 
meselenin üzerine eğildiğimiz takdirde, bâzı im
kânların bulunabileceğine de kaani bulunuyo
rum. Şu halde iki, üç yıldn beri muhtelif mes
lek mensuplarına verilen tazminatlardan isti
fade etmek üzere, vâki müracaatların arkası ke-
silmiyeceği gibi, bugün Bütçe ve Plân Komisyo
nunda görüşme sırası bekliyen ve malî portesi 
yarım milyar liranın üzerinde bulunan muhte
lif tazminat kanun teklif ve tasarılarına yeni
lerinin eklenmesine kimse mâni olamıyacaktır. 
Kanaatimce her meslek muhteremdir. Ancak, 
Devlet çarkının dönmesine yardım eden bir grup 
meslek sahiplerine tazminat verilirken, aynı ve 
belki de daha ağır şartlar altında hizmet gö
renlerin bundan mahrum bırakılmasının hukuk 
ve adalete ne derece uygun olduğunu yüksek 
takdirlerinize terkederim. 

Bu mevzuda netice olarak şunu söylemek 
istiyorum: Bugün Türkiye'de bir memur ve hiz
metli problemi ve buna bağlı olarak da bir 
ve ücret mevzuu vardır. Bu meseleleri günlük 
ve palyatif tedbirlerle halletme yerine, köklü 
ve adaletli bir personel rejimi ile halletme za
manının geldiği inancı içindeyim. Hükümeti
miz, memurlarımızın sıkıntılarını takdir etti
ğini, tahfifi hususunda bâzı çarelere başvurdu
ğunu ve bâzı hazırlıkların içinde bulunduğu
nu, Avans Kanununu çıkarmak, asgari geçim 
indirimlerinin yükseltilmesi ve tasarruf bono
larısın 1 200 liradan az maaş alan memurlardan. 
alınmamasını öngören kanunlarla göstermiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl bütçe mü
zakereleri sırasında, ısrarla üzerinde durduğum 
bir mevzua bu sene de temas etmeden geçemi-
yeceğim. Malûmları olduğu veçhile Anayasamı
zın kurulmasını emrettiği müesseselerden biri
si de uzun yıllar bu memlekette besleme basın 
edebiyatının yapılmasına vesiyle teşkil eden, 
resmî~ilân ve reklâmları tam bir tarafsızlık için
de tevzi etmek ve basının diğer sorunları ile 

vazifeli Basın İlân Kurumudur. Bir müessese
nin tarafsızlığı, o müessesenin başında bulu
nan idarecilerinin tarafsızlıkları ile mümkün
dür. Tarafsız olması Anayasamızca emredilen 
bir kurumun genel müdürü vazife mahallini 
terkederek, hem de harcırah almak suretiyle An
kara'ya gelir, uzun müddet bir muhterem par
tinin genel başkanının hatıralarını kendi ağzın
dan tesbit eder ve sonra bu hatıratı o muhte
rem liderin partisine ait gazetede tefrika eder
se Hükümeti Anayasaya aykırı tutum içinde ol
mak töhmeti altında tutan çok değer verdi
ğim muhterem muhalefet mensupları, acaba, 
bahsettiğim genel müdürün Anayasamızın em
rettiği. tarafsızlık sınırı içinde olduğunu iddia 
edebilirler mi? Kurum, basiretsiz ve keyfi bir 
idare içerisindedir. Ankara ve istanbul'da bu
lunan muhterem basın mensuplarının istifa
deleri için açılan istihlâk kooperatiflerinin pe
rişan hali ve bâzılarının bu yüzden kapatılmış 
olması, geçen yılda söylediğim gibi, Hüküme
tin başı silâhlı kuvvetlerimizin başı, milletveki
li ve senatörlerimiz 50 - 60 lira civarında harcı
rah alırlarken, basın ilân kurumundaki Dev
let nizamı ile adeta alay eden günlük 175 - 200 
liralık harcırah hikâyelerine bir son verilmesi 
zamanının geldiğine kaani bulunuyorum. Ke
za kurum bilfiil gazetecilik yapan, başka bir 
ifade ile fikir işçilerinin bâzı ihtiyaçlarını mut
laka karşılamalıdır. Borç para mevzuunda ko
nulan barajlar gazeteci arkadaşlarımızı üz
mektedir. Keza gazeteciler defalarca va'dedi-
len aylık ücretlerinin basın ilân kurumunca 
ödenmesi hususunda lüzumlu mevzuat değişik
liğini de sabırsızlıkla beklemektedirler. Bu ara
da iki yıla yakın zamandan beri Millet Meclisi 
komisyonlarında bekliyen 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme Kanununun yerini almaya namzet 
tasarının da süratle kanunlaşması lâzımdır. An
cak kanun tasarısında gazetelerin yaşıyabilme-
leri için yeni bâzı hükümlere ihtiyaçolduğunu 
ve bu arada azalacak resmî ilân ve reklâmlar
la hayatlarını sürdüren Anadolu, Ankara, is
tanbul, izmir basınını malî müzayakadan kur
tarmak için resmî ilân tarifelerinde bir ayarla
ma yapılması lâzımgelmektedir. Bu suretle 
384 gazete ile ulaşılan iki milyon tirajı, hiç ol
mazsa ilerleme bir yana, sabit tutabilmek müm
kün olacaktır. Aksi halde ilân gelirlerinde bü
yük ölçüde düşme olacak gazeteler, bilhassa 
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Anadolu gazeteleri, birer ikişer neşriyatlarını 
tatil zorunda kalacaklardır. 

Bu arada doğrudan doğruya Maliye Bakanlı
ğı ile ilgili olmakla beraber, bütçeden yardım 
alması bakımından Anadolu Ajansiyle fikir iş
çileri arasında toplu sözleşme sırasında çıkan 
bir ihtilâfa da temas etmek istiyorum. 

212 sayılı Kanunda fikir işçilerine her iki yıl
da bir işverenlerce % 5 oranında zam yapıl
ması öngörüldüğü halde, toplu sözleşmeye fi
kir işçilerine iki yıl için % 2 nisbetinde zam 
teklifi yapılmasını ciddiyetle bağdaştırmadı-
ğımı ve Devletten yardım alarak ayakta du
ran bu millî müessesemizin bünyesinde bulu-
nan fikir işçilerine karşı daha anlayışlı hare-
\st etmesini, hiç olmazsa kanunlarla tanınan 
sınırlan tecavüz etmemesi dileğiyle Sayın Ba
kandan bâzı hususlan sorarak sözlerime son 
vermek istiyorum. 

Son günlerde umumi efkârda bâzı gazetele
rin fahiş miktarda vergi borçlan bulunduğu. 
ve bu borçların uzun vadeli taksitlere bağlan
masına rağmen taksitlerin tahsil olunamadığı 
söylentileri dolaşmaktadır. Ankara, istanbul 
ve izmir de intişar eden gazetelerden, maliye-
ye gelir vergisi ve sair vergilerden borçlu ga
zeteler hangileridir? Bunların borç miktarları 
ne kadardır? Borcu taksite bağlandıktan sonra 
kapanarak Hazine alacağı tahsil olunmıyan ga
zete var mıdır? Varsa borç miktarı nedir? Bor
cu taksite bağlandığı halde taksitlerini ödemi-
yen gazete var mıdır? 

Sayın Bakan arzu ederlerse suallerime ya
zılı olarak da cevap verirler. Yüce Senatonun. 
muhterem üyelerine saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın. 

Başkan, değerli arkadaşlarım; önemli buldu
ğum bir konu üzerinde kendi nâmıma konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. Konu doğ
rudan doğruya memleketin döviz ihtiyacı ve bu
nun doğurduğu zorluklarla ilgilidir. 

Biliyorsunuz, kalkınma konusunda önemli 
faktörlerin biri de döviz imkânlarımızdır. Ya-
tırımlanmızı sınırlıyan ve yatırımlann geliş
mesine mâni olan bu döviz sıkıntısının gideril
mesi için bâzı tedbirler alınmak istenmekte ol
duğunu biliyoruz. Bunların başında ihracatı

mızı geliştirmek de bir konu olarak ortada dur
maktadır. 

Şimdi ithalâtımıza baktığımız zaman ithal 
edilen malların başında ve önemli bir yer tu
tan hampetrolü görmekteyiz. Bugün 40 ilâ 50 
milyon dolar arasında, yıllara göre değişen 
miktarlarda memleketimize hampetrol ithal 
edilmektedir. Bunun yerine ikâme edilmesi yer
li hampetrolle veya gelişen tüketimi sınırlan
dırmak suretiyle döviz kaynaklarımızda bir 
tasarrufa giderek yatırımları geliştirmek im
kanlarını aramak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Şöyle İd, hampetrol bulunup yerine ikame et
mesi için ciddî aramaların yapılması lâzımgeli-
yor. Bunu geçen Enerji Bakanlığı bütçesinde 
görüştük. Fakat Sayın Bakandan tatmin edici 
bii' cevap alamamıştım. Bilhassa dövizle ilgili 
olması dolayısiyle Maliye Bakanlığı bütçesin
de bu konuyu bir miktar eleştirmek istedim. 
Memleketimizde arama faaliyetleri bugün so
nunda bugün üretim halinde bulunan 15 saha
dan 3 ü 1960 dan evvel, 11 i 1961 - 1964 arasın
da, bir tanesi de 1966 da istihsale alınmıştır. 
Bunun neticesi 1967 de boru hattı yapılınca bir 
gelişme olmuş ve tüketimin % 50 sine kadar 
bir yerli, istihsal yapmak mümkün olmuştur. Bu 
suretle memleketimiz tükettiğimiz hampetrolün 
yarısını yerli, her tonunu da 15 dolardan hesa-
bedecek olursak 45 milyon dolarlık da bir itha
lât ihtiyacı doğmuştur. Yalnız geçen sene ve bu 
sene 1969 yılı için aldığım rakamlar bu üreti
min gittikçe düşeceğini ve hampetrol ithalâ
tının da artacağını göstermektedir. Geçen ko
nuşmada bunun % 13 olduğunu; geçen sene ar
tış hızının, 1969 da da % 6 ya düşeceğini Sa
yın Bakana sorduğum bir sualden cevap ola
rak aldığım yazıda vardır. 

Binaenaleyh, biz hampetrol aramalarını hız
landırıp memlekette ikâme imkânlannı bula
mazsak, gittikçe bol miktarda hampetrol ithal 
edeceğiz ve bol bol döviz ödiyeceğiz. Şimdi ara
malara bakacak olursak son üç yıl içerisinde 
aramalarda gittikçe bir azalma olduğunu, bu 
yıl içerisinde de 65 milyon brüt yatırım yapıla • 
cağı Sayın Bakanın beyamndan anlaşılıyor. 
Yalnız paranın arama için kifayet etmediğini, 
sondaj yapmak lâzımgeldiğini, arama sondajı 
ve arama kuyusu açmak lâzımgeldiğini bilmek
teyiz. Sonra, petrolün bulunması da her ara
ma ile daima mümkün olmıyabilir. 
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Geriye kalıyor memleketimize ithal edilen 
ve ithal zorunda kaldığımız hampetrolden ta
sarruf yolları aramak. Şimdi son zamanlarda 
bol miktarda rafineri kurmak temayülü görül
mektedir. Plânın tesbit ettiği 11 milyon tonluk 
hampetrol kapasitesi 1972 için süratle aşılmak
ta. Benim görüşüme göre 1972, Sayın Baka-
nınkine göre 1973 te 19 milyon tonluk bir ka
pasite ortaya çıkacaktır. Bu bir hata olabilir, 
bir düşünüş hatası olabilir. Ancak plânın ener
ji kısmında petrol ürünleri sanayii bu progra
mın 57 nci sayfasında şu cümle olmasaydı bu 
biraz daha az önem taşıyabilirdi. «Sektöre be
yaz ürün üretimini artıracak ihracat sağlan
ması ve fuel - oil ithal edilmesi dış ticaret den
gesini olumlu, yönde etkiliyeceği gibi üretim. 
prodüktivitesini yükseltici tesir de gösterecek
tir.» 

Şimdi arkadaşlarım, memlekete 1968 progra
mının tam aksine olarak fuel - oil ithal edilme
si ve petrol ithal edilmesi şu gördüğümüz şey
le teşvik edilmektedir. Halbuki biz kendi öz-
kaynaklarımızdan, enerji kaynaklarımızdan is
tifade etmeyi ikinci Beş Yıllık Plânın hedefle
rinin 38 nci maddesinde kabul etmişizdir. Ya
ni bu şekilde ithalât yaptığımız zaman hem 
bol döviz ödemiş olacağız, peşin ödiyeceğiz, bu
na mukabil de kendi kömür sahalarımız, özel
likle sıkıntıya düşecek, stoklar artacaktır. Ni
tekim Zonguldak'ta toz kömür bugün bir mil
yon tona yaklaşan bir seviyeye varmıştır. Bu
nun briket olarak yapılması isteniyor. Bir kıs
mı, bunun dışında kalan yarısından fazlası, 
her gün üretilen 700 tondur, 350 si zannede
rim briket yapılmak isteniyor, yine 350 tonluk 
bir miktar artacaktır. Bu kömürleri nehir ve 
sular denize aktarmakta ve boş yere kaybolup 
gitmektedir. Bu kaynaklarımızı kullanmak im
kânlarını sağlarsak, tabiîdir ki, döviz az öde
miş olacağız, enerji politikamız da içe dönük, 
kendi kaynaklarımızı değerlendirecek bir siste
me girer. Plânda motorinin esas olarak alınma
sı, yani motorin esasına göre rafineri kapasite 
sağlanması boşuna değildir. Memleketin ken
di tam katî olarak ihtiyaçları yerine ikâmesi 
olmıyan maddelerle ayarlanması demek, onun 
dışında yerine ikâmesi olan fuel - oil gibi mad
delerin kömürle ikâmesini sağlamak demektir. 
Yoksa gelişi güzel fuel - oil ithalâtına gidersek 
ve yerli rafinerilerden çıkan fuel - oilleri de 

kullanmaya teşvik edersek, çok yakın zaman-
d?, maden ocaklarını özel teşebbüsün, Devle
tin, çok büyük sıkıntılar içine gireceğini gö-
rürüa. Bunu yalnız biz değil, Almanya bilhas
sa bunun acısını hissetmiştir. Ciddî tedbirler 
almak durumuna düşmüştür. Maden ocaklarını 
himaye edecek tedbirler almıştır. Binaenaleyh 
biz şimdiden hampetrol ithalâtını bir smırla-
ınaya ve mecbur kalmadığımız yerlerde petrol 
ürünü kullanmıyacak bir politikaya gitmeye 
mecburuz. Bunu yaparken tabiî, meselâ motori
nin evlerde, sobalarda yakılmasından tutun da, 
yakıt hususunda kömürün dâhi, nerede kulla
nılırsa kullanılsın, bunun en ekonomik bir şekil
de kullanılması tedbirlerini düşünmesi lâzım-
gelir. Fuel - oil ithalâtımızın, bir defa, yerinde 
olduğu kanaatini taşımaktayım. Sayın Bakan 
bir yazılı soruda % 12 oranın da motorinin ar
tacağım kabul etmiş, plândaki rakamları ay
nen vermiştir. Plânın hatalı olmadığını îrabul 
etmiştir. Ama bugün % 12 artışla rafineri ka
pasitelerini ayarlarsak, 1972 yılında 2 milyon 
400 bin ton motorine ihtiyaç var. Halbuki ya
pılan rafineriler bize bundan 2 milyon 100 bin 
ton fazla motorin verecek, 4 milyon tona ya
kın da fuel - oil verecektir. Bu miktarları biz 
piyasaya sürdüğümüz zaman, demin söyledi
ğim tehlikeler meydana çıkar kömür müstah-
sılîan ve Devletin kömür sahaları çok zor du
rura?, ellişer. Yani döviz bakımından çok önemli 
olduğuna kaani olduğum ve geçen günkü ko
nuşmamda Enerji Bakanı tarafından pek ilti
fat görmiyen bu ikazlarımı burada tekrar et
mek istedim. Bilhassa Sayın Maliye Bakam ve 
onun çok değerli uzmanlarının bu husustaki has
sasiyetini bildiğim için, kısaca burada sözleri
mi özetlemiş oldum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSSET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar bütçemizi hazırlıyan dai
re Maliye Bakanlığıdır. Ben müşahhas hâdise
lerden bir Anayasayla ilgili mevzua gelmek isti
yorum. Bu bütçe yılında birkaç gün evvel bir 
arkadaş geldi. Dairenin ismini de vermiyece-
ğim. Bir dairede avukatmış, elinde bir yazı var. 
Der ki; «Şunu falan sayfada; bütçenin falan 
sayfasında ödeneğin ne şekilde ödeneceğine dair 
kayıtlar var. Onun içerisine avukatların da it
hali için bir önerge verilmesini rica ediyorum.» 
Bu tatbikat, elbet, şu mevzuun yabancısı olmak-
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la beraber, ilk karşılaştığım bir hâdiseydi. Sor- I 
dum, soruşturdum. Der ki, «iste bâzı dairelerin 
avukatları kasa tazminatı alıyor. Biz de Devlet 
dairesinde avukatız. Bizim de elimize geçen ve
kâlet ücretleri azdır. Siz oraida bir değişiklik 
yaparsanız, bize de kasa tazminatı verilir.» Bir 
rasladığım bu. Birkaç gün geçti. Bir başka za
tın elinde bir başka formül der M, «Bâzı daire
lerin memurları tayın bedeli alıyor. Tayın be
deli alıyor, 165 lira, falan yerdeki bütçenin bil
mem kaçıncı sayfasındaki bir yazının kıyısına 
falan daireyi de koyuverirseniz, bizler de tayın 
bedeli alırız.» 

Simidi muhterem arkadaşlarım; ben şu işin 
mütahassısı değilim. Yalnız bunlardan anladı
ğım bir hakikat var Biz bütçeyi Anayasanın 
istediği istikamette yapmıyoruz. Yapmıyoruz. 
Şimdi eski yıljarm bir alışkanlığı var eski yıl
lar biliyorsunuz tek Meclis devresiydi. Tek Mec- I 
lis vardı. Bugün Anayasamız çift Meclisi kabul I 
etmiştir. Tek Meclisteki normal kanunlarla But- I 
çe Kanunu ayın şeydi, ayııı prosedür aşağı - yu- I 
karı takiibediliyordu. Bugün çift Mecliste Büt- I 
çe Kanunu, Anayasanın 94 ncü maddesiyle nevi I 
şahsına münhasır bir kanun haline getirilmiş- I 
tir. Hususiyetleri, meselâ 84 ncü maddeye gö- I 
re bütün Meclis faaliyetleri partiler kuvvetleri I 
oranında iştirak ettiği halde, Bütçede Bütçe Ko- I 
misyonuna iktidar 30 kişiyle iştirak eder. Ka- I 
kanunlar Millet Meclisinde konuşulur, müzake- I 
re edilir Senatoya gelir, Senato değiştirirse Mil- I 
let Meclisine gider takabbül ©der. Etmezse, bir I 
karma komisyon kurulur, karma komisyonda I 
bir karara varılır. Karar Millet Meclisinde tat- I 
bik edilir. Halbuki Bütçe konusundaki durum I 
böyle değil. Bütçede biz bugün sonuna geldiği
miz bütçeyi ister kabul edelim ister reddede- I 
lim, ne yaparsak yapalım, bu bir Senato karan I 
olarak Millet Meclisine gidecektir. Nihai sözü I 
Millet Meclisi verecektir. Ve aramıMa ihtilâf I 
varsa tekrar bir karma komisyon v.s. gibi bir 1 
yol yoktur. Bu izahatımdan inaksaldım, tek par- I 
ti devrindeki kanunla şu Anayasanın getirdiği 
kanun arasında fark vardır. Memura bir hakkı I 
Anayasanın 117 nci maddesinin son fıkrası; me- I 
murların nitelikleri, atanmaları ödev ve yetki
leri hakları yükümlülükleri ayhk ve ödenekle
ri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. I 
Yani falan yerde falan daireye bir tayın bedeli I 
verelim, tayın bedeli diye intikali bu bir kanun- | 
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la olur. Efendim falan yere avukata kasa taz
minatı verelim, benim bunu biç aklım almaz, 
ama avukat ve kasa tazminatı bir birine pek 
yabancı iki mefhum gibi geldi bana, «Böyle bir 
şey vardır» diyor, «Formülde değişir», diyor, 
«Falan yere şöyle bir kayıt (koyduralım» diyor. 
Arkadaşlar böyle ise kanuna ve Anayasaya 
muhalif bir tutumdayız. Denebilir M; şu ayrı
lıklarına rağmen, efendim, işte ^önünüzde kanun 
var ya orada görün. Arkadaşlar işte kanunun 
şeyi orada, 1 500 - 3 000 - 4 500 sayfa 3/azıya 
yakın matbu bir yazı. iBunun her satırını ba
husus geçen yıldaki metinle karşılaştırıp bu se
ne ne konduğunu bir üyenin tetkik ve tesbit et
mesine imkân yoktur. Bu sözlerimin yanlış an
laşılmamasını rica ediyorum. Elbet bâzı zaru
retlerle bâzı makamlara, memuriyetlere, bakan
lıklara bâzı ödeneklerin verilmesi zaruri olabi
lir. Doğrudur. Bunun ihtiyacını Hükümet tak
dir etmiştir. Bütçe imkânları vardır. Bu gelir. 
Gelir, ama böyle 1 500 - 3 000 - 3 500 sayfalık 
bir matbu eserin içinde bir kıyısındaki formü
le birkaç kelimenin konması suretiyle gelmez. 
Bir kanun teklifi yapılır. Bir kanun tasarısı ha
zırlanır gelir, Meclisler müzakere eder. Bunun 
isabetli 'olup olmadığına Meclisler karar verir. 
Kanun olur, o imkân da sağlanır. Bu mevzu için 
söz aldım. Bu Parlâmentonun hakikiyle ilgili 
hir mevzudur. Ve bu kabîl tasarrufların Ana
yasa (Mahkemesince iptal edilmesi ihtimali de 
mevcuttur. 

Bu arz ettiğim yanlışlık suiniyetle yapıldığı 
kanaatinde değilim. Tek Meclis devrinden ka
lan alışkanUığın bir tezahürüdür. Fakat, yeni 
Anayasanın muvacehesinde bu kabîl kelime ve 
cümle eklemeleri ile bir hakkın ihdasının müm
kün olmadığını ifade etmek istiyorum. Eğer böy
le bir yol varsa bunun da terk edilmesini istir
ham ediyorum. Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN — Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — • Sayın 

Başkanlık: Divanı, sayın senatörler; şahsım adı
na sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygı
larımla selâmlarım. 

Sayın Maliye Bakanından dört temennim 
var : 

1. Sayın Maliye Bakanı Bilgehan'ın 1969 
malî yılı Bütçesinin takdim konuşmasını dikkat
le dinledim. 1 Mart 1968 tarihinden sonra Millî 
Savunma Bakanlığınca îstiklâl Madalyası veri-
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den muharip gazilerin 1005 sayılı Kanundan fay
dalanıp faydalanmıyacaklarına dair açık bir be
yanda bulunamdılar. Ve yine Sayın Bakan sözlü 
soruma lütfettikleri cevapta, gazilerin sayısı az 
tahmin edildiği halde bugün bu tahminin çok üs
tüne çıktığını ifade buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım, bize kanı ile, insan üstü 
hizmetleri ile, bağımsız, hür bir vatan sağlamış 
olan bu kahramanlarımızın halen adedlerinin 
fazla olduğunu, yaşamakta olduklarını görmek 
ve düşünmek Türk Milletini ancak bahtiyar 
eder. Muharip gazilerin adedi tahminden çok 
çıktı diye bu vatandaşlarımızın müktesep hakla
rını vermemek, hiçbir hukuk kaidesi ile bağda
şamaz. 

Sayın arkadaşlarım, konunun özeti şudur : 
1 Mart 1968 den sonra İstiklâl Madalyası alan
lar, şeref aylığından faydalanmamaktadırlar. 
Sayın Bakandan bu konunun üzerine samimiyet
le eğilmelerini diliyorum. Eğer kanuni imkânsız
lık içinde isek, 1005 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifim Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonun
dan geçti, Maliye Komisyonundadır. Bu teklifi
min desteklenmesini diliyorum. Sayın Hükümet 
T. B. M. M. üyelerinin, bilhassa muhalefete men
sup üyelerin kanun tekliflerinden tedirgin olu
yorlarsa eğer, acele bir tasarı getirsinler, bu 
kahramanların beklemeye tahammülleri yoktur. 

Örneğin; İzmir'de bir muharip gazi bir ast
subay İstiklâl Madalyasını aldıktan sonra kanu
ni imkânlardan faydalanmamdan fâni dünyaya 
gözlerini yummuştur. Vârislerine bu şerefli ma
dalyayı <hâtıra olarak bırakmıştır. Bu ve bu gi
bilerin sayısı, üzüntü ile ifade edeyim ki, pek 
çoktur. Sayın Bilgehan'm vatanseverliğine güve
nerek, bu konuyu bilhassa halletmelerini diliyo
rum. 

Sayın senatörler, ikinci dileğim, âciz ve yar
dıma muhtaç insanların maddi ve mânevi ıstı
raplarını dindirmeye Çalışan ve sokağa terk 
edilmiş çocukları sıcak yuvasında himaye altına 
alan memleketimizde teşekkül etmiş hayır mües
seselerinin içinde bir de tarihî Darülaceze bulun
maktadır. Ancak kuruluşunda 1 000 yatakla 
hizmete açılan ecdat yadigârı Darülaceze, maddi 
imkânsızlık sebebiyle bugün maalesef yatak sa
yısını 650 ye düşürmüştür. Bu hayır müessesesi 
2,5 milyonu aşan İstanbul şehrinin ihtiyacını 
karşılamaktan çok uzaktır. Darülacezede yatak 
boşalması ölüme bağlı bulunmaktadır. Sıra bek-

liyen vatandaşlarımız müesseseye giremeden is
tanbul sokaklarında veya barınabildikleri yer
lerde gözlerini hayata yummaktadırlar. Darüla
cezeye yapılan yüz bin liralık yardımın 1969 yı
lında artırılması hususunda Sayın Maliye Baka
nının şefkatli ilgisini candan, gönülden diliyo
rum. Âciz, kimsesiz, yoksul vatandaşlarımızdan 
bu yardımın esirgenmemesini istirham ediyo
rum. 

Sayın senatörler, 3 ncü dileğim : Sadece Tür
kiye'mizin değil, dünyanın en güzel köşelerin
den biri İstanbul'umuzun en modern sağlık tesis
lerinden biri olarak faaliyete geçen 250 yataklı 
Esnaf Hastanesinin arsası Hükümet tarafından 
temin olunmak ve ilk yardım olarak 250 bin lira 
verilmek suretiyle 1954 yılında temeli atıldı ve 
inşaat sonuna kadar devamlı olarak 150 bin, 200 
bin liralık Hükümet yardımları ile 1963 yılında 
hizmete girdi. Çok geniş ve mütevazi halk top
luluğunun sağlık hizmetlerini basan ile devam 
ettirmekte olan istanbul Esnaf Hastanesi, 1968 
yılı içinde müracaat eden 75 676 hasta vatan
daşı, poliklinik muayenesi, yatırma ve ameliyat 
etmek suretiyle yeniden sağlığa kavuşturmuş 
bulunmaktadır. Esnaf Hastanesi 150 kişilik he
kim ve diğer personel kadrosu ile istanbul'umuz
da çaresiz, güçsüz halkın sağlık hizmetini başarı 
ile devam ettirebilmesi için yardıma şiddetle ih
tiyacı vardır. Maliye Bakanlığınca Hükümetin 
derneklere yapacağı yardımdan İstanbul Esnaf 
Hastanesi Koruma Yardım Derneğinin de fay
dalandırılmasını bilhassa istirhamederim. 

Sayın senatörler, dördüncü temennim; Sena
tomuzda kabul edilen Emekli kanunu tasarısı 
emekliler arasındaki eşitsizliği kaldırmıştır. Bu 
hakikaten çok büyük bir hizmettir. Hepimizi se
vindirmiştir. Ancak ordu mensuplarının şahıs
ları, aileleri, emekli dul ve yetimleri sağlık yar
dımından faydalandıkları halde, Millî Savunma 
Bakanlığında çalışan sivil memurlar ve bütün 
sivil Devlet memurlarının sadece kendileri sağ
lık yardımından faydalanmaktadırlar. Bu, haki
katen sosyal adaletsizliğin tipik bir örneğidir. 
Sayın Maliye Bakanı Emekli Kanunu görüşülür
ken bu konunun Hükümetçe ele alınacağını söy
lediler. Bu beyanlarını memnunlukla karşıladık. 
Ancak, bu beyanlarının vaitte kalmamasını can
dan, gönülden temenni ederim. Sosyal adalet ta
hakkuk etmeli, asker, sivil farkı tamamen orta-
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dan kaldırılmalı ve Devlet memurları eşit hakla
ra sahibolmalıdırlar. 

Sayın senatörler, beni dinlemiş olduğunuzdan 
dolayı teşekkürler ederim. 1969 Maliye Bakan
lığı bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; bendeniz Türkiye olarak 
memleketimizde tatbik edilen ve vergi ihti
lâflarını halleden malî kaza üzerinde fikirle
ri serd etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
1961 Anayasamıza g"öre kuvvetler ayrılığı pren
sibi, hepimizin malûm olduğu veçhile, müs
takil olarak Yürütme, Yargı ve Yasama olmak 
üzere üç katagoriye ayrılmıştır. Yürütme, Ana
yasanın teminatı altında vazifesini yapmış 
ve yasama organları tam yörüngesine oturmuş, 
yargı organlarından idari kaza, adlî kaza ola
rak iki kısmı ayırdığımız zaman adlî kaza Ana
yasa Mahkemesi ve vilâyet mahkemelerinden 
alıp Temyiz ve Yargıtay a gelinceye kadar hü
viyet iktisabetmiş ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
ile, müstakil hüviyetini alarak TürMyemizde 
kaza vazifesini yapmaktadırlar. İdari kaza ola
rak vazife yapan Danıştay müstakil bir or
gan halinde vazifesini icra etmekte ise de, tavan 
olarak bu vazife şahsımca kâfi görülmemekte
dir. Bugün tabana indiğimiz zaman ve son 
noktası, Danıştayda son durak malî kazamız, 
maalesef istikrardan tamamen mahrumdur. 
Malî kaza, hepinizin malûmu olduğu veçhile, 
vatandaşla Devlet arasında olan vergi ihti
lâflarını halletmektedir. 193 numaralı Vergi 
Kanunu ve dolayısiyle Vergi Usul Kanunu, 
vatandaştan verginin nasıl alınacağını, götürü 
sistem ve gerçek sisteme göre nasıl tatbik 
edleceğini, bilhassa gerçek sistemde defter mec
buriyetini ve bunda da gider ve gelir masraf
larının yazılmasında mevcut vesaiklerin Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, mu
teber vesaikten olacağı mevzuunda hükümler 
vaz'etmiştir, işte vatandaşın maliye ile mü
kellef arasındaki ihtilâfları doğrudan doğruya 
hukuk usulü muhakemelerinin tadat ettiği ve
saiklere istinadetmesine göre, bu ihtilâfları 
halleden salahiyetli bir merciin Türkiye'de 
kurulması lâzımdır. Maalesef muhterem arka
daşlar; bidayet itibariyle Türkiye Cumhuri
yetinde, malî kaza teessüs etmiş değildir. 

Türkiye Cumhuriyetinde, malî kaza, doğrudan 
doğruya, bir malî istiklâl mahkemesi mesabe
sindedir. Bunu da mevcut kanunlarımıza göre 
yüksek huzurlarınızda izaha çalışacağım. Malî 
teşkilât kanunu olarak bugün mer'i olan bir 
kanun hüküm sürmektedir. Bu kanuna göre, 
maliye ile mükellem arasındaki vergi ihtilâf
larını halleden ve çıkan vergi ihtilâflarının 
ilk mercii, kazalarda itiraz komisyonları ve 
vilâyetlerde de yine vilâyet itiraz komisyonla
rıdır. Kazadaki vergi itiraz komisyonları
nın bir malî kaza olarak teşekkül tarzına baka
lım. 

Muhterem arkadaşlarım, kazalarda itiraz 
komisyonları, başkan kaymakam, üye mal mü
dürü ve iki de tüccardan şahıs ithal edil
mektedir. Kaymakam, türlü itirazları halleder 
ve kazanın reisidir. Malî işlerde tam mânası 
ile bilgi sahibi değildir. Mal müdürüne ge
lince, mal müdürü muhterem arkadaşlarım, 
mükellefle maliye arasında ihtilâf var, mal 
müdürü mükelleften davacı, mal müdürü aynı 
zamanda bu mercide karar organıdır. Diğer iki 
tüccar üyeye gelince, bunlar tüccar arasın
dan seçilen, malî teşkilât kanununa göre 
kimselerdir M, bu arkadaşların, ne hukuk bil
gisi vardır, ne iktisadi bilgisi vardır. Her şey
den mahrumdur. Şu hale gftre, milyonluk, 
belki milyarlık ihtilâflar mükellefle maliye 
arasında hâsıl olduğu zaman, kazalarda ilk 
müracaat edilecek itiraz mercii, kaza itiraz 
komisyonları, vilâyetlerde de vilâyet itiraz ko
misyonlardır. 

Şimdi vilâyetteki durumları da tetkik ede
lim. Vilâyette de itiraz Komisyonu Başkanı 
Vali, Defterdar ile iki tüccar üyedir. Muhte
rem arkadaşlarım, bugün, deftardar ile mü
kellef arasında ihtilâf mevcut iken, bu ihtilâfın 
hallinde taraflar davacı ve dâvâlı durumda iken, 
aynı z-amanda bu deftardar olan arkadaş bu 
kurulda, bu komisyonda karar alacaktır. Diğer 
iki tüccara gelince, bunlar yine iktisat ve her 
türlü hukuk bilgisinden mahrum ve bugün 
20 nci Asır dünyasında yörüngesine oturmuş 
bir modern devirde, vergi ihtilâflarını anlaya
cak çapta insanlar olmadığı gibi, her türlü va
tandaş aleyhine veya Maliye aleyhine hareket 
edecek insan olabilirler. Demek ki, öyle bir 
malî organa sahibiz M, karar organı hem da
vacı hem de karar merciidir. Şu hale göre, bu-
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rada Maliye Bakanlığına bağlı, verilen karar
lara bir de itiraz temyiz komisyonlarımız var
dır. Bu temyiz komisyonu arkadaşlar, iktisat 
mezunudur ve yüksek tahsil mezunudur. Liya
kat sahibidir. Hakikaten arkadaşlara teşekkür 
ediyoruz, idari vazifelerinden dolayı. Aynen 
bir müstakil malî kaza gibi vazifeyi görmekte
dirler. Maliye ile mükellef arasındaki ihtilâf 
hiçolmazsa kanun hükümlerine uygun olarak 
halledecek bir mevkidedir. Fakat bu da kâfi 
değil. Çünkü, itiraz temyiz komisyonları dahi, 
Maliye Bakanlığına bağlıdır. Şu hale göre, 
muhterem arkadaşlarım, Almanya'da, bugiin 
müterakki vergi sistemlerinin tatbikinden son
ra bu meselelerin halli bir divana bağlanmıştır. 
Kazalardaki g*erek, kaza itiraz komisyonları ve 
gerekse vilâyet itiraz komisyonlarının, kaza ve 
her vilâyette şahsi görüşüme göre, meselenin 
bir üniversite veya yüksek tahsil görmüş ikti
sat, Hukuk veya Siyasal Bilgilerden mezun 
mütahassıs bir vatandaşa verilmek suretiyle her 
vilâyette bir divanın teessüsüne süratle ihtiyaç 
vardır. Çünkü hem davacı olan ve hem de ka-
rar orgum olan bir mercide artık bir malî ihti
lâf halledilemez. Bu yönden Maliye Bakan
lığınca bu mevzuun halli zımnında bir kanun 
tasarısına muttali olmaktayız. Arzım şudur 
ki; öyle bir tasarının malî kaza olarak, diğer 
adlî kazada olduğu gibi, bir müstakil hüviyet 
almak suretiyle tedbirine taraftar bulunmakta
yım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metler, selâmlar, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın öztükçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisi
nin matrahından, meselâ telefon ücretleri, oto
mobil masrafları, iş bahanesi ile yapılan seya
hatler, radyo yolu ile yapılan reklâmlar Ge
lir Vergisinden düşürülmektedir. Bunlar özel 
işler olduğuna g-öre, işle irtibatı olsa da bunla
rın Gelir Vergisi matrahından düşmesi ile, büt
çede g-elir ne de olsa biraz artmış olacaktır. 
Diğer bir husus Yunanistan'da olduğu gibi, her 
şey fatura ile alınmalı ve fatura ile satma ça
relerinin temini aranmalıdır. Eğer bir vatan
daş bir yerden mal almış ise, eğer o aldığı yer
den fa,tura almamışsa, ona dahi ceza verecek 
müeyyideler konduğu takdirde, Türkiye'de, öy

le Zannediyorum ki, hiçbir zaman bir vergi ka
çakçılığı asla olmıyacaktır. Çünkü Türkiye ̂ de en 
doğru vergiyi ödeyen memurlarla işçidir. Onun 
dışında doğru dürüst vergi ödeyen bir kimse
nin olduğunu zannetmemekteyim. Diğer bir 
husus iktisat yönünden, resmî arabaların acaba 
yalnız resmî işlerde kullanma çareleri buluna
maz mı? Görüyoruz resmî arabalarda bâzı muh
terem hanım zevat günlere gitmektedir. Bu 
Devletin arabasıdır, Devletin malıdır. Devle
tin kesesinden çıkmış, milletin alın teri karşılığı 
olan bu paralarla alınmış vasıtaların hanımla
rımızın günlerinde kullanılması doğru bir iş de
ğildir. Hatırlıyacaksınız, bir zamanlar Adliye 
vekillerinden birinin hanımı resmî arabaya bin
di diye Demokrat Parti zamanında o Baka
nı Bakanlıktan dahi uzaklaştırmalardı. Fiilî 
durum bu olmasına rağmen bakıyoruz ki plaj
larda, yollarda., her yerde resmî araba saltanatı 
alıp gitmektedir. Acaba Devlet dairelerinde, 
mümkünse, bâzı bakanlıkların da yetkileri ye
niden gözden geçirilmek suretiyle aynı konu
yu ilgilendiren hususlar bir Bakanlıkta birleş
tirilmek imkânı olamaz imi? Meselâ: Devlet 
Plânlama Teşkilâtı müstakil ayrı bir yol tutu
yor. Bayındırlık Bakanlığı ayrı bir yol tutu
yor, bu bayındırlık işlerini ilgilendiren diğer 
bakanlıkların teşkilâtları ayrı bir yol tutuyor, 
işler muntazam yürümüyor, memur masrafı, 
personel masrafı daha fazla arttığına göre, bun
ları bir araya birleştirmek suretiyle Devleti il
gilendiren bütün yatırımları acaba bir Yatırım 
Bakanlığı kurulmak suretiyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtını, Bayındırlık Bakanlığını ve bayın
dırlıkla ilgili diğer bakanlıkların bütün teşkilât-
la,rmm bu Bakanlıkta birleştirilmesiyle elde edi
lecek tasarruf her halde daha çok olacağı kanaa
tindeyim. 

Bir muhterem arkadaşımız Devlet Malzeme 
Ofisinin yerinde olduğunu kabul ettiler. Ben
deniz o kanaatteyim ki Devlet, Malzeme Ofisi 
yüzünden bir malzemeyi daha pahalı almakta
dır. Meselâ, 50 000 liraya malolacak bir rönt-
ken makinasmı % 10 masraf ilâve edilmek su
retiyle, bu, Devlete daha palhalıya mal olmak
tadır. Normal piyasada 50 000 lira olan bir 
mal, Devletten, Devlete intikal öderken daha 
pahalıya mal olduğuna g*öre, bu Devlet Malzeme 
Ofisinin Statüsünün de yeniden g-özden geçiril
mesinin zorunlu olduğu kanaatindeyim. Daima 
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her bütçede söylerim, yine söylemekte devam 
edeceğim. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sandığı 
bMeştirilimek suretiyle bunları bir elden idare 
etmek imkânı bulunamaz mı? O zaman Sosyal 
güvenlik kendiliğinden teessüs edecektir ve bü
tün bu sosyal hizmetleri, bir arada toplamak 
suretiyle, acaba bir Sosyal Güvenlik Bakanhğı 
kurulamaz mı? Biz, Türkiye olarak, İnsan 
Haklan Beyannamesini imza eden bir Devletiz. 
Yugoslavya'da meselâ, insan Haklan (Beyanna
mesini imza eden devlettir. Yugoslavya'da 
emekli olan bir vatandaş, Yugoslavyatâa işçi 
olarak bir vatandaş Türk vatandaşı olarak Tür
kiye'ye geldiği takdirde YugoslavyadaM hak ve 
hukukları orada kalmaktadır, insan Hakları 
Beyannamesini imza etmiş devletler olarak; in
san, insandır; beyanname gereğince bunlarda 
•dil, ırk, milliyet farkı gözetilmediğine göre 
Yugoslav tebaasından Türk tebaiasma geçen bu 
vatandaşlarımızın sosyal hak ve güvenlikleri de 
bu gibi insan Hakları Beyannamesini imza et
miş devletlerle işbirliği yapmak suretiyle bun
ların hak ve hukuku intikalinde yine Devlet 
gelirinde gelir artmış olacaktır. 

Diğer bir hususun kanuni bir mevzu teşkil 
edeceğini zannetmiyorum. Yalnız elime geçti, 
5258 sayılı Kanun ile tesbit ©dilen Maliye Ba
kanlığı ile Merkez Bankası arasında bir proto
kol 'mevcuttur. Bu protokolün 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında «satmalınacak dövizlerin 
azami ha£« idi Maliye Bakanlığı ile Merkez Ban
kam tarafından müştereken tâyin edilir» der. 
Bu âmir hüküm kargısında şimdi Almanya'da 
çalışan işçilerimize geliyorum. Almanya'da ça
lışan işçilerimize A. P. iktidara gelmeden evvel 
285 kuruş olarak bir mark bozulmakta idi, şim
di 3 liradır. Ama Almanya'da bu 325 - 330 - 350 
kuruşa bozulduğuna göre bâzı işçilerimiz bu pa
raları Almanya'da bozmaktadır. Fiilî durum 
bu olduğuna göre, yeni bir kanıma da lüzum 
olmadığına göre, acaba bu 5256 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına dayanarak 
Merkez Bankasiyle yeniden konuşmak suretiy
le acaba bu mark işleri yeniden ele alındığı 
takdirde, öyle zannediyorum ki, bütün Türk 
işçilerinin Aknanya'daki paraları mark olarak, 
döviz olarak anavatana gelecektir. Bunun ye
rinde bir tedbir olduğu kanaatindeyim. Yalnız 
Türkiye'de 3 lira farkla günde en aşağı 15 mil

yon liraya yakın bir döviz getirildiğine göre, 
bu tedbirin de alınması kaatindeyiz. 

Diğer bir husus; verilen krediler ithalât ve 
ihracat mevsimlerine göre yapılmalıdır. Ada
ma kredi veriyoruz, ihracat mevsimi geçmiş, 
ithalât mevsimi geçmiş adam krediyi alıyor, bu
nu yerinde kullanamamaktadır. 

Diğer bir husus; hiçbir arkadaşımız üzerin
de durmadı: Protestolar üzerinde durmak iste
rim. Bu kürsüden ve bu Senato'dan idam ce
zalarının dahi affedildiği bir yerde kendi sun'u 
taksiri olmadan, meselâ 27 Mayıs 1960 tarihîn
den sonra bâzı vatandaşlarımızın senetleri pro
testo edilmiştir. Bunların işi bozulduktan son
ra bu protesto edilmeleri devam etti, aidam bir 
defa da protestoya alıştı, protestoya da kıy
met vermemektedir. Ama bir defa bu pro
testoların 27 Mayıs 1960 dan 1 Mart 1969 a ka
dar... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ne 
alâkası var? Daha evvel de yok mu idi? 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Niren
gi noktası beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeme cevap ver
meyin lütfen vaktiniz de dolmak üzere bağla
yınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Alâ
kası değil, başlangıcı. Bir defaya mahsus ol
mak üzere affı gerektiği takdirde öyle zanne
diyorum ki piyasada huzur kendiliğinden tees
süs edecektir. Servet beyannamesini bendeniz 
bir gelir olarak bendeniz kabul etmemekteyim, 
Servet beyannamesi gelirden ziyade bir dev
letin geliri kuvvetli inançlı, istikrarlı bir hükü
metin kurulduğuna vatandaş inanmış olduğu 
zaman, kasasmdaki ve kesesindeki paraları is
tihsal bölgelerine, yatının bölgelerinde sarf 
eder. Nitekim 1964 yılındaki 12 milyar iken 
Devlet bütçesi inançlı bir hükümetin sayesinde 
1968 yılında bu 20 milyara ve 1969 senesin
de de 25 milyara yükselecektir. Bu yükseliş ser
vet beyannamesinden korkudan değil, inançlı 
ve kuvvetli bir hükümetin oluşundan ileri gel
mektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen Sayın Öz-
türkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
de 449 sayılı Kanunda Maliye Bakanlığımızın 
bu sene 360 milyon lirayı getirmesi bize yurt 
dışında çalışan işçilerin konut ve küçük sanat 
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kredileri hakkındaki inancını teyidetmektedir. 
Kendilerine teşekkür ederim. Bütçenin hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, şimdiye 
kadar 5 sayın üye gruplarının görüşlerini, 
6 sayın üye de şahsi görüşlerini beyan ettiler. 
îki tane kifayet takriri vardır, okutuyorum : 

C. Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeter sa

yıda sayın üye konuşmuştur. Bu itibarla mü
zakerelerin kifayetini arz- ve teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar sayın üye söz. almış bulunmaktadır. Mü
zakerenin yeterliğini teklif ediyorum. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

EAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın 
Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar nihayet senede bir defa 
üzerinde tartışma imkânım bulduğumuz Devlet 
bütçesinin «on gününe gelmiş bulunuyoruz, 
Öyle zannediyorum ki, şurada söz almış arka
daş ya 4 ya 5 kişi kalmıştır. Nihayet onar da
kikadan 50 dakika eder. Bâzan öyle şeyler 
oluyor ki, burada bir usul mevzuu açıyoruz. Bi
zim pekâlâ üç saatimizin gittiği günler de olu
yor. Lütfedin de şu son günde bir kısıtlamaya 
gitmeyin, zaten zamanımız da gayet müsaittir. 
(AP. sıralarından; değildir sesleri) Elbette mü
saittir. Ne kaldı ki? 50 dakika sabredemezseniz 
diyeceğim yok. Lütfedin de şu geriye kalan ar
kadaşlar da senede bir defa yapacakları umumi 
bütçe hakkındaki görüşlerini bildirsinler. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sırada daha beş sayın üye var
dır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkid ve temennilere Sayın Maliye 
Bakanı cevap verecektir. Maliye Bakanı Sayın 
Biîgehan, buyurun. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, Maliye 

Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi üzerinde kanuşan 
muhterem hatip arkadaşlarım, bilhassa mesuli
yetini deruhde etmekle şeref duyduğum Maliye 
Bakanlığı mensupları hakkında beyan etmiş bu
lundukları takdirkâr sözlerden dolayı kendile
rine teşekkür ederek söze başlıyacağım. 

Senelerden beri devam etmekte bulunan büt
çe müzakereleri bilhassa son üç - dört seneden 
beri gerçekten seviyeli bir hale gelmiş ve tama
men ilmî esaslara dayanılarak bâzı tenkidlerin 
yapılmış olması bizi memnun etmektedir. Bu ten
kidlerin, hu temennilerin Hükümetçe ifası im
kânı bulunanlar ile, Hükümetin programına 
uygun bulunanların 1969 bütçesi tatbikatı sıra
sında da nazarı takdire alınacağı ve bunlardan 
istifade edileceği muhakkaktır. Bu değerli fi
kirlerini ifade etmiş bulunan arkadaşlarıma te
şekkür ederim. 

Bizim bütçe müzakerelerinde, umumiyetle 
bendenizin müşahede ettiğim şu olmuştur; daha 
çok, bütçenin açık olduğu ve bu açık miktarı
nın her parti sözcüsüne göre ayn ayrı rakamlar
da tecelli ettiği ve rakamların yani programla, 
bütçe rakamları arasında fark bulunduğu ve 
halen tatbik edilmekte bulunan, hangi seneye ait 
bütçe ise, o bütçenin de mutlaka açık vereceği 
hususu her sene burada ifade edilir. Bunlara kar
şı Hükümet olarak her zaman bütçenin samimi
yetle hazırlanmış bulunduğunu, gerçekçi bir gö
rüşten ilham alındığını ifade ederiz. Ama buna 
rağmen aynı tenkidler devam eder, Filhakika 
1967 bütçesinin tenki elleri yapıldığı sırada da, 
değerli hatip arkadaşlarımız bu bütçenin bir he
saba göre 2 milyar, bir hesaba göre 3 milyar 
açık vereceğini beyan ettiler. Bugün almış ol
duğumuz neticelere göre, bütçenin tümü üzerin
deki konuşmalarımda da arz ettiğim gibi, 98 
milyon liralık bir fa.zla ile 1967 bütçesi kapan
mış bulunmaktadrı. Bunu şunun için ifade edi
yorum. Biz, Hükümet olarak, bütçe hazırlıkla
rında, bundan önce Maliye Bakanlığınca bütçe
nin hazırlıkları için hangi teknikler kullanılıyor
sa, aynı teknikleri kullanmakta devam ediyoruz. 
Ve yine bir defa daha ifade ettiğim gibi, biz 
Hükümet olarak hiçbir zaman Maliye Başkanlı
ğı yetkililerinin, uzmanlarının senelerden beri 
birtakım tecrübelere dayanarak, birtakım pren
siplere dayanarak hazırlamış bulundukları gelir 
rakamları üzerinde her hangi bir değişiklik yap-

— 839 — 
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mak itiyadında olmamışızdır. Bunu biz Hükü
metin ciddiyeti ile ve samimî bir bütçe götürmek 
niyeti ile kabili telif görmediğimiz içindir. Bu 
bakımdan hazırlanmış olan bütçe bundan ev
velki tatbikata ve Maliye idaremizin, bütün 
grup sözcülerinin de üzerinde durdukları gibi, 
gerçekten liyakatli olan, gerçekten bilgili olan 
arkadaşlarımız tarafından bu tahminler yapıl
maktadır ve biz bu tahminlere, sırf bütçe denk
liği olsun için, Hükümet olarak her hangi bir 
baskı koymayı şimdiye kadar uygun bulmamı-
ğızdır. 1969 bütçesinde de aynı hâlis niyetlerle 
hareket etmişizdir, samimiyetle bütçeyi Yüksek 
Huzurunuza takdim etmiş bulunmaktayız. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Mir
kelâmoğlu arkadaşım, «1969 yılı programında 
öngörülen harcama hedefleriyle, 1969 yılı kon
solide bütçesi arasında mübayenet olduğu» ko
nusu üzerinde durdular. Zannediyorum M, daha 
önce Sayın Bekata arkadaşımız da bu konu üze
rinde durmuşlardı ve kendilerine bu iki rakam 
arasındaki farkın bir intibadan ibaret olduğunu, 
bunda gerçekte bir farklılık ve mübayenet mev-
cudolmadığını ifade etmiştim. Bilindiği gibi 
programda tesbit edilen harcama rakamları yıl 
sonu itibariyle erişilmesi öngörülen harcama he
deflerini belirtmektedir. Bu harcama hedefle
rinin gerçekleştirilebilmesi için konsolide Devlet 
bütçesine konacak ödenek rakamlarının pro
gramların harcama rakamlarından muayyen öl
çüde yüksek tutulması bütçe sistemimizin özel
liğinden ileri gelen teknik bir zarurettir. Nite
kim geçmiş yıllardaki bütçe uygulamaları göz
den geçirildiği takdirde, yılbaşlarında bütçeye 
konulan ödenekler toplamının yıl sonlarında an
cak ortalama olarak % 89,4 lük bir oranda ger
çekleşebildiği müşahade olunmaktadır. Bu ger
çekleşme oranı göz önünde tutulduğu takdirde, 
eğer harcama hedeflerinin altına düşülmemek 
isteniyorsa, ödeneklerin pıogram rakamlarının 
bir miktar üstünde tutulması icabettiği kendi
liğinden orts.ya çıkmaktadır. Binaenaleyh, bu 
aradaki fark gibi görünen husus, sadece bir 
intibadan ibarettir. Sayın Mirkelâmoğlu arka
daşım sözlerine baslarken, «Bakanlık teşkilâtı
nın reorgani^asyonu, bütçe tekniğinin değiştiril
mesi, tasarruf bonolarının tasfiyesi, Bakanlık 
memurlarının terfii, ihale Kanununun getiril
mesi gibi her sene biz söyleriz ve Maliye Bakanı 

arkadaşımız da burada tatlı vaitlerde bulunur, 
her halde bu sene de öyle olacaktır.» dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir va'din ya
pılmış olması veya böyle temennilere katılmış 
olması, mutlaka o va'din muayyen bir süre için
de gerçekleşmesi imkânı eğer teknik bakımdan 
maddi imkâsızlıklar bakımından olmuyorsa. O 
takdirde Maliye Bakanının bunun bu konudaki 
beyanını kati vait olarak da kabul etmeye im
kân da yoktur. Kendisinin bahis buyurduğu ka
nunların büyük bir kısmı Maliye Bakanlığınca 
hazırlanmış, zannediyorum ki, bâzıları geçici ko
misyonlardan geçerek Meclisin gündemine gel
miş bulunmaktadır. Meclis çalışmalarında fil
hakika Hükümet olarak takibedilmesi zarureti
ne biz de inanırız, kabul ederiz, öyledir. Fakat 
1965 ten bu yana vâki çalışmalarda birtakım en
gellemelerin, Anayasa hükmünün icabı olarak, 
birtakım devamlı surette verilmiş gensoruların, 
genel görüşme, genel araştırma gibi, yani mura
kabe ile ilgili faaliyetlerin çok büyük bir zama
nı almış bulunması, ki biz bundan şikâyetçi de
ğiliz tabiî, murakabe elbette Meclislerin vazife
si olacaktır, gibi sebeplerden dolayı bu kanun
ların Mecliste görüşülmesi imkânı hâsıl olama
mıştır. Bu her halde bununla Meclisin çalışma 
durumunda bir başka türlü, bir içtüzük hüküm
lerinin tatbik edilmesi zaruretini de bu vesile ile 
burada ifade etmek istiyorum. Bakanlığın re-
organizasyonu hususundaki çalışmalar devam 
etmektedir. Bu elbette, siyasi bir gücün ben re-
organizasyon yaptım demesiyle mümkün olacak 
bir şey değildir. Maliye Bakanlığındaki bu ça
lışmalar, zannediyorum M, bir seneden beri de
vam etmektedir. Ümidediyorum ki, bu sene 
içinde bunun neticesini almak imkânı olacaktır. 
Bütçe tekniğinde değişiklik yapıldığını, zanne
diyorum ki, Sayın Mirkelâmoğlu bu sene gör
müş olacaklardır. Bu çalışmalarımız devam ede
cektir. Bir program bütçe şeklinde yapılması hu
susunda, bu sene bir örnek olarak 4 Bakanlık
ta bunu tatbik etmiş bulunuyoruz, önümüzdeki 
senelerde bunu daha da genişletmemiz imkân dâ
hiline girecektir. 

1969 bütçesinin, demin de arz ettiğim gibi, 
bir milyar 200 milyon liralık farktan ibaret ol
madığını, bunun hakikate uymadığını bâzı sözcü 
arkadaşlar, özellikle sayın Mirkelâmoğlu ifade 
buyurdular. Ve bu bütçenin biraz romantik ol
duğunu ifade ettiler. 
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Değerli arkadaşım gür ve müzikle uğraşır. 
Tabiatı icabı romantik kelimesini kullandı zan
nediyorum. Bütçe rakamlara dayanır. Bakamın 
aslında, tabiatında bir gerçekçilik vardır. Bu
nun romantiğimle bir ilcisi olmaması lâzımgelir. 
Baştan beri de ifade ettiğimiz gibi, bütçedeki 
gelirlerle giderler arasında 1 milyar 200 milyon 
liralık bir fark vardır. Bu farkın da 800 milyon 
lirasını tasarruflarla sağlanacağım ve 6G0 mil
yon lirası iein de ayrıca istikraz yoluna gidile
ceğini arz etmiştik. Bizim samimî kanaatimiz 
budur. Bunun böyle midir, değil midir olduğu 
hususu ise, öyle ümidediyorum ki, 1989 bütçe
sinin tatbikatını miitaakip alınacak kesinhesap 
raporları ile meydana çıkacaktır, ümidederiz ki, 
bizim bu iddialarımızın yine, İ967 bütçesinde ol
duğu gibi, htt tekzisetracmesidir. 

Sayın Mirkelâmoğlu arkadanım, iktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili beyanlarda bulundu
lar. Bu arada bendenizin bir konuşmasından 
bahsettiler. Bendenizin konuşması gerçekten 
gerek parti programımıza gerekse Hükümet 
programımızı tamamen uygun bir konuşmadır. 
Biz karına ekonomiyi kabul ediyoruz. Hükü
met programımızda da ifade etmişiz. Ama ağır
lığın daha ziyade özel teşebbüse verilmesi lâzım-
geldiğini beyan ediyoruz. Ağırkğm özel teşeb
büse verilmesi iddiası, bey-m h^r halde İktisa
di Devlet Teşekküllerine, kamu teşekküllerine 
hiç değer vemiyeceğiz mânasına gelmemekte
dir. Biz İktisadi Devlet Tc ̂ kküllerinin bugün 
kârlı ve verimli duruma ge'irilmesi hususundaki 
gayretlerimiz de/am etmiştir ve böylece 1967 
net kârları 656 milyon lira olmuştur. Geçici tah
minlerimize göre 1968 deki net kârları 899 mil
yon liraya ulaşacaktır. Birtakım müesseseleri
mizde zararlar vardır, c^ret-o. Bunların başın
da Devlet Demiryolları gelmektedir. Devlet 
Demiryollarımn durumum! Sayın Mirkelâmoğ-
lu arkadaşım gayet iyi bilirler. Bu bir âmme 
hizmeti görmektedir vo bunun gibi Azot Sanayii 
birtakım zarara duçar olmuşsa, bu da çiftçiyi 
koruyan bir politikanın neticesidir. Binaenaleyh, 
bu bahsettiğim kâr rakamları adalet Partisi ik
tidarının İktisadi Devlet Teşekküllerine vermiş 
olduğu önemi ifade eder. 

Değerli arkadaşım, ayrıca kredi imkânları
nın daraldığından ve politik tercihlere göre tev
zi olunmakta olduğundan bahsettiler. Bu bir 
iddianın her hangi bir şekilde değer kazanahil-

| mesi, onun ispat edilmesi ile mümkündür. Biz 
hiçbir zaman kredileri politik tercihlere göre 
tevzi etmiş değiliz. Eğer kendilerinin bu hu
susta sarih bir bilgileri varsa, bunu lütfederler
se, biz Hükümet olarak tahkik ederiz. Biz Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetiyiz. Hiçbir zaman 
sadece Adalet Partililerin Hükümeti değiliz ve 
öyle olmayı da düşünmedik. Bizim nazarımızda 
vatandaşlar müsavidir, eşit imkânlara sahiptir. 
Eşit fırsat imkânları kendilerine verilmektedir. 

Sayın Melen arkadaşım, Emekli Sandığının 
I durumuna temas ettiler. Bu yeni Emekli Sandı

ğı Kanununun değiştirilmesi dolayısiyle kese
neklerin artırılmasından dolayı Sandığın duru
munda bir ferahlık olup olmıyacağmı sordular. 
Bu tabiî bir iki sene için mümkün olmıyacaktır, 

i ama ileriki yıllar için sandıkta bir ferahlık ola
caktır. 

Sayın Melen arkadaşımız Teftiş Heyetimizin 
hakikaten iftihar edilecek bir uzuv olduğunu 
beyanla, bunların adedlerinin az olduğundan 
bahsettiler. Tabiî bunda haklıdırlar. Fakat, ken
dilerinin de gayet iyi bildikleri gibi, Teftiş He
yetine aldığımız arkadaşlarımızı çok sıkı 
bir imtihandan geçirmekteyiz. Bâzı ahvalde 
münhal kadroları dolduracak kadar arkadaş
ların dahi imtihanı kazanmak imkânı bulun
mamaktadır. Biz bundan şikâyetçi değiliz. Zira 
teftiş heyetimiz hakikaten iftihar edilecek 
bir müessesemizdir. Bu bakımdan değeri, mik
tarı ne kadar az olursa o kadar itibarı yük
selmektedir. itibar, bilindiği üzere, nadire ol
maktadır. Bu bakımdan tenkidlerine iştirak 
ediyoruz. 

Yine Sayın Melen arkadaşımız millî piyan
go ile diğer tâli oyunlarının birleştirilmesi za-

i ruratinden bahsettiler. Halen bu konuda bir 
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarımız işletme 
••masraflarında tasarrufu, denetimde birlik ve 
kolaylığı, oyun gelirlerinin sosyal ve kültürel 
hizmetlere daha dengeli bir şekilde dağılımını 
temin edecek mahiyette olacaktır. Bu konuda 
çalışmalar devam etmektedir. 

I Sayın Melen arkadaşım, borçlarımıza de-
I ğindiler. Bu beyanlarında buyurdular ki, bu 

konuda yapılmış olan mübalâğalı beyanlara 
katılmıyacağım, dediler ve iç ve dış borçları
mızın iddia edildiği gibi yüksek olmadığını, 

: özellikle iç borçlarımızın ödeme güçlükleri 
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ara etmediğini, bâzı hallerde iç borçlanmaya ] 
başvurmanın faydalı olabileceğini, ancak iç | 
veya dış borçların yerinde kullanılması gerek- j 
tiğini ifade buyurdular. i 

Saym Melen'in borçlanmış konusundaki | 
beyanlarına katılmamak mümkün değildir. 
Filhakika 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle 20 
milyar 574 milyon lira olan iç borçların 7 mil
yar 112 milyon lirası konsolidasyon kanunları 
netice olarak Kasinenin Merkez Bankasına 
olan borcu, 1 milyar 476 milyon lirası tahkim 
edilen belediye borçları, 4 milyar 597 milyon 
lirası da yatırım, Devlet Yatırım Bankası tan- | 
villeridir. Yani iç borç, borç diye bası neşri
yat bası arkadaşlarımızın nerede ise devlet 
battı batıyor şeklindeki iddiaları bundan iba- ! 
rettir. Doğan bir gocuğun şu kadar lira borç
la dünyaya geldiği,- gözlerini açtığı zaman 
borçla açtığı iddialarında/ki borçların mahiyeti 
bundan ibarettir. 

Dış borçlar ise, bildiğiniz gibi muayyen 
maksatlar için programlarda ve plânda yazılı 
gayeler için alınmaktadır ve bu alman borçlar j 
düşük faizlidir. Kalkınma kredisi olarak kul
lanılmaktadır. Demin bundan önce de arz et
miş olduğum gibi, dışardan alınan borçlar bel
ki geçmişte Osmanlı İmparatorluğu zamanında
ki tatbikatından mütevellit umumi bir ürkün
tü havası mevcuttur. Ama Allaha çok şükür, j 
şimdiye kadar borç almış olan hükümeti3rin 
hiç birisi, bu alınmış olan borçlarla bizatihi 
kendilerine ne saray, ne kâşane yaptırma
mışlardır. Alınan borçlar memleketin kalkın- i 
ması için harcanmıştır. 

Sayın Suphi Karaman'in bütçenin büyüme- I 
si ile fiyatlar arasındaki münasebete doku
nan sözlerine katılmamak mümkün değildir. 
Doğrudur. Bütçenin büyümesi kalkınmamızda 
geniş imkânlar yaratmıştır ve bu imkândan, 
bildiğiniz gibi, plânın öngördüğü nisbetteki 
kalkınma bizi elde edilmiş ve bu suretle gay-
rısafi millî hasılada ve fert basma düşen millî 
gelirde bir artış olmuştur. 

Bu arada değerli arkadaşım yabancı serma
yenin kâr transferine temas ettiler. Bu konuda 
geniş malûmat mevcuttur. Fakat, on günden 
beri çok büyük gayretler sarf ederek yorgun 
bir hale gelmiş olan heyeti csiifcnizi faalasiyle 
yormak istemiyorum. Yalnız bu konuda biz j 

hükümet olara'k bildiğiniz gibi yabancı ser
mayeye kâr tahdidi koymak suretiyle ve trans
fer tahdidi koymak suretiyle bahi'si/fciği mah
zurları bertaraf etmekteyiz. Bu bakımdan 1965 
yılında üç milyon 629 bin dolar, 1966 yılında 
4 milyon 316 bin dolar. İ967 yılında da 5 mil
yon 943 bin dolar kâr transferi ol
muştur. Bu teşeb'büijî?r karlarmı dal::. 
ziyade otofinansmarda kullar mak ta bu
lunduklarından • böylece kâr tranjfi-L konu
sundaki şikâyetler mümkün olduğa kadar 
bertaraf edilmektedir. Yine Sayın Suphi Kara
man arkadaşımız İsviçre menseli yabancı ser
mayeye iştiraki bulunan firmalarda kaçak Türk 
sermayesi bulunduğunu ileri sürdüler. En ko
nunun üzerinde ehemmiyetle duracağıs. İlk de
fa değerli arkadaşımızın bu bayanı ile rır,t ;ak 
olmuş bulunuyoruz. 

Bayın Mirkelâmoğlu arkadaşım halkın Türk 
Parasına güveninin sarsıldığını iffde ettiler. 
Bu iddiayı tabiî kabul etmeye imkâu yoktur. 
1968 yılında fiyatlar gen?! seviyesi % 3,4 tür. 
Bu artış daha önceki yıllardan o"an ar rşa ma
betle geride kalmıştır. Öbür taraftan toplam 
mevduatta % 20 civarında bir artış olmuş
tur 'ki bu artış birinci derecede tasarruf mev-
du? tındaki yükselişten ileri ge!m?k';~d:". İv'"? 
yılı için yapılan ilk tahminler yatının1 nr:n da 
% 95 oranında gerçekleştiğini göstermektedir. 

Bu arada işçi dövizleri gelirkrirdc/i d? bah
sedebiliriz. 1863 yılında 98 milyon dolar olan 
isçi dövizleri 1968 de 108 rvlvcn dolara v'lk-
selmistir. Bu durum tasarruflarda k 'e olduğu 
gibi dışarıda da önemli bir artış olduğunu gös
termektedir. Şüphesiz bu tasarruflarla birlik*s 
yaf_-;:mlar da yüksek sevi^^ede gelişme ga<?'i"e-
rirken, Türk Parasının değerinin azaldığını 
ileri sürmek varit değildir. 

Saym Molen «ermaye piyasasının tcşkd ;ni 
s::ğlıyacak kanunun biran önce çıkarılması te
mennisinde brhmdular. Bu konuda kendilerine 
tamamen iştirak etmekteyiz. Teşkil edilmiş bu-
lu?ıeu geçici bir komisyonda çab.şm;dao Lir b'*y-
li ilerlemiştir. Ümidediyorum ki. bugün yarın 
bu tasarı Meclis gündemine girecektir, î?iO 
yılında dış kredilerin temin edilemiyeceği hu
susunda bir tereddüddeıı taboriddo )'.:u buu'.ı, 
bütçenin tümünü trikdim konuf'-m.as'.r.da da arz 
ettiğim gibi, 1969 yılı programında İc7 mil-
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yon dolar olarak tesbit edilmiş bulunan prog
ram kredisi ihtiyacımızın karşılanacağını bu
günden ifade edebilirim. Bildiğiniz gibi 1968 
yılında konsorsiyum toplantısında arkadaşla
rımız, ora konsorsiyumuna dâhil olan üyeleri
miz bu hususta ümit verici beyanlarda bulun
muşlardır. 

Şimdi bu arada para ve kredi politikası üze
rinde arkadaşlarımızın vâki tenkidlerini cevap
landırmak istiyorum. Bu konuda görüşen arka
daşlarımız enflâsyon baskısı altında bulundu
ğundan bahsettiler. Türk Parasının değerinin 
düşmüş olduğunu ifade ettiler. Türk parası
nın kıymetinin halkın nazarında düşmemiş bu
lunduğuna dair biraz evvel beyanlarda bulun
muştum. Halen millî ekonomimizin bir enflâs
yon baskısı altında bulunduğunu gösteren hat
tâ böyle bir endişe izharına imkân verecek hiç
bir menfî ekonomik temayül mevcut değildir. 
Fiyat genel ssviyesinde 1368 yılında, demin de 
ifade ettiğim gibi, 12 ayda % 3,4 oranında bir 
artış kaydedilmiştir. Bu fiyat artışı, ekonomik 
durgunluk yılı olan 1964 yılı hariç olmak üze
re. fiyatların plân döneminde kaydettiği en 
düşük artış seviyesidir. Bu artışa karşılık gay-
risafi millî hâsıla sabit fiyatlarla % Q,6 gibi 
plân hedefine çok yakın bir artış kaydetmiştir. 
Böyi'ece fiyat artışlarının çok cüzi bir rakam 
olması ve kalkınma hışmın da plânda öngörü
len hedefe yakın bir şekilde gerçekleşmiş bu
lunması, bir enflâsyon tehlikesinin düşünülme
mesi lâzım geldiğinin kriterleri, delilleridir. 
Banka kredileri 1063 in .11 rymda % 13,8 ora
nında, 3 milyar 224 milyon lira artmıştır. Kre
diler 1987 aynı dönemde % .1.2..9 oranında art
mıştı. Birinci ilân dönemin fi e ise yine Kasım 
ayı itibariyle ortalanıp, arhş % 13,6 olmuştur. 
Bu rakamlar da 1988 yılında banka kredilerin
deki artışın gerek gecen yıldan, gerekse Birin
ci plân döneminden daha geride kalmadığını 
açıkça göstermektedir, 

Biz umumiyetle para ve kredi rakamlarını 
gerek memleketin global ihtiyacı, gerek sek
törler ve bölgeler dağılışı bakımından daima 
kalkınmayı istikrar içinde sürekli olarak ger
çekleştirecek seviyelerde tutmaya itina etmi
şizdir ve öyle devan edilecektir. Biz politik 
amaçla da kredi dağıtmadığınızı yukarıda ifa
de etmiştim. Erdiğiniz gibi krediyi dağıtan 
müesseseler bankalardır ve bankalar her ha

lükârda müstakrizin işine, projesine, itibarına 
ve malî durumuna göre kredi açarlar. Hükü
metler hiçbir zaman kredi dağıtmazlar. Ancak, 
programlarına uygun bir kredi politikası tat
bik ederler. Bunların usulü kaideleri ve vası
taları bütün ekonomik çevrelerce para ve ban
kalarla ilgisi olan ilmi ve idari çevrelerce bili
nen şeylerdir. 

Aldığımız rakamlar banka kredilerindeki da
ğılışın memleketin ekonomik bünyesine uygun 
olduğunu göstermektedir. Sanayi, tarım gibi 
üretim sektörlerinin bundan evvelki yıllarda 
Banka kredilerinden daha az pay aldığını belirt
mek isterim. Ayrıca üretim sektörlerinin, özel
likle sanayi, tarım ve ihracat kredilerinden da
ha büyük hisseler alması için devamlı olarak ça
lışma yaptığımızı belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada gelir büt
çesi ve ek finansman konusuna da temas etmek 
istiyorum: 1969 yılı gelir bütçesi ve proigram 
amacını sağlamak gayesiyle bütçe gelirini artır
mak için sevketmiş bulunduğumuz çeşitli kanun
larımızda yapılacak değişiklikle ilgili kanun 
tasarısı hakkında bâzı tenkidler öldü, bunları 
cevaplamak isterim. 

1969 yılı gelir bütçemizin yapısı kurulur
ken, bir yandan 1968 yılında konsolide bütçe 
gelirlerimizin gösterdiği gelişme seyri üzerinde 
hassasiyetle durulmuş, öte yandan 1969 yılı için 
alınabilecek vergi tedbirleri dikkatle gözden ge
çirilerek bunlardan bâzılarına halen geçici ko
misyonda müzakeresi bitmiş bulunan bir kanun 
tasarısında yer verilmiştir. Bu tedbirler manzu
mesi normal gelişme dışında takriben 1 milyar 
600 milyon lira civarında munzam bir tahsilatı 
ifade etmektedir. Bu itibarla vergi kanunların
daki değişiklikte kaynak olan bu meblâğ hesa
ba katılmadan gelir tahminleri üzerinde yapıla
cak bir değerlendirme bizi yanlış sonuçlara gö
türür. Buna mukabil muhterem Karma Bütçe 
Komisyonunda hazırlanmış olan raporda tefer-
ruatiyle belirtildiği üzere, gelir bütçemiz, ted
birlerle birlikte düşünüldüğü takdirde, normal 
gelişme bakımından mütevazi ve gerçekçi artış 
oranlarının hâkim olduğu bir malî vesika karak
terinde görülmektedir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, biz AP 
iktidarı olarak iktisadi kalkınmamızı istikrar 
esaslarından en ufak bir fedakârlıkda bulunma-
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dan yürütmek ve tamamlamak hususundaki ka
rarımızı Hükümet Programımıza dercetmiş bu
lunmaktayız. Bu sebeple îkinci Beş Yıllık Plâ
nın ikinci dilimini teşkil eden 1969 programının 
ortaya çıkardığı ek finansman ihtiyacını parti
mizin inandığı bu aklî ve gerçekçi prensiplerin 
ışığında çözmeyi zaruri gördük. Programın ön
gördüğü 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki 
ek finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 
gerekli tasarıyı hazırlıyarak TBMM ne sunduk. 
Bunun Meclis Karma Komisyonundaki müzake
resi de halen sonuçlanmış bulunmaktadır. 

1969 yılı gelir tahminlerimizin gerçekliiik ve 
isabetlilik vasıfları üzerinde herhangi bir tered
düde mahal bırakmamak için bâzı açıklamalar
da bulunmama müsadenizi istirham ederim. 1969 
31lı gelir bütçesi tahminlerinin samimi olarak 
yapılmadığı 1 milyar 200 milyon lira olarak 
bağlanmış bulunan bütçe açığının 1969 program 
ve bütçe tahminleri arasındaki 1 milyar 685 mil
yonluk fark da nazarı itibara alındığı takdir
de 2 milyar 865 milyon liraya yükseldiği iddia 
edilmektedir. Karma Bütçe Komisı^onun da 
yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim gibi, ger
çek fark 1 milyar 200 milyon liradan ibarettir. 
Filhakika program ile bütçe arasındaki bulun
duğu iddia edilen 1 milyar 665 milyon liralık 
fark, program tahminlerinin bütçe tahminlerin
den çok önce ve Gelir Kanunlarında yapılacak 
değişiklikler nazara alınmadan tasarlanmış ol
masından ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan ek finansman ihtiyacım 
karşılamaya matuf vergi kanunlarındaki deği
şikliklerle ilgili kanun tasarısının 1 milyar 600 
milyon lira civarındaki hasılat değeri de hesa
ba katılırsa, gerçek bütçe açığının 1 milyar 200 
milyon liranın üstüne asla çıkmıyacağı kolaylık
la anlaşılabilir. 

Öbür taraftan 1969 gelir tahminlerinin 1988 
yılı bütçe tahmin ve tahsilâtına nazaran göster
diği tabiî ve normal gelişme hızlarının ise ger
çekçi ve mütavazi bir karakter arz ettiği husu
sunu açıkça belirtmek gayesi ile bâzı teferruatlı 
bilgi de vermek istiyorum. 

1969 yılına ait gelir tahminlerinin değerlen
dirilmesi yapılırken, 1968 malî yılının tahsilat 
karakteristikleri olarak tezahür eden bâzı husus
ların nazarı itibara alınması icabetmektedir. Ger

çekten 1966 - 1967 ve 1988 yıllarına ait genel 
bütçe gelirleri tahsilat ve tahminleri incelendi
ği takdirde bâzı gelirlerin tahsilat- yönünden 
bir takım özellikler arz ettiği dikati çekmekte
dir. Meselâ vasıtasız vergilerde Gelir Vergi
miz 1966 yılında % 23,9, 1967 yılında % 20,6 
ve 1968 yılında ise % 12,6 lık bir artış göster
miş bulunmaktadır. Son devredeki bu düşüş 1968 
yılında asgari geçim indirimi hadlerinin yüksel
tilmesi dolayısiyle 300 milyon lira seviyesinde 
meydana gelen tahsilat noksanından kaynak 
almaktadır. .Bu 'miktar nazarı dikkate alındığı 
"•akdirde 1003 yılı mercek ve tabiî £"31i~Hie oranı 
% 20,2 ye yükselmektedir. 

"&5 K T T I n n, es. o v i l n c ' T • 1 •'•-yi r* V"'f o ••'̂ •sv " ^ t c ^ r v ^hn TT" :, < Q t '- ">• i 2 v ? V 1 C 0 O O-ill y^l^-LLo.ııh-3. ~:11 ^ i . ' . , L^ıL L I ^ ) ' : .* '—n. V.-* -." 

lir Vergisindeki tabiî gelişme % 20 nin altına 
düşmemiştir, Bu durum Türk ekonomisinin kal 
kmması balmmndan sayanı dikkattir. Öte yan-
/ıqr! GPIVC Vsro'inr'S^n 'ĥ —ii:-5'- {iŝ Yr-d'î Ts av;"°sm-
da katlanmış oluiığunmz 300 milyon liralık ka 
yıp, aslınua çok önemli bir' operasyonu teır^!' 
etmektedir. Çünkü bu sayede Gelir Vergimizin 
•düşÜK gelir gruplarından- yani büyük bir ekm 
riyetle ücretlilerden t-akml edilen bir vergi ka 
tegorisi olma yolundaki gollmıe:i dur durulmuş 
ve hattâ geriletilmiştir, 

Kurumlar Verdisi ise. 1966 ve 
rrr_ O 4 

î-rırs-
±%i ne '/o *£?& anc^mma ü>egı:3iı vs ta311 

bir gelipme içimle görünmüş bıılıınmaktad'.r. 
Sayın Karaman arkadaş'im* vfingi r'silrlmi-

nkı gayrisâîi millî hasıla îçindrkl payma temaı 
buyurdular. Vergi ^elîrdm'nln s'ryrbmfi millî 
hrsıla içindeki paymın düştüğünü im ^3 ettiler. 
Ümide diyorum ki, rakamları verdiğini, samaı 
3U iddianın gsrcelrfe ilgisi olmadığı meydanı 
;•:?!:'• m.ktrr. Filhakika vergi gelirlerinin ^rayr \-
jâfi millî hasıla oranları şöyle olmdjz':?:,m: 
1BG4 te % 12..52, 1965 te % 12,86. 1966 da 
% 13:31, 1C87 d3 % Î3;34 vs 1968 de % !5:27 
ye yükselmiştir, Biylece millî gelirden vergi 
goiirl olarak alman pay her nens gittikçe art
mış bulunmak" 7. dır. 

Yirr f.:;.y:n Krmrıan mlmdamrımn vam 
tah 77 vantasıs vergiler tefriki illerindeki tsn-
kb 'kbne gelince; öteden beri ümrirds dırmlan 
bir1 konu, vasıtalı vergilerin vasıtasızlara göre 
mutlak ve nispî olarak daha büyük bir artı- gcs-
termesi sebebiyle sosyal devlet ilkesi" i s •;• d ele
diği iddiasıdır. Hemen ifade edelim ki, son sa
manlarda vasıtalı vergiler bir artmo dejrl, asal-
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ma temayülü göstermiştir. Bu temayül hafif 
de olsa vasıtalı vergiler artışının durduğunu 
göstermesi itibariyle önemli görülmektedir. Bil
hassa asgari gsdm hadlerinin yükseltifonesi. 
Hazineye 300 milyon lira civarında bir vergi 
kaybına maloîmuş ise de vasıtalı vergilerin ar
tış oranını, dolayısiyle düşürmüş ve olumlu bir 
gelişmeye imkân vermiştir. 

Vasıtalı vergilerin düşük gelir gruplarını 
zor bir durumda bıraktığı mütalâası da bilhas
sa bu vergilerin mevzularının titizlikle fakir 
halkın kullandığı maddelerin dışına intikal et
tirmek suretiyle mümkün olduğu kadar bu mah
zur azaltılmaktadır. 

Derhal arz edeyim ki, A. P. iktidarı olarak 
bizim vergi politikamız, halkımızın zaruri ihti
yaç maddelerinin vergi mevzuuna alınmasına 
mutlak surette karsıdır. Böyle bir yola asla gi-
diimiyeceğmi burada bir defa daha huzurunuz
da arz ve ifade etmek isterim. 

Yine Sayın Melen, Sayın Suphi Karaman, 
Saym Mirkelâmoğlu arkadaşlarımız vergi ziyaı 
meselesine temas etmişlerdi. Bu konuda da kı
saca malûmat arz edeyim : 

Değerli arkadaşlarımın da kabul buyuracak
ları gibi, vergi ziyaı probleminin halledilmesi 
ancak müessir bir vergi idaresi kurulmakla 
mümkün olacaktır. Öte yandan vergi kazasının 
vergi ihtilâflarını süratle ve hakkaniyetle ve 
emniyetle halledecek bir bünyeye kavuşturul
ması Ir^ımgelmektcdir. Bu konuda vergi idare
sinin ıslah ve geliştirilmesiyle ilgili olarak ya
pılan tasarılar bitmiş ve bugünlerde Yüksek 
Meclise getirilmiş olacaktır. 

Bu arada Ssrt3.it hesap uzmanlığı kanun ta
sarısına gelince: Biz, Hükümet olarak, •bunu 
kovaladık, Geçici Komisyondan geçti ve halen 
Meclis gündeminde bulunmaktadır. 

Şimdi bu arada şahısları adına konuşan ar
kadaşlarımızın temennilerine de kısaca temas 
etmek istiyorum. Yalnız değerli Ergeneli arka
daşım vergi ilânlarının kaldırılması hususunda 
temennide bulundular. Hükümet programımız
da bu konuya dair her hangi bir husus yoktur 
ve biz bugünkü vergi ilân müessesesinin kaldı
rılmasını düşünmemekteyiz. 

Servet beyannameleriyle ilgili konuya gelin
ce; bu, Hükümet programımızda mevcuttur ve 
programa göre hazırlanmış bulunan kanun ta
sarısı Yüksek Meclise sevk edilmiş, komisyon

lardan geçtikten sonra halen Meclis gündemin
de bulunmaktadır. Ancak servet beyannamesiy-
le ilgili konuyu bir defa daha Hükümet görüşü 
olarak burada arz etmek isterim. Biz, Hükümet 
programımızda aynen şu şekilde beyan etmişiz; 
«Vergi Usul Kanunumuzda bir otokentroi mü
essesesi olarak ihdas edilmiş olmasına rağmen, 
ticari mahremiyeti selbeder bir mahiyet göster
diğinden, pisikolojik etkileriyle tatbikine baş
lanıldığı tarihten bu yana mükellef zümreleri 
üzerinde geniş çapta huzursuzlukların endişe ve 
güvensizliklerin husule gelmesine sebebiyet ver
miş olan servet beyanı müessesi yerine, vergi 
ziyamı önliyecek müessir ve ihnî tedbirler ge
tirilmesi lüzumuna kaaniiz.» Hükümet progra
mında yazılı bu esaslar dâhilinde hazırlanmış 
bulunan tasarı Meclis gündeminde bulunmakta
dır. ümide derim ki, 1 Mart 1969 dan önce ka
nunlaşır. 

Tasarruf bonolariyle ilgili bâzı tenkidlerde 
bulunuldu. Bunu da biz Hükümet programı
mızda gayet net olarak arz ve ifade etmişiz. 
«Dar gelirli vatandaşlar ile işçi ücretlerinden 
alınmakta olan Tasarruf bonoları tamamen kal
dırılacaktır.» Bu arada Hazinenin malî takati 
el verdiği anda Tasarruf bonoları müessesesine 
son vereceğiz. Bildiğiniz gibi, dar gelirli va
tandaşlar ve işçi ücretlerinden alınmakta olan 
Tasarruf bonoları tamamen kaldırılmıştır. 1 2G0 
liraya kadar olan ücretlerden Tasarruf bonıosu 
kesilmemektedir. 

Sayın Yiğit Köker arkadaşımız bilhassa taz
minat konusuna temas ettiler. Geçen sene Yük
sek Heyetlerinizce kabul buyurulan (R.) formü
lündeki bir değişiklikle, bildiğiniz gibi, Maliye 
memurlarına % 30 nisbetinde bir tazminat ve
rilmesi kabul edilmişti. Halen değerli arkada
şım tekrar bunun hizmetlilere de teşmil edil
mesini arzu etmektedir. Bildiğiniz gibi hizmet
liler için bu sene Hükümet olarak bütçe ka
nununa sev ettiğimiz bir hükümle bunların izin 
sürelerini memuriyetteki süreleri nazarı iti
bara alınarak bir aya çıkarmış bulunmaktayız. 
Yani daha önce 15 gün olan izin süreleri bir 
aya çıkarılmıştır. Diğer taraftan yine bu sene 
bütçe kanununa koyduğumuz bir hüküm 
ile bu ücretli arkadaşlarımızın, memurları
mızın ki, adedleri 100 bine yakındır, bun
ların şimdiye kadar verilmemekte olan ilâç 

http://Ssrt3.it
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paraları, tedavi masrafları Devletçe öde
necektir. Ayrıca bu şekilde çalışan memur 
arkadaşlarımız 3 üst dereceye kadar bir ücret 
alma imkânına sahiptirler ve halen Maliyede 
bunların büyük bir kısmına fazla mesai ücreti 
verilmektedir. Bütün bunlar bertaraf edilse da
hi kanuni imkânsızlık sebebiyle bu talebi ka
bul etmek imkânı yoktur. Çünkü, 4910 sayılı 
Kanunun büâhara değiştirilen; 1964 Martında 
değiştirilen 395 sayılı Kanunda «aylık tutarları» 
tabiri bulunmaktadır. Bu ancak maaş, yani ba
rem kanunlarımız muvacehesinde gerek 4910 
sayılı, gerek 395 sayılı kanunlarda zikri geçen 
zevatın görevleri 3656 sayılı Kanuna tabi kad
rolarda istihdam olunan memurlar tarafından 
ifası gerekmekte olduğundan halen (R) cet
velinde maaş alan hizmetli kadrolarında çalı
şanların 395 sayılı Kanunda istihdaf edilen gö
revlere tâyinine imkân olmadığına göre, kanu
ni imkânsızlık sebebiyle bunu imkânsız gör
mekteyiz. 

Basın - İlân Kurumu hakkındaki iddiaları
na muttali bulunduk, halen. Bu konuda gere
ken inceleme yapılacaktır. İncelemenin neticesi
ni kendilerine arz edeceğiz. 

Devlet ihale kanun tasarısının kanunlaşması 
hususundaki temennisine % 100 katılmaktayız. 
Halen gündemde bulunmaktadır. Bâzı gazete
lerin vergi borçlarından ne olduğu ve bunların 
ne kadar tecil edildiği sorusunu tevcih buyur
dular. Halen elimizde, şu anda kesin bir bilgi 
olmadığına göre, eğer müsaade buyururlarsa, 
kendilerine yazılı olarak buna arzı cevabede-
ceğim. 

Saym İhsan Topaloğlu arkadaşımızın be
yanları tamamen enerji politikasiyle ilgilidir. 
Bununla beraber biz vergi politikasında kendi
sinin temas ettikleri hususları nazarı dikkate 
almaktayız. Böylece enerji politikasına vergi 
politikasını uydurmaktayız. 

Saym Nusret Tuna'nın beyanlarına teşekkür 
ederiz. 

Sayın Mebrure Aksoley arkadaşımız bura
da muhtelif temennilerde bulundular. Bu te
mennileri hakkında malûmat arz edeceğim. 
Yalnız en önemli nokta bu İstiklâl Madalyası 
almış olanların durumuyla ilgili husustur. Şim
di zannediyorum ki, kendileri yanlış anladılar. 
Eğer ben yanlış anlamadıysam şöyle buyurdu-

I 1ar: Dediler ki; «İşte biz İstiklâl Madalyası 
alanların az olduğunu biliyorduk ama sayıla
rının çoğalmış olması itibariyle biz bunlara 
maaş vermek istemiyoruz.» Benim böyle bir be
yanım olmamıştır. Ben yalnız İstiklâl Madal
yası kanunu tasarısının hazırlandığı sırada ifade 
edilen sözler ve rakamlar ile sonradan tahak
kuk eden rakamlar arasındaki büyük farkı arz 
etmiştim. Ve biz Hükümet olarak elbette İs
tiklâl Madalyası almış olanlara maaş bağlan
ması hususunu ilk defa düşünüp Yüksek Mec
lislerinize getirmiş ve bu tasarı, Yüksek Meclisle
rinizin tasvibine mazhar olmasıyla kanunlaşmış
tır. Biz elbette İstiklâl Madalyası almış olan 
her hangi bir vatandaşımızın sokakta dilenme
sini arzu etmediğimiz için bu gibi manzaraları 
gördüğümüz ve bu manzaraların, Türk istiklâli 
için kanlarını vermiş olan bu gazilerimizin 
bu mağduriyetten kurtarılmasını ilk defa A. P. 
Hükümeti olarak düşünmüş olmamız itibariyle 
bu kanunu getirmiştir. Bunların sayısının şu 
veya bu olması bizim için önemli değildir. 
Kaldı ki, biz Hükümet olarak iyi niyetimizi bir 
defa daha 1989 bütçe kanun tasarısında ispat 
etmiş bulunmaktayız. Nitekim 1969 bütçe kanun 
tasarısına koymuş olduğumuz bir hükümle di-

j yoruz ki, «İstiklâl Madalyası için konulmuş 
bulunan tahsisat kâfi gelmediği takdirde, yeni
den Meclislere gidip ek ödenek almaya lüzum 
kalmadan, Maliye Bakanı bu miktarı artırabi
lir.» hükmünü koymuşuzdur. 

Binaenalayh, bizim bugün içinde bulundu
ğumuz bir karnini zorluk vardır. Bu zorluğu 
burada ifade etmek istiyorum. Yoksa biz Hü
kümet olarak İstiklâl Harbine iştirak eden ve 
madalyasını almış olan bütün vatandaşlarımı
za bu kanun gereğince bağlanması lâzımgelen 
maaşı bağlamış bulunmaktayız. 

Nitekim bize buşüne kadar 21 bin 195 adsd 
müracaat vâki olmuştur, Bu müracaatlardan 
18 bin adedini neticelendirmiş bulunmaktayız. 
Yani, bize müracaat eden 21 binin, 18 binine 

| halen maaş bağlanmış bulunmaktadır. Ancak, 
geriye kalan 3 200 adedin bir kısmına evrak-

[ larmdaki noksanları ikmâl etmeleri hususun
da tebligat yapılmış, bir kısmının da noksan-

1 lan ikmâl edilenlerinin de yeniden maaşlarının 
bağlanması cihetine gidilmiştir. Şimdi bura-

! daki önemli nokta şudur : 

846 — 
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Kanunim birinci maddesi, yani Hükümetçe 
hazırlanmış bulunan tasarının Meclislerden 
geçmiş olan sekli ile birinci maddesinde diyor 
ki, «Millî Müoadelsye iştirak edan ve bu se
beple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş 
bulunan...» Burada vâzıı kanunun ifade etmsk 
istediği mâna, bizim yani, Yüksek Meclisle
rin kabul etmiş bulunduğu Millî Mücadeleye 
iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklâl 
Madalyası verilmiş olanlara maaş bağlanma
sına dair olan Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, kendisine istiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlara maaş bağlanacaktır. İstiklâl Madal
yası ilk defa 29 Teşrinisani 1336 gün ve 6Q 
sayılı Kanımla ihdas edilmiş bulunmakla be
raber, daha sonra 381 sayılı, 525 sayılı, 607 
sayılı, C69 sayılı, 958 sayılı, 977 sayılı, 2597 
sayılı, 3579 ve 3807 sayılı kanunlarla 9 defa 
tadil görmüştür. 

63 sayılı istiklâl Madalyası verilmesine 
dair olan Anakanunun 1 nci maddesinde, İs
tiklâl Madalyası : 

«A) Bilfiil kıta başında âsârı hamaset ve 
fedakârı gösteren ordu mensuplarına ve cephe 
gerisinde maksadı ulvînin husulü için âzami 
ibrası mesai edenlere ve her iki halde de şehit 
olanların büyük evlâdına veı̂ a ailesine» ve
rilmekte îdi, 

Kanunun ikinci maddesi bu hakkı; «Dâ
vayı muhik ve meşruumuzu izhar ve bunu mü
dafaa eden Büyük Millet Meclisi» asalarına 
da teşmil etmişti. 

Daha sonra yürürlüğe konulan 30 Mayıs 
1928 gan ve 839 sayılı Kanunla, 525 sayılı Ka
nuna eklsnen ikinci maddede ise, 525 sayılı 
Kanun şümulüne giren hak sahiplerinden, 
yalnız ordu mensuplarına hasren, elyevm müs
tahdem bulunan veyahut tekaüt, istifa veya
hut t?rhİ3 suretler'yle ordudan infikâk etmiş 
olanlardan şimdiye kadar istiklâl Madalyası 
almamış bulunanlara madalya verileceği tas
rih olunmuştur. Ancak elyevm müstahdem bu
lunan ordu mensuplarından bahsedilmiş bulun
ması 525 sayılı Kanuna göre cephe gerisinde 
mesai ibraz etmiş olduklarından dolayı madal
yaya müstahak olup da 30 Mayıs 1923 tarihi
ne kadar bunu almamış bulunanların, alman 
tarihten sonra artık, yeniden madalya alamı-
yacakları düşünülmüştür. Konu ile ilgili olarak 
26 Şubat 1927 tarihli ve 977 sayılı Kanunda ise, 
İstiklâl Madalyası için yapılacak inha, isti

da ve müracaatların makamı ailesinee 1 Teş
rinisani 1926 tarihine kadar kabul olunacağı 
açıklanmış bulunduğundan 1005 sayılı Kanu
nun 1 .« 3 . 1968 tarihinden önce istiklâl Ma
dalyası vesikası almış olanlar hakkında uygu
lanması gerektiğini düşündürdüğünden durum 
Başhukuk Müşavirliği yani, Maliye Bakanlığı 
ve .Muhakemat Genel Müdürülğüne tetkik et
tirildi. Muhakemat G-enel Müdürlüğü ma
dalya sahiplerine maaş bağlanması hakkın
daki 1005 sayılı Kanunun bu Kanundan sonra 
madalya almış olanları kapsamına almaya 
maddi imkân olmadığı, dolayısiyle Kanundaki 
«kendilerine madalya verilmiş bulunan vatan
daşlar» ibaresinin ilk bakışta düşündürdüğü gibi 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 
madalya almış oln vatandaşların, ifade ettiği 
sonucuna varılmıştır. Bununla beraber Millî 
Savunma Bakanlığının değişik bir anlayış için
de bulunması itibariyle, yine bu vatandaşları
mızın mağdur olmamasını teminen bu konuda 
bir istişari karar almak üzere Başbakanlığa 
durum arz edilmiş bulunmaktadır. Bu konuda 
verilecek istişari karara göre, bu muamele ifa 
edilecektir. 

Yine Sayın Aksoley arkadaşımızın Darüla
cezeye ve istanbul Esnaf Hastanesine yardım 
yapılması konusundaki temennilerine iştirak 
ediyoruz. Zaten bizim bu sene Hükümet ola
rak yapmış olduğumuz yardımlar, daha ziya
de kendilerinin de temas ettikleri gibi, sağ
lık meselelerine, halkın bu şekilde sosyal yar

dım yapılan müesseselere ve maarif müessese
lerine, olmuştur. Bu sene de öyle olacaktır. 

Sivil emekliler ve ailesinin hastanelerde te
davisi konusundaki va'dimizi tekrar ediyoruz. 
Ümidediyoruz ki, bunu süratle çıkaracağız. 

Sayın Soydan arkadaşımızın, vergi ihti
lâfları ile ilgili tenkidlerine gelince; bu konula
rı büyük bir vukufla burada ifade buyurdular. 
Yeni tebligatla Anayasamızın yargı kararları
nın yargıç niteliğine sahip kimseler tarafından 
verilmesini öngörmektedir. Doğrudur. Hazır
lanmış olan kanun tasarısında bu hususa ehem
miyet verilmiştir. Ümildederiz ki, kanunlaştığı 
zaman değerli Soydan arkadaşımızın bu temen
nilerini yerine getirmiş olacağız. 

Sayın öztürkçine arkadaşımız, Gelir Ver
gisi mükelleflerinin bâzı masraflarının kabul 
edilmemesi suretiyle bu verginin randımanının 
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artırılabileceğini ifade buyurdular. Bizim Ge
lir Vergisi Kanunumuza göre, gelirin elde edil
mesi ile doğrudan doğruya ilgisi olan masraf
lar gelirden indirilebilir. Esasen bu prensip 
bütün dünyada böyle kabul edilmiş ve tatbik 
edilmektedir. Masraf unsurunun kabul edilip 
edilmemesi hiçbir Gelir Vergisi sisteminde süb
jektif bir esasa bağlanmak imkânı bulunmadı
ğından, masrafın kabul edilip edilmemesinin 
objektif kriteri ise, gelirin elde edilmesi ile 
olan ilişkileridir. Bu sebeple Gelir Vergisi Ka
nunumuzda bu yönde her hangi bir değişiklik 
yapılması düşünülmemektedir. 

Yine Sayın öztürkçine arkadaşımız, fatura 
mecburiyetinden bahsettiler. Bugün bizim Ver
gi Usul kanunlarımızda fatura mecburiyeti var
dır. Bunlara riayet etmiyenler hakkında özel 
usulsüzlük cezası mevcuttur. Bu sebeple Ver
gi Usul Kanununda her hangi bir değişiklik 
yapılmaya mahal yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, ümidederim ki, 
değerli arkadaşlarımın tenkidlerine böylece ce
vap vermiş bulunmaktayım. Sözlerimi bağlar
ken değerli arkadaşlarımın bu tenkidlerinin 
Hükümet programımıza uyan kısımlarının el
bette en iyi niyetlerle 1969 bütçe tatbikatında 
nazara alınacağını burada ifade eder, 1969 
bütçesinin milletimiz ve memleketimiz için ha
yırlı olmasını temenni ederim. Ve Yüksek Se
natoyu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Şimdi Sayın C. H. P. si Grupu adına ko
nuşan Mirkelâmoğlu arkadaşımız, «Kredilerin 
tevziindeki politik tercihler» sözünün yanlış an
laşılmış olduğunu ve maksadının dışında bir 
mâna ile değerlendirilmiş olduğunu beyan et
mektedirler. Sayın Mirkelâmoğlu yerinizden 
bunu izah etmek mümkün mü? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Daha 
evvel sual sormama müsaade buyurulur mu? 

BAŞKAN — Sual soracaksınız, eksik kal
mış olan, yani konuşmanızda tatmin edilmedi
ğiniz hususu sual şeklinde soracaksınız. Bu
yurun Sayın Mirkelâmoğlu. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, altın fiyatları para değerinin de
ğişmez bir ölçüsü olduğuna göre, 1962 den 
1965 e kadar istikrar içinde bulunan altın fi
yatları 1965 yılından bugüne kadar % 25 ora-
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| nmda artmıştır. Bu artışın ekonomik hayatı-
• mız bakımından mânası ve sebebi nedir? Bu bir. 

ikincisi; daha açık bir deyimle bu durum 
% 25 ölçüsünde bir hayat pahalılığı mânası
nı tazammun eder mi, etmez mi? 

Bir son sual, Sayın Bakan 1968 de fiyat ar
tışını % S civarında olarak ifade buyurdular. 
Ticaret Bakanlığı Konjöktür Dairesi ve Dev
let Plânlama Teşkilâtının istatistik mevzuun
da aylık bültenlerinden çıkardığım rakam 
% 5,6 dır. Bu farklılık nereden geliyor? Sayın 
Bakanımız hangi kaynaktan bu rakamları alı
yor? Lütfen ifade buyururlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba

lıkesir Milletvekili) — Şimdi efendim altın fi
yatlarında son yılda bir artış olmuştur. Bunun 
bendeniz daha evvelce ifade ettiğim gibi, bu 
artış Fransa'da altın fiyatları ile ilgili kriz do-
layısiyle bütün dünya fiyatlarında aynı şekil
de olmuş ve bu elbette Türkiye'deki altın fi
yatlarını etkilemiştir. Bugün altın fiyatlarının 
nratlak surette paranın değişmez bir ölçüsü ol
duğunu biz kabul etmiyoruz. Altın fiyatların
daki artış, arz ettiğim gibi Avrupa ve Fransa'-. 
daki son kriz dolayısiyle, bütün dünya piyasa
larındaki altın fiyatlarının yükselmesinden 
doğmaktadır. Ticaret Bakanlığı Konjöktür Dai
resinin % 5,4 şeklinde bir artış olduğu husu
sundaki bilgiyi ilk defa alıyorum. Bizimki 
daha sahih bir malûmattır. Arada bir fark var
sa bunu ayrıca arz ederim. Ama bugün kesin 
sonuç itibariyle, artış nisbeti % 3,2 dir. Filha
kika elimizde bulunan rakamlara göre, dün
ya piyasalarında bir ons altının fiyatı geçen 
yılın Şubatına kadar 35,20 dolar iken, bu fi
yat Mart ayındaki kriz sonucunda bir ons al
tının fiyatı 42 dolara yükselmiştir. Böylece al
tının dünya piyasalarındaki fiyatları % 20 nis-
betinde artmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu, bu yanlış 
anlaşılan kısmı yerinizden tekrarlıyabilir misi
niz? Lütfen efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, evvelâ Sayın Bakanın kendi dü
şüncesinde olmıyan gruplar ve fikirlere karşı-
nazik lisan ile ve kendisi gibi düşünmiyen grup
lara karşı çelebi tavrı itibariyle tebriklerimizi 
ve teşekkürlerimizi sunarım. Ve hakikaten bu 

_ 848 — 
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bütçenin kendi elinden hayırlı bir istikâmette 
ve kendi tahminlerine uygun, bizim romantik 
ve hayali bulduğumuz yönde değil, kendi tah
minlerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini 
temenni ederiz. İnşallah zaman kendilerine 
hak vermiş olur. (inşallah sesleri) 

Ben grupum adına yaptığım konuşmada, 
kredilerin politik tercihlere göre kullanıldığı
nı ifade ederek, elimde metin yok, yani Ada
let Parti İktidarının ve Hükümetin birtakım. 
kendi mensuplarına, tercih ederek haklı olmı-
yan krediler dağıtıyor mânasında kullanma
dım. Elimizde delil yok, vesikaya da dayanmı-
yan böyle bir şeyi söylemek grupumuzun da 
mizacına uymaz, bizim de mizacımıza uymaz, 
Bu iftira olur. Ancak delil vesika bulursak hu
zurunuza elbette getiririz. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakan, şu mânada yan
lış anlamış bulunuyor. Biz şunu ifade etmek is
tedik: Programda birtakım sektörlere öncelik 
verilmiştir. Tanjn sektörüne ve sürükleyici 
sektör olan sanayi sektörüne önem verilmiştir. 
Ve kredileri tahsısan daha fazla mikyasta bu 
sahalara aktarılması istenmiştir. Adalet Parti
si özel sektör önceliğini tanıdığı için, daha zi
yade ticaret sahasına, özellikle istismarın, sö
mürünün alabildiğine görüldüğü dış ticaret sa
hasına öncelik vermiştir. Ve elimizdeki rakam
lara göre, 1967 de zirai kredi % 27 iken, toplam 
kredi hacmine göre 1965 te % 25 düşmüş, 1967 
de % 56,1 olan ticari kredi, 1968 de % 58,1 çık
mıştır. Bunu ifade etmek istedim. Tavzihen arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mirke-
lâmoğlu. Sayın Bakan buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşı
mın beyanlarından dolayı kendilerine teşek
kür ederim. Asıl önemli olan benim bu mesele
yi yanlış anlamış olduğum hususudur. Ger
çekten bir delil olmadığı halde böyle bir id
diada bulunmadıklarım ifade buyurdular. Bun
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yalnız 
kısaca banka kredilerinin 1968 Ağustos ayı 
itibariyle yuvarlak rakamlarla nerelere tahsis 
edilmiş olduğunu ifade etmeden geçemiyece-
ğim. Bunlardan % 25 sanayie ve madencilik 
sektörüne, % 23 tarım sektörüne, % 13 dış ti
carete, % 8 küçük sanat ve küçük ticarete % 

14 mesken ve şehirciliğe ve % 17 dağıtım, va hiz~ 
met sektörüne, yani hakiki mânadan ticarete 
ayrılmıştır. Binaenaleyh, bu rakamlar muvace
hesinde banka kredilerinin % 58 nin ticarete 
tahsis edildiğini şu rakamlar tekzibetmiş bu
lunmaktadır. Bilhassa bizim küçük esnafa ve 
mesken inşaatına açılmış olan ihtisas kredi
lerini hariç bırakırsak ticari kredilerin veya 
tam bir ifade ile muhtelif kredilerden % 58 in 
değil, % 26 nın dağıtım ve hizmet sektörüne ve 
% 32 nin ele sanayi sektörüne ve bakiyesinin 
de diğer sektörlere dağıtıldığını görmüş olıırus. 
Bu. rakamlar banka kredilerinin dağılışının 
memleketin ekonomik bünyesine uygun olduğu
nu. göstermektedir. Sanayi, tarım gibi üretim. 
sektörlerinde, bundan evvelki banka kredile
rinden daha az pay aldığını belirtmek isterim. 

Tekrar Yüksek Senatoyu saygı, ile selâmla
rım. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Efendim kısa 
bir sual sormak istiyorum. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Benim de 
bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Efendim kifayet sorulara da 
râcidiv. Yalnız, konuşmıyan arkadaşlarıma bir 
fırsat vermek bakımından ve bütçenin sonu 
olması bakımından arkadaşlarımın mutmain ol
malarını teminen kendilerine soru sormak için 
söz vereceğim. Sayın Baysoy, 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) —• Efendim, 
âfete uğrıyan vatandaşlarımızın yardımına ko
şabilmek için bir âfetler fonu ayrılmış bulun
maktadır ve bu İmar ve iskân Bakanlığı emrine 
verilmiştir. Bu suretle işi temin bakımından 
Sayıştaym vizesinden de burada yapılan sar
fiyat geçmiyor. 

Haber aldığımıza göre, âfetler fonundan Ba
yır. Bakana, makam otomobili ve aynı dairede 
sil*: sık mefruşat alındığı söylenmektedir. Bu
nu tasvip buyuruyor musunuz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkada 
şımın ifade ettiği hususu tasvibetmek imkânı 
yoktur. Ve böyle bir halin olabileceğini de ben 
sanmıyorum. Bununla beraber değerli arkada
şımızın bu beyanlarını bir ihbar telâkki etmek
teyiz. Tahkik eder ve neticesini değerli arkada
şımıza arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Aksoley. Lütfen arka
daşlarım suallerini kısa, ve Sayın Bakan da ce
vabını kısa olarak Senatoya arz etsinler. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sa
yın Bakan benim temennilerimin hepsine de
ğinerek verdikleri cevaplardan dolayı müteşek
kirim. Kendilerinden bir şey sormak istiyorum. 
25 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki hükme 
nazaran 1 Mart 1968 den sonra Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından kendilerine madalya 
verilmiş olanların bu kanundan faydalanamı-
yaeakları meydana çıkıyor. Ben bunu nazara 
alarak bir teklif yapmıştım, ve sözlerimde 
ifade etmiştim, eğer bir kanuni noksanımız 
varsa bu teklif yürüsün dedim, Acaba Sayın 
Bakan bu teklifim üzerinde ne düşünürler, des
teklerler mi? Bunu sormak istiyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT EÎLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi efendim, biz, gayet tabiî, 
çıkmış olan kanunlarla amel etmek mecburiye
tindeyiz. Deminden beri uzun -boylu arz ve 
ifade ettiğim gibi, o kanunun o hükmü itiba
riyle bugün için 1 Mart 1988 den sonra ma
dalya almış olanlara maaş tahsisi imkânmı 
bulamamaktayız. 

Bu konuyu halletmek üzere daha ziyade 
idari yollara müracaat etmiş bulunmaktayız. 
Bildiğiniz gibi bir taraftan Savunma Bakan
lığı madalya dağıtmakta devam ediyor, ama 
bizim anlayışımız Maliye Bakanlığı olarak doğ
rudur. Demin de arz ettiğim gibi, siz de bunu ka
bul etmiş bulunuyorsunuz, ki, bunun berta
raf edilmesi sadedinde bir kanun teklifi yap
mış bulunuyorsunuz. Biz bu iki Bakanlık gö
rüşünün malûmuâliniz Danıştay Kanununda bir 
hüküm mevcuttur, istisari bir karar almak 
her zaman için hükümetlere verilmiş bir yet
kidir. Böyle bir kararı istihsal zmımmda Yük
sek Başbakanlığa talepte bulunmuş, bulunuyo
ruz. Yüksek Başbakanlık, bunu Danıştaya gön
dermiştir. Danıştay da bunu bu yönde bir ka
rar istihsal edildiği anda elbette onun icabı 
ifa edilecektir. Ama olmadığı takdirde, zaru
retine inandığımız takdirde Hükümet olarak 
bir tasarı ile bu meseleyi halletme yoluna gide
riz. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LüTFî BİLGEN (İçel) — Sayın Bakan 

içel'de felâkete uğrayan vergi mükelleflerinin 
size bir müracaatları vardı. Bu müracaat met
ni elimde, metni aynen okumuyorum. Bunların 

j içinde vergi tecili, terkinine dair bâzı istekler 
var. Bu isteklerin mübalâğalı bulunmamasını 
rica ederim. Çünkü yüzbinlerce dönüm arazi 
kayboluyor, yalnız tapusu kalıyor. 40 - 50 mil
yonluk fabrikalar tamamen çökmüş. İçel vergi 
ödeme bakımından memleketimizin verimli yer-

j lerindendir. Defterdarlık kayıtlarından bu bel-
j lidir. (A. ?. sıralarından böyle soru olur mu 
i sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen istirham edeyim, 
suali vaz'edin lütfen. 

LüTFi BİLGEN (içel) — Bu vergi mü
kelleflerinin içinde ikâmetgâhları Ankara ve 

ı İstanbul'da olanların vergi yekûnu buralara 
gelmektedir. Bu istekler üzerinden çok kısa 
t i r zaman geçti, acaba bir şev düşünüyorlar 
mı? Bu felâketzedelerin durumu çok sıkışıktır, 
hayırlı bir müjde verebilirler mi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BiLGEHAN 
(Devamla) — Efendim müsaade buyurur mu
sunuz. Tabiî, bu gibi âfetler halinde Hükü
metimiz ner zaman vatandaşın yanında olmuş
tur. Bunun gibi bir taraftan banka kredileri
nin verilmesi, ve borçların tecili gibi, vergi 
borçlarının tecili de bahis mevzuudur. Lütfe
derlerse o telgrafı bana şimdi versinler ben 
kendilerine ayrıca hemen cevap arz edeyim. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim. Sayın özlen. 
FÂEİH ÖZLEN (Konya) — Efendini be

nim sualini; bir sual, bir temenni şeklinde ola
caktır. Malûmulâliııiz yatırımlar bakanlıkla
rında mü'a^hlîitiere ödemeler gecikmektedir. 

| Bu gecikmeler hoş görülen hududu aşmış bu-
I l"r"?r-,,.a!:lır. Sene nihayeti itibariyle Dev

let borcu kalmadığına göre yani kargılığı ol
duğuna göre maliye tekniği bakımından bu 
ödemalers daha bir kolaylık sağlanması düşü
nülüyor mır?Maliye tekniği bakımından müm
kün değilse icabında gelir taksitlerinde deği
şiklik yapılarak bunu önlemeyi düşünüyorlar 
mı Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİL^SHAN 
I (Devamla) — Ş.mdi efendim değerli arkadaşı

mızın ifade ettiği bâzı sıkıntılar olmuş
tur, bunu aşık acık ifade etmek durumun
dayım. Bilindiği üzere tahsilatın masraflarla 
her zaman aym ölçüde olmaması itibariyle 
Hazine muamelelerinde bu türlü gecikmeler 
olmaktadır, ama biz umumiyetle bilhassa bü-

• yük yatırımlar yapmakta olan Dsvlet Su İş-
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leriyle, Karayollarının mütaahhitlere olan borç
ları mümkün olduğu kadar süratle ödemsk 
hususunda gayret sarf etmişizdir. Bir temen
nidir, bu temenniyi biz tetkik ederiz, filhakika 
taksitlerin değiştirilmesi bir kanun konusudur. 
Bunun üzerinde durabiliriz. 

- BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim 
tamam efendim. (Alkışlar.) Son söz sırada bu
lunan Sayın Ucuzal'm. Buyurun Saym Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Maliye Bakanlığı
nın 1969 yılı bütçesi ve Devletin gelir bütçesi 
üzerinde saatlerden beri devam eden müza
kerelerin ışığı, Saym Bakanın beyanlarından 
sonra bendeniz sadece bir vecibemi ifa edip 
kürsüden ayrılacağım. 1969 vılı bütçesini 10 
günden beri müzakere etmektesiniz. Bu bütçe
nin hazırlanmasında bütçenin komisyonda mü
zakeresi ve Yüce Meclislerde müzakereleri sı
rasında ve bütçenin kanunlaşmasından sonra 
da bütçenin icrasında emekleri geçen ve ge
çecek olan Sayın Maliye Bakanı ile birlikte 
Bakanlığın güzide elemanlarına şükran ve te
şekkürlerimi arz eder, Maliye Bakanlığı büt
çesinin de Aziz Türk Milletine hayırlı olma
sını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı 1969 yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

C — MALİYE BAKANLIĞI : 

Bölüm Lira 

(A/ l ) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.003 Personel giderleri 656 257 851 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 30 875 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 26 844 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Kurum giderleri 1 516 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 13 233 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Malana, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 357 400 000 

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

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar " 11 987 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 2 047 800 000 

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

34.000 Malî transferler 5 805 101 694 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

35.000 Sosyal transferler 607 430 500 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

36.000 Borç ödemeleri 2 225 784 622 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Maliye Bakanlığı 1969 yılı bütçesinin gö
rüşülmesi bitmiştir. 1989 yılı Bütçe Kanunu
nun 1 nci maddesine bağlı cetvellerde göste
rilen giderler görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 
Şimdi birinci maddeyi tekrar okutuyorum, 

1969 yılı bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelere 

cari harcamaları için ( A l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 11 126 047 409 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 2 916 397 043 lira ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 654 481 705 lira ki, toplam olarak 

i 25 696 976 157 lira ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunan bölümleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri» 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 381 364 782 lirası normal kaynaklardan, 
2 116 000 000 lirası da ö?el kaynaklardan 
olmak üzere 24 497 364 782 lira tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 

(B/l) •— Vergi gelirleri 
Bölüm Lira 

51.000 irat ve servet vergileri 6 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir 

52.000 Gider, Gümrük, Tekel, istih
lâk ve'dış seyahat harcama
ları ile Damga ve Emlâk 
Alım vergileri gelirleri 12 831 242 211 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 

53.000 Diğer vergi gelirleri 1 468 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 
(B/2) —• Vergi dışı normal gelirler 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hâsılatı ve Devlet payları 117 600 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 

62.000 Devlet malları gelirleri 285 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 

63.090 Çeşitli gelirler ve ceza
lar 728 822 541 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 

(B/3) — ÖZ3İ gelirler ve fonlar 
71.000 özel gelirler ve fonlar 2 116 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir 

Şimdi ikinci maddeyi tekrar okutuyorum, 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi bağlı (B) 

cetveliyle birlike oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 1 199 611 375 liralık 

farkın 600 000 000 lirası iç istikrazla 
599 611 375 lirası da kadro tasarruflarıyla kar
şılanacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 1969 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım voliyle veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzome ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak 
bir tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe 
ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza art; ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5, — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. İlk üç aylık tevziat bir
likte yapılabilir. Maliye Bakanlığı ile ilgili Ba
kanlık bu tevziatı tahsisat, liberasyon ve dö
viz durumunu ve umumi iktisadi şartları göz 
önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
dövis dorumunun ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is biyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil-
,/s iştir. 

Madde 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtla
ra dayanarak 1969 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya 
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak is
teyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonolan vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıka
rılacak Hazine bonoları toplamı (1 000 000 000) 
lirayı geçemez. 

Bu miktarı (1 500 000 000) liraya kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklarda, di
ğer ortakların hisselerini satınalmaya ve bu iş
lemler için ilgili tertiplerdeki ödenekleri ar
tırmaya veya yeniden açılacak tertiplere öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde sos i s t rpn sa 
ji.n üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ars ediyo 
rvm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak aeıhn 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabi:» na 
1969 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanım
la değişik 1 nci ye 16 , 9 . 1960 tarihli ve 79 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 
sayılı kararı gereğince tesis edilen «istikrar 
fonuna» yatırılacak paralar, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayıl1. Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğlrco 
T. O. Ziraat Bankasında açılan akaryakıt fiyat 
istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılmam. 

gereken miktarlardan 1969 ve önceki yıllarda 
vâdesinde ödenmiyenler için 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsil usulü baklandaki Kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sos istiyen sa
yın. üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ar?; ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril-
mi}tir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 
3 neti maddesine göre aylıklı kadrolara intibak
ları yapılanların (S) işaretli cetveldeki kadro-
lan mii!fsdır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin

ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Banların eldeki kadrolara ek olmaması şar
tlı*. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin (D) işaret
li cetvellerine dâhil kadroların dereceleri 7244 
sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil eden 934 
Eriyik Kanun esasları dairesinde hizalarında ya-
7: k ücret miktarlarına göre değiştirilmiş ve 250 
; İradan aşağı kadro ücretleri 250 liraya çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyk.nr'jza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlo-i'... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince :-

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
larım gösteren (Ç) cetveli, 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli , 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 
BARKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yı r. üye? Yok.. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyönler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1969 malî yılı içinde tahsil 
edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli ge
lirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 6 . 7 , 1931 tarihli vo 1838 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
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II . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nei maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından idare edilecek okul pansiyonları 
üs Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden 1969 yılı içeri
sinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli, cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok.. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sa-
yıfr Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yr>. üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye? Yok... Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı, nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin ka-
yıtlayıeı hükümler uygulanmamak üzere bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tes-
biti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören deftardarlık kontrol memurları için en 
as yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edilmiş
tir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzman
ları ile birlikte memuriyet merkezleri dışında 
tertiplenecek çalışmalara katılmaları halinde 
gündeliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesi
ne devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanununun 
37 nci maddesindeki asgari 4 lira yevmiye de 
15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen Kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya, 

(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 
liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakan
ları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Ge
nelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile res
mi davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri 
ve kadro aylık tutarı (2 000) lira olan subay ve 
devlet memurları, müsteşarlar ve elçilere Ba 
kanlar Kurulu kararına müsteniden yaptıkla
rı daimî veya geçici vazife seyahatlerinde bi
rinci sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf üze
rinden yol masrafı ödener. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik 
olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden evvel 
içlenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakan 
lar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde ,(H) işaretli cetvelde 
gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz Hükümetten bir sual sora
cağım. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 maddele
ri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) sa
yılı cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya çı
karılıyor. Bunun sebebi nedir?. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 

MÂLİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Efendim daha evvel 
Harcırah Kanununda 475 lira deniyordu. Harcı
rah Kanunundaki rakam 950 olunca bu da 950 
olmuş. 

FERİD MELEN (Van) — Dışa gidenlerin 
harcırahını, yevmiyelerini artırıyoruz öyle mi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yıp. üye? Yok... Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1969 
bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet 
velde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 
gereğince alınacak motorlu taşıtların alım de-
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ğerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5.1.1S6İ 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince kurumların satmalacaklan taş iti a 
ıın âzami satınalma bedelleri, bağlı (T) işara ir. 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi 
ye-ile-'... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağb. (R) işaretli cet. 
velde gösterilmiştir. 

Bu madde ile ilgili takrirler var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Baskanhğına 
Bütçe kanuni1, tasarısına bağı i (E) işaretli 

cetvelin 9 ncu sayfası kesin tazminatlar kıs
mında, kasa tazminatı faslının ikinci paragra
fının «Aybkh memurlarına» ibaresinden sonra 
«Ve icra saymanlarına» ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet katılı
yor mu efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BiLGEH ALİ' 
(Balıkesir Milletvekili) — uygun mütalâa edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

MESUT EEEZ (Kütahya Milletvekili) — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine bağlı 

(E) formülünün kasa tazminatları ile ilgili kıs
mının aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara ' 
Yiğit Köker 

«395 sayılı Kanunun üçüncü maddesi gere
ğince kıymet muhafızı olarak Maliye Bakanlı
ğının merkez ve iller kuruluşundaki memur ve 
hizmetliler ile atanmaları Maliye Bakanlığınca 
yapılan katma bütçeli idareler, kurumlar,, bina 
ye arazi vergileri muvazzaf itiraz komisyon-

I lan ve mütedavil sermayelerin sayman, vez
nedar ve yardımcılarına memur ve hizmetlileri
ne 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tu
tarları üzerinden hesaplanmak suretiyle ödenir.» 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Bendeniz Sayın Kö
ker'in vaki temennilerine vermiş okluğum ce
vaplan ars ettim. 4910 ve 395 sayılı kanunlara 
aykırıdır. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Sayın Ko
misyon?,. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Ka
nıma aykırı bir hale komisyonun da katılması 
mevzubalıs değil efendim. 

BAŞKAN — Kanuna aykırı olduğu cihetle 
Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 

Kanuna aykırı olduğuna göre oya vazetme
memiz icabeder. 

öbür takriri okutuyorum : 

Sayın Senato Başkanlığına 

1969 malî yılı Bütçe kanun tasarısına bağlı 
cetvellerden (R) 13 ncü sayfadaki 13.330 ncu 
îava^ gereçleri ve savaş stokları alımları ve 
giderleri maddesine ait (R) cetveline 8 nokı fık
ra olarak eklenmiş olan 237 sayılı Kanuna gö
re kullanılan taşıtlar, savaş gereci sayılmaz 
ve bu tertipden alınmaz şeklindeki açıklama
ma meünden çıkarılmasına müsaadelerinizi arz 
ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

'.Balıkesir Milletvekili) — 237 sayılı Kanuna 
rykm olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kanuna ay kın... Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MESUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu önerge şu şekilde yazılırsa komis
yonumu;'! bana katılacaktır. «1989 malî yılı Büt-
r;r) kanunu tasarısına bağlı cetvellerden (R) 
1.3 ncü sayfadaki 13.330 ncu savaş gereçleri 
T} sava" stoklan alımları ve giderleri madde-si-

e ait (R) cetveline (8) numaralı fıkra olarak 
eklenilmiş olan 237 sayılı Kanuna göre kulia-
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mlar» binek ve makam otoları, savaş gereci sa
yılmaz ve bu tertip den alınmaz» seklinde olan 
ibarenin «237 sayılı Kanuna göre kullanılan bi
nek ve makam otoları savaş gereci sayılmaz 
ve bu tertipten ödenmez» olarak düzeltilir
se katılırız. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilirse Hükü 
met katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Bunda bir mahzur 
yok. 

BAŞKAN — Mahzur yok... Önerge sahibi siz 
do bu şekilde olmasını tekabbül ediyor musu
nuz? 

AKİF TEKİN (Antalya) — Evet tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde önergenin Sayın Büt
çe ve Plân Karma Komisyonu Başkanı Erez 
tarafından okunan şekliyle önergeyi, oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi kabul edilen önergelerin 
meydana getirdiği değişik şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 17. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin, yetmemesi halinde :-

a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun doksanüçün-
cü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1969 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylık v*e ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Kanunla tesbit edilen kadro
ya müstenit aylık ve ücret tertipleri ile bunlarla 
ilgili tazminat, ödenek ve emekli keseneği ter
tiplerinden maddelerarası aktarma ancak kendi 
aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden başka 
maddelere ödenek aktarılamaz. Bu madde hük
mü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 19. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında ken
di hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden ge
rekli miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gelir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile 
ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı. yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 20. — 1969 malî yılı içinde, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna gi
ren ham petrolün Millî Savunma veya Jandar
ma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı 
memleketlerden ithali ve yabancı memleket
lerden ithal edilen veya yerli ham petrodsn 
istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 27.10 pozisyonuna giren akar yakıt ve 
madeni yağların Millî Savunma ve Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti as
keriyeye teslimi Gümrük Vergisi, belediye 
hissesi, Damga Vergisi, Pahtım Resmi, ithal
de ve dâhilde alman istihsal vergileri ve Hazi
neye, Katma bütçeli idarelere ve özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare 
ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden müstes
nadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Ge
nel Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal 
olunan ham petrolden elde edilen ürünlerin 
ciheti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yu
karıdaki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sös istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Yabancı devletler veya Mil
letlerarası kurumlarla yapılmış vsya yapıla
cak anlaşma hükümlerine göre Hükümetimizle 
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bu Devlet veya kurumlar tarafından müşte
reken sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz 
anlaşmalarının hâsıl ettiği Türk Lirası kar
şılıklarından ayrılarak anlaşmalarda belirtilen 
hesaplara yatırılmak üzere bütçeye gelir, 
ödenek ve gider kaydına ve bu şekilde hesap
lara yatırılan meblâğı, anlaşmalara göre ilgili 
devlet veya kurumlarla Maliye Bakanlığı ara
sında varılacak mutabakat esasları dairesinde 
sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Yabancı Devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1969 malî 
yılında elde edilecek imkânların Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini 
bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili 
idareler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1968 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri 
hakkında da yukarıda yazılı esas dâhilinde 
işlem yapılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan 
özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanma
yan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye 
Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Maliye Bakanlığı, yukardaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve 
istikraz suretiyle sağlanan imkânları kamu ik
tisadi teşebbüsleri yatırımlarının finansmanın
da kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörle
rinde gelişmeyi artırmak maksadivle kamu 
kurumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi 
açmaları için ikraz etmeye veya bunlar nez-
dinde belli gayeleri olan fonlar kurmaya yet
kilidir. 

1968 ve claha önceki yıllarda da aynı 
maksat için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar 

hakkında da bu madde hükmü dâhilinde işlem 
yapılabilir. 

Türk Parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak Dev
let borçlarına karşılık harcanmış meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Yabancı Devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince 
temin edilerek genel ve katma bütçeli ida
reler bütçelerinde yer alan proje kredisi kar
şılıklarından daha fazla kredi kullanma im
kânı hâsıl olduğu takdirde fazla kredi im
kânları ilgili idare bütçesinin (B) cetveline 
gelir ve gider bütçesinin ilgili maddesine öde
nek kaydetmeye ve madde altındaki açıkla
manın bu miktarlara göre değiştirilmesine Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet Yatırım Bankası nez-
dinde içfinansman fonu tahsilatının iktisadi 
Devlet Teşekülleri yatırımlarına tahsis edile
cek miktar dışında kalan kısmını, bütçeye ge
lir ve iktisadi Devlet Teşeküllerinin tesbit edi
lecek ihtiyaçları için ödenecek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçe
sine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her 
yıl Orman Genel Müdürülğü Bütçesine konula
cak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli 
ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) 
fıkrası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 
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ç) .15 . 5 . 1957 tarihli ve 6961 sayılı Zi
raat Odaalrı ve Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hük
mü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli vs 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 

g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
hükmü; 

h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanımnnım 76 ncı maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1969 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygu
lanır. 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak 
ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümleri, 

j) Belediyeler ve belediyelere bağlı mües
sese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki 691 sa
yılı Kanunun, bu kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kuruluşlara (iller Bankası hariç) tahakkuk 
etmiş ve edecek taksit ödemelerine ait hükmü, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sa
yılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1969 malî yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
27 nci maddenin çıkartılmasını saygı ile arz 

ederim. 
istanbul 

Rifat Öztürkçine 

Çıkartılması istenen 27 nci madde: 27.2.1959 
tarihli ve 7236 sayılı Kanunun emekli kesene-
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i ği ve karşılıkları hakkındaki muvakkat 2 nci 
i maddesi hükmü 1969 malî yılında tatbik olu

nur. 
BAŞKAN — Yani maddeyi olduğu gibi çı

karmak mı istiyorsunuz? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — İza

hat vereyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

I Başkan, muhterem arkadaşlarım, gerek Yüce 
Mecliste gerekse Yüce Senatoda emekli kesene
ğine aidolan hükümde bir değişiklik olmamış
tır. Yani şahısların iştirakçilerin % 6 kesene
ği % 8, müesseselerinki % 6 dan 14 e olan hük
münde hiçbir değişiklik olmadığına göre Mil
let Meclisinde yapılacak müzakereler bu hük
mün dışında olan Cumhuriyet Senatosunun yap
mış olduğu değiştirgelere aidolduğuna göre, bu 
hüküm burada bir evvelki kabul ettiğimiz ka
nuna nazaran tamamen zıt bir durum arz et
mektedir. ileride tatbikatta veyahut da Resmî 
•Gazetenin birini evvel, birini sonra yazması gi
bi hallerde tereddüdolacağından bu maddenin 
çıkartılması uygun olacaktır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşımın ifade ettiği husus şimdilik 
varit değildir. Kaldı ki Yüce Senatonun ka-
bul ettiği değişiklikler komisyonda müzakere 
edildi. Yeniden bastırılıp dağıtılmadığı müd
detçe buraya hüküm koymaya imkân yoktur. 
Lütfetsinler bunu bu haliyle muhafaza edelim. 
Bu kanun kabul edildikten sonra gerekli deği
şikliği Mecliste yapalım. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

KARMA BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI MESUT EREZ (Kütahya Milletvekili) 

J — Katılmıyoruz. 
R+FAT' ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — O za

man önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — İkisini de geri alıyorsunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öner

gelerin ikisini de geri alıyorum. 
BAŞKAN — önergelerini geri alıyorlar. 

27 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
eliyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 28. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sa
hasında hukukî mesuliyete dair sözleşme) nin 
7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli öde
neği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir terti
be kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını tes
bit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Adalet Bakanlığı merkez ve il
ler, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlü
ğü taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük
ler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı
na, Yargıtaya, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
Adlî Tıp Meclisine ait evrak ve vesaikin imha
sı 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönet
melikler esaslar^ dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo 
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 30. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım 
bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlık ve daire
lere ait (Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri) 
bölümünden kendi bütçelerindeki (Kamulaştır
ma ve sa.tuıalmalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 31. — 1715 sayılı T. C. Merkez Ban
kası Kanununun 24 . 2 . 1961 tarihli 260 saylı 
ve 21 . 4 . 1965 tarihli 583 sayılı kanunlarla 
muaiddel 34 ncü maddesine göre Bankanın Hazi
neye kısa vadeli olarak açacağı avans hesabının 
nisbeti 1969 malî yılında genel bütçede ödenek
leri toplamının % 12 sini geçmemek üzere uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Sermayeleri tesbit edilen limi
te ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunla
rında bir hüküm bulunmıyan genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin ssrmaye fazlası gelirlerini genel bütçeye 
irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 33. — Nominal sermayelerini tamam
lamış olan iktisadi Devlet Teşekküllerinitı Ha
zineye intikal edecek kârları ile Hükümet ka
rar! arı veya kanun gereğince Hazinece ödenme
si gereken zararları, teşekküllerin Müdürler 
Kurulu veya idare meclislerince kabul edilen 
Mlâncolarmdaki kâr veya zarar esas alınmak 
suretiyle tahsile veya ödemeye ve böylece Ha
zineye ödenecek kârları, yılı içinde bütçeye 
gelir ve finanasman programları gereMirdiği 
takdirde, ödenek ve ikraz edilmek üzere, gider 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 34. — 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için madde
de öngörülen % 40 lık limit 1969 bütçe yılında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe 
Kanununda yer alması öngörülen «Kat sayı» 
Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel 
Bütçe Kanununa ek bir kanunla tesbit edilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 36. — Genel Kadro Kanunu yürür
lüğe girinceye kadar, 657 sa.yılı Kanunun 237 
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nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sındaki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başın
dan itibaren yürürlüğe girer.) hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 
1969 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine 
dair olan 5049 ve doğum yardımı ödenmesine 
dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulan
masına 1969 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 38. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girince
ye kadar, 1969 malî yılı içinde, 1108 sayılı 
Maaş Kanununun muaddel 13 ncü maddesinde 
yazılı senelik 15 günlük mezuniyet müddeti 
hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün ve 
fazla olanlar için de bir ay olarak uygulanır. 
Yine bu maddede yazılı 2 aylık sıhhi izin süresi 
zarfında bunlardan resmî tabipler tarafından 
gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta 
tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi 
edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları ku
rumlarınca karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 39. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari me
murlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun hüküm
lerine göre uygulanması gereken ödeme misille
rini, görevlerinin 'hususiyeti göz önünde tutul
mak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 40. — Millî Savunma Bakanlığına mu-
hassas lojmanların bakım, onarım, idame ve mu
hafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli ve 
190 sayılı Kanun, Jandarma G-enel Komutanlığı 
teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 41. — Katma bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen 
kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca 
ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar 
ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, (Pet - Kim) Petro - Kimya Anonim 
Şirketi, Petrol Ofisi, Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı, Ankara Çimento Sanayii Anonim Şir
keti, yıllık programlarla öngörülen yatırımları
nın finansmanı için Devlet Yatırım Bankasının 
yatırım ve işletme kredilerinden faydalandırıla-
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 43. — iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin Hazineye, Devlet Yatırım Bankasına 1969 
yılından önce vâdesi gelen veya 1969 malî yılı 
içinde vâdesi gelecek olan borçlarından teşek
küllerin kendi kaynaklariyle ödemeyip borçlu 
kaldıkları miktarlar Maliye Bakanlığınca tes
bit edilir. Teşekküllerin Bütçedeki ödenekleri
nin bu miktarları tekabül eden kısımları ken
dilerine nakten ödenmez. Hesaben ödemeye 
veya alacaklı Devlet Yatırım Bankasına tediye
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — Maliye Bakanlığı Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbir
liği Teşkilâtı neadinde kamu teşebbüsleri adı
na tekevvün eden borçlar ve alacaklar ile bu 
teşebbüslerin birbirlerine olan borç ve alacakla
rını, bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek 
suretiyle mahsubettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessseleri ve 
iştirakler hakkındaki Kanunun geçici 8 nci 
maddesindeki üç yıllık süre, 28 . 2 . 1970 tari
hine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maiddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — Genel Kadro Kanunu çıkınca
ya kaidar Cumhuriyet Senatosu Bütçesmide öde
neği bulunmıyan ve Millet Meclisi Bütçesinin 
müşterek bölüm ve maddelerindeki harcamalar
da âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlı
ğına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna 
ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanları
nın aralarında mutabılk kalmaları suretiyle ka
rar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerini 
tây*in ve tesbitin.de bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra Millet Meclisi Bütçesindeki öde
neklerden lüzumlu miktarlar Müşterek Başkan
lık Divanı karan ile Cumhuriyet Senatosu Büt
çesinin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 47. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları Sanayi Bakanlığı Bütçesin
deki tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sa
nayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan 
iki Bakanlık arasında varılacak anlaşma, ile tes-
bit edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

iki Bakanlık arasında varılacak anlaşjmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ajoılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 48. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi çı
kıncaya kadar 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan dai
relerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden ve 
müşterek tertiplerin, ilgili Bakanlıklar ile va
rılacak anlaşma ile Köy işleri Bakanlığına ayrı
lacak paylardan yapılacak harcamalarda ita 
âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili Ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy 
işleri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy 
İşleri Bakanının emrine intikal eder. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesindeki köy elektrifi-
kpsyonu için Eti banka yardım ödeneğinin âmi
ri itası Köy İşleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Bütçesinin (A/2) işaretli yatırım harcamaları 
cetvelinin etüt ve proje giderleri bölümünün 
21.111 nci «Etüt ve proje giderleri» maddesin
deki ödenekten bir kısmının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması 
maksa&iyle genel ve katma bütçeli dairelerin 
ilgili tertibine aktarılmasına ve bununla ilgili 
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla 
diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetle
rin bedellerini peşin cdiyebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 50. — 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak, Başbakanlığa bağlanmış bulunan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dâhil kadro
lardan bu Bakanlık ile Başbakanlık arasında va
rılacak anlaşma ile tesbit edilecek olanlar, Baş
bakanlık emrine tahsis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 51. — Genel ve Katma Bütçeli dai
relere dış kaynaklardan ve ayrıca Uluslararası 
Anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi voliyle 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle 
ilgili her türlü Gümrük Vergi ve resimlerinin 
ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinden yeni
den açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

.BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52 nci madde yerine geçmek üzere takrirler 
vardır okutuyorum: 

Sayın Senato Başkanlığına 

1969 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına aşa-
ğıidaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

«Millî Savunma Bakanlığı tarafından Jan
darma Genel Komutanlığına veya Jandarma Ge
nel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakanlı
ğı için cari malî yıl içinde ifa edilen mütefer
rik 'hizmetlerin bedellerini karşılamak maksa
diyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeleri ara
sında varılacak mutabakat üzerine, karşılıklı 
olarak aktarma yapmaya Maliye Baknı yetki
lidir.» 

Antalya 
Akif Tekin 

Yüksek Başkanlığa 

222 sayılı ilköğretim Kanunundaki, ilkokul 
yapım işlerinin kanundaki hükümlerine göre j 

yapımı tamamen Bayındırlık Bakanlığına ve
rildiğine ve yapım ödeneğinin de Bayındırlık 
Bakanlığının bütçesine aktarılmış bulunduğu
na g'öre, eskiden olduğu gibi, mahalli katkı
nın sağlanması maksadiyle eskiden Millî Eği
tim Bakanlığına tanınmış olan yetkiyi aynen 
vermek üzere Bütçe Kanununa aşağıdaki mad
denin eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Madde : «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 77 nci madesi gereğince, bütçeye 
konulan ödeneklerin tesbit olunacak progra
ma göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya, veya il özel idare
lerine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkili
dir.» 

Sakarya Kars 
Osman Salihoğlu Ziya Ayrım 

Eskişehir A. Karahisar 
Ömer Ucuzal K. Karaağaçlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet yapılarının tek bir idarede toplan
ması prensibine göre 1969 malî yılı program 
uygulanmasına dair, 6/10999 sayılı Kararna
mede de denildiği üzere, bâzı devlet kurum ve 
Kamu İktisadi Kuruluşları bina ve diğer ya
pılarını Bayındırlık Bakanlığına yaptıracağın
dan, gerektiğinde kendi bütçelerindeki yapım 
ödeneklerini, Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
aktarmalarını temin için Bütçe Kanununa aşa
ğıdaki yazılı maddenin ilâvesini takriren say
gılarımla arz ederiz. 

Madde : «Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüsel kişileri, dernekler ve diğer kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan yaptırı
lacak bilûmum yapı demiryolu, liman, hava 
meydanı ve akar yakıt tesisleri gibi tesisler 
ile, bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin 
yaptırılması maksadiyle Bayındırlık Bakanlı
ğı adına yatırılacak paralar, (B) işaretli cet
velde açılacak özel maddeye gelir, diğer ta
raftan Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin (A/2) 
işaretli yatırım harcamaları cetvelinde açıla
cak özel maddelere Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf 

j edilmiyen kısmı ertesi yıla birinci fıkra esas-
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lan dâhilinde devren gelir ve ödenek kaydolu
nur.» 

Sakarya Kars 
Osman Salihoğlu Ziya Ayrım 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN -— Bu takrirleri Hükümet gördü 
"^ü efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Biz görmedik, yal
nız birinciye değil, 2 ve 3 noü takrirlere katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Şu halde tek tek okutup, oy-
lıyayım efendim. 

(Antalya Üyesi Akif Tekini'n önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• Buna katılıyor musunuz efen
dim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI MESUT EREZ (Kütahya Milletve
kili) — Sayın Başkan, iki daire arasında zaten 
mal ve hizmet mübadelesi, personel mübadelesi 
yapılıyor yıl içinde. Ve bu suretle ödeneklerin 
bir dairenin bütçesinden diğerine aktarılması 
için de yıl içerisinde çeşitli aktarma kanunları 
gönderilmekte ve Meclislerde kabul edilmekte
dir. Şimdi bu yetki Maliye Bakanı ve Millî 
Savunma Bakanına bırakılıyor. Bir kolaylık 
sağlıyacağı cihetle Komisyon da katılmakta
dır efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Takrire Hü
kümet ve Komisyon katılmaktadır. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilen takrir bütçe kanunumuzda 
yeni bir 52 nci madde olmuştur. Yeni 52 nci 
maddeyi okuyoruz. 

Madde 52. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin bedellerini kar
şılamak maksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm 
ve maddeleri arasında, varılacak mutabakat 
üzerine, karşılıklı olarak aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 52 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okuyoruz. 
(Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet? Katılıyor.. Komis
yon?.. Katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kabul edilen takririn 53 ncü madde ola
rak tasarıya eklenmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni 53 ncü maddeyi okuyoruz. 
Madde 53. — Devlet kurum ve müessesele

riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yaptırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, 
hava meydanı ve akar yakıt tesisleri ile bunla
rın tesisat, proje ve benzeri işlerinin yaptırıl
ması maksadiyle Bayındırlık Bakanlığı adına 
yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açıla
cak özel maddeye gelir, diğer taraftan Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin (A/2) işaretli (Ya
tırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sa.rf edilemiyen 
kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Yeni 53 ncü maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü önergeyi tekrar okutuyorum; 

(Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet .. Katılıyor. Komis
yon?.. Katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kabul edilen takririn 54 ncü madde ola
rak tasarıya eklenmesini oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler,.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir 

Yine 54 ncü maddeyi okutuyorum 
Madde 54. — 222 sayılı ilköğretim ve eği

tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödeneklerin, tespit olunacak prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarele-
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rine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN Yeni 54 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ©diyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edihniştir. 

Madde 55. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, yetki maddesi oylanmadan önce; 
küçük bir maddi hata vardır. Tashihini arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Efendim kanun tasarısının Yüce Meclise şev
kinde Hükümet içinde Köy işleri Bakanı Sayın 
Sabit Osman Avcının imzası vardır. Halbuki 

9 Kasım 1968 tarihinde Köy işleri Bakanı ola
rak Sayın Turgut Toker Beyefendi yer almak
ta idi. Onun için bu maddi hatanın tashihini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Doğrudur. Bu Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı yerine Turgut Toker. 
Teşekkür ederim Sayın Ağanoğlu. 

MADDE 56. — Bu kanunun, 
a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları, 

b) Sayıştayla ilgili hükümlerini Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hükümlerin Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bir takrir var okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu top
lantılarına 13 Şubat 1969 Perşembe gününe ka
dar ara verilmesine dair Adalet ve C. H. P. si 
ile Millî Birlik grupları Başkanlarının müşterek 
imzalı önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

10 gündür aralıksız devam eden bütçe görüş
melerinden sonra gündeme girecek konuların 
incelenlmesine imkân sağlamak maksadiyle önü
müzdeki normal toplantı günü olan Salı günü 
ara verilerek 13 Şubat 1969 Perşembe saat 15,00 

te toplanılmasını arz ve teklif ederiz. 
Adalet Partisi Grupu C. H. P. Grup 

Başkanı Başkanvekili 
Şeref Kayalar H. Oğuz Bekata 

Milli Birlik Grupu Başkanı 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müzakeratın bundan sonrasını Sayın Cum
huriyet Senatosu Başkanı idare edecektir efen
dim. 

(Başkanlık Makamına Başkan, ibrahim Şev
ki Atasagun geldi..) 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

t. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı: 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, maddeler üze-

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı-
lar 28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutana
ğı sonundadır. 

rindeki görüşmeler bitmiştir. Şimdi tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. 

Yüksek müsaadenizle bir şeyi hatırlatayım. 
Biliyorsunuz ki, içtüzüğümüzün 74 ncü mad
desi sarih bir hüküm taşımaktadır. Tümü üze
rinde umumiyetle biri lehte, biri aleyhte olmak 
üzere İM sayın senatöre söz vermemiz lâzım. 
Ancak, müzakere ettiğimiz konu bir Bütçe ka
nun tasarısıdır. Bu sebeple 1962 yılından beri 
bugüne kadar bütçe kanun tasarılarında, bu sa-
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rıh hükme rağmen, grup sözcülerine imkân bı
rakılmış; onlar kendi siyasi partilerinin veya 
gruplarının düşüncelerini ve verecekleri oyla
rın renklerini tebarüz ettirebilmek için onlara 
bu imkân verilmiş. Binaenaleyh, biz de kendi
mizi o tatbikatın içinde görüyoruz. Bu sebeple 
sayın arkadaşlarıma söz vereceğim. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ve Hükümet mensupları, 1969 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı üzerinde C. H. P. Grupu 
adına kapanış konuşmasını arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Değerli senatörler; ge
çen yıllara ait bütçe kanunu tasarıları üzerin
de görüş ve düşüncelerimizi belirtmek maksa-
diyle yüksek huzurunuza geldiğimiz zaman 
fcakibettiğimiz usul ve esası bu yıl da uygula
makta devam edeceğiz. 

Bütçe müzakerelerini, tüm Devlet ve Hükü
met işlerinin ciddî kontrol ve murakabesi ile 
iktidarda bulunanların icraat ve faaliyetlerini 
genel bir siyasal eleştiriye imkân vermeleri ba
kımından müstesna bir fırsat sayıyoruz. 

iktidarda bulunanların, halktan aldıkları 
milyarlar değerinde maddi varlıkları ve ulus 
adına kullandıkları icra yetkisini, halkın yücel
mesi, insanlık onuruna yaraşır bir yaşama dü
zeyine erişmesi ve toplumun ekonomik bağım
sızlığı ve geri kalmışlıktan kurtulması yolunda 
kullanıp kullanmadıklarını tesbite çalışacağız. 

Özellikle iktidarda bulunanların, temel gö
rüş ve davranışlarını yansıtan, kalkınma ve ge
lişme aracı olarak uyguladığı politikaların yan
lışlığı, çarpıklığı ve olumsuzluğunu tarihî tec
rübe ve ulusal gerçekler mihengine vurmak su
retiyle ispatlamaya çalışacağız. 

Bu ülkede yaşıyan ulusumuzun büyük ço
ğunluğunun içinde çırpındığı yoksulluk, çare
sizlik ve geri kalmışlık çemberini kıramaması-
nın gerçek sebep ve âmillerini araştıracağız. 

Hâsılı, Türk toplumunu gelişmek ve ilerle
mekten alıkoyan, devrimci bütün atılımları bo
ğan, ülke gerçeklerinin ve ihtiyaçlarının zorun
lu kıldığı kalkınma ve gelişme yöntemlerine ka
vuşmasını önliyen ve ekonomiyi ters yönlere 
saptıran, çıkmazlara sokan, bozuk düzeni ve bu 
düzende egemen, iç ve dış ekonomik ve sosyal 
kuvvet mihraklarını göstermeye çalışacağız. 

Değerli senatörler, 
Konuyu işlemeye başlamadan evvel önemle 

belirtmek isteriz ki; müzakeresini yaptığımız 
Bütçe kanunu tasarısının : 

— Büyük ölçüde ve 4 milyar civarında açık 
veran bir bütçe oluşu, 

— Cari harcamaları yüksek tutan masrafçı 
"bir sisteme bağlı oluşu, 

— Yatırım harcamalarını düşük tutması, 
— Gelir - gider tahminlerinde gerçekçi ol

mayışı, 
— Fiyat artışlarını önlemekten ve ekonomik 

istikrarı sağlamak gücünden yoksun oluşu, 
— Dış ticaret dengesinin ülkemiz aleyhine 

işleyişine çare getirememesi; 
— Plân ve programlarla tam bir uyum ha

linde bulunmaması, 
— Bölgelerarası denge sağlamaktan uzak 

oluşu ve daha birçok illetlerle malûl olması 
keyfiyeti, bugüne kadar çeşitli gruplara men
sup sözcüler tarafından bütün açıklığı ile orta
ya konuldu ve bütçenin denk, samimî ve ger
çekçi olmadığı ispat olunldu. 

Ne var ki, 40 gündür devam eden müzake
relerde söylenenler, çok kıymetli fikrî bir Ha
zine teşkil etmekle beraber, sarf edilen mesai, 
bütçenin bu olumsuz nitelikleri nereden kazan
dığını, bütçeye bu karakteri veren sosyal ve eko
nomik nedenleri ve etkenleri üzerinde yeteri 
kadar ve gereği icabı durulmadı ve bâzı eksik
likler meydana geldi. 

Değerli senatörler, 
Şimdi biz; gücümüz yeterince, bu eksikliğin 

hiç değilse bir kısmını gidermeye çalışacağız. 
Şüphe yok ki; Bütçe kanunu tasarıları, ül

kenin toplum yapısını, sosyal ve ekonomik dü
zenini büyük ölçüde yansıtan bir araç, bir ay
nadır. 

— Şayet toplum; her alanda büyük ve de
rin dengesizlikleri bünyesinde taşıyan bir dü
zene sahipse, 

— Şayet toplum; geleneksel yapı içinde ege
men güçlerin yararına işliyen bir düzene bağlı 
ise, 

— Şayet toplum; kaynakların büyük kısmı
nı alan ve israf eden küçük zümrelerin çıkar
larının sürmesine müsait bir yapı içinde ise, 

— Şayet toplum; dışa bağlılığı şiddetle ar
tan bir ekonomik düzene kaymakta ise ve şa
yet, 
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— iktidarda bulunanlar, geleneksel toplum 
yapısını, bugünkü bozuk düzeni olduğu gibi mu
hafaza etmek isteyenlerden yana ise ve bu dü
zeni Anayasal düzenle değiştirmeyi kabul etmi
yorsa, 

Bütçe, denk olsa da bir, olmasa da birdir. O 
mânadaki bozuk bir düzeni sürdüren iktidarın 
bütçesi ancak toplum yapısındaki dengesizliği 
ve kendi tercihini yansıtır. 

Bu bozuk düzen devam ettiği müddetçe mü
cerret denklik veya denksizlik, toplumun kade
rini değiştirmek, Türk insanını kurtarmak ve 
kalkındırmak bakımından büyük anlam taşı
maz. 

Toplumun kaderini değiştirmek ve Türk 
ulusunu yüceltmek, topyekûn toplumsal kalkın
mayı gerçekleştirmek ancak: «Düzen değişikli
ği» ni başarmakla mümkündür. 

Köklü bir düzen değişikliği yapılmadan, es
ki toplumsal yapı kırılmadan, gerçek bir sana
yileşme sürecine girüemiyecek, binnetice kal
kınma mümkün olamıyacaktır. 

Bundan dolayıdır M, kalkınmayı imkânsız 
kılan bugünkü bozuk düzen içinde, gelir - gi
der, yatırım, tasarruf, kredi gibi kuru kuruya 
para harcama tekniği olan bütçenin denk ya da 
açık oluşu, birinci derecede önemi haiz değil
dir. 

Düzen değiştirmeye yönelmiyen, kalkınmaya 
ve kalkınmayla eş anlamda olduğu bugün her
kes tarafından kabul edilen gerçek sanayileş
meye elverişli bulunmıyan politikalar yoluna 
sarf edilecek bir bütçenin, fasıl madde ve ka
lemlerini tekrar incelemekte fayda mülâhaza 
etmiyoruz. 

Bu itibarla, kalkınmada ve kalkınma ile eş 
anlama gelen ek sanayileşmede tutulan yanlış 
yolu ve bu yolun tarihî köklerini, oluşumunu, 
bu yolu izlemeye zorlıyan iç ve dış sosyo - eko
nomik etkenleri ve siyasal olguları tanımlama
ya çalışacağız. 

Bunu yaparken, bir yandan ülkemizin ekono
mik ve sosyal gelişme sürecini, yabancı ekono
mik güçlerin nasıl, ne ölçüde ve ne istikamette 
etkilediği ve şartlandırdığını, genel çizgileriyle 
belirtmeyi deneyeceğiz. 

Öte yandan, yan feodal ve yarı merkantil 
çevrelerin egemenliği altında süregelen gelenek

sel toplum düzeninin, izlenmekte olan ekonomik 
kalkınma modelinin kabulünde oynadığı rolü 
açıklığa kavuşturacağız. 

Sayın senatörler, 
Şimdi sırası ile bu iki anaetkeni, sanayileşme 

ve kalkınma biçimini belirleyici 2 anaâmili kısa
ca izaha müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Ülkemizin hâlâ az gelişmiş bir ülke niteliğini 
muhafaza etmesi, hızlı ve dengeli bir gelişme ve 
sanayileşme süreci içine girememesinde ve ters 
yönde bir sanayileşme çıkmazına sokulmasında 
evrensel sosyo - ekonomik güçlerin, diğer bir de
yimle «çok milletli, çok kudretli» büyük ekono
mik mihrakların, ekonomimizi içten kavrama 
ve kendilerine bağlı kılma yolunda sarf ettikleri 
sistemli ve plânlı çabalarının çok etkili olduğu, 
inkâr götürmez bir gerçektir. 

Bu olgunun, dış ekonomik güçlerin, ekono
mimizi kendine bağlı kılma faaliyetlerinin baş
ladığı tarih; genel olarak 1950 lere Taslamakta
dır. 

O vakte kadar, ülkenin tarihî tekâmül seyri, 
iktisadi ve içtimai zaruretleri nazara alınarak 
oluşturulan ve uygulanan halkçı, devrimci, dev
letçi ve milliyetçi kalkınma yöntemleri, büyük 
ve bağımsız sanayi devrimi stratejisi bir çırpıda 
kenara itilmiş ve çok milletli, çok kudretli fi-
nans - kapital mihrakleri ile içerdeki merkantil 
çevrelerin birlikte yürüttükleri baskı sonunda 
«kayıtsız serbest ticaret ve tam serbest teşeb
büs» esasına dayalı, yabancı ekonomik güçlerin 
hûlûl ve nüfuzuna açık bir sürüklenme ve uydu
luk politikası takibine başlanmıştır. 

Oysa Türkiye, 1950 lerden sonraki dönemde 
kendi olanakları ile temel sanayileri kurmaya, 
tam bağımsız bir kalkınma politikasını başarı 
ile geliştirmeye ve yürütmeye gücü yeten çok 
müsait bir durumda bulunmuyordu. 

Çünkü, Türkiye, İkinci Dünya Savaşının güç 
ve ağır şartlarına rağmen, bütün dış borçlarını 
ödemiş, çok önemli miktarda döviz ve altın sto
ku sağlamış bulunmakta idi. 

Daha 1947 lerde; bu güce dayanarak ülke 
ihtiyacı olan ağır sanayi projelerini, büyük kim
ya endüstrisi tesislerini, madencilik ve demir -
çelik sanayii işletmelerini, bakır kombinası ve 

.makina yapacak makinalar kompleksini plân
lamış bulunuyordu. 

Yine aynı tarihlerde çok radikal bir toprak 
reformunu ve ağır sanayiden beslenmek suretiy-
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le yürütülecek tarımın modernleşmesi politika
sını cesaretle ele almış bulunuyordu. 

Ne var ki; savaş yıllarında görülmemiş ölçü
de kâr ve kazanca gark olan merkantil zümre
lerin zenginliklerini borçlu bulundukları, insaf
sız sömürü ile bunalttıkları halk kütlelerinin, 
bezginlik ve kırgınlıklarından ustaca yararlan
mak suretiyle, Devleti ekonomi alanından tama-
miyle uzaklaştıracak, hudutsuz, serbest ticaret 
ve katıksız serbest teşebbüs temeline dayalı bir 
ekonomik ve siyasal ortam yaratmak uğrunda 
giriştikleri yoğun çabalar; «çok milletli ve çok 
kudretli» büyük firmaların dünya ülkeleri üze
rinde kurmak istedikleri egemenlik arzusu ile 
birleşince; ülkemizde tasarlanan ağır sanayim 
kurulması, tarımın modernleşmesini hedef tutan 
plânlı ve bağımsız kalkınma çalışmaları, yerini 
serbest ticaret, özel teşebbüs, yabancı sermaye 
ve dış ekonomilerle işjbirliği ile yönetilen yeni 
ve âkibeti daha o zamandan belli politikalar her-
cümercine terk etmek zorunda kaldı. 

îç ve dış bütün egemen güçler ve iktidarda 
bulunanlar aynı noktada birleşiyorlar ve Türki
ye için şöyle bir ekonomi politikası çiziyorlardı: 

Türkiye bir tarım ülkesidir ve öyle kalmalı
dır. 

Harbden bitik çıkan Avrupa'nın tarımsal 
ürünlere, gıda ve hammaddelere ihtiyacı vardır. 

Türkiye bütün kaynaklarını tarım alanına 
tahsis etmelidir, bu suretle Avrupa'nın yiyecek 
ve hammadde deposu haline gelecektir. Buna 
mukabil muhtacolduğu sanayi mamullerini çok 
milletli, çok kudretli büyük firmalardan ve ge
lişmiş ülkelerden alacaktır. 

Devlet, ekonomi alanından büyük ölçüde eli
ni çekecek ve yalnız sağlık, eğitim ve bayındır
lık işleri gibi alanlarda faaliyette bulunacaktır. 

Sırası gelmişken ifade etmek isterim. Sırası 
gelmişken ifade etmek isterim. îkinci Beş Yıllık 
Plân dahi bu görüşü benimsemiştir. İkinci Beş 
Yıllık Plâna göre, Devlet özellikle genel geliş
meyi hızlandıran altyapı yatırımlarını geliştire
cek, toplumun refahına yönelen eğitim ve sağlık 
gibi sosyal amaçlı yatırımlar yapacaktır. 

Bunların dışında bütün ekonomik faaliyetler, 
özel teşebbüs eliyle olacaktır. 

Yabancı ekonomik güçlerin doğrudan doğru
ya veya yerli özel sermaye ile işbirliği yaparak, 
dilediği alanlara yatırım yapmasına müsait bir 
hukukî ve siyasi ortam yaratılacaktır. 

8 . 2 . 1989 O : â 

[ Sanayi alanında; temel sanayilere; makina 
I ve üretim aracı yapımına, kimya endüstrisi gibi 
| anayatmmlara girişilmiyecektir. Ancak basit 

tarım âletleri; dayanıklı, dayanıksız tüketim eş
yası endüstrileri ile renkli gazoz, tuvalet eşyası, 
deterjan, boya, yer plâstikleri, lâstik konfeksi
yon, radyo, buzdolabı, dikiş makinası, tencere, 
kap kaçak gibi harcı âlem eşya sanayii ile mon
tajcı ve paketlemeci bir imalât endüstrisine ce
vaz vardır. 

Çok milletli ve çok kudretli firmalar, az ge
lişmiş ülkelerin belli türde ve belli ölçüyü aşma
mak şartiyle sanayileşmesine karşı değildir. Hat
tâ bu çeşit sanayiin teşvikçisidir, 

Böyle bir sanayileşme sonucunda, bir yan
dan kendi faaliyet alanlarına bağlı bir ekono
mik saha kazanmış olacaklar, diğer yandan, yal
nız tarıma dayalı ekonomi düzeni içinde yaşı-
yan büyük halk kütlelerinin nüfus artışı, iş
sizlik ve tarımsal ürünlerin fiyatlarının devam
lı düşüşü yüzünden, gelir seviyelerinde husule 
gelecek azalışı önlemek ve mamul maddelere 
karşı talep gücünü artırmak suretiyle az çok 
canlı bir pazar yaratmış olacaklardır. O şartla 
ki; bu sanayilerde dahi çok milletli ve çok kud
retli büyük yabancı firmaların tek başlanna 
ya da yerli ortakları aracılığı ile gerek serma
ye, gerekse patent hakkı, marka üretim usul
leri ve teknolojik bilgi yolu ile egemenlik .ve 
dışa bağlılık sağlamalarına ortam müsait tutu
lacaktır. 

Çok milletli büyük şirketler, dış pazarlara 
devamlı ve ehemmiyetli bir şekilde ihracat ya
pabilmek üzere ya bizzat sermaye koyarak veya 
ortaklık kurarak o da olmazsa patent, marka, 
üretim usulleri ve teknoloji yolu ile diğer az ge
lişmiş ülkelere yaptığı gibi, ülkemizde de çok 
ilginç yeni bir sanayi türü icadetmiş ve kurmuş 
bulunmaktadır. 

Bu sanayi «montajcı ve paketlemeci» sanayi 
adı ile endüstri tarihine geçecektir. 

Hileli ithalâttan öteye hiçbir ekonomik an
lam taşımıyan montajcı sanayiin, ülkemizin sa
nayileşmesine hiçbir katkısı ve faydası olmadığı 
bu tür sanayiin ülke yararları ile çatışma ha
linde bulunduğu ve yabancı firma mamulleri
nin ithal tuzağı olarak döviz kaybına sebeboldu-
ğu, tecrübe ile sabit olmuş bir gerçektir. 

ihracattan elde ettiğimiz bütün dövizlerimi
zi montajcı sanayiin ham maddesi sayılan çok 
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milletli dev şirketlerin mamul maddelerine tah
sis etsek, yine de ihtiyacı karşılamaya imkân ol
madığı, resmî istatistik rakamları ile sabit bir 
keyfiyettir. 

Montajcı sanayii yüzünden, döviz varlığı
mızı, ham madde sayılan yarı mamul ithaline 
tahsis etmekle kurulması zorunlu olan gerçek 
imalât sanayiin yatırımlarına döviz ayırmamak 
durumuna düşmüşüzdür. 

Sadece bu durum dâhi montajcı sanayiin 
endüstriyel gelişmemizi nasıl kösteklediğini ve 
sanayileşmeyi bir çıkmaza soktuğunu gösterme
ye kâfidir. 

Montajcı sanayii, bütün döviz rezervlerimizi 
yuttuktan başka, bağlı olduğu çok milletli bü
yük firmaların mamullerini, çok pahalı bir 
şekilde ithal etme zorunda bıraktığı için ülke 
ekonomisini bu yönden de tahribetmektedir. 

Montajcı sanayiin; ithal ikâmesi sağlandığı 
sanılarak gümrük himayesinden yararlandırıl
ması sonucunda, kurucularına ve yabancı or
taklarına büyük ve tatlı tekelci kârlar sağladığı 
bir gerçektir. 

Oysa ülkemizde büyük ve ağır sanayiin, ma
kina ve üretim aracı endüstrisinin kurulmasına 
olan ihtiyaç sonsuzdur. 

Bu iddiayı doğrulıyan binlerce delil yanın
da sadece dış ticaret hadlerimizin aleyhte sey
reden durumu ve dış ödeme güçlükleri, âcil bir 
makina yapımı endüstrisine geçmemizi zorunlu 
kılmaktadır. 

Ülkemizde, sermaye yatırımları içinde ma-
kinanm payı % 40 oranındadır. % 7 kalkınma 
hızına ulaşabilmek için G. S. M. H. dan % 10 
ayırmak gerekmektedir. 

Bu ihtiyacın tamamı veya önemli kısmını 
ithalât yolu ile karşılıyabilmek için ihracat ge
lirimizin bugünkünün çok üstüne çıkması şart
tır. 

Halbuki, bugün ihracat gelirlerimizin 
G. S. M. H. içindeki payı % 5 i bile zor bul
maktadır. Bu durum karşısında başka ihtiyaçla
ra bir kuruş dâhi ayırmadan bütün ihracat ge
lirimizi makina ithaline hasretsek dâhi, talebin 
yarısını karşılıyamayız. 

Sadece bu durum içinde muhtacolduğumuz 
makinaları kendimizin yapmasını zorunlu kı
lar. 

Ünlü bir profesörümüzün dediği gibi, mon
tajcı sanayii, çok milletli ve çok kudretli bü

yük endüstri firmalarının; azgelişmiş ülke pa
zarlarını elde etmek için o ülkelere soktukları 
truva adıdır. 

Sırası gelmişken şu ciheti önemle belirtmek 
isteriz ki, «montajcı sanayii» terimi yalnız kara 
taşıtları alanında kurulan ve sayıları 14 ü ge
çen yabancı büyük taşıt imalâtçısı firmaların 
atelyelerini ifade etmek için kullanılmamakta
dır. Montajcı sanayii deyimi, hemen her alanda 
faaliyet gösteren endüstriyel müesseselerin yap
tıkları işin gerçek bir imalâtçılıktan uzak, dış 
ekonomik güçlerin gerek mamullerinin, gerek
se patent, marka, ve teknik bilgileri egemenliği 
altında işliyen büyükçe atelyeleri tanımlıyan 
bir deyim olarak kullanılmaktadır. 

Şüphe yok ki, karayolu taşıtları montaj
cılığı bu alanda en büyük yeri kaplamakta ve 
bu tür sanayiin en tipik örneğini teşkil etmek
tedir. 

Bu alanda 14 büyük firma iş görür. Bu alan
da büyük kaynak israfı hüküm sürer. Devlet 
Demiryolları ve Denizyollarının gittikçe artan 
miktarda zarar etmelerinin başlıca sebebi Tür
kiye'de karayolları taşımacılığına yabancı 
firmaların içerdeki işbirlikçileri ile kurduğu 
montajcı sanayii sebebolmuş. Türkiye'nin elin
de. büyük deniz taşıma gücü ve karayolu taşıma 
gücü bu yüzden bir âtıl kapasite haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bu hususta rakamlar mevcut
tur. icabında açıklamak mümkündür. 

Fakat karayolu taşıtları kadar önemli baş
ka alanlarda da dış ekonomik güçlere sıkı sıkı
ya bağlı ve büyük döviz sarfını gerektiren 
montajcı tipte sanayi türleri bir hayli yaygındır. 

Örneğin çok milletli dev şirketler, dışarıda 
ürettikleri ve serbest piyasaya nazaran pahalı
ya sattıkları petrollerine pazar temin maksa-
diyle Türkiye'de rafineriler kurmuşlardır. 

Yabancı lâstik şirketleri; dışarıda ürettikleri 
hammaddeleri ve diğer malzemeleri satabilmek 
için memlekette lâstik fabrikaları kurmuşlar 
ve dış piyasa fiyatlarına nazaran % 200 pahalı 
taşıt lâstiği satma olanağına kavuşmuşlardır. 

Yabancı ilâç firmaları, Türkiye'de kurduk
ları «paketleme» atelyeleri yolu ile rahat ve çok 
kârlı bir pazar elde etmişler ve Türk ekonomi
sinin iç ve dış kaynaklarına vantuz gibi yapış
mışlardır. 

Gıda sanayiinde yabancı sermaye, marka, 
patent ve teknik işbirliği yolu ile çok milletli 
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dev şirketler egemen durumdadırlar, nebati yağ 
alanında meşhur «Ünilever» Firmasından baş
lamak üzere, Pepsi Kola, Coco Cola, Oralet, 
renkli gazoz üreten sanayiler, 

Yabancı markalı bira fabrikalarının kurduk
ları tesisler, 

Omo, Palmoliv, îpana, Kolinos, v. b. gibi 
detarjan ve tuvalet malzemesi sanayiileri, 

Parker, Şafers dolmakalemleri, Skrip mürek
kepleri sanayii, 

Yer muşambaları, plâstik yer döşemeleri, in
şaat malzemesi, ytong tesisleri, 

Çeşitli ve sayısız pil, radyo, teyp, dikiş ma-
kinaİarı, tencere, tabak, buzdolabı, ütü, çama
şır makinası sanayiileri, 

Traş bıçaklan, kibrit, duralit, çimento tor
bası DDT ve yardımcı kimyevi maddeler, gra
mofon plâkları, tarım ve zirai mücadele ilâçları, 
kaynak elektrotları ve çelik takımları, boya 
sanayii, vernik sanayii, 

Tahsisen bu tafsilâtı veriyorum. İddiamızı 
doğruluyan gerçekler olduğu aşikâr olsun için. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı rica ederim. Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin aralıksız devamını arz ve tek

lif ederiz. 
Adana Çorum 

Nuri Âdemoğlu Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
saat 24,00 de müzakerelerin mutlak sona ermesi 
lâzımdır. Bu bakamdan bu takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çu

kurova elektrik santralı, Ereğli Demir - Çelik 
kompleksi, ampul sanayii, şimdi yeni kurulacak 
otomobil sanayii, 

Kablo sanayii, suni mermer fabrikaları, 
Naylon ipliği yapan tesisler ve daha yüzlerce 
tüketim eşyası imalâtı, yabancı ortaklık veya 
patent ve lisans anlaşmaları, Royalty, teknik 
bilgi ve müşavirlik mukaveleleri ile tamamiyle 
dışa bağlı bir sanayileşmenin en canlı örnekle
ridir. 

Ne gariptir ki, en büyük ve en eski ve tam 
millî sanayi dalımız olan tekstilde de yabancı 
sermaye önemli mevkiler işgal etmektedir. 

Dikiş ipliği üreten büyük bir fabrikaya ya
bancı sermaye hâkimdir. 

İzlenen kalkınma modeli yüzünden sanayileş
memizi çıkmaza sokan bir diğer olumsuz durum, 
teknoloji bakımından çok büyük ölçüde dışa 
bağlılıktır. 

Ülkemizde makina sanayii kurulmadığı için 
bütün makinalan ve teknik bilgiyi dışardan 
ithal etmek zorundayız. En küçük çaplı ve klâ
sik fabrikalar dahi yabancı firmalar tarafından 
kurulmaktadır. Yalnız Devlet sektöründe şeker 
ve çimento sanayiinde yerli teknolojiden yarar
lanma imkânı hâsıl olmuştur. 

Özel sanayiciliğimizde teknolojik gelişmeyi 
sağlamaya yönelmiş bir çaba olmadığı için gerek 
kuruluş sırasında, gerekse işletme esnasında 
yabancı teknoloji, patent ve üretim teknikleri 
kullanılmaktadır. Pahalı olan teknik bilgi ve 
yabancı patentler, sanayileşmemizin maliyetini 
çok yükseltmektedir. 

Öte yandan yardım veren ülkeler veya fir
malar, proje ve mühendislik hizmetlerinin ken
dileri tarafından, kredi, malzeme ve araçları 
ile yapılmasını şart koşmak suretiyle yerli tek
nolojik gelişmeye imkân vermemektedir. 

Bütün bunlar dış ekonomilerin yardım ve 
borç verme karşılığında kabul ettirdikleri kal
kınma modelinde özel girişimciliğin öncelik ka
zanması şartı yüzünden gerçek bir sanayileşme 
süresine giremediğimizi, makina ve teçhizatı 
teknik bilgisi ve hammaddesi itibariyle çok mil
letli ve çok kudretli yabancı ekonomik mihrak
lara bağlı bir sanayileşme düzenine sokuldu
ğumuzu doğrulıyan maddi vakıa ve delillerin 
yalnız bir kısmıdır. 

Niteliklerini belirlediğimiz bu gelişme politi
kası kendi iç düzeni bakımından da ekonomiye 
büyük zararlar veren bir tercih olmuştur. 

Bu tür sanayileşme tam bir başıboşluk için
de ölçüsüz kaynak israfına yol açmıştır. 

İthalâtı yasaklamak suretiyle suni tekel or
tamı yaratılan iç piyasada özel sermaye sahip
lerinin çok kâr sağlanan alanlara yatırım yap
tıkları ve bir kesimde gereğinden fazla kapasite 
yaratıldığı ve bunun sonunda sanayide «âtıl 
kapasiteler» sorunu gibi çok önemli dar boğaz
lar meydana geldiği bir gerçektir. 

Sermayenin az, tasarruf olanaklarının sınırlı 
olduğu ülkemizde böylesine kaynak suiistimali 
ümit kırıcı olmaktadır. 
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Âtıl kapasite, sermaye israfı olduğu kadar 
düşük verimli çalışma demektir. 

Suni tedbirler, gümrük himayeleri, ithal 
yasakları ile kârlı çalışan düşük verimli sı
nai müesseselerinin, verimli ve rasyonel usul
lerle üretim yapan işletmeler tarafından yere 
serileceği muhakkaktır. 

O zaman bugünkünden daha da büyük bir 
zarara duçar olunacağı aşikârdır. 

Âtıl kapasite, kaynak israfı, Türk ekono
misinin nasıl bir başıboşluk içinde yüzdüğünün 
açık delilidir. 

Ortak Pazar döneminde âtıl kapasite ve 
düşük verim çok büyük bir önem kazanacaktır. 
Bu konuda ayrıltılı bilgi vermeye vaktin mü
saadesi olmaması sebebiyle bu kadarla yetini
yorum. 

Türk ekonomisinde kaynak israfı yalmz sa
nayi kesiminde değil, ticarette, bankacılıkta 
ve sigortacılıkta, karayolları taşımacılığında 
ve konutta da büyük ölçülere varmış bulun
maktadır. Daha önemlisi, bu alanlara yapılan 
hesapsız ve ölçüsüz özel sermaye yatırımlarının, 
sanayi alanının muhtacolduğu kaynakları he
ba etmesi ve toplumsal kalkınmayı yavaşlatma-
sıdır. 

Büyük ve çok milletli yabancı firmalar 
yalnız sanayiimizin değil, ticaretimizin en 
önemli kesimini teşkil eden ihracat ve ithalâtı
mızı da kendilerine bağlı hale getirmenin çare
sini bulmuşlardır. Bir kısım ihracatçı ve itha
lâtçı ile işbirliği yapan yabancı firmalar itha
lât ve ihracat işlerini büyük ölçüde dışa bağlı 
duruma düşürmüş bulunmaktadırlar. 

Tarımsal ürünler ihracatçılarından birtakım 
kimseler, gerçek ihracatçı olmaktan ziyade, ya
bancı firmalar komüsyoncusu rolünü ifa etmek
tedirler. Örneğin, tütün, pamuk ve fındık ih
racatında durum böyledir. Hem de bu sahada 
kooperatiflerin mevcudiyetine rağmen. 

Bu kesimde iş yapanlar, yabancı firmaların 
plânlarını uygulamakta, ekseriya piyasa açıl
madan üretici elindeki malı. üreticinin sıkışık 
durumda bulunmasından yararlanarak, hasattan 
evvel verdiği kredilerle, ucuza kapatmaktadır. 

Bazan da gereksiz fiyat yakseitmeleriyle yer
li gerçek ihracatçıyı ezmektedir. Yabancı fir
malara bağlı olmıyarak çalışan bir kısım ihra
catçı bankalardan temin etmiş oldukları kredi 
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maliyetinin yüksek olması yüzünden yabancı 
firmalar komüsyoncusu durumunda bulunan 
sözde ihracatçılarla rekabet edememekte ve pi
yasadan çekilmek sorunda kalmaktadır. 

Ker iki halde de yabancı firmalar kârlı çık
makta ve bu suretle dış ticarette bağımlılık yü
zünden döviz kaybı sürüp gitmektedir. 

Türkiye'de ihracatçılıktan çok daha kârlı 
alan, ithalâtçılıktır. Ve yine ülkemizde ithalât
çılık kadar olağanüstü kâr sağlayan başka bir iş 
yoktur. 

İstanbul Ticaret Odası kayıtları yalmz bu 
Odaya mensup 300 kadar ihracatçıya mukabil 
6 000 e yalan ithalâtçı vardır. Bu rakamlar 
veciz bir şekilde iddiamızı doğrulamaktadır. 

ithalâtçılık önce tahsis ticareti olarak durdu
ğu yerde, tahsis elde edene önemli kârlar sağ
layan bir uğraştır. Dolar başına 30 - 40 lira ka
zanmak için ithal tahsisini satmak kâfidir. 1 000 
dolarlık bir tahsis elde ettiğiniz takdirde kısa 
günde ve Bakanlık kapısı önünde 40 000 lira 
kazanmanıza mâni yoktur. 

ithalâtçılığın asıl cazibesi, ülkemizde kurul
makta olan sanayi türünde saklıdır. 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, ku
rulan özel sanayii dış ekonomilerin mamullerini 
vidalıyan ve paketleyen montajcı ve tüketim eş
yası imal eden bir sanayi olduğu için, ithalâta 
dayalıdır. 

ithalâtçı, evvelce son mamul olarak ithal et
tiği malı şimdi son mamul olma safhasına gel
miş bir iki civata ve birkaç kilo boyaya muhtaç 
mamul maddeyi hammadde adı altında ithal et
mektedir. 

Bu suretle ithalâtçılık, gelişen özel sanayi 
ile birlikte devamlı bir artma eğilimi kazanmış
tır. Sanayileşme, ithali ikâme eden ve azaltan 
bir faktör olmamış, aksine artıran ve genişleten 
bir sonuç doğurmuştur. 

işin en ilginç yönü; sanayileşme yüzünden 
başka ülkelerde görülen sanayici - ithalâtçı tüc
car çatışması vakıası, ülkemizde meydana gel
memiştir. iki zümre arasında çıkar çatışmasını 
gerektiren bir durumun ınevcudolmaması, bir
çok sanayicinin aynı samanda ithalâtçı, daha 
doğrusu yabancı firma komüsyoncusu olmasın
dandır. 

Yine bu sebepledir ki. sanayici sınıfla yaban
cı sermayedar sınıf arasında dahi menfaat zıt
laşması vukua gelmemektedir. 
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Bu durum; Özel sanayiimizin, dış ekonomik 
güçlerle ortaklığa, yabancı marka, patent, alet, 
edavat, hammadde ve teknik bilgi aktarmasına 
dayalı bir sanayi olduğunu ispatlamaktadır. 

Bütün bunlara ilâveten, her alanda gittikçe 
artan oranlarda yatırım yapan, getirdiğinden 
çok götüren yabancı sermaye hareketi ile, pet
rollerimizi ele geçiren çok milletli kartelin, üre
tim, depolama, arıtma, tasıma ve dağıtımı elin
de tutarak memleket ekonomisini ne derece ba
ğımlı ve kendi öz kaynaklarımızı kalkınma uğ
runda kullanmaktan meneden bir baskı aracı ol-
duuğnu, bu kürsüden her fırsatta çok etraflı bir 
şekilde dile getirdiğimizi hatırlarsınız. Bugünkü 
gazetelerde bu kartellerin kârlarını - doların 2 
lira 80 kuruş olduğu dönendeki rayiç üzerinden 
dışarıya transfer etmek istediklerini okuduğum 
zaman doğrusu bu yazdığım cümleyi bir daha 
ve şiddetle okuma arzusu duydum. 

Değerli sennatörler, kalkınmaya elverişli ol-
mıyan bu çarpık sanayileşme ve kalkınma mo
delinin uygulanmasında, yardım ve borç veren 
ülkelerin iktisat politikalarının çok büyük tesir 
icra etmiş olduğunu belirtmek gerekir. 

Nitekim, 1950 lerde neşredilen, ünlü resmî 
danışman «THORNBUBG» un tavsiyelerini kap-
sıyan «Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumu
nun eleştirisi» adlı rapora göre, Türkiye bir ta
rım ülkesi olduğu cihetle bütün varlığını bu ala
na dökerek, tarımda gelişme sağlamaya çalış
ması icabeder. 

Ufak tefek ziraat araçları imalinden gayrı 
her hangi bir sanayi kurmak için boşuna vakit 
ve gayret sarf etmemelidir. 

Devlet, ekonomi alanından uzaklaşmalı, bü
tün alanlar yabancı ekonomik güçlere açık bu
lundurulmalıdır. 

Hâsılı, Türkiye bir tarım ülkesi olarak kal
malı ve ekonomisi mutlak surette özel teşebbüs 
eliyle yönetilmelidir. Ancak bu takdirdedir ki, 
Türkiye yardım görebilir ve büyük firmalar 
Türkiye ile ilgilenebilir. 

Değerli senatörler, okuduğum bu cümleler 
Thornburg'un raporunda aynen yazılıdır. 

Diğer bir yabancı uzman Barker'in (Dünya 
Bankası Heyeti Başkanı) adını taşıyan ve res
men vâki davet üzerine Türkiye ekonomisinin 
takibetmesi gereken yolu belirliyen bir raporu 
da, Türkiye'de tarımsal gelişime önem verilme

sini, Devletçiliğin tasfiyesini ve yabancı serma
ye girişini önliyen kanunların değiştirilmesini, 
özel teşebbüsün her alanda tam bir egemenlik 
kurmasına imkân verilmesini salık vermekte
dir. 

Bundan başka, Amerikan dış yardım ka
nunu, Hickenlooper adlı tadilât ile, dış yardım
ların, o ülkelerdeki yabancı ve yerli özel teşeb
büse verilmek şartına bağlandığı ve bu suretle 
ülkemizin kalkınması konusunda izlenecek yo
lun niteliğini belirliyen sürekli bir tutumun 
mevcudiyeti, 1950 lerden, 1961 lerden sonraki 
tatbikat ile bir kere daha sabit olmuştur. 

Bu konuda en son ve enteresan bilgiler 1968 
yılında AID nin 18 - 22 Kasım tarihleri arasın
da istanbul'da düzenlediği Türkiye, iran, Afga
nistan, Hindistan ve birçok az gelişmiş ülkelerle 
gelişmiş ülkeler temsilcilerinin katıldığı ulus
lararası bir seminerde, azgelişmiş Asya ülkeleri
nin tarımsal kalkınmasını teşvik edici malî ted
birler mevzuunda büyük ve gelişmiş ülkeler bi
lim adamı ve uzmanlarının sundukları tebliğler 
ile bir kere daha su yüzüne çıkmış bulunmakta
dır. Bu tebliğlerde ısrarla ve ustalıkla öne sürü
len husus şu olmuştur: Az gelişmiş Asya ülkele
ri (Hindistan, Pakistan, Afganistan, Türkiye 
bütün varlık ve olanaklarını, AID yardımı ile 
birlikte, tarım alanına yığmalıdır. Bütün Dev
let destekleri bu alana yapılmalıdır. Çünkü bu 
ülkeler, sanayileşemez ve bu ülkelerin sanayi
leşme gayretleri boşunadır. 

Asya ülkelerinin; temel sanayiler kurulma
dan tarımın geliştirilemiyeceği yolundaki doğ
ru ve millîci görüşleri, gelişmiş ülkeler uzman
larınca inat ve ısrarla saptırılmak istenmiştir. 

Bu seminerde, 1968 senesi Kasım ayında 
bir kere daha ortaya çıkan hakikat şu olmuş
tur : Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler eko
nomilerini kendi çıkarlarına elverişli bir işle
yiş içinde tutmak kararındadırlar ve bütün 
güçleri ile bu maksadı elde etmek için savaş
maktadırlar. 

Değerli senatörler, 
Buraya kadar verdiğimiz izahat ile dış eko

nomik güçlerin ülkemizde uygulanmakta olan 
gelişme modelinin karakterini belirliyen etki
lerini genel çizgileriyle dile getirmiş bulunuyo
ruz. 

Zihinlerde, belki şöyle bir soru doğabilir : 
Yabancı ekonomik güçleri ve evrensel egemen-
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lige ve az gelişmiş ülkeler üzerine atılmaya 
iten âmil nedir? Sorunun cevabı bellidir. Te
kelci kapitalizmin zorunlu kanunu... 

Yabancı korporasyonları dünya pazarlarını 
ve ülkemizi egemenlikleri altında ve gelenek
sel yapıları içinde tutmaya sevkeden tek sebep, 
bu ülkelerde sağladıkları hudutsuz kâr, ölçü
süz çıkarlarıdır. 

Filhakika şu iki tablo çok ilginçtir ve du
rumu aydınlatmaya kâfidir. 

Dev korporasyonların, makina ve üretim 
aracı ihracatı ve yabancı ülkelerde kurmuş ol
dukları ekonomik üslerin dış pazarlara yaptık
ları satışlar, 1940 larda 16 milyar dolar civa
rında iken 1964 te 60 milyar dolara yüksel
miştir. 1965 1erde yapılan dış satışlar 1950 ye 
nazaran % 268 oranında çoğalmış, aynı dö
nemde büyük firmaların Amerika içinde yap
tıkları makina ve donatım malzemesi satışları, 
ancak, % 102 civarında bir artış kaydedebil-
miştir. 

Azametli şirketlerin dünya ekonomisi üze
rinde kurdukları bu korkunç egemenlik, sanıl
dığı gibi büyük miktarda öz sermaye ihracı 
suretiyle sağlanmış değildir. 

Kudretli firmalar, sermaye ihracatçılığın
dan çok, üslendikleri ülke sermayesi ve varlık
larından faydalanarak büyük ölçüde «kâr ve 
sermaye» toplayıcılığı yapmaktadırlar. 

Son 10 - 12 yıllık dönemde bu şirketlerin 
dış ülkelere ihraç ettikleri sermayenin artış hı
zını önemli ölçülerde aşan bir oranda kâr sağ
lamış oldukları bir vakıadır. Bu dönemde dış 
ülkelere yapılan dolaysız yatırımlar 14 milyar 
dolar civarında olduğu halde, elde edilen ve 
yuvaya dönen kazanç miktarı, 24 milyar dolara 
erişmiştir. 

Sadece bu iki olgu, gelişmiş sanayici ve ser
mayeci ülkelerin dış ülkeler ekonomilerine ni
çin musallat olduklarını, getirdikleriyle götür
dükleri arasındaki farkın azameti, izaha kâfi 
gelir sanırız. 

Denilebilir ki; dış ekonomik güçler, ekono
mimizi içten kavrama ve kendilerine bağlama 
plânlarını büyük ölçüde tahakkuk ettirmişler
dir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi de, 1950 lerden sonra uygulanmaya 

başlıyan ve bugünkü iktidar tarafından daha 

da geliştirilerek izlenen ve dış ekonomik güç 
lerin de çıkarlarına uygun işliyen, serbest ti
caret özel teşebbüs aracılığı ile sanayileşme ve 
kalkınma modelinin takibinde, ülkede kurulu 
ekonomik ve sosyal düzen ile bu düzenden ya
rarlanan egemen zümrelerin tesir ve gayretleri
nin önemli payına işaret etmek isteriz. 

Gerçekten; ekonomik yapımız ve bu temele 
bağlı toplumsal düzen, bu düzenin egemen güç
leri, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke
mizde de sosyal ve ekonomik alanda yapılmak 
istenen bütün devrimlere ve reform hamleleri
ne dâima karşı çıkmışlar ve toplumu gelenek
sel yapısı içinde tutmanın çaresini aramışlar 
ve bulmuşlardır. 

Konuşmamızın başında da belirttiğimiz gi
bi, 1950 lere kadar takibedilen ve Devlet eliy
le yürütülen, halkçı, devrimci ve millîci eko
nomi politikası ve ard arda yapılan bir dizi 
sosyal ve kültürel devrim, toplumun gelenek
sel düzeninden yararlanan egemen zümreleri, 
toprak ağalarını, beyleri, tefeci ve aracı mer-
kantil çevreleri çoğu zaman hoşnut etmemiş
tir. 

Çünkü : 
Devlet eliyle gerçekleştirilecek sanayi dev

rimi ve toprak reformu ile toplum, tarıma da
yalı geleneksel ekonomi düzeninden süratle 
kurtulacak olursa; bir endüstri toplumu koşul
ları içinde, ne toprak ağasının, ne tefeci ve 
aracının, köylüyü, aşırı derecede sömürerek 
kendilerine akıttıkları ekonomik fazlayı sü
rekli olarak alma olanakları kalmıyacaktır. 

Ne daha önceleri, ne 1950 lerde, ne de bu
gün, toplumun bozuk düzeninden yararlanan 
zümrelerr toprak reformuna, sanayi devrimine, 
özellikle temel sanayilerin kurulmasına asla 
yanaşmamışlar ve Batıda çok önemli rol oynı-
yan «müteşebbis» sanayiciler olamamışlardır. 

Ülkede yaratılan ekonomik fazlayı toplıyan 
ve fakat temel sanayilere yatırım yapmıyan 
egemen zümreler, ancak, devlet himayesinde 
ve devlet kaynaklan ile beslenen ve göbek da
marı dış ekonomilere bağlı bir serbest ticaret 
ile, hafif lüks tüketim eşyası yapan «camekân 
sanayiine» yönetebilmişler ve hemen, 20 yıla ya
kın bir süredir iktidarda tuttukları iki isimli 
bir siyasi partiye de, bu yolu izletmişlerdir, 

— 872 
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Dün de, bugün de, 20 yıldır isim değiştire
rek iktidarda bulunan siyasal partinin bir tür
lü kavrayamadığı gerçek şudur : 

— Bu ülkede; nüfusun büyük çoğunluğu 
ilkel tarım ekonomisi koşulları içinde yaşar. 

— Bu ülkede; toprak dağılımı büyük den
gesizlik ve adaletsizlik arz eder, 

— Bu ülkede; kaynak yaratmak gücünden 
mahrum, cüce tarımsal işletmeler büyük ço
ğunluk teşkil eder. 

— Bu ülkede; büyük toprak sahipleri, hiç 
topraksızlar, ortakçılar, yarıcılar, icarcılar, 
yanyana yaşar, 

— Tarım kesiminde ağır bir açık ve gizli 
işsizlik devam eder ve gider, 

IBu ülkede; kredilerden en büyük dilmi var
lıklılar, üretken olmıyan ara tabakalar alır, 

Bu ülkede; gittikçe şiddetlenen bir gelir da
mı adaletsizliği hüküm sürer, 

Bu ülkede; sanayileşmeye dayanmıyan ge
niş bir şehirleşme hızla büyür durur, 

Bu ülkede; varlıklı zümrelerin ihtiyaçlarına 
cevap veren «montajcı bir lüks tüketim eşyası 
sanayii» bütün döviz kaynaklarını silip süpü
rür, 

Bu ülkede; büvük kaynak israfına sebebiyet 
veren, üretken olmıyan faaliyetler alabildiğine 
genişler, 

Bu ülkede; tefeci, büyük aracı. affa. bey ve 
merkantil zümreler, tarımda ve diğer kesimler
de yaratılan bütün ekonomik fazlayı toplar, 

Bu ülkede; ekonomik fazlayı toplıyan züm
reler, varlıklarını lüks yaşantı sağlama yolun
da diledikleri gibi tüketirler, 

Bu ülkede; ekonomik fazlayı eline geçiren 
zümreler, ülkenin muhtacolduğu temel ve bü
yük sanayilere yatırım yapmaz ve bu ülke. böy
lesine (Kötü bir kaynak dağılımı düzenini sür
dürenlerin egemenliği altında ise) buna rağmen 
ve bu düzeni içinde, kaynakların dağılım ve 
kullanış biçimi değiştirilmeden «özel girişimci
lik yolu ile» gerçek sanayileşme ve kalkınma 
mucizesinin yaratılacağına inanmak hayal, hattâ 
düş olur. 

20 yıldır iç ve dış bütün kamu kaynaklan 
ile beslenen özel müteşebbis yaratma çabaları 
ve 20 yıldır uygulanan kalkınma modelinin, kal
kınma mucizesini gerçekleştirememesi bir hayal 
peşinde koşulduğunun açık delili değil midir? 

Oysa ülkemizin, süratle kalkınması mutlak 
bir zorunluk arz eder. 

Değerli senatörler, 
Kalkınma ise, her şeyden evvel bir düzen 

değişikliği sorunudur. 
Kalkınmanın gerçekleşmesi, kaynakların bu

günkü dağılım ve kullanılma biçiminin değişti
rilmesi şartına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Ekonomik gücü ellerinde tutan ve ekonomik 
fazlayı toplıyan, ama dilediği gibi tüketen, te
mel sanayilerin kurulmasına yatırmıyan zümre
lerin, tutucu davranışları ve egemenliği altında 
kalkınmak mümkün değildir. 

Toprak dağılımında mevcut ağır dengesizlik
ler ve adaletsizlikler giderilmeden, kalkınma 
gerçekleşemez. 

Dış ekonomilerde bağlılıktan kurtulunma-
dan. kalkınma mümkün olamaz. 

Ekonomik bağımsızlık, duygusal bir istek 
değil, kalkınmanın vazgeçilmek gereğidir. 

Kalkınma, temel sanayilerin, üretim aracı 
endüstrisinin, kimya ve madencilik sanayimin, 
çok kısa zamanda Devlet eliyle gerçekleştiril
mesi srereğini zorunlu kılar. 

Kalkınma; büyük imalât sanayimden besle
nen, modernleşmiş tarımda verim artısı sağla
makla mümkün olur. 

Kalkınma; ihracatın hışla, ve büyük ölçüde 
artırılması ve ihracat gelirlerinin lüks tüketim 
eşyası yapan küçük, dağınık ve dış ekonomile
rin mamullerini ithal eden sanayi yerine «Fab
rika yamn fabrika» sanayii ve «Üretim aracı 
endüstrisi» ihtiyaçlarına tahsisini zorunlu kılar. 

Kalkınma; petrolde, madenlerde ve sanayide 
bağımsız bir yolun izlenmesine sıkı sıkıya bağ
lıdır. 

Kalkınma: kaynak israfını, suni tekelci dü
zen içinde yığılmaları kesin olarak önlemeyi ge
rekli kılar. 

Hasılı kalkınma; bir düzen değişikliği ve 
ekonomik bağımsızlık sorunu olarak ele alınma
dıkça gerçekleştirilemez. 

Bu itibarladır ki, düzen değişikliğinden ya
na olmıyan, eski toplum yapısını muhafaza eden, 
kaynakların bugünkü dağılım biçimini değiş
tirmeyi kabul etmiyen, ekonomik fazlayı toplı
yan zümrelerin israfına müdahalede bulunamı-
yan, dış ekonomik güçlere dayalı çok milletli 
çok kudretli büyük firmaların yararına çalışan 
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montajcı - paketlemeci sanayie imkân veren bir 
yöntemle, AP. iktidarının uyguladığı kalkınma 
modeli ile kalkınma gerçekleştirilemez. 

Değerli senatörler; Sözlerimin burasına ka
dar Yüksek Huzurunuzda CHP. nin kalkınma 
sorunu üzerinde görüş ve düşünüşlerini ve bu 
sorunun bir düzen değişikliği sorunu olduğunu 
ifade ettim. Ancak görüldüğü gibi; sözlerim, 
bu kürsüde Parlâmento üyelerine hitabeden ve 
onlara düşüncelerimizi aktaran biçimde sıralan
mıştı. Şimdi bu düşüncelerimizi, belki tekrar 
ederek, fakat halk tabakalarına ve onların ya
şantısına indirmek suretiyle bir kere daha bir
kaç dakika içinde ifade etmeme müsaadelerinizi 
rica edeceğim. Bakınız Türk çiftçisi bizim sözü
müzle nasıl bir düzen içindedir. Bu kesimde ça
lışanlar, 

Gün ışımadan ucuna yapıştığı karasapanla, 
kara topraktan elde ettiği bir avuç ürününün, 
yarısını aracıya, yansını tefeciye kaptıran, yıl 
ortasında, ele, güne muhtaç eden, 

Kendi ürettiği buğdayı, kış ortasında un ola
rak iki misli paha ile yine sana satan veresiyeci -
sömürücünün kıskacında tutan, 

Yerlisini besleğin yetmez gibi, Alman'm mo
toruna, İngiliz'in makinasma, Amerika'nın gazı
na, İtalya'nın lâstiğine verdiklerinle yabancıyı 
dahi besleyen, 

Ağa toprağında yarıcı, toprak içinde toprak
sız yaşaması Tanrısal kader sayılan, 

Kendi adım taşıyan, onun faizlerinle yaşıyan, 
lâkin onun yerine onu sömürenlere bol keseden 
para saçan, 

Üretime yarasın diye değil, geçen yılki bor
cunu ödemesi için birkaç kuruş veren, 

Zayıfın kredi verip cihazlandırdığı varlıklı
nın traktörüyle senin tarlanı yüksek ücretle sür
mesini sağlıyan, Devletin ve zayıfın sırtından 
varlıklıya mal bağışlıyan ünlü banka, 

Köyünden kopup büyük kentlere göçmesini 
bulunmaz fırsat sayan, emek pazarcılarına göz 
kırpan, 

Küçücük köylerde sağlık şartlarından yok
sun yaşıyan ve bu yaşantısı yetmezmiş gibi, has
talığında hastaneye düştüğünde bakılabilmesi 
için çiftçinin öküzünün sattırılmasını gerektiren, 

Bu düzen değişmedikçe; ve Türk sanayicisi : 
tarım kesiminde çalışanları piyasaya satacak, 
onun malını alma gücüne sahip kılacak Anayasa 

emri köklü ve kesin bir toprak reformunu esir-
giyen, eski üretim ve dağılım biçimini değiştir
meye karşı koyan, bu suretle hem sanayiciyi, 
hem tarım kesimini güçsüz bırakan, 

Kendi vatanında yabancı ekonomik güçlerin 
çıkar sağlamasına imkân veren ve bu güçlere 
bağlı bir (eklemeci ve paketlemeci) sanayiine 
kapılarını açık tutan, 

Petrol ve madenler üzerinde yabancı şirket 
hâkimiyetini sürdüren kanunları, kaldırmıyan, 

Kıt döviz imkânlarını, ülkenin ihtiyacı olan 
makina ve üretim aracı yapacak sanayi yerine 
dışa bağlı, dış tüketim endüstrisine aktaran, 

Devlet tarafından ve Devlet garantisiyle 
alman dış yardımlara «fabrika yapacak fabri
ka» kurmak istiyenlere ya da Devlet kuruluş
larına verecek yerde yabancı mamulü tüketim 
mallarının ithaline veya montaj sanayiine tah
sis eden, 

Teknik bilgi veren, sanayiye yarıyan yetiş
miş insan gü.cü sağlıyan eğitim yerine, güzel söz 
bilimlerine dayalı eski tür eğitimi sürdüren, 

Yabancı teknoloji ve üretim usullerinden 
kurtulmayı sağlıyacak ve yerli teknolojiyi geliş
tirecek bilimsel araştırmalara yönelmiyen, 

Bu düzen değişmedikçe; Türk sanatkârı ve 
esnafı : Seni küçük dükkânlar ve atelyeler 
içinde orta zaman biçimi «ya kısmet!..» müşteri 
bekleten, 

Yas mevsiminde biraz açılan işlerden kazan
dığını, kışın boş geçen aylarında tüketmek zo
runda bırakan, durgun ve güç büyüyen bir yapı 
içinde tutan, 

Büyük ölçüde borçlanmayı göze alarak edin
diğin tezgâhlarını, makina ve âletlerini tam gün 
ve sürekli işe koşmaktan alıkoyan, bu yüzden 
seni sermaye ve makina israfına sokan, 

Her şeyi yapan küçük işyerleri yerine, bir iş 
dalında ya da birbirini tamamlıyan iş kolların
da birleşerek, iş bölümü ve uzmanlaşmaya da
yanan, anasanayiin yan ürünlerini serî halinde 
üretmeye yeterli kuruluşlar haline gelmeye mü
sait bir zemin bulunmadıkça, 

Sana, teknik bilgi yardımında bulunmıyan, 
bu sebeple en iyi teknolojiyi seçmene imkân sağ-
lamıyan ve bu yüzden seni düşük verim ve pa
halı maliyetle çalışmaya sürükliyen, 

Bu düzen değişmedikçe; Türk işçisi : Büyük 
S ölçüde açık ve gizli işsizliği gideremiyen; 
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Fabrika kapılarında yığmlarca işsizin iş I 
isteği tazyiki yüzünden çalışanların işlerini 
kaybetmek korkusu içinde, iş kanunlarından 
gereği gibi yararlanmalarını zorlaştıran; 

Köylerinde yaşama olanakları kalmadığı 
için kentlere akan insan selini hafifletecek 
âcil ve âdil bir toprak reformu yapmaya ya-
naşmıyan ; 

Tarımsal verimi artırıcı ciddî tedbirler al-
mıyan; 

Tefeci ve aracı sömürülerine son vermiyen; 
Tam millî ve tam bağımsız ağır sanayiin 

kurulmasına derhal girişmeyen; 
Bu düzen değişmedikçe; ve bu düzenden 

yararlananlara yar olan, ekonomiyi bağımlı 
hale getiren bugünkü tutucu iktidarı oylarınız
la işbaşından uzaklaştırmadıkça, milletimizin 
gerilik ve yoksulluk çemberini kırmasına ve 
tam bir ekonomik milliyetçiliğe kavuşmasına, 
hızlı, dengeli ve sürekli kalkınmanın gerçekleş
mesine imkân yoktur. 

İşte bu nedenlerledir ki; Türk aydını, Türk 
köylüsü, Türk işçisi, Türk sanayicisi, Türk es
naf ve sanatkârına ve Türk tacirine bu kürsü
den : Ortanın solunda halkçı, devrimci ve mil
liyetçi C. H. P. nin çağırışını iletiyoruz ve di- | 
yoruz ki : (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses- | 
leri) 

Ülke gerçeklerine, insanlarımızın içinde ya
şadıkları koşullara, tarih, sosyoloji ve ekono
mi bilimleri verilerine, Büyük Atatürk'ün j 
halkçı, devrimci ve demokratik atılım ruhu ve ] 
cesareti ile eğilmeye ve bugünkü (bozuk düze
ni) Anayasanın öngördüğü ve Türk Ulusunun 
geri kalmışlıktan kurtuluşunu sağlamayı amaç 
edinen yeni düzen ile değiştirme, ekonomide 
tam bağımsız, som milliyetçi Türkiye'yi kur
maya çağıran (Ortanın solunda) C. H. P. safla
rında birleşmeye tarihî zorunluluk vardır. 

Bu kutsal görevi, bu millî ve demokratik j 
atılımı başarmaya kararlı olan Cumhuriyet j 
Halk Partisine güvenmenizi tarih önünde ve | 
saygıyla arz eder, kalkınmayı gerçekleştirme ! 
gücünden mahrum olan 1969 malî yılı bütçe- j 
sine O. H. P. Senato Grupu olarak «ret» oyu ] 
vermeyi vazife sayar, Büyük Milletimize başa- j 
nlar, cefan ve mutluluklar dilerim. (C. H. P. | 
sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa- ; 
yın Fehmi Alpaslan. İ 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, saygı 
değer arkadaşlarım; 1969 yılı bütçesi üzerinde 
10 günden beri gece gündüz demeden, devam 
eden müzakereler sonunda, Güven Partisi Cum
huriyet Senatosu Grupu adma kapanış konuş
masını yapmak üzere yüksek huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamızın ana-
hatlarını başlıklar halinde not etmiş ve bunu 
genişletmek suretiyle yüksek huzurunuzda gö
rüşmemizi tamamlamayı düşünmüştük. Fakat, 
zamanın çok gecikmiş olması ve bu gecenin 
saat 24 üne kadar da işimizi bitirmemizin lü
zumu karşısında benden sonra konuşacak arka
daşlarımıza da fırsat vermek ve Hükümete de 
cevaplarımı verebilmek imkânlarını sağlamak 
üzere bendeniz, sizin yüce anlayışınızda değe
rini bulacak, satırbaşı şeklindeki notlarımı arz 
etmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, parti söz
cüleri ve şahısları adına konuşan sayın üyeler, 
kıymetli görüşler ileri sürmüşler ve müzakereler 
genellikle yüksek seviyede cereyan etmiştir. 

Bu müzakerelerde Güven Partisi sözcüleri, 
yapıcı ve yol gösterici olmaya bilhassa itina 
göstermişlerdir. 

Bütçenin tümü üzerinde konuşan sözcümü
zün ifade ettiği gibi, Güven Partisinin kurulu
şundan bu yana takibettiği ciddî, seviyeM mu
halefet anlayışından ayrılmıyarak dürüst ve 
gerçekçi bir tutum içinde 1969 yılı bütçesinin 
müzakerelerine katıldık, yapıcı ve faydalı gö
rüşler ileri sürdük. 

Bütçe müzakerelerini tamamlamış bulunu
yoruz. Bu müzakerelerde memleketin umumi 
durumunu, siyasi, iktisadi ve sosyal meselele
rini, dış münasebetlerini gözden geçirdik. Hü
kümetin icraatını her alanda eleştirdik. Ve 
dâvalarımız üzerinde durarak görüşlerimizi, 
düşündüğümüz tedbirleri söyledik. Bâzı mese
lelerin aydınlığa kavuşmasını sağlamaya ça
lıştık. 

Bu müzakereler sonunda aydınlığa kavuşan 
önemli noktalar kanaatimizce şunlar olmuştur : 

A) Bir müddetten beri aşırı akımların ve 
çeşitli ideolojilerin faaliyet alanı haline gelmiş 
bulunan memleketimizde huzur bozucu faali
yetler devam etmiştir. Memlekette huzur bo-
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zan ve iktisadi faaliyetlerin akışına zarar ve
ren olaylar birbirini kovalamıştır. Hürriyetle
re, mânevi inançlara, meşru kazanca, mülkiye
te ve millî güvenliğe yönelen tecavüzler ve 
taşkınlıklar tehlikeli ölçülere vardırılmıştır. 
İşgaller, tahripler gibi anarşik hareketler gö
rülmüştür. 

Bütün bu faaliyetler ve hareketler karşısın
da iktidarın mukavemeti cılız ve cesaretsiz ol
muştur. 

B) İktisadi alanda, plân uygulamasından, 
hedeflere varılamamış olsa da, memnuniyet ve
rici neticeler alınmıştır. Bununla beraber ta
rım ve sanayi gibi üretim sektörlerinde geri 
kalmalar dikkati çekmiştir. 

Geçen yılın yatırım uygulamaları neticeleri 
de olumsuz sayılamaz. Ancak, bu uygulamada 
plân hedeflerinden kaymalar olmuştur. 

Millî gelirin artmasında temel teşkil eden 
tarım ve sanayi sahalarında hedeflerinden altta 
kalınmasına karşılık bina inşaatında ilerleme ol
muştur. 

C) Memlekette, ilerisi için önemi büyük 
olan bir eğilim kendini göstermeye başlamıştır. 
Gerek kamu, gerek özel sektörde talep tazyiki 
basıgöstersniştir. 

Bunun neticesinde fiyatlar yükselmiş, itha
lat talepleri artmış, dış ödeme dengemizdeki 
açık daha da büyümüştür. 

D) ithalat ihtiyacının büyümesine mukabil 
ihracatımızda, bir yıldan beri devam eden ge
lişme yavaşlıyarak son yılda durmuş ve gerile
miştir. önemli sayılacak teşvik tedbirlerine rağ
men, geçen yıl ihracatımız hem plân hedefleri
nin ve hem de bir yıl evvelki seviyenin altıda 
kalmıştır. 

E) Dış yardımın ve kredilerin azalması, 
işçi dövizlerinde ve turist dövizlerinde beklenen 
ölçüde gelişime olmaması dış ödeme güçlüklerini 
artırmış, döviz rezervlerimizi çok düşük bir se
viyeye düşürmüş ve transfer gecikmeleri şikâ
yet mevzuu halini almıştır. 

F) Transfer gecikmeleri ve ithalat güçlük
lerinin yarattığı hammadde darlığı, sınai üreti
min düşmesine sebebolmuştur. 

G) Giderlerin frenlenememesi, kamu teşek
küllerinin israf zihniyeti içinde çalışmaları, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin iktisadi esaslara 
göre çalışmaları için gerekli tedbirlerin alma-
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mamış olması yüzünden kamu sektöründe açık
lar büyümüş ve ödeme güçlükleri ve tıkanıklık
ları had bir safhaya gelmiştir. 

Hazine açığı 4 milyara ulaşmıştır. Hazine 
ve diğer kamu teşekkülleri, Merkez Bankası 
kaynaklarını daha çok zorlanla durumuna gir
mişlerdir. 

H) Geçen yıl içinde 1968 yılı Bütçesinin 
büyük bir açıkla kapanması ihtimali belirmiş 
ve Hükümet, bütçe açığını kapatmak üzere 
bâzı sert tedbirlere tevessül etmiş ise de, bu hu
susta çok geç kalınmış olması, bu tedbirlerden 
beklenen ölçüde netice alınmasını zorlaştırmış
tır. 

5. 1969 yılma özetlediğim şartlar içinde 
girdik. 

Grupumuz, 1969 bütçesinin bu konjonktürün 
ışığı altında incelenmesini uygun görmüştür. 

Böyle bir konjonktür içinde, bütçenin mevcut 
eğilimleri artırma değil, yumuşatacak bir nite
likte olması gerekirdi. 

Bilhassa dengeli kalkınmamız için gerekli 
şartlardan biri olan fiyat istikrarının, ekono
mik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak bir 
bütçeye ihtiyacımız vardı. 

Gelen bütçe, tersine, istikrarın bozulmasına 
sebebolan zararlı eğilimi dahada şiddetlendiren 
bir hüviyette huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

| A) Bu yıl Hükümet, aşırı isteklerle gelmiş-
İ tir. 28 Milyar 682 milyon liralık harcama talebi 

vardır. 
B) Bu yılın harcamaları, geçen yıl bütçe

sinden 4 milyar 89 milyon lira fazla olacaktır. 
Bu bütçede cari masraflar, plân hedefinin 

çok üstüne çıkmıştır. 
O) Transfer ödeneklerinde, 2 milyar 300 

milyonluk büyük bir artış vardır. 
D) Bütçe gelirleri, geçen yıl gelirlerinden 

3 milyar 948 milyon fazla olarak tahmin olun
muştur. 

Gelirlerde normal olarak bu ölçüde bir artış 
sağlanması mümkün değildir Hükümet bunun 
1,5 milyarını karşılamak üzere yeni vergi zam
ları getirmiştir. 

Buna rağmen, gelirlerin tahakkuk etmesine 
imkân görmüyoruz en azından 1,5 milyarlık 
bir noksaniyle karşı karşıya geleceğimiz anlaşıl
maktadır. 

E) Yeni vergi zamları hakkındaki görüşü
müzün özetini, Grup sözcümüz Sayın Ferid Me-
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len, bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşma 
sırasında arz etti. 

Kurumlar Vergisini artırmanın, kalkınma
mız üzerinde müspet etkisi olmıyacaktır. 

İthalat vergilerinin artırılmasını da maliyet
leri ve fiyatları yeniden artıracağı için, uygun 
bulmuyoruz. 

F) Faydalı bulmadığımız bu vergi tedbiri
ne rağmen, bütçe açık olarak huzurunuza gel
miştir. 

Hükümet açığını 1 milyar 200 milyon olarak 
gösteriyor .+ Gelir itahımininde işaret ettiğimiz 
zorlamayı hesaba katarsak, açığın 2 milyar 700 
milyon civarında olduğu görülür. 

Bu seviyede açıklı bir bütçe, ekonomimizi 
ve maliyemizi içinde bulunduğu zorluklardan 
kurtarmak şöyle dursun, aksine bu zorluklan ve 
sıkıntıları daihada artıracaktır. 

Enflâsyoncu baskının dahada yükselmesine 
sebebolacak ve esasen hassas bir bölgeye girmiş 
bulunan ekonomi için de, hayat pahalılığının 
yükünü çekmekte olan vatandaşlarımız için de 
ciddî bir tehlike kaynağı olabilecektir. 

G) Son yılların bütçeleri devamlı olarak 
açık vermiştir. Birikmiş açıklar 3 milyara yak
laşmıştır + Yeni bütçe Hazine için sıkıntılı bir 
durum yaratmış olan birikmiş açıklar mesele
sini halletmedikten başka, bu bakımdan da yeni 
zorluklar getirmektedir. 

H) Hükümet, ödeme güçlüklerini kısmen 
ortadan kaldırmak üzere Bütçe Kanunu ile ge
tirdiği bir teklif ile Merkez Bankasından ala
cağı avans miktarını bir miktar artırmak iste
miştir. Merkez Bankası kaynaklarına müracaat 
imkânını genişleten bu tedbir enflâsyoncu bas
kıyı büsbütün artıracaktır. 

. Mevduat ve kredilerde artışların devam 
etmesine muvazi olarak şikâyetler de çoğalmış
tır. Artan ihtiyaç karşısında krediler yetersiz 
kalmıştır. 

Kredi tevziinde ekonomik kıstaslar uygula
namamakta ve ayrıca partizanlık olarak nitele
nebilecek yan tesirlerin rol oynaması bu alanda 
huzursuzluğu dahada artırmaktadır + Bunun 
dışında krediler pahalıdır. 

7. Tarım, Sanayi, Ulaştırma ve çalışma 
alanlarında, çözüm bekîiyen çeşitli ve çok önem
li sorunlarımızın mevcudolduğu bu müzakere
lerde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

8. Eğitim meselelerimiz ve bilhassa gençli
ğimizi ilgilendiren ve süratle çözülmesi gereken 
meseleler tesbit olunmuştur. 

9. Yurdumuzun az gelişmiş bölgelerini kal
kındırmak ve yurdun diğer bölgeleri seviyesine 
çıkarmak hususunda harcanan çaba yeterli ol
mamıştır. 

10. Bu müzakerelerde vatandaşlarımızın 
çok haklı şikâyetleri ortaya konmuştur. 

Asayişsizlik, partizanlık, haksızlık, adalet
sizlik, kanun dışı taşkınlıklar, rüşvet, irtikâp 
ve şiddet hareketlerinin önlenememesi, bunlar 
arasındadır. 

11. Devlet idaresinin vatandaşı memnun 
edecek tarzda düzenlenememiş olması, Perso
nel Kanununun uygulanamamış bulunması dile 
getirilen şikâyetler listesine eklenecek mühim 
hususlardandır. 

12. Gerek kalkınma plânımızın yürütül
mesi ve gerekse Devlet idaresinin daha yararlı 
hale getirilmesi konularında yıllardan beri 
beklenen ıslahatın yürütülememiş olması, yine 
üzerinde durulan mühim konularımızdır. 

13. Solcu muhalefetin sorumsuz davranışla
rı, huzursuzluğu artıran âmiller arasında önem
li yer işgal etmiştir. 

Düzen yıkma hevesleri, bilhassa ekonomik 
hayatımızda endişe ve tereddüt yaratmakta kal
kınma gayretleri üzerinde olumsuz etkiler yap
makta ve yapmaya devam etmektedir. 

14. Bu müzakerelerde, A. P. iktidarının se
çim beyannamsei, Parti ve Hükümet program
lan ile millete vadettiği hizmetleri yerine getir
mek hususunda başarılı olmadığı, daha açık bir 
şekilde ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Gerçekten Adalet Partisi oldukça müsait 
şartlar içinde, tek başına Hükümet kuracak bir 
güç ile iktidara geldiği halde, bu imkânı iyi 
kullanmış ve beklenen hizmetleri yeterince ya
pamamıştır. 

A. P. bir iktidar dönemine ait bilançosunu 
büyük açıklarla kapatmaktadır. Her alanda ye
tersiz ve beceriksiz bir iktidar örneği vermiştir. 

Saydığım bu sebepler dolayısiyle, grupumuz, 
büyük bir arzu duymasına rağmen, bu bütçeyi 
olumlu karşılamak imkânını bulamamıştır. Bu 
sebeple oylarımız müspet olmıyacaktır. 

Bununla beraber, uygulamanın faydalı bir 
istikamet alması hususunda Güven Partisi ola-
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rak, uygulama safhasında Hükümete yardım
cı olmayı vazife sayıyoruz. 

Bütçenin milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Allahtan diler saygılarımızı sunarız. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Özdilek. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA FAHRİ 
ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; sayın Hükümet erkânı2 1969 yılı 
Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi grup adına 
söz alan arkadaşlarım açıkladılar. Millî Birlik 
Grupu olarak amacımız, iktidar ve muhalefet 
partilerinin çatışmasındaki yarışa katılmak de
ğil, demokratik sosyal hukuk devletinin yer
leşmesi ve 1961 Anayasası gereklerinin yerine 
getirilmesi yönündeki siyasal mücadele nede
nine ve milletimizin devrimci bir ruh ile uygur 
milletler seviyesine ulaşma çabası fikrine da
yanır. Elbette bilinmektedir ki, biz Atatürk 
devrimleri ve Anayasa tarafını temsil ediyoruz. 
Görüşlerimizi devamlı olarak bu cihete dikti
ğimiz, düşüncelerimizi tamamen bu istikamete 
teksif ettiğimi/ için, gerekçesi her ne olursa 
olsun, devrimcilere ve Anayasaya aykırı düş
tüğüne inandığımız her konunun üzerine git
mekten geri kalmadığımız ve kalnııyacağmıız 
bilinmelidir. Bu görüşlerin karşısında olanların 
bizimle çatışacağı normaldir. Sayın Başbakan 
gerçeğin nerede olduğunu ararsa her halde bu
nu bulmakta güçlük çekmiyeceklerdir. Yıllar
dan beri sürüp gelen olumsuz ve tutarsız ikti
sadi ve sosyal politikaların yarattığı huzursuz
lukları ve kaynaşmaları, polis baskıları ve ce
za tehditleriyle değil, haksızlıkları eşitsizlikle
ri ve kaynaşmaları Anayasanın emrettiği ted
birlerle önlemeye çalışmalıyız. Bu tedbirler 
almmalığı içindir ki Türkiye huzursuzluk ya
ratan olaylar içindedir. Geçmiş zamanın ihmali 
ve medeni âlem içinde geri kalmışlığın gideril
mesi için milletçe çetin yollardan geçerek ileri 
hamleler yapmak mecburiyetindeyiz. Bu sebep
ledir ki bâzı mevzulara temas zaruretindeyiz. 

Eğitim düzeninin tamamen değiştirilip ilk 
öğretimden itibaren ağırlığın öğretime ve tek
nik gelişmeye kaydırılmasını ve bu faaliyetle
rin çağımızın düşünce tarzı içinde dinamizme 
kavuşturulmasını zaruri görmekteyiz. 

Plânın tesbit ettiği gibi, 10 ilâ 15 yıl sonra 
yüabinlerce mühendis ve teknisyene ve milyon
larca sanatkâra ihtiyacımız olacağı düşünülür
se; plâna dâhil edilmemiş ve plânlı bir gayrete 
lüzum görülmemiş müspet ilim dışı eğitim ku
rumlarının üzerinde ısrarla durularak yanlış 
izlenmekte olan çağ dışı politikadan vazgeçil
mesini önemli görmekteyiz. 

Geçen yıl vukubulan gençlik hareketlerinin 
tekrarlanmamasını temenni etmekteyiz. Yöne
ticilerin basiretli tedbirleriyle olayları büyüt
memiş olmasını memnuniyetle karşılamaktayız. 
Üniversitelerimizi yenileştirecek ve verimlili
ğini artıracak kanunların biran evvel çıkarıl
masına hükümetin yardımcı olacağını ümidede-
riz. Özel okulların perişan durumu bizleri üz
mektedir. Hükümetin bu konuda daha çok gay
ret göstererek aksaklıkları düzelteceğini bek
leriz. Bundan daha önemlisi devlet okulları ve 
imkânlarının ihtiyaçlara cevap verecek bir ha
le getirilmesi ve özel okullara ihtiyaç kalmı-
yacak bir durumun teminini temenni ederiz. 
Parti gayretlerine kapılmamaya, devlet hizme
tinde bulunanlara görev olarak verilen hak ve 
mesuliyetleri kullanan bir idarenin çalıştırıl
masına dikkat edilmesini bekliyoruz. 

Dar gelirlileri geçim sıkıntısından kurtara
cak basiretli tedbirler alınarak kendi ihtiyaç
larım, kendilerinin temin etmesine başvuracak 
bir haleti rııhiyeden kurtarılmalarını diliyo
ruz. Zaruri ihtiyaç maddeleri her gün fiyat 
ylikselişleriyie ağırlıklarını hissettirmektedir. 
Hizmette bulunanlara olumlu bir ücret tarifesi 
tatbik edilemediğinden direnmelere ve grevle
re sebebiyet verilmektedir. Buna sebebolun-
mamasım tavsiyeye değer buluyoruz. Persone
li hizmete daha sadakatle bağlıyacak ve müs
tahsili işinden daha iyi hâsıla alacak reform 
tedbirlerinin her geçen gün artan bir ağırlıkla 
kendisini hissettiren tesirlerine karşı olmak 
yerine bunu hafifletecek tedbirler alınmasını 
zazuri görüyoruz. 

Devlet idaresinin yeniden düzenlenmesinin 
temel adımı hüviyetinde bulunan personel re
formunun esasiyle ve bütünüyle yapılmamasını 
sakıncalı bir gecikme olarak görüyoruz. İçinde 
yaşadığımız ortamın en çürük tarafı olan gelir 
dağılımındaki adaletsizliği de bir tarafı ile 
kaldırabilecek personel reformuna vakit geçi-
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rilmeden başlanmasında da fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Halkı devletten soğutan memurlar değil, 
memurları bu hale sokan ortamdır. Hemen he
men tek ve sağlam döviz kaynağımızın cefakâr 
ve çilekeş tarımımız olduğu bilinmektedir. Ve 
alan ise sosyal sıkıntıların, ekonomik baskıla
rın en ağır olduğu bir alandır. Kaderini tarı
ma bağlamış ailelerin 1/3 ne yakın bir kısmı 
topraksız ve büyük bir kısmı da toprakların kü
çük bir parçasında verimsiz işletme şartlan al
tında bocalayıp dururken hâlâ toprak reformu 
yapılmamasında ısrar etmek bizce hatadır. Ta
rımla uğraşan Türk öylüsünün büyük gövdesi 
henüz insanca yaşamanın nasibinden çok uzak
ken, % 2 veya % 3 miktarında bir grupun 
durumuna dokunacak diye geri kalan büyük 
kütlenin yararına olacağı açık bulunan toprak 
reformunun kaçınılmaz bir sosyal ve ekonomik 
zaruret olduğunu tekrarlamaktan kendimizi 
alamıyoruz, idari, siyasi ve ekonomik yaşantı
nın aksaması yüzünden sokak tahakkümü ge
lişme istidadı göstermeye başlamıştır. Sonuçla
rının kötülüğüne dikkati çekmek isteriz. 

Dengeli bir şehirleşme yerine, dengesiz ve 
hızlı bir şehirleşme ciheti müsamaha ile karşı
lanmıştır. Sanayim gelişmesiyle şehre akını te
lif yerine aksi tutumla köylerden şehre akını 
hızlandırmaya sebebolsmak suretiyle hem şehir
leşmeyi, hem de konut probleminin çözümünü 
bir çıkmaza sokmuşuzdur. Ulaştırma sistemimiz, 
birbiriyle savaş halindedir. Böyle devam eder
se karayolları, demir ve deniz ve hava yolların
dan her yıl artan bir nisbette yük ve yolcu çe
kimine devam edecektir. Halbuki sistem kalkın
ma ihtiyacını karşılıyabilecek bir kapasitededir. 
Bunun ahenkli bir hale sokulmasını temenni 
ederiz. 

İşlerimizi plân çerçevesi içinde ve gücümüz 
nisbetinde geliştirmeye, sanayiimizi ihtiyaçları
mızı karşılıyacaik yönde ve genişlikte sanayie 
büyük destek olan ziraatimizi çağın icaplarına 
göre kıymetlendirmeye çabalamalıyız. Kamu 
sektörü büyük bir hamleye muktedir olduğu 
halde yatırım gücünün azaltılması yüzünden 
verimsiz bir hale sokulur görünmektedir. On
ların verimlilik dereceleri gittikçe azalmakta
dır. Kamu sektörünün öncülüğü küçümsenme
den işe bir istikamet vermek gerekir. Kamu sek

törü ile özel sektörün birbirini itmam eder bir 
tarzda çalışır bir hale getirilmesini ihmal etme
meliyiz. Sanayileşmeye gidiş yerine, montaj sa
nayiinin artması yüzünden hammaddeleri işle
mek ağırlaşmış, dışardan yarı işlenmiş malları 
hammadde hüviyeti altında ithale mecbur kal
maktan süratle kurtulmalıyız. Ortak Pazara 
girmemiz muvacehesinde anlaşmalı gümrük ta
rifesi tatbik edilecektir. Standart ve maliyet ba
kımından sanayi alanında gelişmemizi temin 
edecek kifayetli bir hazırlığımız yoktur. Özel 
sektörde de bir hazırlık görülmemektedir, ihra
cat gerilemiş, ithalât programa uyamamıştır. 
Dış ticaret dengesi açık ve gittikçe bu açık, 
büyümektedir. Kamu sektörünün iç finansman 
ihtiyacı artmış ve Merkez Bankasından alınan 
avanslar çoğalmıştır. Ekonomi olumsuz etken
lerin tesiri altındadır. Dış ekonomistlerin gö
rüşüne göre paramızın değerinden % 12,3 nis
betinde düşme olduğu öğrenilmektedir. Güm
rük resimlerinden birkaç yiiz milyon miktarın
da muafiyet yapıldığı ve bu hususu dikkate alır
sak, bâzı mecburiyetlerin gelirler aleyhine tat
bikata yol açtığı görülür. Geçen yıldaki 19 mil
yar tahsilat yerine bu yıl için 25 milyar gelir 
sağlanacağı hesabediliyor. 1969 yılı seçim yılı
dır. Hizmeti devrettiğimiz sırada şahidolduğu-
muz mütaakıp seçimlerle de tekrarlandığını 
gördüğümüz sorumsuz bâzı hatiplerin yapacağı 
vaiderin bu defa da tekrarlanacağı ve bunla
rın alâkalılarda yapacağı etki ile tediyelerin 
gecikeceğini, hattâ tahsilatın 1968 seviyesine 
kadar ulaşacağından şüphemiz bulunduğunu 
açıklamaktan kendimizi alamıyoruz. Bütçe açı
ğı kadar bundan fazla da Hazine açığının ehem
miyetini dikkatinize arz etmek isteriz. Sayın 
Maliye Bakanı Eylül - Ocak arasında 6 milyar
lık yatırım yapıldığını beyan buyurdular. Bir 
yıl evvelkimden bir milyar fazla imiş. Mevsim 
sonlarında yapıldığı bildirilen bu yatırım bir 
ihale formalitesi mevzuundan dışarı çıkamaz 
hissini veriyor. Bu husus açıkça plân tatbikatı
nın gerisinde kalındığının bir itirafı gibi geldi 
bize. Geçen yıl gelir neticelerine astronomik ilâ
veler yapmak isabetli olmuş mudur bilinmez. 
Bu tahminlerin zirai verimler rekolte tahminin-
de>M isabetsizliğe benzememesini temenni ede
riz. 

Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin (B) fık
rasına dayanarak; Hükümet tahsilat, liberas-
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yon, deviz durumu ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmı mevkuf tutmaya yetkilidir hükmüne gö
re işlem yapmaya ve bunu her yıl bütçesi için 
tatbike mesnet yaparsa realist bir tutumla büt
çeyi kıymetlendirdiğinden şüphe edilir. Çok 
yaygın bir hizmet sahası ve çok çeşitli görev
leri bulunan içişleri Bakanlığı sosyal hukuk 
devleti gereğinin gerçeklenmesinde ve devlet 
yapısında özel bir yer işgal etmektedir. Özel
likle idarenin plânlı dönemdeki ödevlerini yapa
bilmesi ve kişinin Anayasa ve kanunlar hima
yesindeki hak ve hukukunu koruyabilmesi her-
şeyden önce bu bakanlığın en başından en kü
çük memuruna kadar tarafsız bir tutum ve dav
ranış içinde bulunması ile mümkün olur. Emni
yet ve asayiş yeterli görülmüyor, idare âmirle
ri meslekî teminata sahip değiller. Bâzı baskı 
ve tehditler idarenin tarafsızlığını haleldar edi
yor. Polis ve jandarma ihtiyacı karşılıyacak 
adedi yeterlikte olmadığı gibi vasıta ve teşkilât 
bakımından da yeterli değildir. Bu noksanla
rın telâfisi için çok eskimiş olan mevzuatın ve 
kanunların günün şartlarına göre düzenlenmesi 
ve idari reforma gidilmesini zaruri görmekte
yiz. Bâzı yetkililerin sözlerinde yer alan gençli
ği küçümsemek düşüncesinin ilerisi için tehlikeli 
buhranlara sebebolabileceğini özellikle belirt
mek isteriz, önceden plânlanmış da olsa, inatlı 
bir gösteri mahiyetinde yorumlanmak şanssızlı
ğına uğrayan 6 ncı Filonun ziyaretini haklı ve 
mâkul göstermek için olayları küçük bir gençlik 
grupuna mal eden anlayışı küçümsemeyi de bir 
örnek olarak gösterebiliriz. Türk gençliğinin 
çok büyük kütlesinin bağımsızlık ve emperyalist 
davranışlara karşı mücadele konusunda aynen 
Kurtuluş Savaşındaki coşkun ruh haleti içinde 
sarsılmaz bir inanca ve hassasiyete sahibolduğu-
nu görmekte fayda vardır. Bâzı davramşlara 
karşı tepkiyi basit bir sınıf geçme istemi şeklin
de telâkki etmek ve bundan gençlik aleyhine 
sonuçlar çıkarmak yanlıştır. Bütün gençlik ha
reketlerinin düzendeki bâzı sıkıntılardan doğdu
ğu aşikârdır. Milletimizin bekasına, çıkarma ve 
yararına dönük olan bu manalı görüş, ümit ve
rici ve sevindirici olmalıdır. Anayasamızın te
melini, ruhunu teşkil eden devrimlerden tavize 
yanaşmıyan ve millî sosyal, hukuk Devleti dü
zeninin kurulması yolunda mücadele eden genç
liğe karşı şüpheli tutum ve gençliği ayırıcı, bö

lücü çarelerden medet ummak tasvibedilmeme-
lidir. Gençliğe bu ümitli ruhu veren çağdaş dü
şünce ve uygarlık yarışı içinde bulunmayı hazır-
lıyan devrimci öğretmenlere karşı olumsuz tutu
mu da uygun bulmadığımızı belirtmekte fayda 
vardır. Anayasanın düzenleyici esasları içinde 
millî egemenlik haklarının kullanılmasında Ya
sama ve yürütme organları gibi yargı yetkisi
ni kullanacak organlar da vardır. Türk Milleti 
adına yargı yetkisini kullanan Anayasa Mahke
mesi, Danıştay, Yargıtay ve Yüksek Seçim Ku
rulu kuruluşlara karşı suçlama çabalarını 
Anayasa ile bağadaştırmak mümkün olamaz. 
Bu müesseselere saygılı bulunmayı rejimin selâ
meti ve devamlılığı bakımından zaruri görmek
teyiz. 

Türk Milletinin haysiyet ve şerefinin asla ih
mal edilmez bir meselesi olan ve bütün hassasi
yetiyle mevcudiyetini devam ettiren Kıbrıs me
selesi kesin bir politika yönü çizilememiş olması 
yönünden karşı tarafın geniş bir manevra yap
masına ve dolayısiyle işlerin sürüncemede kal
masına itilmiştir. Federasyon tezinin millî bir 
politika olarak benimsenmesini teklif ederiz. 
Olayların gerisinde kalmamak ve soydaşlarımıza 
karşı girişilecek saldırılara mukabele için tedbir
li olmak hususunda gecikmeye meydan kalmı-
yacak tarzda hazırlıklı bulunmak lüzumunu tek
rarlamaktan kendimizi alamıyoruz. 

Değişen dünya durumu ve bunun şümulü yü
zünden millî savunma probleminin çok daha has
sasiyetle ele alınmasında zaruret vardır. Millî 
güvenliğimizin temel unsuru olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimizin teşkilât ve teçhizatı ile emir ve 
komuta bakımından durumu yeni NATO strate
jisi muvacehesinde yeniden gözden geçirilmeye 
muhtaçtır. Millî kuvvetler ve millî harb sanayii 
hususu da dikkatte bulundurulmalıdır. NATO'-
nun kabul etmiş olduğu son elâstiki mukabele 
stratejisi özellikle Türkiye'nin emniyetini sağlı-
yacak nitelikte değildir. Bu hususta gereken 
bütün gayret sarf edilerek Türkiye'nin emniye
tini ve bağımsızlığını sağlıyacak yeni bir konspt 
kabul ettirilmeli ve bağımsızlığımızla yakinen 
ilgili, güvenliğimizle sıkı sıkıya irtibatlı ikili an
laşmalar da millî yararlarımıza uygun bir hale 
getirilmelidir. 

Üzerinde büyük tartışmalar açılan ulusal or
du kavramı hakkındaki görüşlerimizi de açıklı-

— 880 — 
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yalım. Her hangi bir konuda yabancı modelle
ri alıp kullanmak elbette gayrimillîlik işareti 
sayılmaz. Ancak, bunun yabancı modellerin 
idamesi için gerekli ihtiyaç maddeleri hemen ve 
tamamen yabancı kaynaklara bağlı kalırsa o za
man millî sayılamıyacak bir tutum içinde bu
lunuyoruz demektir. Model yabancı da olsa 
onun idamesi için imkânlar millî kaynaklara da
yalı olmalıdır. Aksi halde bu modeli kullanmak 
ve ondan yararlanmak için inisiyatifin elimizde 
olamıyacağı açıktır. Ordumuzun teşkilât, eği
tim ve donatımı hemen, tamamen yabancı pa
tentlidir. Bu patent imkânlar ölçüsünde milli-
leştirilmedikçe; karar vermede, kararı uygula
mada ve en önemlisi uygulamanın devam etti
rilmesinde inisiyatif ve güc sahibi olamayız. Bu 
bakımdan ordumuzun gayrimillî bağlantılar ve 
imkânlar içerisinde olduğunu bilmemezlikten 
gelmenin pratik hiçbir faydası yoktur. 

Diğer bir husus emir ve komuta'nm millî olup 
olmadığı hususudur. Eğer orduların tümü veya 
büyük çoğunluğu üzerinde tam bir emir ve ko
muta yetkisine sahip değilseniz, bunun anlamı 
gayrimillî bir komuta sistemine bağlı olduğu
muz demektir. Türk kuvvetlerinin entegre emri 
ve komuta yetkisi Silâhlı Kuvvetler kumanda
sında değil, NATO Komutanlığı emrindedir. Bu 
durumda Türkiye Büyük Millet Meclisinin mâ
nevi şahsiyetinde mündemiç Başkomutanlık yet
kisinin NATO anlaşması gereğince büyük mik
yasta devredilmiş olduğu gözden uzak tutula
maz. Hem teşkilât, eğitim, donatım ve ikmal 
konuları ve hem de emrü komutadaki inisiyatif 
sahibi olmamızı özlemek üzücü bir tartışma ko
nusu olmalı idi. Biz bu konuya ehemmiyetle 
eğilineceğini bekliyorduk. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler vesile
siyle grupumun düşüncelerini bir kere daha arz 
ettim. Tatbikat cihetiyle gerisinde kalınan plân 
isteklerinin geliştirilmesini temin bakımından 
grup arkadaşlarım bütçeyi kendi kanaatlerine 
göre kıymetlendirmek suretiyle oylıyacaklardır. 
Bütçenin milletimize hayırlı olmasını dileyerek 
hepinize grup adına saygılar sunarım. (Sol ve 
orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 
TERMEN (Çanakkale) — Muhterem Başkan, 
çok değerli senatör arkadaşlarım; 10 günden be

ri devam eden titiz ve dikkatli çalışmalarla son 
safhasını idrak etmiş bulunan 1969 yılı bütçesi 
üzerinde, gruplar adına, muhterem sözcü arka
daşlarım, parti görüşleri ve düşüncelerini, yük
sek huzurunuza arz ettiler. Şimdi Adalet Par
tisi Grupu Sözcüsü olarak, bendeniz 1969 malî 
yılı bütçesi üzerindeki grup görüşlerimizi arza 
çalışacağım. 

Ancak, 10 günden beri, hakikaten Yüce Se
natoya yakışır mâna ve hacım içinde devam ve 
cereyan eden, niteliği, tarih ve zabıtlar olarak, 
sözcülük yetkisini aşarak kendi partisinin po
litikasını, bu bütçe münasebetiyle, bir defa daha 
burada sosyalist açıda takdimde fayda gören, 
Muhterem C. H. P. Sözcüsü Fikret Gündoğan 
arkadaşımın bâzı fikirlerinden başlyıarak, grup 
görüşlerimizi, bir gûna arza çalışmış olacağım. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız, Devlet idare
sinde, partisinin resmen vücut bulan anlayışının 
da ötesinde, bir görüş sahibi arkadaşımızdır M, 
bu kürsü, kendisinin bugün burada iradettiği 
nutkun tamamını defaatle tescil etmiştir. 

Sayın Fikret Gündoğan'm üslûbunu, Şair 
Vecihi'ye benzeteceğiz. Tanzimatta bir şair var
dı; ismi Vecihi idi... Vecihi'nin şiiri hakkında, 
Muallim Naci'ye bir sual soruldukta, Muallim 
Naci merhum demiş ki; «Biraz gül, biraz şeb
boy, biraz mehtap, biraz su şırıltısı, oldu Veci
hi!.» 

Sayın Fikret Gündoğan arkadaşım da, genel 
başkanlarının, (Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir 
Saman sosyalist olmıyacaktır!) diye, kongrede, 
sarih, salahiyetli ve yegâne salâhiyeti ifade 
eden anlam içinde ortaya koydukları hakika 
veçheye rağmen, burada yaptıkları konuşmada, 
O. H. P. yi, ayn açıya sürüklemişlerdir. Bütün 
dünya sosyalistlerinin kendi memleketleri için
de, kendi nizamlarım hor gören mâna olarak 
empoze ettikleri hücum reçetesi unsurlarını teş
kil eden maddeler olarak : Türkiye'de, soyul
makta olan halktan, topraksız inliyen topraksız 
vatandaş kütlesinden, soyulan çiftçiden, bîkes, 
perişan yaşıyan esnaftan, söz açmışlardır. Hal
buki modern ekonomi, bütün dünya milletleri
nin kalkınabilmek için, girift ve organik: bir ya
bancı sermaye düzeni âlemine vâsıl olmalarını 
tavsiye etmektedir. Bu esası bir kenara itip, kor
kunç bir yabancı sermaye düşmanlığını öne ko
yarak ve müflis bir gidişin tatbikatçısı olmak 



C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1969 O : 2 

üzere de, 1950 - 1960; ve 1964 ten bugüne kadar 
M, zamanı, betabsis bu yabancı sermaye sömürü
cülüğünün muhatabı olmuş ve Türk Devletini, 
bu yıllar arasında, (İM isim değiştiren bir parti) 
halinde soydurmayı öngören bir anlayış halin
de, bize birtakım telmihkâr ve bugün için asla 
tekrarında lüzum ve fayda bulunmıyan konula
ra avdet ederek, başkakmcı etmesi hailidir ki, 
bizi, bizzarure, kendisine, tarih huzurunda, ce
vap vermek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Sayın Başbakanımızın, vâki taarruzî beyan
lara ve bizim fikirlerimizin çarpık olduğunu 
söyliyen Sayın Gündoğan'm, bugünkü Türkiye 
genel gidişi ve mer'i Anayasa muvacehesinde 
çarpıklık ifade eden çarpık fikirlerine, gerekli 
cevaplan verecekleri, muhakkaktır. Ben Sayın 
Başbakanımın bu konuda yapacakları konuşma
ya imkân tanımak üzere, meselenin büyük tefer
ruatına, girmiyeceğim... 

Bütçenin, denk ve gerçekçi olmadığı, ispat 
olundu, dediler. Bütçe, açık veren bir bütçedir. 
Bütün dünyada bütçesi açık oümıyan devlet ade
di 4 tür. 176 devletten sadece dördünün bütçe
sinde açık bulunmadığı Zürih^te çıkan büyük 
bir Dünya Bankası mecmuasının, bundan iki &y 
evvelki nüshasında ilân olunmuştur ve az açık 
veren devletler listesinde, yani kuyruktan değil 
yukardan itibaren biz, 176 lık kategori içinde, 
kalkınmaya muhtaç bir devlet vasfımıza rağ
men, 72 nci mevkideyiz... Demek M, yolun yarı
sını katetmişiz. Bütçeleri, Türk Devleti, 300 mil
yondan başlatmıştı, Hatırlarsınız. Bugün 25 mil
yara vâsıl olduk. Bu 34 milyonluk Türk camiası 
için, az hacimdir. Hakiki hüner, sirküle eden 
parayı, tıpkı millî gelirin hâsıla olarak yüksel
tilmesi gibi, geniş hacimlere vâsıl eden ekonomi 
görüşüdür ki, Devletimiz o günleri de muhak
kak idrak edecektir. Bir tarihte, 1935 te, bir büt
çede, devrin Başbakanı, Türk Milletine, bir müj
de verdiğini beyan ederek şöyle söylemişlerdi. 
(Tuzda 20 para indirme yapıyorum!) Demek ki, 
1935 te tuzda 20 para indirmenin mükâfat ve 
saadet olduğu bir devir yaşamışız... Ve o tarihin 
küçük bütçesinden, bugün, 25 milyara geliyoruz. 
Şu kadar milyar bir açığımız varsa, bunun ka
patılma şekilleri, teknikle izahını bulmuştur ve 
kaynakları da, içerden, her devlet gibi, gözetil-
miştir. Bütçe açığından korkmamak lâzım. Ve 
şu hususu da arz edeyim ki, 20 yıllık poMtika 
hayatımda daima gördüm, ne vakit bütçe müza

kerelerinde büyük açık vardır diye, muhalefet, 
Demokrat Farfci dâhil, Halk Partisi dâhil, büyük 
tarakeler koparan beyanları bu kürsülerde har
car, fakat üç yıl sonra, katı hesap kapanmala
rında, vâki iddiaların tamamı değil % 25 civa
rında dahi bir açık vermemiş bulunduğu hâli 
görülür! Çünkü ben, bütçenin tümü üzerindeki 
konuşmamda da arz ettim. Devletimiz her yönü 
iile, büyüyor. Dizimizin dibinde büyüyen yavru
larımızın, her gün gelişmelerini, neşvünemala
rını, nasıl fark edemiyorsak, içinde yaşadığımız 
Devlet hayatında da, cemiyetimizin ve Devleti
mizin, her gün gelişmekte olduğu halini, göremi
yoruz! Ama ashabı Kehif gibi, 40 sene uyuduk
tan sonra kalksak, Türkiye'nin ne olduğunu o 
vakit görürüz. Osmanlı İmparatorluğu bakiye
sinin İstanbul'dan sürülüp, aftan sonra Türki
ye'ye geldiklerinde, Avrupa'ya geflmişçesine se
vinçlerini, gözü ile gören bir arkadaşınızım. 
Türkiye'nin gittikçe büyümekte olduğuna, geliş
mekte olduğuna, katiyen inanmalıyız ve daima 
pesimist görüşleri değil, milleti, Devleti, halkı, 
köylüyü, teşvik edici daha yüksek, daha maddi 
büyüklüklere vâsıl olmuş bir cemiyet ve devlet 
olmanın, teşvikçisi, politikacısı hünerini, anlayı
şını, bu kürsülerden ortaya koyabilmeliyiz. İn
karcı anlayış, Türkiye'ye bir şey kazandırmıya-
caktır. Ve maalesef Türkiye yıllardan beri, şu 
son 5 -10 yıldan beri, korkunç bir ithamcılığın, 
isnatçılığın, inkarcılığın içinde yaşıyor ve onun 
için yüzümüz gülemiyor, onun içindir ki, bu pe
rişanlığımız da, devam ediyor. Ne vakit iyimser 
ve kardeşâne niyetlerle meseleleri tahlile baş
lar, beyanlara gireriz, Türkiye'nin, emin olunuz 
ki, yükselmesi, o tarihte, daha büyük sürat ka
zanacaktır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Düzen değişikliği, düzen değişikliğini, düzen 
değişikliği!.. Mütemadiyen bu fikri izhar eden, 
söyliyen Fikret Gündoğan arkadaşım, Sayın Ge-
^el Başkanı gibi düşünmüyor; dolayısiyle dü-
?en değişikliğini Sayın Billî Birlikçi arkadaş
larımız gibi veya A. P. liler gibi veya Güvenci 
?,rkadallarımız gibi de düşünmüyor. O ayrı 
düşünüyor. Düzen değişikliği başka, düzende 
ıslahat başka!. Fakat düzende ıslahat, ta (Is
lahat devrinden beri) 17 nci Asır ortasından be
ri, bu Devletin parolası olmuştur. Her gelen 
muktedir, memleketi daha güzel daha muaccel 
neticelere doğru götürmenin gereklerini düşün
müş, ihtiyar etmiştir. Ama düzen değişikliği, 
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başka konu.. Düzen değişikliği ile nizam deği
şikliği, eşittir. Fakat düzende ıslahat, ayrı bir 
şeydir. Sayın Gündoğan arkadaşımız, iyi bil
diğimiz arkadaşımız olarak, (ıslahatçı) değil
dir; düzen değişikliği taraftarıdır ve partisi ile, 
sözcü olmasına rağmen, daima ayrı kutuplarda 
vücut bulmakta olan, bir politika hayatı ya
şamaktadır!. 

1950 öncesi Hükümet, büyük altın bırakmış 
ve dış borçlarını ödiyerek, iktidarı, 1950 seçim
leri ile işbaşına gelen Hükümete devretmiş. Bu 
109 ton altın hikâyesini, Türk politika hayatın
da küçük politikacılar, yıllarca istismar ettiler. 
Altınlar gitti, altınlar gitti! Merhum bir Baş
vekilin Merkez Bankası ambarlarında bokliyen 
109 ton altını, 109 bin kilogram altın, 109 bin 
kilogramı binle çarpınız çıkanı 18 lira ile de 
çarpınız koca bir devlet için asla sermaye ifa
de etmiyen küçük bir meblâğ birkaç yüz milyon 
Tl. olarak görülür. Bunu Demokrat Parti ik
tidarı, sömürmüş, sokaklara atmışcasına, çeşit
li politika merkezlerinde mevzu yapan gruplar 
görülmüştür. Bugün bu altının israf edildiği
ni değil, o altınların, Merkez Bankasında külçe
ler halinde uyuyan altınların, sarı renkli binler
ce makinalara ve 54 bin traktör olarak Ana
dolu'ya girip, buğday istihsalini yedi misline, 
karasap andan merkepli hayvanının biri ölmüş
se, ziraatte, onun yerine karısını koşan ziraat 
anlayışından alıp, karayolları makinaları yap
mak suretiyle de, bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmamda da arz ettiğim gibi, 1948 de yolsuz
luktan istanbul'dan Ankara'ya gidemez oldu
ğumuz çağda, bugün Bingöllere, Van'lara ka
dar asfaltlan uzayan çağa gelmiş bulunuyoruz. 
Fikret Gündoğan arkadanım, bu eski altın po
litikası isnadını, 15 yıl sonra burada kürsüye 
getirmemeli, getirdiği zaman da, bizzarure ceva
bını, dinlemelidir. Hazmetmelidir.. 

ikinci konusu, yabancı ekonomik güçlerin, 
'dâhildeki merkantil güçlerle birleşerek, Türki
ye'yi, soyduğu iddiasıdır. Bu, kanaatimce öne
mini ve isnad değerini artık, kaybetmiş bir gö
rüştür. Bütün dünyada, bir vücuttaki organiz
ma esası ve esrarı gibi, arz üzerindeki bütün 
devletler, birbirlerine, büyük sermaye ve teknik 
vermektedirler. Aktarmaktadırlar. Bu hal, kor
kunç bir mübadele halini kazanmıştır. Ve bu 
gayrikabili içtinab bir manzara içindedir. Yu

goslavya Macaristan'a elektrik satar, Macaris
tan hududa yakın bir .noktada, Yugoslavya'ya 
elektrik verir, Almanya Belçika^daJM bir kon
serve fabrikasına sermaye kor, Belçika'dairi bir 
elmas tüccarı Almanya'daki bir pil fabrikasına 
para kor. isveçli Almanya'ya, Alman italya'
ya, italyan ingiltere'ye, ingiltere Kanada'ya 
sormaye yatırım. Hepsi birbiriyle örgütlenmiş
lerdir. Ve sermaye, tıpkı sanat eserlerindeki 
milliyetsizlik anlayışı gibi -bunu defaatle söy
lerim, çünkü bu, meşhur bir sosyalistin itirafı
dır- Tıpkı sanat eserleri gibi, sermaye konusun
da da, milliyet aranmıyacaktır, demiştir. 

Türkiye'yi, maden sektörü başta olarak, mis 
gibi madenlerimiz soyuluyormuşcasına, işbaşın-
daiki Hükümet uyuyormusoasma, işbaşındaki 
Hükümet bu gidişe evet diyorcasına ve Devlet 
Plânlamanın gayrimevcut bulunduğu tasavvur 
olunarak, birtakım isnatlarla, yabancı serma
yeye alabildiğine hücum edilmiştir. Bütçenin 
tümü üzerindeki maruzatım arasında arz ettim. 
Sömürücü Amerika'nın topraklarına, Avrupa 
sermayesi olarak, 1,4 milyar dolarlık, maden 
sektöründe, Avrupa kapitali girmiştir. Halen 
bu sermaye, ayaktadır, 1886 yılından beri.. 
Amerika o halde, şöyle bir durumun içinde: 
Türkiye'deki sosyalistlere göre Amerika sömü
rücü, fakat sömürücü Amerika, mukabeleten, 
Avrupalı açıkgözlerin sömürdüğü, bir başka sö
mürülen memleket! Bu tezadı nasıl izah edece
ğiz? Bunların ne olduğunu anlamak için ku
ru, edebî cümleleri Türk Milletine radyolar 
vasıtasiyle sunmak değil, hakiki rakamları, 
sermaye hakikatlerini Türk Milletine duyur
mak gerek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ameri
ka sömürge idi... 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De
vamla) — Amerika'nın sömürge oluşu, her hal
de, sizin bahsettiğiniz tarihten 160 sene daha, 
evvelki yıldır. Amerika'nın istiklâlini kazandı
ğı tarihten, Linkoln^dan bu tarafa, çeşitli ge
lişmeler muvacehesinde, yabancı sermayenin 
Amerika'ya gelmesini, ilk defa öngören devlet 
olmuştur. Amerika'da muattal sermaye, bu
gün (gözümle gördüm) New York bankaların
da, Washington bankalarında: (size, % 2 faiz 
vadediyorum, bir de ailenizle, tatil vadediyo-
rum) diyor. Demek ki muatal para o derece 
büyük ki, o derecede cesîm ki, Amerika'da kapi-
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tal işletmek, gayrimümkün hale gelmiştir. Hat
tâ bütün dünyanın Merkez Bankası rolünü oy-
nıyan isviçre, demin bir münasebetle «Türki
ye'ye sermaye isviçre'den geliyor, burası Tür
kiye'den kaçmış paraların merkezi» demişti. 
Halbuki isviçre bütün dünyanın mutemet Mer
kez Bankası durumundadır. Oradaki üç büyük 
banka, bütün dünyanın parasına hâkimiyet ve 
emniyet telkin eden bir hava elde etmiş ve bunu 
temsil eder. O bankalar ve o bankalardaki mah
fuz paralar, muattal paralar, dünyanın her 
yerine, her fırsatta akar, akacaktır. Türkiye'
de de rantabilitesi mümkün, fizibilite raporla
rı müsait bir süje varsa, elbette gelecektir. 
Türkiye'de elinde bir imkânı olan insan, ora
daki mahpus para ile iştirak kaydederse, Tür
kiye ̂ deki merkantil kuvvet, yabancı sermaye 
ile işbirliği yapıp Türkiye'yi sömürecek midir? 
Türkiye'yi sömürmek, mutlaka, o vantuz mi
sali - kendileri kaydettiler, vampir de diyebi
lirlerdi - vantuz misali Türkiye'nin kanını ̂ emi
yor da, Türkiye'yi posa halinde mi bırakıyor? 
Türkiye'ye, 56 milyon dolar girmiştir şu kadar 
yıldan beri dışardan, yabancı parası. Bu 56 
milyonluk yabancı para, Türkiye'de hareket 
ve imkânlar, ve Türk Hazinesine, mutlaka 
% 20 civarında, vasati gelir temin ediyor. Ya
bancı sermaye, memleketimize iş sahası getir
miştir. Mütemadiyen rujdan, pudradan, allık
tan, o cins yabancı sermaye endüstrisinden bah
setmek yerine, Türkiye'de büyük endüstri ifade 
eden, büyük yatırım süj elerine para getiren 
büyük firmaların Türkiye'ye hediye etmiş ol
dukları olumlu ekonomik seviyeyi, niçin ağız
larına almazlar? Mutlaka hücum, şart mıdır? 
Fikret Gündoğan Beyin konuşmalarını arz et
mek isterim ki, çok kasıtlı buldum : 

Montaj sanayii zaruri şekildir. Kamyonun 
tamamını ithal eden Türkiye, bugün^ bunun 
% 69 unu kendisi yapıyor. O halde % 31 lik 
bir kenar ithalâtın içindeyiz. Montaj sanayii, 
döviz israflarına mâni olamamıştır, diyor Sa
yın Fikret Gündoğan. Şimdi soruyorum : 
% 100 ü döviz olarak Avrupa'ya gitmesi muk-
tazi para, % 69 u içeride kalmışsa, montaj sa
nayiine bu derece kürsi lanetlemesi yapmak 
isabetli olur mu? Hayır! Montaj sanayii, bir 
gün gelecek ağır endüstirisini kurmuş olan 
Türkiye'nin büyük atelyelerinde motor grankla-
nnı, motor gövdelerini dahi yaparak, % 100 

yerliye vâsıl olabilecektir. Ama her şey, adım 
adım gelişecektir. Yine geliyorum bütçenin tü
mü üzerindeki konuşmamın bir güzel unsuru
na : 1936 yılında, Sayın Fikret Gündoğan in, 
altınlar Merkez Bankasında vardı dediği ta
rihte, Türkiye, toplu iğneyi, Avrupa'dan it
hal ediyordu. Antepli bir atelye sahibi, bugün, 
uçak yapmanın iddiasındadır! Birkaç yıl son
ra, uçtuğunu görebileceğiz. Bizde zekâ var, 
teknik, Avrupa'dan lâyıkiyle girmiştir, girmek 
üzeredir, girecektir. Üniversitelerimiz halka, 
teknik hayata, yardımcıdır. Devletin büyüme
sinin yanında, Devletin büyük iyiliklere, iyi 
imkânlara doğru gittiği de muhakkaktır. Mon
taj sanayiini hiçbir zaman döviz sömürücülü
ğün, boyacılığın, göz boyama ekonomisinin ön
cüsü olarak salâmlamamak ieabeder. Adaletli 
olmalıyız!.. 

1950 de Türk Devleti sadece Sayın Gündo-
ğanin bahsettiği gibi Thomburg'un raporunu 
tetkike almadı. 1950 den itibaren uyuyan, mev
cut ve meknuz millî kuvvetlerin, kıymetlerin 
neler olduğunun araştırılmasını ve Devletin 
hangi yönlere gitmesinin gereğini, o tarih ik
tidarı, envanteri önüne koyarak, devraldığı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Devleti
nin mânasını etüdetmek, tahlil yapıp gereklere 
yürümek üzere, sahneye getirdi. Sadece Thorn-
burg'u değil, (Barker'i) değil, bir de Rand-
halli getirdi. Ve Randhall plânı Türkiye'de 
1950 ye kadar eski iktidarın bütün devletçilik 
anlayışında yalnız iki unsurun müspet olduğu
nu, bunlardan birincisinin Beykoz Kundura 
Fabrikası, ikincisinin de Cam Fabrikası oldu
ğunu, diğerlerinin ve ezcümle Karabük De
mi* - Çelik Fabrikasının, Türkiye ekonomisini 
sömüren bir ateş ilâhı olduğunu kaydetti.. De
mek ki, devletçilik, geri kalmış memleketler 
için, mebdede güzeldir, ama onun tatbikatın
da dahi isabete ve hünere girmek, ayrı bir 
sanat, ayrı bir yoldur!. Başarı esastır!. Dev
letçi olmak kâfi değildir!. Devletçiyiz yazmak, 
altı oklu bir bayrağın bir unsurunu, devletçi
liğe tahsis etmek, geri kalmış memleketler için 
hakikaten iyi bir unsurdur, ama devletçiliğin 
tatbikatının hesabına gelince, o ayrı konudur, 
o, başarı sanatıdır!. 

AID'yi şiddetle yerdiler. AID'ye ajan na
zariyle bakılıyor Türkiye'de. Halbuki AID, 
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geri kalmış memleketlere sadece Türkiye'ye de
ğil, 16 Devlete, Amerika vergi mükellefinin 
rızasiyle, her yıl, bir plân dâhilinde, Kongre 
tarafından biçilen ölçülerde para yardımı, tek
nik yardım, ve ilim yardımı yapma sujelerinin 
Santralı olan kalkındırıcı bir teşekküldür. AID 
yi Türkiye'yi sömüren bir teşkilât olarak görme-
nin yerine, Türkiye ide veremin kökünü kazıyan, 
Türkiye tte AID yoluyla ziraatte, teknik alan
da, endüstri sahasında, kültür sahasında, sene
lerden beri yüz milyonlar veren bir teşkilâtın 
adı olduğunu hürmetle anmak yerine de olur. 
Sömürücü tâbirini kullanıyorlar! Burada, kana
atimce, sadece Amerikan idarecisi ve Amerikan 
parası esasını dayalı olduğundan dolayı, üzgün
lük içindeler. Kanaatimce, AID, Türkiye'ye fiilî 
hizmet ve yardım getiren bir teşkilâttır ve mad
di bir fenalığını, Türkiye Devleti ne dün, ne 
bugün, ne kemdi zamanlarında tesbit etmemiş
tir. ! Etmiş olsa, resmî kürsülere, getirilmesi ik
tiza ederdi. 

Türkiye'nin kaynaklar israfı içinde olduğu, 
söylenemez. Yıllardır Türkiye bütün kaynakla
rını en değerli anlamla harekete geçirmiş bir 
devlettir, çünkü plân çağı içindedir. Plânlama, 
devletin imkânarını mevcut ve meknuz kuvvet
leri hesap neticesinde ayarlıyan ve müspet ne
rede ise, devleti faaliyet olarak kuvvetini ora
ya tevcih eden, bir teşkilâttır. Plânlama çağın
da, hele hele dün bizim pilavcı, kendilerinin 
plâncı olduğu bir anlamda, bugün plânı redde-
dercesine, Türkiye'nin kaynak israfı içinde ol
duğunu söylemek suretiyle Türkiye kaynakları
nı hesabedemiyen bir devlet teşkilâtını öne sür
meleri, kanaatimce, paradoksalbir ifadedir. Ve 
benim için zarif bir yakalayıştır, ama kendileri 
kabul etmezler, o ayrı konudur. Gündoğan'ın, 
Türk çiftçisine : Soyuluyorsun, tefeci, aracı se
ni boğuyor, uyan ey ehli vatan! Yaktığın gaz, 
kullandığın lâstik ve kullandığın makina, ecne
binindir, sömürülüyorsun, bana gel; ortanın so
luna gel, diyen kısmı, tamamen siyasidir. Sayın 
Fikret arkadaşımın bu kürsüdeki bu gayretinin 
neticesini, bu gece radyolar ilân ettiği zaman, 
inşallah lehlerine yeni üye kaydederler. Bu ka
zançlı yöne temas etmeye benim hakkım yok
tur!. 

Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımızın, rüş
vet ve suiistimal konularına dair enteresan işa
retlerini, Türkiye Devlet hayatında, daima işit-

mişizdir. Bilhassa demokratik nizam içinde ya-
şıyan memleketlerde, medeni hukuk tatbikatı 
içinde yaşıyan memleketlerde, kapı önünden 
otomobil çalındığı gibi ve kadar memur da, sa
lahiyetli zevat, erbap da, rüşveti, suiistimali ih
tiyar edebilir. Aslolan, kanunlarla tahdit ve teh
dit gören, etmeme, halidir. Eden cemiyet ha
yatı içinde, vardır ve bunun kökü hiçbir ül
kede kesilmemiştir. Hicazda kol kesme usu
lü ile hırsızlığa mâni olunmayı ülkede 
derpiş eden anlayış ile, Zürihte ve Sorbon'da, 
medeni hukuk açısından suiistimali önlemek is-
tiyen açı, asırlardır netice almaya koşuyorlar. 
Fakat dünyada ihtiyaç varken, dünyada hırsız
lık yapma imkânı varken ve dünyada bu ta
biatta insan (beş parmağın beşi bir olmayışı gi
bi) mevcut iken, bu üçgen içinde, bu husus her 
memlekette, her devirde yaşıyacaktır. Aslolan 
olmaması, halidir ve aslolan, hükümetlerin bu
nunla mücadele edebilmesi halidir! Bütçe konuş
mamda arz etmiştim, hükümetlerin mücadele 
kabiliyetleri, parlâmentolarında isdar edecekle
ri kanunlarla, direktif olarak, millete ilân olu
nur. Ama, takip, gayri mümkündür. Rüşvetin, 
suiistimalin takibi, zordur. Alan ve veren hikâ
yesidir, üçüncü şahıs, Tanrıdır. Bu itibarla rüş
vet konusu demokratik kürsülerde daima beylik 
bir konu olarak yer almıştır. Sayın Alpaslan gi
bi olgun bir arkadaşımın, öteden beri var olan 
bir konuyu her hükümetin mücadele etmekte 
bulunduğu bir konuyu, A. P. devrinde sanki 
artmışcasma, böyle bir telmih içinde öne sür
melerini, durumlariyle bağdaştıran bir güzle 
netice olarak mütalâa etmedim. 

Sayın Fahri Özdilek Paşamın tenkidlerine 
gelince: Mevzuumuzu izin verirseniz tatlıya 
bağlıyalım. Bizim bu Senatomuzda özlenen bir 
mâna var. Buna Millî Birlik Grupu olarak, bu 
bütçe yılımızda, kendi cephelerinde vâsıl olduk. 
Hep teknik konuştular, hep hakikatler üzerin
de kaldılar ve politikaya, o bize öteden beri 
müteveccih isnadkâr politikaya, bu yıl itibar 
göstermediler ve kalblerimizi fethettiler. Ada
letli olmak hali, bütün insanlara, elbette hür
met telkin eder. Biz bu bütçe yılında, normal bir 
müzakere âleminin dışına çıkmadık. Kimse kim
senin kalbini, bu 10 günlük zaman içinde, vah
şi şekilde kırmadı. Bu, Yüce Senato için, bir 
olgunluk ve takdir işaretidir, takdire lâyık ne
ticedir. Ben Sayın Fahri Özdilek'in bugünkü 
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konuşmalarına cevabolarak, meselenin derin
liklerine girmeden, sadece birkaç cümle arz et
mek istiyorum. 

Gençliğe karşı Hükümetin tutumu, ortada
dır. Büyük müsamaha, şefkat ve demokratik 
gidişatın Anayasa esprisinde tatbikatını, Hükü
met, müsamaha içinde verdi. Demokratik dü
zende bunlar, normaldir. Reisicumhur De Gaul-
le Paris'te gezerken (kahrol koca burunlu 
adam) diye bağırana polis, sadece dönüp bakı
yor. Bu, demokratik düzenin, Batılda gelişmiş 
şekillerinin bize intikali halidir ki, bunlar bir-
şey değildir. Ama Cumhurbaşkanına bu bağır
mayı, bir anarşi kabul etmek hali, tehlikelidir. 
Burada, kürsülerde vâki mücadeleleri, konuşma
ları, memleket elden gidiyor, partiler birbirine 
giriyor, gibi mütalâa etmek hali, kadersizliktir 

Böyle mütalâa etmek hali, kifayetsizliktir! 
Bütün bunlara, bu rejimde, herkes ve her mer
kez, her şahıs, sabırla nazar atfedecek ve değe
rini verecektir. Biz Sayın Özdilek'in bu konuş
malarında, gençliğe karşı durumumuzu takdir 
eden yönlerine, müteşekkiriz, fakat yasa mües
seselerine karşı, bize saygı tavsiye eden beyan
larında da hakşinas olmalarına, sadece işaretle 
yetineceğim. Konuşmamın bütçe konuşmamın 
içinde de söylediğim gibi, biz, Şûrayı Devlet ka
rarlarının bâzılarına gayrikabiii infaz mâna ve 
nezaket ifade eden bâzı yönleri, Hükümet ola
rak ve yine yetkimiz içinde olan cepheler halin
de, hayır diyor, infaz etmiyorsak, bu, demokra
tik müesseselere karşı cephe alışımızı ifade et
mez, edemez de! Yasa anlayışında, inanınız ki, 
Sayın Paşa gibi, tıpkı Millî Birlik gibi, tıpkı tec
rübeli 0. H. P. Grupunu teşkil eden arkadaşla
rımız ve onların iktidarı gibi, bir anlayışın par
tisiyiz! Medeni partiyiz! 

Bu bütçenin millete hayırlı olmasını, grupum 
adına temenni ediyorum. Beyaz oy vereceğiz;. 
Çünkü millet olarak, iyi yoldayız. Bizden sonra 
gelecekler de, mutlak iyi yolda olacaklardır. 
Kötü yolda olmak, zaten hiç kimse için düşünü
lemez ve asla netice olarak ortada görünemiye-
cektir. Saygılar sunarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Sayın Başbakan buyurun, (Alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Huzu
runuza 1969 yılı Bütçesinin tümü üzerinde ya-
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pılmış bulunan görüşmelere kısaca temas etmek 
üzere gelmiş bulunuyorum. 

Evvelâ şu hususu arz edeyim ki, 10 günden 
beri uzun saatler devam eden bu görüşmelerde 
söylenmiş, cevabını almış hususlar reylerin ren
gini belli etme sırasında veya Senato İçtüzüğüne 
göre lehte aleyhte konuşmalar sırasında hemen 
hemen tekrarlanmış oldu. Bunların her birine 
değinerek cevap vermek, takdir buyuracağınız 
gibi, zaman ölçüleri içerisinde mümkün değildir. 
Bu sebeple değinmediğimiz hususlar olursa, bun
lara ehemmiyet atfetmediğimizden dolayı değin
mediğimiz mânasının çıkarılmamasını ve Yüce 
Senatonun zabıtları içerisinde esasen bunların 
gerek A. P. Grupu adına konuşan senatör arka
daşlarım tarafından, gerekse Bakan arkadaşla
rım tarafından cevaplandırılmış olduğunu kabul 
etmek gerekmektedir. 

Muhterem senatörler; zannediyorum ki, bu 
münakaşaları topyekûn bir tahlile tabi tutmak 
mümkündür. Herkes kendi açısından bir tahlil 
yapacaktır. Bu taMil uzun olabilir, kısa olabilir. 
Bsn sadece topyekûn bir tahlilin iki unsuruna 
dokunacağım. Bu görüşmeler esnasında dile ge
tirilen meseleleri anlamaya, bu meselelerin için
de ne var, altında ne var bunları bulmaya çalı
şırken bir hususu vuzuhla görüyoruz. Bu husus 
memleketimizde henüz 1961 Anayasasının getir
miş bulunduğa sistemin lâyıkı veçhile anlaşılma
mış olması veya siyasi partilerimizin 1961 Ana
yasasının getirdiği müesseseleri anlamakta deği
şik fikirlere sahip bulunması veya hiç değilse bir 
anlayış birliğinin henüz mevcudolmayışıdır. Bi
raz sonra bu mevzuu niçin açtığımı ifade edece
ğim. 

İkinci bir hususa temas etmek istiyorum. 
Dünyanın her parlâmentosunda olduğu gibi, ça
ğımızın her ülkelerdeki geliştirdiği kıstas ve kri
terlerin Türk Parlâmentosu da tesiri altındadır. 
Bununla şunu demek istiyorum. Sadece umumi 
beyanlarda bulunmak ve bu umumi beyanlarla 
yetinmek yerine, umumi beyanları boyutlandır-
mak, ebadına irca etmek, delillendirmek artık 
politikanın ve siyasi kürsülerin kaçınılmaz icap
larından birisi haline gelmiştir. Ayrıca bu boyut-
landırma ve derinlendirmeyle birlikte siyasi id
diaların içerisinde siyasi meselelerin ortaya ko
nulmasında da fikirlerde teselsül, mantık dizi
sinde sağlamlıkta aranır hale gelmiştir. Ümide-
diyorum ki, Parlâmentomuzda her sene yapılan 
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görüşmeler, bizi çağın Parlâmentosu seviyesinde 
her gün bu istikamete daha çok götürmektedir. 
Edindiğim intihalardan birisi de budur. 

Yüce Senatodaki görüşmelerin büyük bir kıs
mını Devlet işlerinin bana verdiği vakit içerisin
de takibetmek fırsat ve imkânını buldum. Anla
şılıyor ki, burada tekrar edilmiş bulunan iddia
lar, fikirler, sloganlar, ki, bunların çoğu 45 gün 
süren Bütçe Karma Komisyonunda da tekrarlan
mıştır, Millet Meclisimizde de tekrarlanacaktır. 
Bununla kalmıyacaktır, 1969 senesi bir seçim 
yılıdır, bu iddialar, bu sloganlar vatan sathında 
da tekrarlanacaktır. G-örülüyor ki, hemen hemen 
8 - 9 ay sürecek bir devre içerisinde burada ya
pılmış bulunan münakaşanın değişik ton, deği
şik üslûp ve değişik tarz ve ifade şekliyle devam 
edeceğini farz etmek yanlış bir şey olmıyacak-
tır. 

Muhterem senatörler üzerinde duracağım 
diğer bir husus da kuvvetler ayrılığı prensibin
de icranın fonksiyonu nedir, yasama organının 
fonksiyonu nedir, yargı organının fonksiyonu 
nedir? Bu hususun bilhassa 1961 Anayasasının 
getirdiği şekliyle iyi anlaşılamamış olmasının ve 
iktidar anlayışında elde mevcut Anayasanın 
çerçevesi içinde kalınarak değil, birtakım alış
kanlıklara veya zihnimizde bulunan birta'Iam 
modellere bakarak, bugünkü iktidarı değerlen
dirmede düşülen hatalar vardır. Aslında ikti
darları değerlendirmek kolay bir iş değil, zor 
bir iş. İktidarları nasıl değerlendirmek lâzım, 
iktidarlardan ne bekliyorsunuz, ne yapmasını 
istiyorsunuz? Bunlar yine, bugün modern par
lâmentoların hemen hemen münakaşa ettiği en 
mühim hususlardan birini teşkil ediyor. Zihni
nizde olan şeyi yapması kendisinden bekleni-
lehilir mi, kendisi bunu yapacak yetki ile mü
cehhez midir, bunu yapacak malî imkânlara sa
hip midir; bu yetkisi de malî imkânları da mev
cut olsa, bunu yapmak durumunda mıdır? Bu 
hususları hiç kaale almadan, söylenebilecek çok 
şey vardır. Ben söylenebilecek şeyleri azaltmaya 
çalışmıyorum. Söylenebilecek şeyleri bir mantık 
müstevisi üzerinde ve herkesin doğru di
yebileceği yahut kolaylıkla yanlış diyebile
ceği hale getirmeye çalışıyorum. Huzurunuzda 
1969 bütçesinin tenkidleri yapılırken, bir plân 
müessesesinin unutulmaması lâzımgeldiğini, 
Türkiye'nin bir Hukuk Devleti olduğunun unu
tulmaması lâzımgeldiğini, icranın bütün eylem 
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ve işlemlerinin, yargı organlarının, yargının 
murakabesi altında bulunduğunu, icranın bü
tün eylem ve işlemlerinin hür Parlâmentonun 
murakabesi altında bulunduğunu tekrarlamak 
istiyorum. Nihayet, memleketimizde hür bir 
Basın'm bulunduğunu ve her şeyin aziz milleti
mizin gözü önünde cereyan ettiğini de memnu
niyetle ifade etmek istiyorum. Bunların hiçbi
risinden şikâyetim yoktur. Ama, bize bakar
ken, bunları yok farzederek bakarsanız, değişik 
görüntüler nazarı dikkatinizi çekebilir. Bu bi
zim kusurumuz değildir. Onun içindir ki, bizim 
ne ile bağlı olduğumuz iyice bilinmeldiir. Biz 
Türk Anayasasının koyduğu sistemi hüsnüni
yetle ve sadakatle işletmeye çalışıyoruz. Biz, 
aaiz milletimize 1965 seçimleri ile deruhte et
tiğimiz bir seçim beyannamesi ile bağlıyız. Biz 
bir siyasi partinin programı ile bağlıyız. Ve ni
hayet, Yüce Meclislerimize ve aziz milletimize 
de seçim beyannamemizin hemen hemen aynı 
olan bir Hükümet programı ile bağlıyız. Bun
ların içinde ne dediysek, bunları yaptığımız ve-
ya yapamadığımızdan dolayı sorumlu addedili
riz. Veyahut, yaptığımızdan dolayı başarılı, ya
pamadığımızdan dolayı sorumlu addediliriz. Ga
yet tabiî ki, bu sorumluluk aziz milletimizin si
yasi parti olarak, bizi değerlendirirken nazarı 
dikkate alacağı bir husus olur. Ama, seçim be
yannamemizde ve Hükümet programımızda, 
yapacağımızı söylemediğimiz şeyleri ya.pmadık 
diye de, bizim kusurlu addedilmemiz mümkün 
değildir. Bir siyasi parti bizi neden, kendi dü
şündüğü şeyleri yapmıyoruz diye töhmet altın
da bırakamaz. Kendisi gayet tabiî ki, iktidara 
geldiği zaman kendi söylediği şeyleri yapacak
tır. Ama, biz hangi siyasi felsefenin sahibi isek, 
bu siyasi felsefenin tatbikcisi olacağız. Bun
dan dolayı bizi kimse kınamıyacaktır. Neden o 
siyasi felsefenin tatbikçisiriiz de, bizim siyasi 
felsefemizin tatbikcisi değilsiniz diye bize kim
se söz söyliyemiyeceMir. Bu hususu ortaya ge
tirişimin sebebi de, yine bütçenin tümü üzerin
de yapılmış bulunan son görüşmelerde bize yö
neltilmiş bulunan tenkidlerin bizim kusur veya 
hatalarımızdan dolayı değil, bâzı siyasi parti
lerin kendi görüşlerine bizim uymadığımızdan 
doğduğunu belirtmek içindir. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri). 

887 — 



0. Senatosu B : 34 

Bu hususları arz ettikten sonra, sayın sözcü
lerin ifade ettikleri hususlara kısaca temas ede
ceğim. 

Yine bu temasları yaparken, vaktin sınırlı
lığını ve 10 gündür şu çatının altında birbirine 
benzer şeylerin konuşulduğunu ve Yüce Sena-
to'nun üyelerinin bunları her gün dinlediğini 
düşünerek bâzı şeyleri gayet kısa bağlıyaca
ğım. 

Bütçe açığı, hemen hemen her sene bütçe 
tenikidlerinde en mühim konudur. Bu bütçe 
açık mı, denk mi? Ve tahmin ediyorum ki ve 
birçok kimse bütçenin denk olmasının iktisa
di hayat üzerinde büyük tesiri olduğuna inanır. 
Bizim siyasi felsefemiz, iktisadi felsefemiz, büt
çe denkliğinin bir memleketin iktisadi istikra
rında büyük rolü olduğu şeklindedir. Ama, her 
sene görürüz ki, bütçe üzerinde yapılan tenkid-
lerde açık iddiaları olur, bu bütçe denk değil
dir, denir. Bu bütçenin denk olması lâzım gel
diğinden dolayıdır. Ve yine her sene görürüz 
ki, her siyasi parti bir açık hesabı ile ortaya 
çıkar. Ve bunu zaman zaman artırmaya kadar 
gittiğini biz görmüşüzdür. Bir milyar, iki mil
yar, üç milyar, dört milyar... 

Şimdi muhterem senatörler, biz A. P. ikti
darı olarak bütçe hazırlarken elimizde bir plân 
bulunduğunu, bu plânın birtakım hedefleri ol
duğunu ve memleketin iktisadi potansiyelini, 
ödeme gücünü, erişilmesi lâzım gelen hedefleri
ni, vatandaşlarımıza bırakılması lâzım gelen 
payları, refah seviyemizi, refah seviyemizin 
yükseltilmesini; bunların hepsini düşünürüz. 
Bu, ihtiyaçlar kısmını doldurur, imkânlar kıs
mında da neyimiz vardır, ne kadar vergi ala
biliriz, gelirlerimiz nedir; bunları düşünürüz. 
Açık kalplilikle ifade edelim. Hiçbir zaman biz 
gelirleri şişirerek Yüce Meclislerin karşısına 
gelmedik. Çünkü, gelirleri şişirerek Yüce Mec
lislerin karşısına gelseniz ne olacaktır? Mas
raflar tahakkuk ettiği takdirde, bunları ödiye-
mez duruma gelirsiniz. Bunları ödiyemez duru
ma geldiğiniz takdirde ne yapacaksınız? Onun 
içindir ki, gelirleri bizim teknik teşkilâtımız 
olan Maliye Bakanlığımız, Plânlama Teşkilâ
tımız ayn ayn tahmin etmiştir, bu tahminler 
sonradan birleştirilmiştir. Gelir tahmini yap
mak Maliye Bakanlığına ait bir vazifedir. Biz 
siyasi kuvvet olarak, siyasi iktidar olarak bu 
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gelirlere bir milyar ilâve edin, bir milyar faz
la masraf yapma imkânlan çıksın demiyecek 
kadar kendi işimizi biliyoruz. Aslında böylece 
bunu yapan, kendisini aldatmaktan ileriye gi
demez. Bakıyoruz, Anamuhalefet Partisi Söz
cüsü 1967 Bütçesinin açığını iki milyar olarak 
beyan etmiş bu kürsüden. Ve elimdeki broşür
de hükümetin tutumu üzerinde iki konuşma. 
Zannediyorum ki, Anamuhalefet Partisi tara
fından bastınlmıştır. «1967 Bütçe açığının 2 
milyar lirayı aşacağı anlaşılır» denmiş. 1967 
Bütçesi de 200 milyon lira civannda fazla ile 
kapanmış, açık olmamış fazla ile kapanmış. 
Bunu niçin söylüyorum? Senenin başında söy
lenen sözleri, senenin sonunda anyanlar var. 
Yani acaba biz iktidar olarak bizim muhalefeti
miz, bize yönettiği tenkidlerde, ne derece hak
lı çıkıyor diye, bunu anyacak kadar zannedi
yorum ki izan sahibiyiz. Bunu aradık. 1968 
Bütçesi henüz kapanmış değildir ve 1968 Büt
çesinin de denk veya denge yakın bir şekilde 
kapanmasına gayret ediyoruz. 1966 Bütçesi, 
dokümanlarda gösterildiği şekilde, bir açıkla 
kapanmıştır; 400 - 500 milyon civannda. 1965 
Bütçesi de açıkla kapanmıştır. 1964 Bütçesi 
700 - 800 milyona yakın bir açıkla kapanmış
tır. 1963 Bütçesi yine açıkla kapanmıştır. Yani, 
Türkiye Cumhuriyetinin açıkla kapanmıyan 
bütçesi pek azdır. 1967 yılı da bunlardan bi
ridir. 2 milyar açık olacak denen bütçedir. 1969 
Bütçesi, muhterem senatörler, denk olarak ha
zırlanmıştır. Tatbikat iyi yapıldığı takdirde 
denk olarak kapatılması mümkündür. Arz edi
yorum, tatbikat iyi yapıldığı takdirde. 

Şimdi hemen şurasını ifade edeyim, bütçe
leri sıkıntıya sokan Türkiye'de müessese de
ğil, bünyeden gelen birtakım problemler var. 
Bir tütün problemi var. Gayet kolaydır tütün 
sahasına gidip ekiciyi şu veya bu şekilde teş
vik etmek, şu veya bu şekilde kışkırtmak. Bun
lar gayet kolaydır. Ama, devletin tütün için 
neye katlandığını bilmediğimiz takdirde, bun
lar sadece sokakta kalan sözler olur. Bugün 
tütün mubayaasından destekleme mubayaasın
dan dolayı 1968 bütçesinde devlet 1 milyar li
rayı stoka bağlamak mecburiyetiııde kalmış
tır. Bunlar hazinenin paralandır. 1 milyar li
ra gelmeyince de, gayet tabiîki tediyelerde 
birtakım sıkıntılara düşülmüştür. Hepsi bu 
memleketin hizmetleri. Bu hizmetleri görür-
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ken kaynaklarınız elinizde namütenahi değil. 
Kaynaklar mahdut. Bu hizmetleri sosyal saha
da, iktisadi sahada, her hangi bir sahada, da
ha çok niye görmüyoruz derseniz, bunlar yine 
döner dolaşır elinizde imkân var da görmü-
yormusunuza gelir. İmkân var da görmüyor
sanız, kusurdur, tenkit mevzuudur. Ama, im
kânlarınızı vatandaşı ağır yükler altına sok
madan. Yani, bugün bundan sonraki 50 sene
nin yükünü vatandaşa çektirmeden, onun ken
di hayat hakkını da tanıyarak, götürmek mec
buriyeti vardır. Böyle olunca da kaynakları
nız, böyle olmasa da sınırlıdır ama, böyle olun
ca da kaynaklarınız bir sımr daha kazanmak
tadır. Şimdi, anamuhalefetin sayın sözcüsü, 
bütçede 4 milyar açık olabileceğini aslında büt
çe denk olsa da, açık olsa da bunun bir mâ
nası olmıyacağını ifade ettiler. O zaman, ya 
birincisi değerlidir, ya ikincisi değerlidir söy
lediği hususlardan. Yani., eğer denk olmasının 
veya açık olmasının hiçbir mânası yoksa büt
çenin, o zaman 4 milyar açık olmasının mânası 
kalmaz. 

Şimdi, muhterem senatörler bu kürsüye ge
lip Türkiye'de yıllarca devam etmiş bulunan, 
yığılmış bulunan ıstıraplarını böyle mucizevi 
formüllerle halletmeye, çalışmaya bir şey de
miyorum. Ama bu formülün unsurlarını koy
mak lâzım orta yere. Yani sadece şunu be
ğenmiyoruz, bunu beğenmiyoruz, bu kötü, bu 
kötü demek kâfi değil. Bunları iyileştirmek 
için ne yapacaksınız? Bunu söylemek lâzım. 

«Kalkınma demek, sanayileşme demektir.» 
Anamuhalefet sözcüsünün beyanı. «Kalkınma 
demek, sanayileşme demek değildir. Kalkınma
nın başka unsurları var. Sanayileşme, kalkın
mayı çabuklaştıran yollardan biridir. Bir sek
tördür. Sanayileşmedir, başka bir şey değil
dir.» Böyle bir şey doğru değil. Böyle bir iddia 
doğru değil. Fennen doğru değil, ilmen doğru 
değil. Doğru olmıyan sadece bu değil ki, doğ
ru olmıyan birçok şeyler var içerisinde. Bir 
bütçe tenkidi veya bütçeye * neden kırmızı oy 
verileceğinin izahından ziyade, bir kalkınma 
modeli tasvirine çahşılmıştır anamuhalefet söz
cüsü tarafından. Ama bu tasvir, hiç kimsenin 
üzerinde mutabık kalmıyacağı şekilde yapıl
mıştır. Kalkınma bütün kaynaklarınızı sefer
ber ederek, elinizdeki imkânlardan maksimum 
şeklinde faydalanmak suretiyle hareket et

mek ile mümkündür. Türkiye kalkınmasında 
bu hesaplar yapılıyor. Ümidediyorum ki, önü
müzdeki yıllarda bu hesapları daha iyi yap
mak durumunda olacağız. Yani teknik kadro
larımız, kalkınma uzmanlarımız, plâncılarımız 
bu hesapları çok daha ileri seviyede yapabile
cek, hem donelere sahibolabilecekler, hem tec
rübeye sahibolacaklar, hem bilgiye sahibola-
caklar. Kalkınma bir plânla yapılıyor Türki
ye'de. Ve Türk Anayasası, kalkınmanın plânla 
yapılacağını, kaynakların da öncelik verilirken, 
memleketin biran evvel iktisadi ve sosyal kal
kınmasını sağlıyacak şekilde kullanılmasını 
âmirdir. Yani, Türk Anayasası, sanayileşme 
kâfidir, bundan başka bir kaynağa gitmeyin, 
demiyor. 

Şimdi geliyorsunuz kaynakların en iyi şekil
de kullanılmasına. Kaynakların en iyi şekil
de kullanılmasını vaadeden 'sahalar nelerdir? 
Madencilik midir, turizm midir, tarım mıdır, 
Endüstri midir? Bunların hepsi birden midir? 
Hepsi birdense, buna ilâveten başka sahalar 
varsa, o zaman elinizdeki kaynaklan bunlardan 
maksimum gelir sağlıyacak ve iktisadi geliş
menizi biran evvel ikmal edecek, yeni kaynak
lar meydana getirebilecek şekilde nasıl har
canmanız lâzımdır İşte plân budur. Plancılık 
ta budur. Yoksa burada, sanayileşme kalkın
madır şeklindeki iddialarla, kalkınmanın kü-
çümsenmiyecek birçok unsurlarını terketme-
nin siyasi bir sebebi olmıyacağını ifade ede
yim. Ama bu bir teknik ve ilmî hatadır. Sa
nayileşme... Ne ile sanayileşeceksiniz? Hemen 
yarın sanayilesin. Niçin duruyorsunuz, sanayi-
lesin. Ne ile sanayileşeceksiniz? Çeliği olmıvan 
bir memleket, elektriği olmıyan bir memleket, 
münakalâ sistemi olmıyan bir memleket, ham 
maddesi bulunmıyan bir memleket. Neyi, ne 
ile yakacaksınız? Kâfi sayıda teknisyeni olmı
yan bir memleket, âleti olmıyan bir memleket, 
edavatı olmıyan bir memleket. Ne ile yapacak
sınız? Kalkınma, sanayileşme gibi falan mev
zular aeır mevzulardır. Bunları konuşurken 
gayet dikkatli olmak lâzım. Ve teknik mevzu-
lardırda, yani siyasi polemik kaldıran mevzu
lar değildirler. 

Şimdi ben istemiyorum birtakım şeylere gir
meyi. Bu konuşmaların sonuna gelmişsiniz 
ve bir şey içinde, bir tatlılık içerisinde bu işi 
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bitirmek, gayet tabiî M, iktidar partisi olarak 
biz bunu biliriz. Biz iktidar olduğumuz için di
limiz çok bağlıdır, ama müsaade olunursa çok 
bağlı olan dilimizi tüm bağlı yapmıyalım, çün
kü o saman buradaki diyalog teşekkül edemez. 
Buradan karşılıklı konuşma teşekkül edemez. 
Ben bu sınırlar içinde konuşuyorum. 

Şimdi, bu kürsüde bir 1950 münakaşası açıl
dı. 1950 münakaşasını açmasa idiniz daha iyi 
ederdiniz. A. P. Grupu adına konuşan arkada
şım bâzı şeylere temas etti. Ama ben bâzı şey
lere, sadece Türkiye'nin ilerisi bakımından lâ
zım olduğu için dokunacağım. Deniyor ki, bir
takım şeyler tarif ediliyor, çok milletli, çok 
kudretli büyük ekonomik mihraklar Türkiye'ye 
gelmişler Türkiye'yi sistemli ve plânlı çabaları
nın içine sokmuşlar, bu hâdisede, «olgu» her 
halde hâdise mânasına geliyor, bu hâdise de 
1950 lere raslamaktaynuş ve o vakte kadar ül
kenin tarihî tekâmül seyri iktisadi ve içtimai 
zaruretleri nazarı itibara alınarak oluşturulan 
uygulanan halkçı,, devrimci, devletçi ve milli-
ys td kalkınma yöntemleri büyük ve bağımsız 
sanayi devrimi stratejisi bir çırpıda kenara itil
miş. Şimdi bakalım burada övgüsü yapılan, 
methiyesi yapılan devrimci sanayi ilkesi Türki
ye'yi 1959 de ne halde bırakmış, nereye getir
miş? 400 000 ton çimento, bütün çimentonuz bu? 

devrimci bir sanayi politikasının sonunda, 
100 000 ton şeker, 100 000 ton çelik, devrimci 
sanayi, 782 milyon kilovat saat elektrik enerji
si, bunları yazın bir kenara, yazın. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler ve şiddetli alkışlar) Ak
sini bulup gelip söyleyin her şeyi kabullenece
ğim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bugünkü De-
mirel'i getirdi o. (A. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Bıraktığı altın
ları söyle, ödediği borçları da söyle? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Devrimi o mânada söylüyorsanız 
onun münakaşası ayrı. (G-ürültüler) Şimdi de
vam edelim, Devrimci endüstri politikası 1850 
de Türkiye'yi nereye getirmiş? işte elimizdeki 
Şeyla.r bu. Petrol, sıfır; gübre, sıfır. O hale 
gelr-'-te ki Türk köylüsü, sanki çarığı giyen Türk 
k"ylf;sü değil. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ben de giydin 
Süleyman Bey. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Kağnıyı kullanan Türk köylüsü de
ğil ve karasapanı kullanan Türk köylüsü değil, 
traktörü ömründe görmemiş. 1950 Türkiye'
sinde şehirlerin, kasabaların bir çoğunda 
elektrik yok. Köy; 12 tane köyde elektrik var, 
1989 Türkiye 'sinin biraz sonra oylarınıza sunu
lacak olan bütçesi 2 269 köye elektrik yapıl
masını derpiş ediyor. (A. P, sıralarından alkış
lar ve bravo sesleri) Bunun 1 500 adedi 1989 
senesi içinde tamamlanacaktır. 1950 münaka
şasını açmanın mânası yok. Peki, 1980 a ge
lelim; çimento 400 000 tondan, 2 milyon tor»a 
çıkmış, şeker 100 000 tondan 600 000 tona çak
mış, elektrik enerjisi 784 milyon kilovat saat
ten 2 milyar kilovat saate çıkmış. Şehirlerine 
kasabaları]'a gidilir hale gelmiş. Onbinlerce 
traktörü olmuş Türkiye'nin. 

SAFFET URAL (Bursa) — Mezarlıklarda. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRFL (De

vamla) — Petrolü olmuş, çeliği 100 009 tenisn, 
400 0CO tona çıkarılmış. Şimdi deniyor ki bu
rada «1950 lerden sonraki dönemde ke~di ola-
naklariyle temel sanayileri kurmaya tam ba
ğımsız-bir kalkınma pcktikarnı basan ile ge
liştirmeye ve yürütmeye gücü ye+en ?ck mü-
R?:it bir durumda bulunuyordu Türkiya.» Oünkii 
Türkiye 2 nci Dünya Savaşma girmiş ç'kmıs, 
hiç di s borcu yokmuş Türkiye'nin, öyle mi? 

FİKRET GÜNBOĞAN (İsta-bu!) - - öyle, 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Be-

vaırda) —- 277 milyon dol~r; Türk .^ 'n 'n 1050 
deki dış borçlar-, 277 milyon dolar. 

FİKRET GÜÎ7DOĞAN (Kta^bııl) — Osman
lı borcu o. Sayın Başbakanım yanlışbğmıs 
var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — is: e bu. (A. P. sıralarından alkışlar) 
(Gürültüler G. H. P. sıralarından gürültüler 
şimdi ne kadar sesleri) 

RIZA İŞİT AF (Samsun) — Altın ne kadar? 

BA?.?..\KMÎ SÜLEYMAN DEŞTİRİL (D?-
vs;-'1-) — Onun iğin şu doküman bir yanlışlık
l a dizisidir. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
devam edelim. 

Daha 1947 lerde Türkiye ihtiyacı olan ağır 
sanayi projelerini, bütün kimya endüstrisi te
sislerini, madencilik ve demir - çelik sanayii 
işletmelerini, bakır kombinasının makina ya^ 
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pacak makinalar kompleksini plânlamışlarnıış 
1947 de.. Nerede bu plânlar? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dev 
kudretli şirketlerin cebine girdi. 

SAFFET URAL (Bursa) — Hem de sayende. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Devletin arşivlerinde yok plân. Yok 
böyle bir plân, falan. (Gürültüler) Şimdi, muh
terem senatörler, bizim zaman zaman anamu-
halefet partisi adına konuşan arkadaşlarımı
zın bir itiyadı vardır. Neden siz yapmadınız, 
gibi bir suale mâruz kalmamak için bir daya
nak ararlar. Derler ki; projelerini yaptı idik. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) işte 1965 te de 
aynı şeyi söylediniz. Projelerini yaptı idik, de
diniz, projelerini yapacağınıza kendisini yapsa 
idiniz. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Süleyman Bey, 
1950 ye gelişin mebdeinden almak lâzımdır. 
Sıfırdan geliştir, sıfırdan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim, karşılıklı konuşmaktan 
memnun olurum ama, Senatonuzun usullerine 
uymaz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, vâki tenkid-
leri sükûnetle dinlediler, çok rica ediyorum, 
Senatomuz çok olgundur, Sayın Başbakanı da 
biz sükûnetle dinliyelim, efendim çok rica edi
yorum. Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Değil 1947 lerde, 1984 te de yoktu 
projeleriniz. Çimento; Birinci Beş Yıllık Plâ
na bakınız ne var çimentoda? Ama çimento 15 
lira diye kıyameti koparırsınız. Birinci Beş 
Yıllık Plânda 2 milyon ton çimentonun tevsi-
lerle 2,5 milyon tona çıkarılıp bunun 1969 a 
kadar yeteceği yazılı, bu yazılı. Evet, bugün 
Türkiye 6 milyon ton çimento üretti 1968 yı
lında, bitmedi, sadece 1969 yılında işletmeye 
açılacak çimento fabrikalarının adedi 6 dır, 
1969 da işletmeye açılacak, yekûn kapasitesi 
1965 senesinin başında Adalet Partisine devre
dilmiş bulunan kapasiteye müsavidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Evet, 1972 Türkiye'sinin 12 milyon ton çi
mentosu olacak. 20 sene? 20 sene? Hangi 20 
seneden bahsediyorsunuz? isim değiştirerek gi
den, birtakım şunun bunun tesiri altında olan 

hangi 20 seneden bahsediyorsunuz? Eğer 1950 
ile 1969 u sayıyorsanız 19 sene eder, 5 senesi, 
sizin hesabınıza göre başka hesapla görülmesi 
lâzım. 20 sene, indi 14 seneye. A. P. iktidarı 
henüz 40 ncı ayını tamamlamıştır. 780 milyon 
kilovat saat elektrik 1964 lerde 2,5 milyar ki
lovat saat elektrik, 1972 de 12 milyar kilovat 
saat elektrik. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Çelik; 400 000 ton çelik, çıkmış 600 000 
tona, Ereğli'nin ilâvesiyle çıkmış 1 milyon tona. 

Bugün Türkiye 1 milyon 130 bin ton çelik 
üretiyor. Ereğli 430 bin tondan, birinci merha
lede 800 bin tona, ikinci merhalede 1,5 milyon 
tona tevsi ediliyor. Üçüncü bir kombinanın bi
rinci merhalede 1,5 milyon ton, ikinci merha
lede 2.5 milyon tonluk bir kombinanın da her 
türlü etütleri bitmiş, projeleri ihzar edilmiş, ma-
kinaları pazarlık ediliyor. Böylece 1950 nin 100 
bin ton çeliği, 1973 ün 4 milyon çeliği oluyor. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Bunlar, pa
ketleme, anbalajlama işleri için lâzım. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) Paketliyecek bir şeyi
niz olacaktır Türkiye'de. Mal lâzım mal., ürete
ceksiniz çeliği, elektriği olmıyan, limanı olmı-
yan bir Türkiye nasıl endüstrileşecek? Buna 
imkân yoktur. Enfrastrüktür dediğimiz sistem 
olmadıkça endüstri mamullerimizi naklede-
mezsiniz, hammaddenizi nakledemezsiniz. Tür
kiye bu çağın içerisinde, endüstrileş
me çağının içerisinde. Birinci beş yıllık plânda, 
endüstrileşme için 12,5 milyar lira para var. 
İkinci Beş Yılık Plânda 25 milyar var. Birinci 
Beş Yıllık Plânda endüstrileşmeye yardımcı di
ğer kollar için mevcudolan para enerji için, 
münakala için ikinci Beş Yıllık Plânda iki mis
line çıkarılmış. Birtakım adamlar gelmiş, 
Tornbug gelmiş, Barker gelmiş raporlar yazmış
lar, Türkiye ziraat memleketi olsun demişler. 
O günkü hükümetler bu raporlara uymuş mu? 
Bir de bunu söyleyin. O raporlara uymadığı için 
de yabancı kaynaklarla teşrik kurmuşlar, işte 
Dünya Bankası, 1954 ten sonra Türkiyeye pa
ra vermemiştir, o raporlara uymadığı için. Ne 
zannediliyor? O günkü iktidarlar da bu memle
ketin çocukları idi. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar). Yani vatanperverliği hiç kim
se tekelinde zannetmesin. Siz geleceksiniz, sa
dece Türkiye'nin menfaatlerini düşüneceksiniz, 
Türkiye'nin başka çocukları gelecek onlar Tür-
kiyeyi çobanlığa, Türkiye'yi çiftçiliğe mahkûm 
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edecekler , bu mümkün mü? Bırakalım hepimiz 
bu memleketin çocuklarıyız, hepinizin bu mem
leket için evvelâ iyi düşünebileceğini kabul ede
lim. Ondan sonra mesafe alırız. Konuşmaları
mızda da bir zemin buluruz. 

Şimdi burada öyle ithamlar var ki, köylü
den, esnaftan bahsediliyor. Köylüyü esnafı fa
kir durumda bırakın iktidarlardan bahsedili
yor. Halbuki, burada verilen zaman periyodu 
içindeki iktidarları ortaya çıkaran köylü ve es
naftır, yani köylüden ve esnaftan rey alan. Kö
yün sesi ne zaman çıkmıştır meydana? Köyün 
sesi, 1950 de çıkmıştır meydana. Neden mi? 
Çünkü köy halkı insan yerine konmaya başlan
mıştır. (A. P. sıralarından bravo sesleri, alkış
lar). Sadece vergi veren, sadece aökere giden 
adam olmaktan çıkmış vatandaş olmuş, reyi 
memlektin idaresine iştirak etmiş, ondan sonra 
ıstırabına çare aranmaya başlanmış, işte Türk 
demokrasisinin kanaatimce Türkiyeye en büyük 
iyiliklerinden birisi 20 milyon. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Köy çocuğu.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet köy çocuğu olarak, 20 miyon 
Türk vatandaşını, unutulmuş Türk vatandaşını 
kendi dünyasından çözmüş, Türkiye dünyasına 
bağlamıştır. Onun içindir ki, şimdi köy mesele
sine de geleceğim, burada söylüyorsunuz, bura
da söylediğiniz zaman bu cevapları alacağını
zı bilmeniz lâzım. 

1950 bütçesine kadar köye ne konmuş, köy 
hizmetlerine, (A. P. sılaraından angarya ses
leri) ne konmuş köy hizmetlerine? 1950 bütçe
sine kadar köy hizmetlerine konan para 4 - 5 
yüz bin lirayı geçmez, o da 1949 da. Evet ne 
yolunu bilen olmuş, ne suyunu bilen olnnu. Köy 
hiç kimsenin aklından geçmemiş. Bakıma 1969 
bütçesine ne konuyor? 1969 bütçesine 33j mil
yon köy işleri için konuyor, köy yolları için. 
330 milyon ve 300 milyona yakm köy suları 
için konuyor, 80 milyon köy öğretmeni için 
konuyor. Şimdi geliyorsunuz buradan Türkiye-
yi kapkaranlık tasvir ediyorsunuz. Tabiî sizin 
yaptığınız tasvire inanan olacak, inanmıyan 
olacak. Ama gerçekleri arayacaktır Türk vatan
daşının zihni, dediğiniz gibi mi, dediğiniz gibi de
ğil mi? 1969 senesi ile ikinci yılına girmiş bulu
nan ikinci beş yıllık plân, iddia edildiği gibi, 
endüstrileşmeyi bir kenara atmış değildir. En-
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düstrileşme plânın itici gücüdür. Ama, 1972 se
nesinde bakınız ne olacaktır? Gayrisâfi millî 
hâsılada sanayinin hissesi 1963 te 14,6 1972 de 
20,5 olacak. Tarımın hissesi 1963 te 36,7 1972 
de 25,09 olacak. Yani tarımın hissesi düşecek 
gayrisâfi millî hâsılada, sanayinin hissesi 
yükselecek, ikinci Beş Yıllık Plân dahi birta
kım tesirlerin altında hazırlanmıştır, demek 
kolay şey değil. Niçin değil? İkinci Beş Yıllık 
Plânının hazırlanması için 26 ay bu memleketin. 
çocukları çalıştı. 26 ay.. Ondan sonra ikinci Beş 
Yıllık Plân geldi Bütçe Karma Komisyonunda 
konuşuldu, Senatoda konuşuldu, Millet Mecli
sinde konuşuldu ve karar haline geldi. Yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin karan haline 
geldi. Söylediğimizin ne mânaya geldiğine 
biraz dikkat etmeye mecburuz. Eğer ikinci Beş 
Yıllık Plânı birtakım mevhum, bizce belli olmı-
yan, sizce mefruz birtakım güçlerin tesiri ile 
hazırlandı derseniz, topyekûn Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, millet iradesinin tecellihâgı 
olan bu müessesenin dahi birtakım tazyiklerin 
altında kaldığı gibi bir iddia yapmış olursunuz 
ki, bu iddiayı sizden başka hiç kimse kabullen
me?:, Sizin de kabullenmemeniz lâzımdır. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri). 

Şimdi anamuhafelet partisinin sayın sözcü
sünün söylediği hususlar bir ortanın solunda 
bulaşalım çağnsıdır. Bütçe tenkidi değildir. 
Çağrıyı yapmış olduğunuzdan dolayı her han
gi mütalâa da buiunmıyacağım. Yalnız gayet 
tabiî ki aziz milletimizin idraki, izanı, anlayışı 
sizin bu çağrınıza cevap verecek. Çok kalmadı 
7 ay sonra bu çağrıya cevap alacaksınız. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar). 

Şu düzen meselesini, düzen münakaşası ica-
dedildiğinden bu yana bir münakaşa zeminine 
oturtamadık. Ne yapacaksınız? Yani neyi ya
parsanız bu şikâyetçisi olduğunuz şeyler kalka
cak orta yerden, bunu söyleyin? 

SAFFET UR AL (Bursa) — Gayrimilliliği 
kaldırdığımız zaman.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — O nasıl olacak onu söyleyin? 

SAFFET URAL (Bursa) — Zatıâlinizi dü
şürdüğümüz zaman.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — B'eni buraya getiren siz değilsiniz. 
Beni buraya getiren millet... (Gürültüler). 
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SAFFET URAL (Bursa) — Milletle beraber 
düşüreceğiz;. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunu söylemeniz lâzımdır. Neyi ya
parsanız bütün bunlar ortadan kalkacak? Dü
zeni değiştirince kalkacak, diyor. Yani düzen 
Anayasa ile, kanunlarla, örflerle, adetlerle ku
rulmuş. Ama, yani bu sizin düzeni değiştirme 
dediğiniz şey her kapıyı açan bir maymuncuk 
mu? Ne ise bunu söyleyin. Biz de bilelim, millet
te bilsin. Bu suali hep soruyoruz. Bu suale ce
vap yok. Bu suale cevap şu: Ey Türk köylüsü, 
ey Türk işçisi, ey Türk öğretmeni, ey Türk 
gençliği... Yani kime kim neden şikâyetçi ise o 
söyleniyor kendisine. Peki bunu nasıl yapacak
sın dendiği zaman yok cevap. (C. H. P. sırala
rından var var, sesleri). 

SAFFET URAL (Bursa) — Onu anlıyacak 
kafa lâzım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
dahalenin de bir nezaketi vardır. «Kafa lâzım» 
diyor, adam. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Nasıl bir düzen yapacaksınız? Mül
kiyeti, mirası ne yapacaksınız? Ticareti ne ya
pacaksınız? Hür teşebbüsü ne yapacaksınız? 

FİKRET GÜNBOĞAN (istanbul) — Mille
timiz bilir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunlar ferdin özüne dokunulmıyan 
hakları. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Anayasa. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Bunları ne yapacaksınız? İşte biz de 
diyoruz ki, sadece siz bilmeyin de şunu anlatın, 
biz de bilelim, millette bilsin. 

SAFFET URAL (Bursa) — Millet biliyor. 
(Gür aittiler). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, biraz dikkatli olunuz. «Kafa lâzım» di
yor. 

BAŞKAN — Efendim, çok müdahaleler olu
yor. Çok rica ederim. Ben kürsüden anlıyamıyo-
rum. Çok rica ederim. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türkiyenin plânlarının, Türkiyenin 
endüstrisinin birtakım çevrelerin kontrolunda 
olduğunu söylemek bühtandır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Açıklıktır, açık
lıktır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Giderseniz, plân yaparsınız, program 
yaparsanız; bunun finasman ihtiyaçlarını kar
şılamanın yollarını ararsınız. Hiç kimse size 
demir fabrikası yapmayın da tavukçuluk yapın 
demez. Çünkü Türkiye sizin zannettiğinizden 
çok dalıa itibarlı bir memlekettir. (A. P. sırala
rından bravo sesleri). Bu şekilde bir kalkınma 
modeli ile Türkiyeyi kalkındırma değil, Türki-
yeyi batırırsınız. Bu şekilde kalkınma modelini 
de kimseye anlatamazsınız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizin kadar hiç 
kimse batıramaz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Onun için bir nevi düzen manifestosu 
şeklinde niteliyeceğimiz bu tenMdleri sadece 
bütçe dolayısiyle değil; çünkü bütçe ile hiçbir 
ilişkisi yoktur, ama birtakım yanlış anlamaları 
önlemek için bu noktada cevaplandırmış oluyo
rum. 

Şimdi bir hususa daha burada temas edece
ğim. Güven Partisinin sayın sözcüsü, 14 madde 
halinde bu zamana kadar yaptıkları tenkidleri 
özetliyen bir konuşma yaptılar. Yine bu konuş
mayı eleştirirken de bâzı müşterek değer hü
kümlerini bulmaya mecbur olduğumuz kanaa
tindeyim. Burada «aşın akımların çeşitli ideolo
jilerin faaliyet haline g*elmiş bulunan memleke
timizde huzur bozucu faaliyetler devam etmiş
tir» deniliyor. Bir müddetten beri. Ve «bütün bu 
faaliyetler ve hareketler karşısında iktidarın 
mukavemeti cılız ve cesaretsiz olmuştur» deni
yor. Dünyanın her tarafında çeşitli cereyanlar 
mevcuttur. Türkiye'de de çeşitli cereyanlar mev
cuttur. Şimdi burada, kanun devleti mefhumun 
üzerinde bir anlayışa varmamız lâzım. Suç, ceza, 
hak, hakkın istimali, suçu kim tâyin edecek, ce
zayı kim tertibedecek? Bu hususta bir anlayışa 
varmamız lâzım. Geliniz meseleyi basite irca ede
lim. Evvelâ şurasını ifade edeyim. Devrin icabı 
ve Türk Anayasasının g"etirdiği hürriyet havası
nın icabı, memleketimizde yadırganan kanunla
rın bazan suç saydığı, bazan suç saymadığı ve-
yahutta suç olup olmadığında vuzuhsuzlukların 
bulunduğu birtakım toplum hareketlerinin mey
dana g'eldiği bir gerçektir. Bunlar yenidir. Bun
lar yenidir derken »g'eçen 8 -10 senenin hareket
leridir. Bunların karşısında herkesin vazifesi ne
dir? Evvelâ bunu tâyin edelim. Bugün artık 
Türkiye ̂ de de suçlar, âdi suçlar kategorisini 
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aşan birtakım hüviyetleri de iktisabetmeye baş
lamıştır. Ne yapacaksınız? Bir suç işlenmiştir. 
Devletin emniyet kuvvetleri el koyacak. Götüre
cek Devletin savcısına, savcısı delilleri, emniyet 
kuvvetleri delilleri toplıyacak, tamamlıyacak ve 
'hâkime teslim edecektir. Bağımsız hâkim. Bu su
çu kim tâyin edecek? Cezayı kim tâyin edecek? 
Hâkim tâyin edecek. Acaba bizden istenen ne
dir? Beklenen nedir? Yapmadığımız nedir? Cılız 
ve cesaretsiz oluşumuz nedir? Bir hâdise olmuş
ta üstüne varmamışız? Bir hâdise olmuş da fai
lini mi yakalamamışız? Savcıya mı teslim et
memişiz? Savcı bunu hâkime mi vermemiş? Ku
sur nerededir? Kusur kimdedir? İşlemiyen ne
dir? Eğer bizden suçun ve cezanın tertibi isteni
yorsa bu, keyfî idare olur. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) O zaman da meşruiyet sınırının 
dışma çıktınız dersiniz. Ve doğru olur böyle bir 
iddianız. Biz suç ve ceza tertibetmedik. Ama ka
nunların suç saydığı şeyleri işliyenleri aldık, 
Devletin emniyet kuvvetleri aldı, götürdü, Dev
letin savcısına. Devletin savcısı da hâkime tes
lim etti. Mekanizma bu. Eğer Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak bu sistemi değiştirmeyi dü
şünüyorsanız; gayet tabiî, o başka iştir. Ama 
bizi burada nerede tenkid edebilirsiniz? Meyda
na gelmesi muhtemel hâdiselerde önleyici tedbir
ler vardı da almadınız. Misal verin? Bir tek mi
sal verin? Önleyici tedbirleri vardı da almadı
nız. Önleyici tedbirleri yoktu da hâdise meyda
na geldi ise bundan niçin iktidar sorumlu ola
cak? O zaman suç olmaz. Dünyada suç olmaz? 
Yani her hâdisenin önleyici tedbiri var ise, dün
yada suç olmaz. Her hâdisenin önleyici tedbiri 
olmadığı içindir ki, suçlar oluyor. Olmadığı için
dir ki, ceza kanunları var, müeyyideler var. Ol
madığı içindir ki, mahkemeler var. Olmadığı 
içindir ki, polis var. Şimdi bizi nerede kusurlu 
bulabilirsiniz? Bir hâdise olur. Polis hâdiseye el 
koymaz, suçluyu yakalamaz ve bizi kusurlu ad
dedersiniz. Bir hâdise olur. O hâdisede savcı dâ
va açmaz. Bugünkü hali hazır savcılar kanunu-
na, ki değişikliği Anayasa Mahkemesi iptal et
miştir. Değişiklik için huzurunuzdadır. Dâva aç-
mıyan savcıya dâva aç deriz. Dâva açana da aç
ma diyemeyiz. Hükümet Devletin polisi ile suç
luyu takip mi etmemiş, önleyici tedbirleri varmış 
da almamış mı Savcısı dâva mı açmamış? Bun
ları söylemeden iktidarın cılız ve cesaretsiz ol

duğunu iddia etmenin bizi üzüntü içinde bırak
tığını ve hakikaten bunu insafla kabili telif bul
madığımızı ifade edeyim, 

Muhterem senatörler, Türkiye'de bir Yassıa-
da Mahkemesi var. üniversitenin bahçesine gi
ren polisi, o günkü idarenin basla rejimine hiz
met edecek gerekçesi ile mahkûm ettiler. Biz 
böyle bir korkunun, fobinin altında değiliz. Bu
nu açıkça ifade edeyim. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Ama gerçekleri, yani maksat, bizi 
cılızsınız, cesaretsizsiniz, beceriksizsiniz falan 
diye, becerikli olmak için, becerikli olduğumuzu 
göstermek için kanunların dışma itmekse; bunu 
yapamayız. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Şimdi cıiızhğı veya cesaretsizliği, zayıfı ve
ya cesaretsizi siyasi konuşmalarımızda, siyasi 
iddialarımızda tâyin ve tarif etmeye mecburuz. 
Bir Hükümet- ne saman cılız olur, ne zaman ce
saretsiz olur, bunları tâyin etmeye mecburuz. 
Evet Türkiye'de grevler olmuştur. Tedbir alın 
da öyle olmasın. E, bu o saman grev hakkını 
koymaya lüzum yok, G-rev hakkı varsa grev 
olacaktır. Ben bununla grevi teşvik ediyor de
ğilim ki, grevin bir memleketin iktisadi hayatı 
üzerine menfi tesirleri çoktur. Ama sosyal ada
let mekananizması, grevsiz bir sosyal adalet me
kanizması düşünülemez, isçi - patron münasebet
lerinde pazarlığın mûe;fyidesidir grev. Grev ola
caktır, işçinin hukukunu başka türlü koruya
mazsınız, Batı buraya gelmiş, biz de Anayasa
mıza koymuşuz. Grev oluyor diye tedirgin ol
manın mânası nedir? G-rev olacaktır Türkiye'de. 
Ama kanunların sîmrlarmı aşarsa o zaman suç 
olur. Suç olduğu ahvalde söyleyiniz bize, han
gi hali hususide yakasına yapışmamışızdır? Sin-
ger'de öyle olmuş. Kanunsuz grev. Polis gelmiş is
çiyi çıkarmış, zorla çıkarmış, götürmüş hâkime, 
hâkim elebaolarını, yani işgal ve tahrip yapan 
adamları salmış. Savcı itiraz etmiş, savcı vazi
fesini yapmış, ertesi gün başka bir üst mahkeme 
elebaşlarımdan altı kişiyi tevkif etmiş. Şimdi 
Keban'da grev olmuş, mahkemeye gitmişler, ka
nunsuz grev addetmig, Temyiz Mahkemesine gel
miş, kanunsuzluğunu tasdik etmiş. Grevciler
den bir kısmı sonradan hâdise çıkarmaya kalk
mışlar. Polis yakalamış hakime teslim etmiş, 
hâkim 15 kişiyi tevkif etmiş. Şimdi bu hâdise
ler olmasın diyorsunuz endüstrileşmemize im
kân yok. İsçi olan yerde işçi hakkı olacak. Grev 
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işçi hakkının içindedir. İşçi hakkı olduğu tak
dirde de, grev olduğu takdirde de birtakım hâdi-
colsrlo kai'Bi!a~aaak3imz, Şimdi sekiz tane,'on 
tane grev "eti halde olursa bundan dolayı ümit
sizliğe clür-üp Hükümeti beceriksizlikle itham et
meye anlamaya imkân yok. ingiltere'de 1968 
senesinde iadece motor endüstrisinde 200 grev 
olmuştur, Ve ingiliz ifa.rar.atma 48 milyon ster
li nglik, 48 milyon İngiliz lirası zarar etmiştir 
İngiltere'deki grevler. Peki, onu ikaz ediyorum. 
Yani ne yapmamızı istiyorsunuz, bunu açıklıkla 
söylemenizi rica ediyoruz. 

FERİD MELEN" (Varı) — Kanım hâkimiye
ti. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamlı) — Kanım hâkimiyeti. Peki Kanun hâ-
kimiyatkiiîi bozulduğu misalleri gösteriniz. Şu 
misali gösteriniz ve bozulmuştur deyiniz. Misal 
istiyoruz. Gayet kolay anarşik ortama gidiyo
ruz, ortalık karınıyor, bunlar... ingiltere'de 200 
tane grev motor sahasında olunca kimse anarşi
ye gidiyoruz dememiştir. 

Muhterem senatörler, Türk Anayasası 20 nci 
madderji ile düzünce ve kanaat hürriyetini, 19 
no*ı maddesi ile vicdan ve inanç hürriyetini, 
18 noi maddesiyle seyahat ve yerleşme hürriye
tini,, 17 nci maddesiyle haberleşme hürriyetini, 
22 nci maddesiyle basın hürriyetini getirmiş. 
Basın hür, sansür edilemez. 23 ncü maddesi ile 
gazete ve dergi çıkarılması izne tabi değildir. 
24 ncü maddesi ile kitap ve broşür yayını izne 
tabi tutulamaz, demiştir; sansür edilemez, de
miş, 23 nci maddesi ile herkes önceden izin al
maksızın silâhsız ve saldırısız toplanıp, yürüyüş 
yapma hakkına sahiptir, demiş. 56 nci madde
siyle siyasi partiler önceden izin almadan kuru
lur ve serbestça faaliyette bulunur demiş. Şim
di bunların birçok tezahürleri var. 

Bu tezahürlerden mi şikâyetçimiz, yoksa 
bu tezahürler karşısında Hükümetin elinde ol
mayan birtakım yetkileri kullanmadığından mı 
şikâyetçisiniz? Bunu bilmek lâzım, Türk Anaya
sasına bıı hakları koyacaksınız, sonra da bu hak
lar neden kullanılıyor, neden böyle şeyler mey
dana geliyor diye şikâyet edeceksiniz. Bunu hu
kuk Devleti ile bağdaştırma imkânı yoktur. 

Şimdi bütün bunları söyledikten sonra şunu 
ifade edeyim. Gayet tabiî Türkiye'de hiç kim
senin Anayasa nizamının altını oymaya hakkı 

yoktur. (O. H. P. sıralarından anlaşılamıyan bir 
müdahale ve gülüşmeler.) 

Hürriyet vazgeçemiyeceğimiz bir husus. Fa
kat hürriyeti boğma hürriyetini Türk Anayasa
sı kimseye tanımıyor. Onun içindir ki, Türk 
Ceza Kanununda değişiklik yapılması icabet-
miştir. Türk Ceza Kanununu kabul ettiğimiz ta
rihten bu yana 26 defa değişiklik yapılmış. De
mek ki, ceza kanunları cemiyetin gelişmesine 
göre yeni müeyyideler kazanıyor. Getirdik Mec
lislerde Türkiye'de bugün birtakım hürriyetle
rin suiistimalinden şikâyetler varsa, bu kanun
lar, bu tasarılar Yüce Meclislerde münakaşa edi
lirken, hürriyetler boğuluyor diye bağırmama
nız lâzımdır. Anayasa nizamını koruma kanunu 
tasarısı hazırdır. Binaenaleyh, Türkiye'de komü
nizm, faşizm veyahut teokratik esasa müstenit 
Devlet kurma hevesi yönünden şikâyeti olan 
herkesin bu kanunun etrafında toplanması lâ
zımdır. (A. P. sıralarından, bravo sesleri.) 

Şimdi bir taraftan hürriyetleri boğuyorsu
nuz, bir taraftan da cılız ve cesaretsizsiniz, di
yorsunuz. Bu ikisini bağdaştırmaya imkân yok. 
O zaman biz memleketin menfaatleri ne ise, ne
yi icabettiriyorsa gayet tabiî bunlar bağdaşmı
yor diye bırakacak değiliz, onu yapacağız. 

Yine Sayın G. P. Sözcüsünün beyanları içe
risinde bir husus daha var. Deniyor ki, dış yar
dım ve krediler azalmış, işçi dövizleri azalmış, 
dış ödeme güçlükleri artmış, döviz rezervlerimiz 
düşük seviyeye düşmüş, transfer gecikmeleri şi
kâyet mevzuu olmuştur. 

Muhterem senatörler, Türkiye'nin dış tediye 
açığı Gİduğu bir gerçektir. Türkiye'nin dış te
diye açığının olmaya devam edeceği de bir ger
çektir. Bunlar sürpriz değil, plânlara yazılmış. 
Bilinci Plâna da yazılmış, İkinci Plâna da yazıl
mış. Kendi kendimize yetelim. Kendi kendinize 
yetemiyorsunuz. Kendi kendimize yetme im
kânı var da yetmiyor değilsiniz ki, kendi kay
naklarınız kendi hedeflerinize erişmenize kâfi 
değil. Bütün dünyanın geçtiği yollardan geçe
ceksiniz. Borç alma. Alman borçlarla saray 
mı yaptırıyoruz? Alınan borçlar memlekete fab
rika olarak geliyor, memlekete makina olarak 
geliyor. Fabrikalarm işlemesine yarıyor. Borç 
lanma, ne ile yapacaksınız Keban Barajını? Ne 
ile yapacaksınız Petro - Kimya kompleksini? Ne 
ile yapacaksınız demir çelik fabrikasmı, ne ile 
yapacaksınız gübre fabrikasını. Hayır borçlan-

895 

http://ifa.rar.atma


C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1969 O : 2 

mayalım. Türkiye 1968 senesinde 2 milyon 560 
bin ton gübre ithal etmiş ve buna 40 milyon 
dolara yakın para vermiştir. Kalkınma, millî 
menfaat; bunların hepsi bugün menfaatlerin iyi 
hesabına dayanır. Menfaati nerdedir memle
ketin? Yoksa peşin hükümlerle bu millî menfa
ate uygundur, bu millî menfaate uygun değil
dir... Bunları ibra etmenin imkânı yoktur, bu 
peşin hükümleri. Diyoruz herkesin kafası var, 
düşünsün, taşınsın, adımımı şöyle atarsam mem
lekete ne faydası olur, adımımı böyle atarsam 
memlekete ne zararı olur? Buna göre yapın he
sabınızı. Türkiye'ye elektrik lâzım, elektrik la
zımsa elektrik santrali lâzım, elektrik santrali 
lazımsa Türkiye'ye bu santral makinalarını ala
cak para lâzım. Makinayı yapalım? Evvelâ 
çeliği yapacaksınız. Onunla beraber elektriği ya
pacaksınız, ondan sonra makinayı yapacaksı
nız. 

Transfer gecikmeleri olmuştu 1968 senesin
de. Ama bundan dolayı Türkiye'nin hiçbir fab
rikası hammaddesiz kalmamıştır. Kaldı diyen
leri aradık. 11 Ekimde bir beyanat üzerine Tür
kiye'nin hammaddesiz kalmış fabrikasını iki ay 
aradık, iki ay sonra 2 404 dolar bilmem kaç 
sent ampul fabrikasının bir hammadde ihtiyacı 
çıktı karşımıza. Bunun verdik, teşekkür etti
ler. 

Muhterem senatörler; ben ortalığı güllük, 
gülistanlık göstermeye çalışmıyorum. Ama Tür
kiye'nin bir dış tediye açığı bir gerçek. Bu se
ne de var, gelecek sene de var, öbür sene de var, 
1973 - 1974 e kadar Türkiye'nin dış tediye açığı 
var. Ne yapalrm açık olmasın diye? iki şey ya
pabiliriz. 

1. İthalâtımızı kısarız. Nasıl kısarız ithalâ
tın kompozisyonuna bakalım, nasıl ithalât. Yüz
de 45 i hammadde, yüzde 45 i yatırım maddesi 
- bu biraz aşağı iner, biraz yukarı çıkar - yüzde 
10 u da istihlâk maddeleri. Neyi kısacaksınız? 
Petrolü mü? Gübreyi mi? Makinayı mı? Yatırım 
maddeleri... Kalkınan bir memleket... Bu sene 
kıstınız yatırım maddelerini, gelecek sene daha 
çok ihtiyacınız olacak. Türkiye büyüyen bir 
memlekettir. Hem nüfusu büyüyor, hem ihti
yaçları büyüyor, her şeyi büyüyor. Bu memle
ketin ihtiyaçları karşılanacak. Devletin birinci 
vazifesi bu. Bu ihtiyaçları karşılarken bir taraf
tan ithalât ikamesine cevap verecek en

düstriyi kuracaksınız, bir taraftan temel 
endüstriyi kuracak, malları çıkaracak en
düstriyi kuracaksanız, bir taraftan enf-
rastrüktürü yapacaksınız, bir taraftan okul 
açacaksınız, bir taraftan sosyal hizmetlere 
gideceksiniz hastane açacaksınız, bir taraftan 
yol yapacaksınız, bunların hepsini yapacaksınız, 
bir taraftan liman yapacaksınız, iskele yapa
caksınız. Bunları yapmak için ne var elinizde? 
26 milyar lira para var, 1969 senesinde. Niye 
hepsini birden yapmıyorsunuz? Yetmiyor da on
dan yapmıyorum. Gayet basit. Neleri yapayım? 
Koymuşum orta yere. Şunu yapacağım evvelâ 
ondan sonra bunu yapacağım, ondan sonra bu
nu yapacağım... Tenkid edebilirsiniz verilen pri-
yoriteleri. Bu plânın tenkidine gelir, düzenin 
tenkidine değil. Düzeni istediği kadar tenkid 
edin. Biz ondan dolayı bir şeyin içinde değiliz, 
ama sizin ne dediğinizi bilirsek diyoruz sarahat
le meseleyi anlarız. Ve ona göre de biz kendi 
fiikrlerimizi ortaya koruz. 

Şunu huzurunuzda açıklıkla ifade edeyim. 
1969 senesinde bir hammadde fıkdanı Türkiye'
de olmıyacaktır. 

Bir nebze de yurdumuzun az gelişmiş bölge
leriyle ilgili bir konuya temas etmek isterim. 
Muhterem senatörler, yurdumuzun çeşitli prob
lemleri içerisinde bir de az gelişmiş bölgeler 
problemi vardır. Az gelişmiş bölgelere, enfras-
trüktürünü evvelâ tamamlamak suretiyle, büyük 
paralar sarf etmekteyiz. Enfrastrüktürle birlik
te tarımı, hayvancılığı endüstriyi, madenciliği 
ileri götürecek tedbirler plânlarımızda mevcut
tur, programlarımızda da mevcuttur. Ayrıca 
az gelişmiş bölgeler olarak nitelendirilmiş bulu
nan 18 - 19 ilimizde yatırını yapacaklara özel 
bir rejim tanımışızdır. Ama denecektir ki, efen
dim oralarda zaten sermaye yok. Bu özel reji
mi tanımanın ne faydası olacak? Olacaktır muh
terem senatörler. Sermaye gidecektir, mevcudo-
lan sermaye ortaya çıkacaktır. Henüz geçen se
ne bunu tanıdık, bu sene ikinci senesidir. Teşvik 
edilecektir birçok sektörler. Devlet az gelişmiş 
bölgeler dediğimiz yurdumuzun çok güzel köşe
lerinde evvelâ enerji tesislerini, yollarını, demir
yollarını, meydanları tamamlamakla işe başla
mıştır. Karar vermişizdir Keban enerji sistemi 
Urfa'ya, Diyarbakır'a,, Erzurum'a, Doğu - Kara
deniz Bölgesine, Muş'a, Van'a uzatılacaktır. Ya
ni bir yol şebekesi yapar gibi bir enerji şebeke-
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sini bütün Türkiye'ye tatbik etmekteyiz. Enerji 
ihtiyacı, Doğu Bölgesinde fabrika kuracak kim
se evvelâ enerji soruyor. Bugün Trabzon'da 
bir çimento fabrikası 4 bin kilovatlık bir santrali 
bitirmiştir, köylere ve kasabaya verecek enerji 
yok. Aman çimento fabrikasına bir dizel ko
yun da bu elektriği bize verin diyor kasabalar. 
Onun içindir ki, Hopa'da bir elektrik santrali 
yapıyoruz. Ayvacık'ta, Samsun civarında büyük 
bir santral bu sene inşaata geçecektir, Harşit'te 
bir santral yapıyoruz ve Samsun'dan Hopa'ya 
154 kilovatlık bir hattı havai çekiyoruz. Bu hat
tı havai Erzurum'dan Trabzon'a bağlanmak su
retiyle Keban sistemine bağlanacak. 

Yollar yapılıyor, inşallah iki sene içinde Er-
zurum^dan İğdır'a, Erzurum'dan Doğu Beyazıt'a 
Tahir geçidini bir kenarda bırakarak Erzurum'
dan Kars'a fevkalâde standart yollarla gitmek 
imkânı olacaktır. Bu yolların büyük bir kısmı 
tamamlanmıştır. Serhat ilimiz Kars'ta, 70 mil
yon liraya, Çıldır'da bir elektrik santralı, 15 -
20 milyon liraya çıkacak bir et kombinası hali 
inşaadadır ve önümüzdeki baharda- da bir çi
mento fabrikasının temeli atılacaktır. Erzurum'
da bir çimento fabrikası yapılıyor. Van çimen
to fabrikası bu sene işletmeye girecektir. Mar
din,de bir çimento fabrikasının temeli yine bu 
baharda atılacakta*. Hakkâri'de çimentonun tor
bası 25 lira. 25 lirayla kalkınma olur mu Gayst 
tabiî 25 lira olur. Nereden gidiyor? Elâzığ'dan 
gidiyor. Elâzığ bin kilometre mesafede. Ama Er
zurum'da, Kars'ta bir fabrika, Trabzon'da bir 
fabrika, Ünye'de bir fabrika. Ünye^de bir fab
rikanın temeli atılacaktır. Mardin'de bir fabri
ka, Elâzığ'da bir fabrika, yarın bunun arasına 
yeni fabrikalar gelecektir. 4 ay inşaat mevsimi 
var Doğu'nım. Bir köy mektebini ancak 3 sene
de yapmak mümkün. Çimento getireceksiniz şu 
kadar mesafeden. Çakırdağı mal daha çok hay
vancılık üzerinde. Kaç tane veterineri var Kars'
ın? 4 milyon hayvanı var, 14 tane veterineri 
var. 100 tane veteriner lâzım. Öyle bir inekten o 
güzel yaylalarda yetişen bir inekten 8 - 10 kilo 
süt alacaksınız, bununla kalkınılacak? Buna 
imkân yok. Buna imkân yok. Ağrımda kaç tane 
veteriner var 10 tane veteriner var. 

Muhterem senatörler Doğu kalkınmasına 
çok gönülle el basmışız. Bugün Erzurum'da bir 
Tıp Fakültesi gelecek sene ilik mezunlarını vere
cek, Diyarbakır'da bir Tıp Fakültesi açılmış

tır, hizmete girecek, bu fakülteye yenileri ekle
necek. Kültür tesisleri meydana geliyor. Elâzığ'
da bir Yüksek Teknik Okulu bu sene 2 nci sını
fını okutuyor. Önümüzdeki senelerde diğer okul
lar açılacak. Bunun yanında da 1965 senesine 
kadar tek kombina Erzurum kombinasıydı. Bu
na Kars ekleniyor. Tatvan ekleniyor, Ağn ek
leniyor, Urfa hizmete girdi, Elâzığ hizmete gir
di. Diyarbakır ekleniyor. Bir kombinaya 7 kom
bina ekleniyor. Bingöl eklenecek. Hayvanını 
değerlendirecek, iran'la et anlaşması yaptık, bu 
sene 15 milyon dolar Hazinemize para gelmiş
tir. Burada şikâyetler oldu dinledim. Güney 
Doğu sınırından kaçakçılıktan şikâyetler oldu. 
Bu bir gerçek, 3 500 - 4 000 dönüm arazi istim
lâk edilmiş. 500 Km. lik sınır mayınlanmış, ik
tisadi kaideler, daha doğrusu iktisadi ve ticari 
hareketler ne mayın tanıyor, ne sınır tanıyor, 
ne şunu, ne bunu. Serbest pazar maalesef kar
şıdaki Hükümetle bir anlaşma yapamıyoruz. 
Ama komşumuzu, kendimiz seçmek elimizde de
ğil. Ama bir serbest pazarı kurduğumuz takdir
de, 30 - 40 milyon dolarlık bir zayiatın Merkez 
Bankamıza intikal edeceğini tahmin ediyoruz. 

Muhterem senatörler, Türkiye hayvancılık
tan 50 - 100 milyon dolar para alabilir. Bugün 
Bulgaristan 100 milyon dolar para alıyor. Ama 
bu şartlarla değil. Onun içindir ki, 1969 un en 
mühim projelerinden birisi de hayvancılık pro
jesidir. Niçin karamsar olmaya lüzum var? 
200 - 300 milyon dolardır Türkiye'nin aradığı 
para senede. 100 milyon dolar hayvancılıktan 
çıkarabilirsiniz, ama nasıl çıkarırsınız hayvan
cılıktan? Zamanında kesemezsiniz. Nakledecek 
kamyonunuz yok. Nakledecek uçağınız yok. 
Nakledecek hava meydanınız yok. Bunlar en-
frastrüktür işte. Yani bunlar vardı da kaybol
du gitti mi, biz iktidara gelince Çırpınıp du
ruyoruz bunları toparlıyalım diye. 100 milyon 
dolar rahatlıkla yaş meyva ve sebzeden alabili
riz. 50 milyon dolar orman mahsullerinde ala
biliriz. Turizmden, madencilikten diğer sahalar
dan alacağı paralar ayrıcadır. 

Şimdi, Türkiye'nin ihracat meselesi en mü
him meseledir. Daha çok borçlanmama, kendi 
imkânlarını kendi ihtiyaçlarına yetiştirebilmek, 
Batı kominikesine dâhil, Batı toplumuna dâhil 
olabilmek, onun için de güçlü olabilmek Tür
kiye'nin ticaret muvazenesini dengeye getirme
sine bağlıdır. Ama nasıl dengeye getireceğiz? 
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1964 senesi ihracat 410 milyon dolar. 1968 sene
si ihracatı 517 milyon dolar. 1969 plânlanan ih
racat 575 milyon dolar. Geçen sene aldığımız 
tedbirlerin büyük bir kısmının bu sene neticesini 
göreceğiz. İhracat kanıpanyasıdır 1969 yılı 600 
milyon dolara ihracatı eriştirmeye çalışacağız, 
ithalâtı 860 milyon dolar. Bu kadar ihtiyacımız 
var. Ama ondan sonraki, sene aynı gayret gös
terilirse Türkiye'nin bugün istihsal etmiş oldu
ğu, satabileceği birçok malları var. Ama aynı 
zamanda almak mecburiyetinde olduğu birçok 
malları var. 70 milyon dolar senede petrole pa
ra verirsiniz. Ondan sonra da hem 70 milyon 
doları vermeye devam edersiniz, hem de birta
kım şikâyetlerde bulunursunuz. Evvelâ Türki
ye'yi iktisadi gücüne kavuşturmak iâzmı. Tür
kiye'yi iktiasdi gücüne kavuştururken, millî 
menfaatlerimize uygun her kaynaktan fayda
lanmak lâzımdır. Bizim düşüncemiz bu. Aslo-
lan Türkiye'nin fukaralıktan kurulmasıdır. 
Onun için yabancı sermayeden de istifade ede
biliriz. Yabancı teknolojiden de istifade ede
biliriz. İstifade etmiyelim, dursunlar. Kapıları
mızda bekliyorlar bize gelmek için! Sermaye o 
kadar nazlı bir şeydir ki, bu münakaşalar ya
pılmaya başladığı günden itibaren Türkiye'ye 
sermaye akımı azalmıştır. Gücünüz varsa hiç 
sokmayın. Sermaye gayet tabiî ki, kâr a aya
cak. Sizin hatırınız için sermaye mi gelir? Bu
gün Avrupa milyarlarca lira sermayeye muh
taç. Burada Türkiye, Fransa değildir. Şrayde-
rin kitabını okuyup onun imajı içinde yaşıya-
mazsınız. Fransa dahi bugün yabancı sermaye
den kurtulamamıştır. Şrayder öyle diyor, Diyor 
ki, «Bütün bu tesisleri millîleştirelim, nasyonili-
ze edelim. Bu takdirde şevki idare ve teknoloji
de bir açıklığımız var. Bu açıklığı kapatama
yız. Millîleştirmiyelim, yine bunların elinde kal
dık.» Şrayderin şeyi budur, Buhar devrini 100 
sene sonra idrak etmiş bir memleketiz. Atom 
Çağını kaçırmıyalım diye uğraşıyoruz. Ama 
bunlar lâfla olmaz. Bunların hiç birisi böyle 
durmakla da olmaz. Sosyalist olmakla, faşist ol
makla, komünist olmakla hiç olmaz. Memleketin 
şartlarını bilerek, memleketin gerçeklerine göre 
tedbir almakla olur. Onu yapıyoruz, onu yaptı
ğımıza kaaniiz (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Güven Partisi sözcüsü, «solcu muhale
fetin sorumsuz davranışları huzursuzluğu artı
ran önemli yer işgal etmiştir» diyor, Tabiî ki 
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bunun kusuru bize ait değildir zannediyorum. 
Günkü partiler Türkiye'de izinsiz kurulduğuna 
göre ve faaliyetleri sadece Hükümetin bir şikâ
yet hakkı bulunduğuna göre, açık durmaları, 
kapalı durmaları Anayasa Mahkemesine ait bu
lunduğuna göre, zannetmiyoruz ki, biz burada 
çok sorumlu olalım. Mühim olan mesele, atmos
fer meselesidir, Türkiye'de. Bununla, Türk Ana
yasasının anlayış şeklindeki farkları da işaret 
etmek istiyorum. Aslında Türk Anayasası neye 
açıktır, neye kapalıdır münakaşası yapılıyor. 
Bu münakaşalar bile bitirilebilmiş değil Tür
kiye'de. Gayet tabiî ki, bizim kendi kanaatleri
miz ifade edilmiştir. Ama, Türk Anayasasının, 
1961 Anayasasını, 1924 Anayasasının Türkiye'
ye yapılmış bir hazır elbise olmadığını, gerçek
çilik, akıcılık düsturu içinde yürünmesi gerek
tiğini ve Atatürk'ü anlarken de Atatürk'ün ha
lin icabına göre aklı hâkim kılmayı getirdiğini 
iyi bilmemiz lâzımdır, diyoruz. 

Şimdi bir iddia daha var, o iddiaya biraz 
sonra cevap vereceğim. Müsaadenizle bir hu
sus bizi daima incitir, onun üzerinde durmadan 
geemiyeceğim. 

Efendim, asayişsizlik, partizanlık, haksızlık, 
adaletsizlik, kanun dışı taşkınlıklar. Bunların 
hepsi eni boyu olmıyan iddialardır. Yani, cenne
te gitseniz dahi, asayişsizlik iddiasında buluna
bilirsiniz. Ama bunları boyutlandırmak lâzım
dır, diyoruz. Partizanlık, gayet açıklıkla ifade 
ediyorum. Adalet Partisi iktidarı devrindeki ka
dar tarafsızlığa riayet edildiği bir devir göste
remezsiniz, (G. H. P. sıralarından «Allah için», 
•^'^v':) ;-vet, Basının bu kadar hür olduğu bir 
memlekette, 7 tane muhalefet partisinin bulun
duğu bir memlekette partizanlık için şu kür
sülerden ne koydunuz orta yere? Hiçbir şey 
koymadınız. Davet ediyorum, kim ne biliyorsa 
söylesin. 

FERİD MELEN (Van) — Daha dün bu
rada birçok şeyler söyledik. 

BAŞKAN Eica ederim. Sayın Melen, çok ri
ca ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi, burada bir husus var, ki, rüş
vet ve irtikâp meselesidir. Bu hususa grup söz
cüsü arkadaşını temas etti. Hür Basının bulun
duğu bir memlekette, hür muhalefetin bulundu
ğu bir memlekette rüşvet ve irtikâbın gizli kal
masına imkân yoktur. 
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Daha doğrusu, siyasi himaye gören rüşvet 
ve irtikâbın gizli kalmasına imkân yoktur. 
Bir çok kere açıklıkla söyledim, Basın toplan
tılarında söyledim, dört defa, beş defa söyle
dim, kim ne biliyorsa ortaya koysun dedim. Bu 
kürsüden yine hep söylüyorum; siyasi himaye 
görmüş rüşvet ve irtikâp varsa, çok rica edi
yorum her kim ne ise ortaya koysun. Hem giz
li falan değil, açık koysun, bu kürsülerden 
koysun, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muttali olur da tedbir almazsak, o bizim 
'kusurumuz içine girer. Ama, birtakım bilmedi
ğimiz, duymadığımız, muttali olmadığımız hu
suslara muttali olan varsa, onu da bize bildir
mesini ben vazife addediyorum. 

Şimdi Sayın Özdilek'in konuşmasmı dikkat
le dinledim, Zannediyorum ki, birtakım notlar 
aldım, bu notlarım ümit ederim ki, yanlış de
ğildir. Sayın Özdilek, «Atatürk devrimleri ve 
Anayasa tarafını temsil ediyoruz.» buyurdular. 
Zannediyorum ki, Atatürk devrimleri ve Ana
yasa tarafını bu Yüce Senatonun bütün üyele
ri temsil ediyor. Yani, bu vasıf, zannediyorum 
ki, Cumhuriyet Türkiyesinde her parlömante-
rin kolayca başkasına bırakmıyacağı bir vasıf
tır. (Â. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar. 

«Eu görüşlerin karşısında olanların bizim
le çatışacağı tabiîdir.» buyurdular, Sayın Öz
dilek; tu görüşlerin karşısında olanlar, Türki
ye'de yine şu sıralarda oturan herkesle çatı
şır. Ama, bunu doğru anlamak lâzımdır. Ana
yasayı da doğru anlamak lâzım, Atatürk'ü de 
doğru anlamak lâzım. Öyle herkes kendi kafa
sından bir Anayasa, herkes kendi kafasından 
bir Atatürk farzedip, ben Anayasacıyım, sen 
değilsin, ben Atatürk ilkelerinin takipçisiyim, 
sen değilsin bu münakaşalar 1969 Türkiye'sin
le artık yapılmamalıdır. Çünkü, Atatürk'süz 
bir Türkiye düşünülemez. Atatürk, Milletinin 
gönlünde taht kurmuştur, eserleri orta yerde
dir. Çocuklarının yarısının ismini Kemal koyan 
bir millet, Atatürk'ü ölmez bir kahraman ola-
ra'k benimsemiştir. Bugün değil, asırlarca ya
şamış olduğu hayat şeklinden başka bir hayat 
şekline geçerken, benimsemiştir. Onun içindir 
ki, Atatürk'ü milletin gönlünde görmek zanne- j 
diyorum ki, en hakşinas ve en kadirşinas bir ı 

husustur. Burada Anayasa meselesine geliyo
rum. 

Sayın Özdilek, «Anayasanın getirdiği, em
rettiği tedbirler alınmadığı için huzursuzluk 
içindeyiz.» buyurdular. Anayasa malûmunuz 
olduğu veçhile bir tedbirler manzumesi değil, 
bir haklar dengesi ve Devlet kuruluşunun bu 
haklarla irtibatı ve Devlet kurulusunun birbi
ri ile irtibatını tâyin eder. Anayasamızda ne 
denmiş de yapılmamış? Ne denmiş de yapılma
mış Anayasada? (C. E. P. sıralarından «toprak 
reformu» sesleri.) Toprak reformu, peki... 

Türkiye'de 240 milyon dönüm ekilip biçilen 
arazi var. Bin dönümden faz'a arasi sahibinin 
sayısı 15 bindir. Bu 15 bin kişi, aile; 17,5 mil
yon dönüm toprağa sahiptir. Kuru ziraat şart
ları içerisinde hiç olmazsa beşyüz dönüm ken
disine bırakıp, beşyüz dönüm alsanız, bu 15 bin 
aileye 7,5 milyon dönüm arazi vereceksiniz. Ge
riye 10 - 11 milyon dönüm arazimiz. Dağıtın 
bunu, dağıtalım. Kaç aileye yeter? 150 şer dö
nüm dağıtın 10 milyonu. 60 bin aile eder. Tür
kiye'de bugün arazisi olmıyan 350 bin aile var, 
her sene de 100 bin aile teşekkül ediyor. Her 
sene de yüz bin aile... Yani, toprak reformu, 
ağa edebiyatı dediğiniz iş, bir senede teşekkül 
eden aileye yetmiyor bu toprak. İşte Türkiye'
nin gerçeklerini bilmek lâzımdır. Kimin topra
ğını alıp, kime vereceksiniz, bunun dışında? 
Muhterem senatörler, Türkiye'de toprak yok. 
Problemimiz o. Türkiye'de toprak parçalanmış. 
Türkiye'de toprak o kadar çok parçalanmış ki, 
fragmantasyona gitmiş. Üç dönüm, beş dönüm.,. 
Bir aile bunun üzerinde ziraat yapıyor, Tütün 
ekiyor, sebze ekiyor, Türkiye'nin çeşitli yerle
rine göre, meyva yetiştiriyor. İyi kötü ondan 
hayatını kazanıyor. Ona yeni hayat sahaları 
bulmadıkça, toprak meselesini, sadece toprağı 
dağıtmakla halledemezsiniz, Orta Anadolu şart
larında 250 dönümden aşağı bir toprağı bir 
aileye verirseniz sefil edersiniz, Orta Anadolu 
şartlarında. E, ne yapacaksınız? İşte onun için 
Türkiye'nin endüstrileşmesine İkmci Plânda 
biz büyük önem atfettik. Ve böylece 1,5 mil
yon insana yeni iş sahası açacağız, 1,5 milyon 
insanı topraktan çekeceğiz. Zorla değil, iş saha
sını açtıkça, benim vatandaşım kendisi geliyor, 
ekmeğini kazanmaya. Bunun yolu yok, iş saha
sı aşmadığınız müddetçe. Toprağınız olsa, her
kese 50 ser dönüm verseniz sefalete mahkûm 



C. Senatosu B : 34 6 . 2 . 1969 O : 2 

ederseniz. Bir ikincisi, toprağın dağılışı ile nü- i 
füsun dağılışına bir bakalım. Toprağın dağılışı 
ile, nüfusun dağılışı arasında uygunsuzluk var
dır, intibaksızlık vardır Türkiye'de. Güney -
Doğu illerimizde geniş topraklar var. Ama, Gü
ney - Doğu illerimizde, Türk vatandaşının içe
cek suyu yoktu. Üstünden gidecek yolu yoktu, 
okulu yoktu, hekimi yoktu. 3 700 köye bugün 
su gelmektedir. Bin tanesine gelmiştir. O taraf
lara bir gidin bakın neler oluyor Türkiye'de. 
Gidiniz Nusaybin'den Urfa'ya kadar. 56 milyon 
liradır ürfa mmtakasında halen inşa edilmekte I 
olan köy suları. 56 milyon lira. Yalnız Urfa'da. 
Hayır bununla bitmiyor iş. 500 milyon lira para 
sarf edilecek. Bunun 250 si sarf edilmiştir. Bu 
sene yine büyük paralar sarf edilecektir; Urfa -
Mardin - Gaziantep ve Diyarbakır'ın hudut köy
lerine. Hudut köyleri demiyorum Karaca dağ'm 
aşağısmdaki köyler. Gidiniz, görünüz bir Ha 
not tünelinden çıkan suyu. Cumhuriyet, 75 Km, 
ileride, Suriye sınırında, 40 hanelik köye 75 Km. 
boru döşeyerek su götürmüştür. Ondan sonra 
geleceksin beceriksizsiniz, susunuz, busunuz. 
Bunlardan hep beraber sevinç duyalım. Çünkü 
vatandaş sevinç duyuyor. (Adalet Parti sıraların
dan bravo sesleri).. Vatandaş duyuyor sevinç. I 

Şimdi muhterem senatörler bir şeyde muta
bık olalım. Türk Anayasası kalkınmanın yolunu 
çizmiş. Demiş ki kalkınma plâna göre yapıla
caktır. Her şeyi plânın içine koyacaksınız. Ya
ni, her önüne gelen bir plân yapmayacak da, 
Devletin bir plânı olacak. Devletin bir plânı 
var. Devletin bütün imkânlarını hesaplamışız, 
119 milyar lira beş senede. Bu imkânları da
ğıtmışız. 25 milyar endüstriye, 16 milyar ta
rıma, 8 nrlyar enerjiye, 18 milyar ulaştırma
ya, 8 milyar eğitime, şu kadar milyar şuna; 
böyle dağıtmışız, itiraz, bu imkânları böyle 
dağıtmayın da, şöyle dağıtın şeklinde olabilir. 
Bunun dışında kalkınmanın şeklini münakaşa 
etmek devrini Türkiye kapatmış. Hem 1961 
Anayasasına oturtacağız meseleyi diyorsunuz, 
hem 1961 Anayasası ile hiç temas kurmuyor
sunuz. Oturtacağız deyince, oturmaz ki. Onun 
kontak noktasını söylemeye mecbursunuz. Tür
kiye kalkınmasının Türk Anayasası ile irtibatı 
plânla başlar. Plânı tenkicl edebilirsiniz. Za
ten ettiniz. Cevap verdik, Meclis kararı ha
line geldi. Ama ifade edeyim, Türkiye en iyi 
plânı mı yapmıştır? Hayır; Türkiye bundan 

daha iyi plânlar yapmaya mecburdur. Ama, 
bugünün şartları içinde en iyiyi yapmıştır. Ya
rın daha iyisini yapacağız. Plân, bölge seviye
sine inecek, il seviyesine inecek. Yalnız yan
lış anlamayın söylediğimi. Bölge ve il seviye
sine inen plânlamalar yukarda millî plânda bir
leşecek. Millî plânın dışında çeşit çeşit plânlar 
yapılamaz Türkiye'de. Ama bu bir mütehassıs 
kadro meselesidir. Mütehassıs kadro meselesi 
fevkalâde zor bir iş Türkiye'de. Onun içindir 
ki, Türkiye plânı yeni yeni inkişaf ettirmeye 
girmiş bir memlekettir. Beş senede plân ne an
laşılır, ne yerleştirilir, ikinci beş sene, üçüncü 
beş sene, dördüncü beş sene. Yedinci, yedinci 
senesini tatbik eden memleketler gördük. Ye
dinci, yedi sene. O memleketlerde dahi plân 
münakaşası yapılıyor. Plânın şümulü müna
kaşası yapılıyor. Plânın hazırlanması müna
kaşası yapılıyor. Hayır biz fevkalâde sabırsı
zız. Her şey birden olsun, her şey bir günde 
olsun. Böyle bir yol bilen varsa söylesin. 

özel okullar konusunu zannediyorum ki Yü
ce Senatomuz bundan on gün evvel ariz amik 
konuştu. Ben bu mevzua dönmiyeceğim. Eği
tim bütçesinde de bu mevzu görüşülmüştür. 
Devlet okulları ihtiyacı karşılasın. Bu tabiî 
çok şayanı arzu. Biraz sonra onu arz edeceğim. 
Devlet okulları nedir? Personel reformu Dev
let idaresi düzenlenmesinden farklı bir şey de
ğildir. Personel reformu Türkiye'de en talih
siz bir iştir. Anlaşılamamıştır ne olduğu. Bir 
kısmı zam kanunu anlamıştır. Bir kısmı ma
aşları artıran bir kanun anlamıştır. Bir kısmı, 
hakikaten Devlet sistemini ıslah eden bir kanun 
anlamıştır. 657 sayılı Personel Kanunu, 3 ncü 
maddesi ile, en teorik ve en modern bir düşün
ceyi getiriyor. Ama her modern, her teorik 
düşünceyi tatbik etmek imkânı var mı? Türk 
memurunun sayısı, belediyeler, kamu hizmet
leri dâhil 785 bindir. Türk memurunun Devlet 
için taşıdığı değeri tesbit edeceksiniz, üçüncü 
madde bu. Bu değere göre de para vereceksi
niz. Bir kısmına aşağı vereceksiniz, bir kısmı
na yukarı vereceksiniz. Yani Devlet için taşı
dığı değeri, aldığı para çok olan adamdan in
direceksiniz, az olan adama vereceksiniz. Bu 
fevkalâde zor bir iş. Onun için Personel Kanu
nu tatbik edilememiştir. 785 bin kişiyi Devlet 
için taşıdığı değere göre tasnif edeceksiniz. 
Bunu hiçbir memleket bir senede, iki senede 
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yapabilmiş değil. Seneler alan bir iş. Ama, 
Devlet idaresini, Devlet idaresindeki metotları 
ıslahata tabi tutmak mümkün. Onun için ge
niş hazırlıklar yapılmıştır. Tasarı hazırlanmış
tır. Bu tasan Meclislere sunulmak üzeredir. 
Bu ayrı bir şeydir. 

Gençlik, gayet tabiî ki, aziz milletimizin göz
bebeğidir. Yarın, milletin bütün, yükünü, Dev
let idaresini alıp diğer kuşaklara nakledecek 
olan gençliğimizdir. Gençliğin şümulünü de 
iyi tâyin etmeye mecburuz. Eğer Türk üni
versitelerinde okuyan talebelerimizi Türk genç
liği diye isimlendiriyorsak, bu, o çağa gel
miş çocuklarımızın % 3 üdür. Yani, üniversite 
okumak çağına gelmiş çocuklarımızın % 3 üdür. 
Takriben yüzbin kişidir. Bunun içerisinde fi
kir kulüplerinde, şurada burada, başka teşek
küllerde âza olanlar kas de diliyorsa, bunların 
yekûnu bin kişiyi geçmez. Yüzbin kişide, bin. 
Eğer çocuklarımızın hareketlerini anlayışla 
karşılıyalım diyorsanız. Tabiî ki 99 bin kişi de 
var, bir de bin kişi var yanında. Bu bir ayırım 
yapmak değil. Rektörünü odasından çıkarıp, 
rektörünün odasını işgal eden, çocuğumuzun 
hareketini nasıl anlayışla karşılıyalım? Bunu 
alkışlamamıza, brova dememize imkân var mı? 
Yabancı bir sefir, hangi Devlete mensubolursa 
olsun, emniyeti Türkiye Cumhuriyetine tevdi 
edilmiştir. Yabancı bir sefirin arabasını de
virip yakan çocuğumuzu Türk gençliğinin mü
messili addedelim mi? Ve bravo diyelim mi 
buna? öyle ise, hakikaten gençlik hiçbir şe
kilde ihmal edilemez. Hiç kimse ihmal edile
mez. Nitekim, bakınız ne kadar büyü!?: feda
kârlıkta bulunmaktadır memleketimiz. 

Bu sene üniversitelere verdiğimiz para, 
949 961 000 liradır 1969 bütçesiyüe. 1964 te bu 
para 349 342 000 idi, 3 misline yakın para veri
yoruz 5 sene zarfında. 349 milyon liradan, 949 
milyon liraya çıkarmışız, Artışlara bakınız. 349 
milyon, 1965 te 376 milyon, 1966 da 434 milyon, 
1967 de 497 milyon, 1968 de 670 milyon, 969 da 
949 milyon. E... neyi esirgiyor millet gençliği
mizden, üniversitelerimizden? Hiçbir şeyi esir
gemiyor. Ama şunu da açıklıkla ifade edeyim, 
Türkiye'nin her müesessesi, özerk olsun olma
sın, aziz milletimizin karanlıkta oturup da bu 
paraları şekerin üzerinden 50 kuruş, gazın üs
tünden, 20 kuruş diye veren, karanlıkta oturan 

ve bu şekilde para teraküm ettiren ve bunu alın 
yarın bize hizmet edin diye verdiği paraların 
herkes takdiri içinde olmaya da mecburdur. Her
kes takdiri içinde olmaya mecbur. Bir taraftan 
alabildiğine mesuliyetsizlik... Bunun içinden çı
kamayız ve huzurunuzda şunu ifade edeyim, 
Türk gençliği çok büyük çoğunluğu ile, milli
yetçi bir şuurun içindedir. (A, P. sıralarından 
bravo sesleri) 3 - 5 kişinin yaptığı hareketleri, 
Türk gençliğine maletnıek imkânı yoktur. Türk 
g13nçliğinin coşkunca mücadelesi, Türkiye'de 
haksızlıklar mı var, Türkiye'de hürriyetsizlikler 
mi var? Eğer haksızlık, hürriyetsizlik, adaletsiz
lik mevzuubahis ise, coşkunca mücadeleyi anla
rız, Ama gençıliğin dünyanın daima her memle
ketinde, bizim memleketimizde, her devirde ken
dine mahsus hareketleri vardır. Bunları anlayış
la kabul ediyoruz, Ama bunların sınırı, limiti 
olabileceğini de kabul etmek lâzım. Gösteri mi 
yapılmak isteniyor? Hiç karşı değiliz gösteriye. 
Ama cam çerçeve kırıp,-, vatandaş emniyetini ha
leldar etmemek şartiyle, Sayın Özdilek burada 
can ve mad emniyetinden bahsetti, kişinin emni
yetinden bahsetti. Bir taraftan kişinin emniye
tini isterseniz, diğer taraftan da herkes istediği 
şekilde hareket etsin derseniz bunları biz bağ
daştıranlayız, Böyle demiyorsunuz, gayet tabiî 
böyle demiyorsunuz, ama böyle diyenler var. 
Bunları bağdaştıramayız o zaman. Bağdaşmaz. 
Gençliği kimse küçümsemez. Ve gençlik memle
ketimizin hazinesidir. Yarının âlimi onun için
den çıkacak, j/annın profesörü onun içinden çı
kacak, yarının senatörü onun içinden çıkacak, 
yarının devlet memuru onun içinden çıkacak, 
hepsi onun içinden çıkacak. Bu hazineye kimse 
hiç kimse başka türlü bakamaz ki. Niçin baksın, 
ne sebep var bakmak için? Ama, bunun hatırı 
için de anarşist hareketleri gençlik hareketleri 
olarak nitelemeye imkân yok. Genelliğin asil he-
yecanlariyle beraberiz. Mesele ne zaman tahribe, 
ne zaman bize yakışmıyan hareketlere inkilâbet-
ti, o zaman da gençliği sorumlu tutmayız, onu 
yapanları sorumlu tutarız. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Burada iki defa konuşmak mecburiyetinde 
kaldığım diğer bir konuya geçeceğim. «Ulusal 
ordu.» «Ulusal ordu», bir ordunun teçhizatı, el
bisesi, ayakkabısı, şayet başka yerlerden satma-
lmmış ise bu ordu ulusal ordu değildir, dene
mez. Bu tevil götürmiyen bir şeydir. Ulusal ol-
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mak gönüldedir. Ve zihindedir. Ferttedir. Bu
gün dünyanın birçok memleketi silâh alıyor. 
Türkiye'nin bugün jet tayyaresi yapmasının im
kânı var mı? Jet tayyaresini 3 - 4 memleket ya
pıyor, herkes de ondan alıyor. Fransa yapıyor; 
Miraj, Birleşik Amerika yapıyor, işte F 100 bil
mem ne falan ,ondan sonra Ruslar yapıyor. Mig, 
İngilizler yapıyor; onun dışında tayyare yapan 
memleket yok. Çin'in ne yaptığım bilmiyoruz, 
Onun da mig yaptığını söylüyorlar. Yani bütün 
dünyanın orduları silâh alıyor. Kendi paramızla 
alsak, veya yardım şeddinde alsak acaba neticeyi 
değiştirir mi? Meselenin evsafını değiştirir mi? 
Yardım diye aldık. Eğer yardım diye aldık, bu 
bize yakışmıyor diyorsanız kendi paramızla ala
lım. Mühim olan mesele Türk ordusunun silâhı
nın olmasıdır. Ellinde silâhının olmasıdır. Mem
leketin savunmasından mesul olan insanlar, ma
neviyatı çok kuvvetli, ananesi bulunan, disiplini 
gayet yerinde olan, büyük ve şerefli Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin elinde mutlaka silâh bulun
masını sağlıyacaklardır. Mesele budur. Nasıl 
alalım? 100 - 150 milyon dolar her sene silâh pa
rası vermeye mecburuz. Dönüyoruz kalkınmaya, 
100 milyon 150 milyon silâh parası verelim, Kal
kınmayı yapamayız. Ama mecbur olursak kal
kınmayı ve saireyi hepsini bir kenara bırakır, 
ordumuzu mücehhez tutmanın yollarını buluruz. 
Bugün için Türkiye birtakım dostlukların içine 
girmişse, Türkiye birtakım münasebetlerin içine 
girmişse ordusunu cihazlandırmıştır. Bu, kürsü
den ifade edildi. İki milyar dolarlık ordusuna 
silâh almıştır. E.. Şimdi bunları atarsak acaba 
«ulusal orduya» dönecek miyiz, bu şekilde düşü
nen sayın senatörlerin düşüncesine göre? Şimdi 
muhterem senatörler bu iddia, buradan serd edi
len iddia, çok yanlış bir iddiadır. Bunu ibra et
meye bunun doğruluğunu isbat etmeye kimse 
çalışmasın. Buna imkân yoktur. Biz istemez 
miyiz, hiç kimse istemez mi, Türkiye'de harb 
sanayii kurulsun, her şeyi kendimiz yapalım? 
Ama bugün birçok merhaleler katedilmiştir. 
İstiklâl ordularının, elindeki silâhların büyük 
bir kısmı başka memleketlerden gelme idi. 
Ama şimdi dönünüz, elindeki silâha bakın, ona 
göre bir tâyin yapın; bu olmaz. Bugün Türk 
ordusu birçok şeylerini kendisi yapıyor, Türk 
endüstrisi o hale gelmiş. Yarın daha çoğunu 
yapacak, Ama, her yapma fiilî, gayet tabiîdir 
ki bir kalkınma eseri olacaktır. Milyarlar ayı

racaksınız, milyarlar ayıracaksınız. Bunlara 
ayırmakla da bitmiyor mesele. Biz bugün bir
çok şeyleri yapıyoruz; donanmamızda, da ya
pıyoruz, kara ordusunda da yapıyoruz, büyük 
merhaleler katedilmiştir. Gayri kâfi. Ben de 
iştirak ediyorum gayrikâfi olduğuna. Ama ne 
yapalım ki şimdilik bu kadar yapabiliyoruz. 
Çeliği olmıyan bir memleket, teknisyeni olmı-
yan bir memleket, endüstrileşme hamlesinin 
içinde, herşeyi birden yapabilmek gücünden 
mahrum. Sadece biz her şeyi yaparız demekle 
bir şey yapılmaz. Hiç ömründe bir şey yap
mamış kimse, biz her şeyi yaparız, der. Ama, 
yapma meselesi kolay bir iş değildir. Hedefi
miz odur ki Türkiye endüstrileşsin, kendi ih
tiyaçlarını yapsın, başka memleketlere de 
endüstriyel mallar satsın. Endüstrileşme bu
dur işte. Ama oraya gelmek için yol gösteri
riniz. Sıçrıyalım. Olmuyor. İşte kademe, ka
deme oraya gelmeye çalışıyoruz. Plânlarımızın 
hedefi bu. Kalkınmamızın hedefi bu. O ahval
de dâhi Türkiye'nin her şeyi kendisinin yap
ması mevzuubahsolmaz, iktisadi oîmıyabilir. 
Beynelmilel ticaretin, beynelmilel teknolojinin 
çeşitli faydaları vardır, milletlerin millî men
faati icabıdır. Bir şeyi sizden iyi yapan 
olabilir, ona sizin iyi yaptığınızı satarsınız, on
dan onun iyi yaptığını alırsınız. İşte budur 
millî menfaat. Ortak pazar memleketleri 50 mil
yar dolarlık mal ihraçediyorlar. Ne yapıyor
lar bu parayı? Sandıklarına koyuyorlar de
ğil, 50 milyar dolarlık da mal ithal ediyorlar. 
Binaenaleyh, ölçüler böyle daracık sınırların 
içinde düşünülemez. Bugünkü dünyanın şartları 
içinde meseleleri düşünmeye, neyin menfaatimi
ze olduğunu, neyin menfaatimize olmadığını pa
ra terimleri içerisinde yapmaya, istikbal terim
leri içerisinde yapmaya mecburuz. Türk ordusu
nun, başka memleketlerin emrinde olduğu 
iddialarını hiçbir şekilde kabul etmedik, ge
ne de etmeyiz. Türkiye bir NATO savunma 
sisteminin içindedir, gayet tabiîdir ki, bunun 
birtakım vecibeleri vardır ama. bir Kıbrıs he-
rekâtı orta yerdedir, hiç kimse bize şunu yap
mayın, bunu etmeyin demedi. İstediğimiz şe
kilde kuvvetlerimizi kaydırdık, istediğimiz 
tedbirleri aldık. Hiçbir kimse de bize en ufak 
serzenişte bulunmadı. Ne yapıyorsunuz da di
yen olmadı. 
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Şimdi. muhterem senatörler mühim olan 
mesele, iyi cihazlannıış bir ordunuz olacak. Ta
limi iyi, disiplini iyi, her şeyi iyi. Elinde teç
hizatı iyi harb silâh vasıtaları iyi, nereden ge
lirse gelsin. Bunlar iyi. İste hedef budur Tür
kiye için. İş başa düşecekti):, iş başa düşer .Baş
kasına güvenerek memleket savunması, düşü
nülemez. Ama başkaları ile memleket savunma
sının imkânlarını artırırsınız, her memleketin sa
vunması kendisine aittir, bu kürsüden daha evvel 
ifade ettim. Ama. bir müşterek tahdide karsı 
biraraya gelmek varsa, bunu başka türlü mâ-
nalandırmaııın, zannetmiyorum ki, insaf ile 
bağdaştırılma"1' mümkün olsun, 

Şimdi sözlerimi şöyle bağlıyacağım. Bize 
yapılan tenkitler içerisinde basen hakikaten 
insaf sınırlarının asıldığını görüyoruz. İk
tidarız, iktidar oî-namn birtakım dezavan
tajları var. Yani in~af sınırlarını aşan tenkit
lere de tahammül edeceğiz. Bunların içerisinde 
gerçekleri varsa onları bulup çıkaracağız. Ama, 
Türkiye'nin manzaralına bir bakalım, Bunu 
sadece iktidarımızı başardı gös sermek için ya
pıyor değilim, Ama, rakamlar bu. Bu rakamla
rın kargısına başka rakamlar kor-ulmadığı müd
detçe, iddialar havada kalmıştır. Eakahra : 
Tıi-kiye nin 1961 deki gayri safi mdlî bâada:?-
1085 fiyatlariyb 69,9 milyar, 1963 d?, 01,3 mil
yar. 1969 ela 111,8 milyar. Yani beş sene sar
fında 69.9 milyardan Türkiys 111,8 milyara ge
liyor. Hemen hmnen iki misline yakın bir gay--
risâfi millî hâsılaya geliyor, istihsal rakamları
nı söykdim; demirde 500 bin tondan 4 milyon 
tona geliyor. Gübrede 260 bin tondan 4 milyon 
tona geliyor, elektrikte 3 milyar kilovat saat
ten 12 milyar kilovat saate geliyor, çimentoda 
2,5 milyon tondan 12 milyon tona geliyor, pot-
roida 90 bin tondan bugün 3 milyon tona gel
miş, 6 milyon tona geliyor. Rafineri kapasitesin
de 4,5 milyon tondan 15 milyon tona geliyor, 
Bakıyoruz kalkınma hızı 1966 - 1967 - İ96S va
satisi % 7,6, % 7 yi plâna koymuş, % 7 kal
kınma hızını başarabilen çok az memleket var. 
r/c 7,6 kalkınma hızı başa?mnş. Fiyat istikrarı: 
% 4 civarında genel fiyat endeksinde değişik
lik olmuş. Devlet bütçesi, 1963 te 12,6 milyar 
iken, 1969 da 26,7 milyara çıkmış. Yani altı se
nede devlet bütçesi iki nüsünden fazla artmış, 
Yatırımlar, plânın birinci yılında 12 milyar 700 

>n iken, 1938 - 1969 senesinde 2A
: milyar 

70 milyona çıkmış, iki misline yakın. 196S sene
sinde zirai kredilerin yekûnu 2 milyar 400 mil
yon iken, 1969 da 8,5 milyara çıkmış. Altı se
ne zarfında 2,5 milyardan, 8,5 milyara çıkmış.. 
Esnaf kredilerinin yekûnu 200 milyon iken I 
milyara çıkmış, Geliyoruz mevduata. Vataödag 
devlete inanıyor mu, inanmıyor mu, ortama ina
nıyor mu? Ve bu mevzuat 10 milyon nüfusun 
yaşadığı şehirlerin mevduatıdır. Köy mevduatı
na henüz Türkiye'de el atılmamıştır. 1963 sene
sinde bankalardaki mevduat 10,5 milyar. 10 
Aralık 1968 ele 23 milyar 700 milyon. Bütün 
Cumhuriyet devrinin getirdiği mevduatı, iki 
misline çıkarmış beş senede. 

Şimdi geliyoruz, 1963 - 1964 ders yılında ilk
okula giden yavrularımızın yekûnu 3,5 milyon. 
1968 - i.963 da 5 milyon. 3,5 milyondan 5 mil
yona. Öğretmen sayısı 1963 - 1964 ders yılında 
75 bin, 1963 - 1969 ders yılında 117 bin. İlkokul 
öğretmen sayısı. Bununla kalmıyoruz. Ortaokul 
1964 - 1965 ders yılında 354 bin çocuğumuz or
taokula gidiyor. 1963 - 1969 da 630 bin çocu-
ğnmus ortaokula gidiyor. Lise 1964 - 1965 ders' 
ydmda 88 bin çojiığumuz liseye gidiyor, 1968 -
1939 da 171 bin çocuğumuz liseye gidiyor. 

Şimâa dönüyorum, koy hizmetleri hakkın
da gayet kîsa olarak iki, üç kelime söyliyece-
ğim. 1983 cene.̂ İTidj köy yollarına 45 milyon li
ra para verilmiş. 1969 senesinde köy yollarına 
S30 milyon lira veriliyor; Yedi misli: 1963 te 
:'5 mi'yon, 1C69 da 330 milyon. Köy sularına 
1963 t-3 83 milyon, 1969 da 315 milyon. Elektri
ğe 1963 te para verilmemiş, 1964 te 10 milyon, 
1969 da 89 milyon. Köy hizmetlerine 725 mil
yon, Üç köy hizmetine 725 milyon para verili
yor. Bu bir senede köy hizmetlerine verilen pa-
ranm. yekûnu, aka senede köy yollarına verilen 
•;aranın yekûnuna denktir. Binaenaleyh, »ikti
dar başarısızdır. Neden başarısızdır? Plânı tat-
:ik etmiş. Kalkınma hızı şu, ihracat bu, ithalât 

!;u. Bütçe rakamları bu, mevduat, bu, yatırım
lar şu, hepsi duble olmuş. Hepsi iki misline çık
mış. Hiçin iktidar başarısız olsun? Ama, muhte
rem senatörler başaramadığımız hususlar var-
rkr. Fakat insaf ile mütalâa ediniz, Adalet Par
tisi iktidarım, insaf ile mütalâa ettiğiniz zaman 
herkesin teslim edeceği hususlar vardır. Nite
kim muhalefet adına konuşan, diğer gruplar 
: kna konuşan hatiplerin de bu hususları zaman 
;;ar;ıa;ı gözden kavurmadığını görüyoruz. Beni 
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uzun saatler dinlediğiniz için hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (Şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başba
kan. 

Sayın senatörler, sabahın saat 10 undan ak
şamın şu 23 üne kadar aşağı - yukarı devam 
eden müzakereler usulü üzerinde cereyan etmiş
tir. Bütün gruplar hem müzakereden evvel, hem 
de müzakerenin sonunda tümü üzerinde görüş
meler yapmışlardır ve bugüne kadar olan tatbi
katımın da budur, inceledim, tutanakları. Da
ha evvelce de yapılmış tatbikat bundan ibaret
tir. Şu halde çok rica edeceğim, zaman da da
ralmıştır. 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sorumuz var. (A. P. sıralarından 
soru olmaz sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan biraz evvel bu kürsü
den bir kargaşa manifestosu okuyan, dediler. 
Sayın Başbakanın bilmediği bir hususu açıkla
mak istiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler 
ve otur yerine sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bilme
diği düzeni anlatacağım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, istirham ederim. 
Ben cevap vereceğim. Sizin burada fazla konuş
manızdan ben işitemiyorum da sayın arkadaşı
ma da hitabedemiyorum. Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, burada Saym Başbakanın bilmediği
ni de itiraf ettiği, öğrenmek istediği bâzı konu
ları ifade etmek istiyorum. Kendisine yardımım 
dokunur. Grup adına 56 ncı maddeye göre söz 
istiyorum. (A. P. sıralarından yeter, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, böyle bir şey 
yok. Böyle usulü müzakere yok. Çok rica ede
rim. (C. H.- P. sıralarından var var sesleri) Bü
tün müzakere usulü dairesinde cereyan etmiş. 
Sonra sizin, takdirinize bırakıyorum. Saatin şu 
okluğunu ve muhakkak surette Anayasanın 
hükmünün yerine getirilmesi lâzımgeldiğini ve 
samanın çok daraldığını, şimdi açık oya vaz'ede-
ceğimi, bununda sükûnetle yapılmasının lâzım
geldiğini artık hem zatıâlinizin takdirine hem 
Yücs Senatonun takdirine arz ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim 
takdirim şu: C. H. P. Grup Başkan vekili ola

rak.. (A. P. sıralarından gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar; otur, yeter sesleri) Sayın 
Başkan, asayişi temin et, düzen bozuluyor. 

BAŞKAN — Efendim izin verin de bu iş 
kolay. Siz onu Sayın Başbakana her hangi bir 
şekilde... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Olmaz, 
olmaz... (A. F. sıralarından otur, otur sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın anlamadığı 
bir şey yok ki, (C. H. P. ve A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere sonuç
lanmıştır. Açık oya gidiyoruz. Ve şimdi zarflar 
dağıtılacaktır. (0. H. P. sıralarından ve A. P. 
sıralarından gürültüler) Binaenaleyh, açık oy
lamaya başlıyoruz. Açık oylamaya başlarken 
isim çekiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, haksızlık yapıyorsunuz. (O. H. P. ve 
A. P. sıralarından gürültüler ve A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay'dan başlı-
yarak oylama devam edecek. Sepetler kürsüye 
konmuştur. Zarflara oylarını koyacaksınız. Her 
iki sepete de atılabilir. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'dan başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış üye varsa 
lütfen kullansın efendim. 

Efendim, tekrar arz ediyorum, oyunu kullan-
mıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar.. 
Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, oylama neti
cesini arz ediyorum: 1969 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı için 145 sayın üye oy kullanmıştır. 98 ka
bul, 47 ret, Tasarı kabul edilmiştir. (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar) 

Sayın senatörler, Sayın Başbakan teşekkür 
etmek için kürsüye geleceklerdir, kendilerini 
kürsüye davet ediyorum. 

(A. P. sıralarından brova sesleri, sürekli 
alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri, 45 gün komisyonda, 
10 g'ün Yüce Senatoda müzakere edilmiş bulu
nan 1969 bütçesi Yüce Senato tarafından kabul 
edilmiş bulunuyor. Huzurunuzda Cumhuriyet 
Senatosunun değerli Başkanına, celselere riyaset 
eden Başkanvekillerine, Riyaset Divanını işgal 
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eden değerli üyelere, Karma Bütçe Komisyonu
nun değerli Başkanına ve Karma Bütçe Komis
yonunun değerli üyelerine uzun saatler süren 
mesailerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Yapılmış bulunan tenkidleri, ikazları dik
katle değerlendireceğimizden ve serd edilmiş bu
lunan fikir ve mütalâaların mümkün olan her 
parçasından faydalanmaya çalışacağımıza, 
memleketimizi bu fikir ve mütalâalardan fayda
landırmanın yollarını arıyacağımıza emin olma
nızı rica ediyorum. 

26 milyarın üzerinde bir bütçe aziz yurdu
muz için büyük bir değer taşır. Memleketimiz
de siyasi ve iktisadi istikrar devam ettiği müd
detçe daha büyük bütçeleri yapmak imkânını 
bulacağız. Büyük milletimiz yurdumuzun her 
köşesinde çalışıyor, değerler meydana getiriyor, 

3. — DEMEÇLER 

2. —• Başkanın; 1969 yılı Bütçe kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosunca kabulü münase
betiyle demeci 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Anayasanın 
ve içtüzüğün öngördüğü müddet içerisinde çok 
kıymetli çalışmalarınızla bütçe kanun tasarısı
nı sonuçlandırmış ve bir karara bağlamış bulu
nuyoruz. Hepinize şahsan teşekkürlerimi bildi
rir, 1089 yılı Bütçesinin Büyük Türk Milletine 

-••->-. '«we23>-£$ 

yurdumuzun unvanı, milletimizin refahı her 
gün bir adım daha kuvveden fiile çıkıyor. 26 
milyarın üzerindeki bir bütçenin her kuruşunu 
gayet titiz ve tasarruf zihniyeti içinde sarf ede
ceğimizden ve Iıer kuruşunun mutlaka mahalli
ne masruf olacak şekilde öncelik verilmiş işle
re gideceğinden emin olmanızı rica ediyorum. 
Bunu milletimize ve Yüce Meclislerimize karşı 
milletin emrinde olan insanlar olarak huzuru
nuzda söylemekten gurur duyuyorum. 

Uzun saatler memleketimizin işleri daha iyi 
olsun, milletimizin dişinden, tırnağından artıra
rak verdiği paraların teşkil ettiği bütçe daha 
memleketin menfaatine kullanılması için sarf 
ettiğiniz gayretlere tekrar şahsım adına, Hükü
metim adına şükranlarımı sunar, hepinize say
gılarımı sunarım. (Sürekli alkışlar) 

VE SÖYLEVLER 

hayırlı ve uğurlu olmasını, aziz milletimizin re
fah ve saadetine imkânlar katmasını temenni ey
ler, hürmetlerimizi arz ederim. (Alkışlar) 

Gündemde başka bir konu yoktur. Daha ev
velce aklığınız bir karar gereğince 13 Şubat 

j 1989 Perşembe saat 15,00 te toplanmak üzere 
j Birleşime son veriyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 23,17 

< gg>W-" ' ' "<•» • 
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1969 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçla 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 145 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 47 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 38 

Açık üyelikler : 0 
[Kabul edenler] 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karakücük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk: 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak: 

SİNOP 
Nâzım İnebeylii 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Vehap Güvenç 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Gorail 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

ÎZMIR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakilh Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Oya katılmıyanlar] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Sadi Koçaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

t>&<4 
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GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEB 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE' GÖRÜŞÜLMESİ KARAELAŞTI-

ÜiLi-İJ.^ i^li£iJix 
IV 

A - KAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VEBİLEH İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİE DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLEE 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. 
Sayısı: 1162) (Dağıtma tarihi: 25 . 1 . 1969) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


