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lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/70; Cumhuriyet Senatosu 1/1088) (S. 
Sayısı : 1423) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 73 ncü Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (1) 

BAŞKAM — 1870 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın, gider bütçesiyle ilgili 1 nci maddesi, gelir 
bütçesiyle ilgili 2 ve 3 ncü maddeleri dünkü 
birleşimde okunmuş, oylarınıza arz edilmiştir. 

Bugün 4 ncü maddeden müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Madde 4. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek üçer aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci üçer 
aylık tevziat birlikte yapılabilir. Maliye Bakan
lığı ile iılgili Bakanlık bu tevziatı tahsisat, libe
rasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi 
şartlan göz önünde tutarak tesibit eder. 

<b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların el
verişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

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

Madde 5. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarih
li ve 3856 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı Kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Hayrat ha
demesine ait kadrolar da bağlı (Ş) işaretli ay-

(1) 1387 S. Sayılı basmayazı 9.5. 1970 ta
rihli 67 nci Birleşim tutanağının sonundachr. 

İlikli kadrolara intibakları yapılanların (S) işa
retli cetveldeki, kadroları mülgadır. 

365S sa>îlı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıB bütçesi ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmamanı şart
tır. 

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

Madde 6. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

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

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

c) (delecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
(İhtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapıla
bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi (C), (Ç), (G) ve (F) 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden (100) 
milyon liralık hisseden 1970 malî yılı içinde tah-
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sil edilecek kısmı, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

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

Madde 8. — 6.7.1931 tarihli ve 1838 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11.6.1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ida
re edilecek okul panniyonları ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Okulları 
öğrencilerinden 1970 yılı içerisinde alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (M) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (N) cettveli Me 
beraber oylanmza arz ediyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3856 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (T) işaretli cett-
velde gösterilenler 1970 bütçe yılında kulla
nılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (2) işaretli cet-
\eli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bendlerinde 
yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına ilişkin 
kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci madde
leri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti 
gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak belediye hudutları haricinde vazife 
gören defderdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uz-
manlariylo birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertibedilecek çalışmalara katılmaları halin-
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de gündeliklerinin bu miktar üzerinden öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanu
nunun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yevmi
ye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü g'eçen Kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki (475) liralık tutar (950) li
raya; (2) sayılı cetveldeki (1 000) liralık tu
tar da (2 000) liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlarinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlar., Başbakan, Bakan
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Ge
nelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile 
resmî davete icabet suretiyle seyahat eden eş
lerine ve kadro aylık tutarı (2 000) lira olan 
subay ve Devlet memurları, müsteşarlar ve el
çilere Bakanlar Kurulu Kararına müsteniden 
yaptıkları daimî veya geçici vazife seyahatlerim
de birinci, bunların dışındakilere turist sınıf 
üzsrinden yol "masrafı ödenir. 

Ancak yabancı memleketlerde görevli elçi
lerden diğer memleketlerde de temsil vazifesi 
verilmiş bulunanların yurt dışında yaptıkları 
vazife seyahatleri ile, elçilerden yurt dışında 
bir yere veya merkeze istişare maksadiyle ça
ğırılanlara. kararname alınmaksızın birinci mev
ki üzerinden yol masrafı verilir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tat
bik olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden 
evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırah tesbitiııde (H) işaretli cetvelde gös
terilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi bağlı (H) işaretli 
cetveli ile beraber oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sa
yılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti voliyle alınacak hayvanların 1970 
Bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ve sözü geçen Kanunun 38 nci maddesi ge
reğince alınacak motorlu taşıtların alım değerle
ri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1981 ta
rihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kurumların satınalacakları taşıtların âza-
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mi satmalma bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yak. Maddeyi (O, P, T,) işaretli cet
velleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ©diyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 Bütçe yıllarına aidolup da 
Mulhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler 
ödenir. 

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

Madde 15. — Kanunla tesbit edilen kadroya 
müstenit aylık ve ücret tertipleri ile bunlarla 
ilgili tazminat, ödenek ve emekli keseneği ter
tiplerinden maddelerarası aktarma ancak ken
di aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden başka 
maddelere ödenek aktarılmaz. Bu madde hük
mü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

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

Madde 16. — Katma Bütçeli idarelerin büt
çelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan 
bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kı-
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sımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca 
ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere Bütçe emanetine 
alınabilir. 

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

Madde 17. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan projeler dışında her han
gi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. 
Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir pro
je numarası altında toplu olarak verildiği hal
lerde; bu toplu ödeneklerin hangi projede kul
lanılacağına dair ilgili bakan tarafından onay
lanmış programlarda gösterilen işler esas alı
nır. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygula
nır. 

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

Madde 18. — Genel ve katma bütçeli idare
lerle kamu iktisadi teşebbüsleri Maliye Bakan
lığınca belirtilecek miktarları aşacak şekilde 
kredili mal ve hizmet alım ve satımı yapamaz
lar. 

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

Bütçe işlemleri ile ilgili hükümler : 

Madde 19. — Devlet Memurları Kanunu
nun tümüyle uygulanması sebebiyle genel ve 
katma bütçelerde ödeneklerin kullanılması ile 
ilgili her türlü işlemleri (Yeniden masraf tertip
leri açmak dâhil) yapmaya ve gerektiği avhalde 
Maliye Bakanlığı transfer bütçesinde (Bu mak
satla kullanılmak üzere iktisadi Devlet Teşek
küllerine gerekli transferleri sağlamak amaciy-
le) madde açmaya ve bu maddeye 12.120 nci 
«Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği 
harcamalar» maddesinden ödenek aktarmaya 
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 edil
miştir. 

Madde 20. — Genel ve katma bütçelerde 
mevcut bilcümle ödeneklerden, Devlet Memur
ları Kanununun tümiyle yürürlüğe girmesi sebe
biyle fiilen kullanılması imkânı kalimıyanlan ve 
yıl sonuna kadar sarf edilmiyecekleri ilgili Ba
kanlık veya mülhak idare ile müştereken tesbit 
edilen diğer ödenekleri 12.120 nci «Devlet Me
murları Kanununun gerektirdiği harcamalar» 
maddesine aktarmak için gerekli işlemleri yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 21. — Devlet Memurları Kanunu
nun tümüyle yürürlüğe girmesi sebebiyle genel 
ve katma bütçeli dairelerden ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile 3659 sayılı Kanuna tabi diğer 
kurumlardan ödenen yeni aylık tutarları üze
rinden 1101 sayılı Kanun gereğince kesilen ke
senek (Giriş aidatı, artış farkları dâhil), karşı
lık ile % 1 nisbetindeki er karşılıklardan T. C. 
Emekli Sandığına ödenmiyen miktarları bir ta
raftan bütçeye irat, diğer taraftan Devlet Me
murları Kanununun gerektirdiği harcamalarda 
kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığı Bütçesin
deki mevcut 12.120 nci «Devlet Memurları Ka
nununun gerektirdiği harcamalar» maddesine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe Kanununa konmuş olan bu 
21 nci madde ile Personel Kanununun mâlî hü-
kiimlerinin »tatbiki halinde artan aylıklardan, 
maaşlardan Emekli Sandığı Kanununa göre, 
tevkif edilecek emekli aidatını Emekli Sandığı
na vermemekte bütçeye irat kaydetmektedir. 

Bu kanun, aynı zamanda Emekli Sandığına 
yük getirmektedir. Emekli aylıkları da artan 
aylıklar oranında artacaktır. Ayrıca bundan 
sonra emekli olanlar -yanılmıyorsam getirile
cek kanuna göre - yeni aylıklar üzerinden 
emekli olacaklardır. 

Binaenaleyh, Emekli Sandığının yükü, büt
çenin yükünden hattâ biraz daha fazla artmak
tadır. Böyle olduğu halde Emekli Sandığına 

ait parayı vermiyoruz. Bütçede alıkoyuyoruz. 
Peki Emekli Sandığı ne olacaktır? Yani Hükü
met Emekli Sandığını düşünmeye mecbur his
setmiyor mu kendisini? Bu hususta bilgi rica 
ediyorum ve bana çok aykırı bir hüküm gibi, 
geldi. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maliye Vekili Sayın Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; 21 nci madde, dikkat edilecek olursa, 
bir mecburiyet getirmiyor; Maliye Vekiline yet
ki veriyor. Böyle bir yetkinin Maliye Vekili
ne tanınmasını şu sebeplerle zaruri mütalâa et
tik, Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
leri Meclise sevk edilmek üzere bulunan tasan 
ile tatbik mevkiine konulunca, şimdiye kadar 
maaşlardan ayrı olarak tazminat, ödenek, ikra
miye ve saire gibi, maaşlardan ayrı ve fakat 
onlara müteferri olarak ödenen bilcümle istih
kaklar tek bir ücret halinde maaşla birlikte, 
maaşa kalbedilerek ödenecektir. 

Böyle olunca, maaşlardan emekli aidatı ola
rak kesilen miktar otomatikman matrahı artır
dığı için fazlalaşacaktır. Hazinece ödenen ve 
nispî olarak yine maaş üzerinden ödenen - zan
nediyorum % 14 - para da gayet tabiî matrahı 
artmış olduğu için yine fazlalaşacaktır. Devlet 
Personel Kanununun memurlara getirdiği ek 
ödemeler, ilâve ödemeler, emeklilere de 1101 
sayılı Kanunun hükümleri dairesinde intikal 
edecektir. Bu suretle Emekli Sandığının mun
zam bir tediye ile karşı karşıya kalacağı da aşi
kârdır. Ancak, bu munzam tadiye ile, biraz 
önce arz ettiğim aidatlardaki fazlalaşma dolayı-
sı ile, Emekli Sandığına verilecek olan para
ların hesabı hangisi fazla, hangisi eksik belli 
olmadığı için şimdiden, ileride eğer bu aidatla-
nn bu suretle artışından mütevellit Emekli San
dığına verilecek para büyük bir yekûn tutuyor 
ve Emekli Sandığının tediyelerine nazaran, ya
pılacak hesaplara göre, fazla bir tediyeyi ge
rektiriyorsa, lüzumundan ve ihtiyacından fazla 
Mr tediyeyi gerektiriyorsa, bu hesaplar ya
pıldıktan sonra Mâliye Vekiline aradaki farkı 
ödenek kaydetme ve gerekirse bu salâhiyeti 
ıalmıakla birlikte, ilgili kanunlarda da değişik
lik yapmak imkânını bahşetmek için bu madde 
sevk edilmiştir. 
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Ayrıca bir de şunu düşündük. Emekli ay
lıklarına intikali olsun, memurlarımızın intiba
kı olsun, kanun çıktıktan sonra bir zaman ala-
ioağı için, bu zaman içerisinde ne gibi bir mu
amele yapmak gerekir, bunu düşünüp, Isarar-
laştırdıktan sonra, salahiyetli bulunsun ki Mali
ye Bakanlığının, bir muamele yapabilsin diye, 
böyle bir salâhiyet almak için, bu maddeyi sevk 
ettik. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, ben bunu bir tehlikeli tasarruf olarak 
görmekteyim. Çünkü, getirilen Personel Kanu
nunda ve otomatikman Emekli Sandığı Kanu
nunda mevcut hüküm dolayısiyle, aynı hüküm
ler oraya da sirayet edeceği için Emeldi Sandığı 
büyük külfet altına girecektir. Yeni maaşlar 
ve eskilerde yapılan artırmalar sebebiyle bü
yük bir külfet altına girecektir. Binaenaleyh, 
bu parayı bütçenin diğer ihtiyaçlarına veyahut 
Personel Kanununun tatbiki için yeniden doğa
cak ihtiyaçlara sarf edilmesi, Emekli Sandığı
nı böyle bir fondan mahrum edebilir ve Emek
li Sandığı bünyesinde hakikaten sarsıntılar ya
ratabiliriz. İleride ne olur? Elbette ileride bu
nu Devlet düşünmeye mecburdur. Ama, Devlet 
için mühim ve kapatılması güç bir problem çı
kabilir. O para bütçede bekleyecek yerde 
Emekli Sandığında beklemesini ben tercih ede
rim. İnanıyorum ki, bu parayı Emekli Sandı
ğına vermemiz halinde dahi, Emekli Sandığı
nın ihtiyaçları daha büyük olacaktır, yeni ka
nunların tatbiki sebebiyle; ama yine de kar-
şılayamıyacaktır. O vakit açık daha büyüye
cektir. Zaten bugüne kadar Emekli Sandığı
nın yapılan aktuarya hesapları gösteriyor ki, 
büyük açığı vardır. Tedbir alınmadığı takdir
de, ki emekli aidatını bir miktar artırmak sure
tiyle ilk tedbiri almışlardır, bir zaman 1984 te 
hes abe diliyordu; Emeldi Sandığının fonları sı
fıra ineoecektir. Korkarım ki, bu, yeniden böy
le bir mesele yaratacaktır. Bu sebeple bu mad
deyi yerinde görmüyorum. Mümkün ise, bu 
maddeyi Hükümet geri alsın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Mesut 

Erez. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Emekli Sandığım ve Emekli San

dığının tediyede müşkülât çekeceği noktasın
dan Emekli Sandığını ele aldığımız zaman, bunu 
Maliyeden ayırmak mümkün değildir. Eğer 
Emekli Sandığının bir açığı varsa, tediyelerin
de müşkülât çekecekse veya çekiyorsa elbette-
ki bunun çaresine Maliye Bakanlığı, Hükümet 
bakmak mecburiyetinde ve bu hali gidermek 
durumundadır. % 8 maaşlardan tevkif at, % 14 
de Hazinece ödenecek olan miktar ile beraber, 
demek ki yeni yükseltilmiş olan emekli aida
tına dair tevkif edilecek kısım % 22 dir. Bunun 
hesabını yapmadan, ne olacağım tesbit etmeden, 
Emekli Sandığının Devlet Memurları Kanunu 
dolayısiyle emeklilere intikal edecek yükselme
ler sebebiyle külfetinin ne olacağını hesapla
madan sarih bir şey söylemek mümkün değildir. 
Bu fonun bütçeden durması ile Emekli Sandı
ğında durması arasında öyle uzun boylu bir 
fark yoktur. Kaldı ki, huzurunuzdaki maddede 
Maliye Vekâletine salâhiyet verilmektedir. Bu 
salâhiyetin kullanılıp, kullanılmıyacağı da ileri
de yapılacak olan tetkiklere, incelemelere ve 
hesaplara bağlı bir durumdur. 

Emekli Sandığının aktuar ve durumuna ge
lince; Maliye Bakanlığı bu aktuarya hesapla
rım yeniden yaptırmak için aktuerler bulmuş
tur. Ve yapılacak inceHeıne ve tetkikde Emekli 
Sandığının aktuaryel durumu tekrar tesbit edi
lecektir ve ona göre gerekli tedbirler elbetteki 
alınacaktır. Her hal ve takdirde Emekli Sandı
ğı hiçbir zaman emekli maaşlarını ödiyemiyecek 
duruma getirilmiyecektdr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başka sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 19Y0 bütçe yık içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım voliyle veya sair suretlerle fiilen 
sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı 
v,B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir tertibe 
galir ve mukabilini Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve 
gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin 
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genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
(hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli 
inıiktarlarmı, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir 
ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile öde
meklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Yabancı devletler ve millet
lerarası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
anlaşma hükümlerine göre Hükümetimizle bu 
devlet veya kurumlar tarafından müştereken 
sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz anlaş
malarının hâsıl ettiği Türk Lirası karşılıkların
dan ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesaplara 
yatırılmak üzere bütçeye gelir ödenek ve gi
der kaydetmeye ve bu şekilde hesaplara 
yatırılan miktarları anlaşmalara göre ilgili dev
let veya kurumlarla Maliye Bakanlığı arasında 
varılacak mutabakat esasları dairesinde sarfa 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1970 malî yılında 
elde edilecek imkânların Türk Lirası karşılık
ları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraf
tan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler 
bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidiı. 

1969 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Parası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem ya
nılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan 
özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan 
gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Mali
ye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Maliye Bakanlığı, yabancı 
devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı 
banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağ
lanan imkânları ekonominin çeşitli sektörlerin-
.• gelişmeyi artırmak amaoiyle anlaşmalar hü

kümleri gereğince kamu ve özel sektör kurum
larına ikraz etmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, uluslararası kurumlarca 
kamu ve özel sektör kurumlarına verilecek kre
dileri garanti edebilir. 

1969 ve daha önceki yıllara ait krediler için 
do bu madde hükmü çerçevesinde işlem yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Türk parası karşılıklarından 
serbest bırakılmış olup da Hazine muameselesi 
olarak devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kamul edilmiştir. 

Madde 28. — Yabancı Devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılıkla
rından daha fazla kredi kullanma imkânı hâsıl 
olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını ilgili 
idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gider 
bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydetmeye 
ve madde altındaki açıiMamanm bu miktar
lara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAKSAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sa
hasında Hukukî Mesuliyete dair Sözleşme) nin 
s nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödene
ği Başbakanlık Bütçesinde açılacak bir tertibe 
kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını tesibit 
etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — 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 
maksadiyle genel ve katma bütçeli dairelerin il
gili tertibine aktarılmasına ve bununla ilgili 
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, aynı amaçlarla 
diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmet
lerin bedellerini peşin ödiyebilir, 

BAŞKAN ,— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Genel ve katma bütçeli daire
lere dış kaynaklardan ve ayrıca uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yo-
lîyle gelecek her çeşit malzemenin navlun ve 
ithalle ilgili her türlü Gümrük Vergi ve resim
lerinin ödenmesi rnaksadiyle ilgili bütçelerinde 
yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından Jandarma Genel Komutanlığına veya 
Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen müteferrik hizmetlerin bedellerini karşı
lamak rnaksadiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve 
maddeleri arasında, varılacak mutabakat üzeri
ne, karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye 
Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyan? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Devlet kurum ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yap
tırılacak bilûmum yapı, demiryolu, liman, hava 
meydanı ve akaryakıt tesisleri gibi tesisler ile 
bunların tesisat, proje ve benzeri işlerinin yap
tırılması rnaksadiyle Bayındırlık Bakanlığı 

adına yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel maddeye gelir, diğer taraftan Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin (A/2) işaretli 
(Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen 
kısmı ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yukarda belirtilen Devlet kurum ve mües
seseleriyle, kamu tüzel kişileri, derneklerin ve 
diğer kurumların bu madde hükmüne göre yap
tıracakları bütün işlerde ilgil kuruluşların iha
le mevzuatını tatbike Bayındırlık Bakam yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 77 nci maddesi gereğince büt
çeye konulan ödenekleri, tesbit olunacak prog
rama göre gerekli gördüğü takdirde ya doğru
dan doğruya kullanmaya veya il özel idarelerine 
göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatı
rım bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlık ve 
dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümünden kendi bütçelerindeki (Ka
mulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 
32.000 nci bölümde yer alan «Kamulaştırma ve 
satınalma bedeli» ödeneklerinden lüzum görü
lenler Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili ter
tibine Maliye Bakanınca aktarılabilir, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Genel bütçeli dairelerin geç
miş yıllarda çeşitli yollarla yurt dışından ithal 
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ettikleri malzemeler dolayısiyle gümrük idare- l 
lerine borçlandıkları her türlü vergi ve resim
lerinin ödenmesini teminen; bu dairelerin söz 
konusu borç miktarlarının, ilgili Bakanlık mas
raf bütçesinin alâkalı tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı vetkilidir. Bu suretle 
kayadolunan ödenek bir taraftan gelir bütçesi
ne irat ve öte yandan ilgili dairece mahsuben 
masraf kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum,. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Dış memleketlerden getirile
cek malzeme karşılığı olarak 1050 sayılı Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi 
gereğince açılmış bulunan kredilerin akrediti
fe tahsis olunan miktarlarından; malî yılın son 
günü itibariyle bedeli muhabir bankaya trans
fer edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma 
takabül eden mal tutarları mahsup devresi so
nuna kadar yılı bütçesinden mahsubediür. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine işlemleri ile ilgili hükümler : 
Madde 39. — üçüncü maddede tesbit edi

len miktar kadar iç istikraz akdine Maliye Ba
kanı yetkilidir. Çıkarılacak tahvillerin faiz nis-
beti, ihraç fiyatı, itfa süresi ve diğer şartları 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit olunur. 
Tahvillerin faiz ve bedelleri ile bunlarla ilgili 
ödemeler ve istikraza ilişkin bütün işlemler, 
her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu tah
viller kamu kurumlarının yapacakları artırma, 
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak ve | 
Hazinece satılan millî emlâk bedellerinin öden- I 
meşinde, itibarî değerleri üzerinden kabul olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
ednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 1970 malî yılı içinde kısa sü
reli avanslar almaya, hesaplar açtırmaya, Ha
zinede birikmiş ve birikecek altınları Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmeye ve 
gerçek ve tüzel kişilerin Hazineye yatırmak is-
tiyecekleri paralar karşılığında en çok bir yıl 

vadeli Hazine bonoları çıkarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Bu madde gereğince çıkarıla
cak Hazine bonoları 2,5 milyar lirayı aşamaz. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 
kanun gereğince Hazineye açacağı kısa vadeli 
avansın nisbeti 1970 yılı genel bütçe ödenekle
rinin % 15 ini geçmemek üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 saygılı 

Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu pozisyonu hesabı» na 
1970 malî yılı içinde yatırılacak borç bakiye
leri, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 
sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 
sayılı Kararı gereğince tesis edilen, «İstikrar 
fonuna yatırılacak paraların net bakiyesi, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabında toplanan paralardan Ma
liye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
açılan, «Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 
10 milyon lirayı aşan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırıl

ması gereken borç bakiyeleri hakkında 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Sermayeleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkın
da ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm bulunmıyan genel ve kat
ma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin sermaye fazlası gelirlerini genel büt
çeye irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 43. — Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin, yönetim veya müdürler kurullarınca oy
lanan 1969 yılı net kârları ile eski yıllar kâr
larından ödenmiş sermayelerine mahsubedilmi-
yen miktarları bütçeye gelir ve yıllık yatırım 
ve finansman programları gereğince sermayele
rine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek 
üzere bütçeye ödenek ve gider kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu işlemler Damga Resmine tabi değildir. 
BAŞKAN — Madde halikında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Pet - Kim Petro - Kimya Anonim 
Şirketi, Petrol Ofisi, Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı, Ankara Çimento Sanayii Anonim 
Şirketi yıllık programlarla öngörülen yatırım
larının finansmanı için Devlet Yatırım Banka
sının yatırım ve isletme kredilerinden faydalan-
dırılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — a) İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ve diğer Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
birbirlerine, Hazineye, Devlet Yatırım Banka
sına ve T. C. Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç ve alacakları ile dış borçlarını nakden ve
ya hesaben tahsil ve tediye etmeye veya ettir
meye, gerektiğinde bu işlemler sonuçlarını büt
çeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere yeteri kadar ödenek - gider kaydet
meye, 

b) 6 .12 . 1960, tarih, 154 sayılı, 12 . 6 .1963 
tarih, 250 sayılı ve 26 . 7 . 1865 tarih 691 sayılı 
tahkim kanunları ile 5 . 9 . 1963 tarih 325 sa
yılı Kanun ve 441 sayılı Devlet Yatırım Ban
kası Kanununun 27 nci maddesi gereğince do
ğan Hazine borç ve alacaklarını, yakardaki 
mahsup işlemlerinin yapılabilmesi için yahut 
yıllık yatırım ve finansman programının gere
ği olarak ya da küçük meblâğların hesaplardan 
tasfiyesi bakımından kısmen veya tamamen er
ken tahsil ve ödemeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
c) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen işlem

ler dışında; belediyeler ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki 691 sa

yılı Kanunun, bu kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kuruluşlara, (İller Bankası hariç) tahakkuk et
miş ve edecek taksit ödemeleri ve T. C. Ziraat 
Bankasının Tarım Satış Kooperatiflerinden olan 
alacakları ile ilgili 250 sayılı Kanun hüküm
leri 1970 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — a) Hazinenin iştiraki bulu
nan ortaklıklardaki Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin sermaye paylarını devralmaya, gerektiğin
de diğer ortakların sermaye paylarını da satın-
almaya veya Hazine paylarını devir veya sat
maya, artırılacak sermaye paylarını taahhüdet-
nısye, 

b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki 
bulunan ortaklıklardaki sermaye paylarını Ha
zineye veya diğer kamu teşebbüslerine devret-
tirmeye ve artırılacak sermaye paylarını taah-
hüdetmeye, 

c) Bu işlemler sonuçlarını bütçeye gelir, 
ödenek ve gider veya Hazinenin alacak ve borç 
hesaplarına kaydetmeye, bunlar arasında müm
kün olan mahsupları yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Maliye Bakanlığı, g-eneî büt
çeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve benzeri ku
rumların iş programları gereğince yer ve za
man esasına göre harcama plânları ve gelir tah
silat tahminleri hazırlamalarını istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Yıllık programla tesbit edi
len dış finansman ihtiyacının karşılanması mak-
sadiyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında ka
lan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu kabîl anlaşmalar 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

1969 bütçe yılında akdedilmiş benzeri anlaş
malar hakkında da bu hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Müteferrik hükümler : 
Madde 49. — 1970 malî yılı içinde Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren 
hampetrolün Millî Savunma veya Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı 
memleketlerden ithali ve yabancı memleketler
den ithal edilen veya yerli hampetroklen istih
sal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî 
yağların Millî Savunma ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları içip ciheti askeriyeye 
teslimi Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Dam
ga Vergisi, Rıhtım Besini, ithalde ve Dâhilde 
Alman İstihsal vergileri ve Hazineye, katma 
bütçeli idarelere ve özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan 
ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Ge
nel Komutanlığı ihtiyaçları için nraafen ithal 
olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin ci
heti askeriyeye tahsis ohımnıyan kısmı yakar
daki istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 
ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her 
yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konula
cak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

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

c) 9 . 6 . 1958" tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zira
at Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü mad
desi hükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununun 66 nci maddesi hükmü ile 
bu maddeye yeni bir fıkra ekliyen 1137 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesi hükmü; 

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

f) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında
ki 69^2 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa^lı ilköğ
retim \e Eğitim Kanununun 76 nci maddesi
nin (a) bendi hükmü; 

197ü bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili ter-
tipleriue konulmuş miktarlar dâhilide uygu
lanır. 

h) Muhafazasına lüzum kalmıyaB evrak ve 
vesaikin imha edilmesi baklandaki 26 . 3 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri : 

i) Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Ha
zinece terkin ve tahkimi hakkındaki 691 sayîlı 
Kanunun 6 nci maddesi hükmü; 

1070 bütçe yılında uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza urz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. - Adalet Bakanlığı merkez ve 
iller, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlü
ğü taşı a, 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 imhası 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönet
melikler esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiven? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde P2. — 4792 sayılı işçi Sigortalan Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 
20 nci maddesinin (B) fıkrasmda ifade edilen 
tahvillere yatırılacak yedek akçeler için mad
dede öngörülen % 40 lık limit 1970 bütçe yılın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesiyle genel Bütçe 
kanununda yer alması öngörülen «Katsayı» 
Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel 
Bütçe "Kanununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

BARKAN — Madde hakkında söz istiven? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 54. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 199, 202, ve 207 nci maddeleri 
1970 malî yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 
2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenme
sine dair olan 5049 ve doğum yardımı öden
mesine dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 55. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girince
ye kadar, 1970 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 1 ay olarak uygulanır. Yine bu 
maddede yazılı İM aylık sıhhi izin süresi zar
fında bunlardan resmî tabipler tarafından gös
terilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta te
davi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edil
mekte iken ölenlerin cenaze masrafları kurum
larınca karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari me
murlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun hü
kümlerine göre uygulanması gereken ödeme mi
sillerini, görevlerinin hususiyeti göz önünde tu
tulmak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Millî Savunma Bakanlığı mu-
hassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihlî 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sa
yılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
leri ve iştirakler hakkındaki Kanunun geçici 

8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 28 . 2 . 1971 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeler Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Genel Kadro kanunu çıkınca
ya kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde 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 şartı ile, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna 
ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanları
nın aralarında mutabık kalmaları suretiyle ka
rar verilir. Bunlar hakkında da üçüncü ve dör
düncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde 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 hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçesin
deki tertiplerinden yapılır ve bu harcamalar 
Sanayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 
Sanayi Bakanlığı Teşkilâtına dair kadrolardan 
iki Bakanlık arasında varılacak anlaşma ile 
tesbit edilecek olanlar, Enerji ve Tabu Kay
naklar Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

iki Bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
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dairelerin müstakil tertiplerindeki ödenekler
den ve müşterek tertiplerin ilgili Bakanlıklar 
ile varılacak anlaşma ile Köy işleri Bakanlığı
na ayrılacak paylarından yapılacak harcama
larda da âmiri ita Köy işleri 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 elektri
fikasyonu için Etibanka yardım ödeneğinin 
âmiri itası Köy İşleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 62. — 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak, Başbakanlığa bağlanmış bulunan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dâhil kadro
lardan bu bakanlık ile Başbakanlık arasında 
varılacak anlaşma ile tesbit edilecek olanlar, 
Başbakanlık emrine tahsis edilir.. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Orman Bakanlığı harcamaları 
Tarım Bakanlığı bütçesinde yer alan müstakil 
tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Orman 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Harcama
larda âmiri ita Orman Bakanıdır. 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtına dâhil kadro
lardan iki bakanlık arasında varılacak anlaşma 
ile tesbit edilecek olanlar, Orman Bakanlığının 
emrine tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu ve bütçesi çıkıncaya kadar, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamaları, Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerin
den yamlır. Ve bu harcamalar Gençlik ve Spor 
Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 

Harcamalarda âmiri ita Gençlik ve Spor Ba
kanıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşuna dâhil 
olup, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak Gençlik 
ve Spor Bakanlığına bağlanmış dairelerin kad
roları, Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine tahsis 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
den yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum.. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — 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 hükümlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1970 yılı Bütçe kanun tasarısının maddele
ri üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Büt
çenin tümü üzerinde İçtüzüğümüzün 74 ncü 
maddesine göre bir lehte ve bir aleyhte İM sa
yın üyeye söz vermek kabil olmasına rağmen, 
bugüne kadar bütçe müzakerelerinde, bütçe
nin tümü üzerinde sadece grupların sözcüleri
ne söz vermek bir teamül halini almıştır. Bu 
itibarla bu seneki tatbikatımız da aynı şekilde 
olacaktır. 

Şimdi grupları adına söz istiyen sayın üye
ler : C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret Gündo-
ğan, Güven Partisi Grupu adına Sayın Ferid 
Melen, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Zi
ya Termen. 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Refet 8ezgin'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezker esi 
(3/872) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka-

4. — GÖRÜŞÜ 

1. —• 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286; Cumhuriyet Senatosu 1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Devamı) 

BAŞKAN — Şimdi 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının tümü üzerinde C. H. P. Grupu adı
na söz sırası Sayın Fikret Giidoğan'mdır. Bu
yurun Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Saym Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 2 nci defa tetki
kimize sunulan 1970 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerinde, müzakerelerin bitimi münase
betiyle, görüş ve düşüncelerimizi arz etmek 
maksadiyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının birinci 
ve normal müzakeresini yapmaya başladığımız 
28 Ocak 1970 günü, bu kürsüden, C. H. P. 
Grupu adına yaptığım konuşma ile Bütçe ka
nunu tasarısının, dolayısiyle Adalet Partisi ik
tidarının, bu kanana yansıyan temel politika, 
icraat ve davranışlarını ve bunların olumsuz 
yönlerini ayrıntıları ile eleştirmiş idim. 

Bu kere yapacağım eleştirmeler, daha zi
yade 1970 Bütçe kanunu tasarısının Millet Mec
lisince reddi sonunda, Türk siyasi ve içtimai 
hayatında vuka gelen önemli olay ve sonuçla
ra öncelik tanımak suretiyle bâzı temel so
runları daha net bir şekilde ortaya koymaya 
yönelecektir. 

Bizim inancımıza göre, 1970 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısının Millet Meclisince reddi, 
Türk siyasi hayatına ve hattâ iktisadi ve sos
yal hayatına çok değerli tecrübeler kazandır
mıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

m ihsan Sabrı Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet 
Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

,EN İŞLER 

Kesinlikle belli olmuştur ki, Türk toplum 
yapısında mevcut temel bozukluk ve çarpıklık
lar, üst kesimde çevrilen en usta manevra ve 
entrikalara rağmen, bizzat iktidarda bulunan 
siyasi parti bünyesinde de bütün acılığı ile ken
dini hissettirmiştir. Bu olay, yani bütçenin 
Millet Meclisinde reddi olayı, TÜTK halkına 
siyasi tercihlerini kullanma günlerinde 3ok uya
rıcı ve çok erdemli tecrübe teşkil edecektir. 

Bütçenin reddi olayı, aynı zamanda Türk 
halkına bir siyasi pırtinin iktidarı başında bu
lunan kişinin şahsiyetini ve bu şahsiyetin un
surlarını yakından tanıma ve öğrenme olağanı 
gibi paha biçilmez bir bilgi kazandırmıştır. 

Devlet hayatımda kişilerin nispî önemini hâ
lâ muhafaza ettiği ülkemizde, iktidar başının 
yıllardır, Meclislerden yüce ne vardır, diye so
rup bilmiyenlere bir münasip zamanda ben va
rım diye öğreten, eşsiz bir siyasal deha olduğu
nu, bütün çareleri yitirdikten sonra, var mı bu
nun çaresi, diye sorarak herkesi kendi gibi ce
vapsız ve çaresiz saymakta üstün maharet sahi
bi bulunduğunu, bir şeyin altından çıkamadığı 
zaman sandıktan çıktığın hatırlamayı ve hatır
latmayı itiyat edindiğini, olayları sayılarla an
latmayı, sayılara, sayısız katmayı, astrcmitolo-
jik rakamlar söylemeye dayamlmaz bir tutku 
ile bağlı olduğunu, memlekete bir memleket da
ha katıldı dediği saman, bu sözlerin aynı zaman
da arsalara arsalar, servetlere servetler katıldı
ğı anlamına geldiğini, el tersi ile milyonları iten 
bir köy çocuğu olma ününe ulaşmaktan büyük 
kıvanç duyduğunu, ne birinci, ne ikinci, ne üçün
cü adam, bulunmaz adam olduğunu, bilmiyen ve 
anlamıyan kalmadı. 
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İste, bütçenin reddi olayı, Türk halkına, ida
re başında bulunan şahsın, şahsiyet unsurlarını 
böylesine bir açıklıkla öğrenme olanağı kazan
dırdı, 

Yine bütçenin reddi olayı, Türk halkına, ida
re basında bulunan şahsın, her yeni g'ia kr^.ii 
imkânları ile doğal düsturu ile hareket e elen bir 
kişi olarak, Devleti tesadüfe terk ettiğini ve bu 
yüzden inanç verici olmaktan uzak bıılundıığ ,-
nu, ibretle müşahade etine olanağı kas emdirmiş 
bulunmaktadır, 

Ciddî olarak iddia olunur İd, bugün Türk 
halkı, bir Hükümet, özellikle onun başmm, ken
disini idare etmeye lâyık kudret ve kuvvette, 
Devlet idaresi bilgisinden nasibini alm;?, vs Dsv-
let idaresinin gerektirdiği, kendi kendiyle çeliş
mez, uyumluluk ve tutarlılık kuralına riayetkar 
bir kişiliği olan bir şahsın elinde bulunmadığı 
kanısına kesinlikle varmış hulunmaktad-r. Ger
çekten «her yeni gün kendi imkânlariyle do
ğar» felsefesine bağlı bir Başbakan, imzası al
tında yayınladığı resmî belgelerde ortaya konu
lan gerçekleri, tedbirleri ve hükümleri, Meclis 
kürsülerinde veya siyaset meydanlarımda bir ka
lemle başaşağı etmekte ve tam zıttma beyanlar
da bulunmakta, usta bir Dolitika mensubu oklıı-
ğu yazılı belgelerle sabit, Bunlar Türk siyasi 
hayatında ibretle seyri gerekir bir müstesna 
olaydır. İşte Başbakanın yazılı, imzası altmda 
yayınlanan resmî belgelerde bulunan gerçekle
ri, tedbirleri ve hükümleri, kürsü beyanlariyb 
nasıl bir kalemde bir tarafa itip, ta;:? tereni 
söylemekte hiç mahsur görmiyen ve bir uyum
suzluk, tutarsızlık haleti içinde yaşıyan kişi ol
duğunu gösterir örneklerin en kısalarını size arz 
etmeye çalışacağım, 

Örneğin; Başbakan, 8 . 2 = 1D70 tarihli Sena
to konuşmasında, Tutanak Dergisi, sayfa 739 da, 
yazılı olduğu üzere «Tarım vergilendirilmiş. Ne
reye kadar? Bir ailenin geçim sınırına kadar. 
Tarımda falan büyük kaynak yok. Nasıl vergi 
alacaksınız?» şeklinde kesin beyanda bulunmuş 
ve hattâ bu hususu, kendisinin ve mensubu bu
lunduğu partinin sözcülerinin, çok defa istihza 
mevzuu yaptığı fukaralık edebiyatı i'e bulan
dırmış. Fakat Başbakanın imsa-riyle yayınlanan 
1970 uygulama programında, sayfa 93 te ise, 
zirai vergilendirme konusunda, aynen söyle bir 
hüküm yer almış bulunmaktadır: <Bu «ere^s 
halen fiilen vergilendirilmiyen tarım kazancla-
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raim etkili bir şekilde vergilendirileceği kaçı
nılmaz bir zorunluluk olarak hüküm altma alın
mıştır.» Demek ki, Başbakanın Senatoda yaptı
ğı ve ziraatten vergi almanın imkânı olmadığı 
ve almıyacakları hususundaki beyan; yine aynı 
Başbakanın imzası altında neşir olunan 1970 
programında, ziraatten yeniden vergi alınması 
ve ziraatten yeniden vergi kaynağı yaratılması 
hususunda açık bir hükümle tekzibolunmuştur. 

Yine Başbakan 6.2.1970 tarihli Senato ko
nuşmasında, Tutanak Dergisi sayfa 744 te, ya
zılı olduğu üzere, «Varalım bir anlayışa. Ticaret 
serbest mi, değil mi? Pamuk ticareti yasak mı, 
değil mi? Tütün ticareti yasak deyin, bunu ço
ğaltın, hangi çeşit ticareti yasak etmek istiyor
sanız, îşte bu karma ekonomi mefhumun daki 
vuzuhsuzluktur, bu. Düzen değişecektir, diyor
sunuz kastiniz ticareti devletleştirmek midir? 
Bunu açıkça söyleyin. Çünkü bu oraya varır» 
diyor. Buna mukabil imzaladığı 1970 yıllık prog
ramda, 95 nci sayfada, aynen «İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin standardizasy onuna müsait 
yedek parça ve malzeme gibi işletme ihtiyaçla
rını, iktisadiliği sağlamak ve ödemeler denge
sine olumlu katkılarda bulunmak amaciyle bü
tün ithalâtın tek elden gerçekleştirilmesi gerek
lidir» şeklinde bir hüküm vaz'edilmiş bulun
maktadır. Böylece Başbakan ticareti serbestleş
tirmekte devam edeceklerini hiçbir kayda tabi 
tutmıyacaklarını beyan ederken, kendi imzasiyîe 
neşrolunan 1970 programında, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bütün ihtiyaçlarının tek elden 
ve her halde kendileri vasıtasiyle alınıp satıla
cağını hüküm altına almakla iki şahsiyetini or
taya koyuyor. Yine Demirel aynı tarihli konuş
masında «Asırların değiştiremiyeceği basit bir 
kaide var. Arz ve talep kaidesi. Fiyat mı kontrol 
etmek istiyorsunuz? Kâfi malınız olacak, pazar
lara fazla mal süreceksiniz. Başka hiçbir çıkar 
yol yoktur» diyor. 

Fakat imzaladığı, 1970 programı sayfa 118 
de, özellikle fiyat politikası konusunda alınacak 
tedbirleri belirtiyor, örneğin, «tütün, şeker pan
carı ve çay ürünlerinin destek fiyat politikaları 
yeniden düzenlenecek. İhraç mallarında kaliteye 
göre destekleme fiyatları farklılaştırılmış olarak 
yeniden düzenlenecek, ücretlerde prodüktivite 
artışlarının Ötesinde artışlar yapılması önlene
cek. Altyapı hizmet tarifelerinde ayarlama ve 
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düşürme yapılacak. Sanayi sektöründe fiyat ar
tışlarının önlenmesi için yeni kontrol tedbirleri 
alınacaktır» diye hüküm vaz'edilmiş bulunmak
tadır. 

Yine programın 91 nci sayfasında, «dağıtım 
ve pazarlama kanallarında teşkilâtlanmanın ye
tersizliği ve ticaret hadlerinin yüksekliği üretici 
ve tüketici arasında büyük farkların teşekkül 
etmesine sebebolmakta, fiyat mekanizmasını 
olumsuz yönde etkilemektedir.» denilmektedir. 

Demirel, bunun gibi, daha birçok yerlerde 
birçok sözleri ile imzasını taşıyan vesikaları bir
birine saldırtmış olmakla özel bir ün kazanmış
tır. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür ve 
muhtelif fırsatlarla bu kürsüden tarafımızdan 
ifade edilmiştir. Demirel yalnız çelişkiler illetine 
değil, görmezlik ya da gösterildiği halde umur
samazlık illetine de müptelâdır. Bütün memleket 
yüzeyinde sürüp giden tarifsiz soygun furyasını 
görmezlikten gelerek ve gidişe dur demeye ya
naşmadığı gibi yanıbaşmda, kendine bağlı. Dev
let Plânlama Teşkilâtında yürütülen plânlı soy
gunu dahi fark etmemektedir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı son iki yılda akıl almaz bir pervasız
lıkla bütün resmî teşekkülleri bir tarafa iterek, 
gecekondu misali, derme çatma kurulmuş bir
takım kurumlara ve kişilere tam 65 aded araş
tırma yaptırmış. Bunun kargılığında 69 milyon 
856 lira ödemiştir. Bu araştırmaların 49 milyon 
60 lirası yerli ve yabancı özel kişilere ulufe da
ğıtılır gibi savrulmuştur. Bu suretle de bs'her 
araştırma, Devlet Plânlama Teşkilâtına 1 milyon 
liraya mal olmuştur. 

Araştırmalar ise, herkesçe ve özellikle Dev
let dairelerince, üniversiteler ve diğer araştır
macı kurumlarca bilinen basit konularda yapıl
mıştır. örneğin : İmam - Hatip okulları araş
tırması ve 1967 ithalât dağılımı araştırması, gibi 
konular araştırmaya tabi tutulmuştur. Yalnız 
bir konu son derece gerekli ve zaruri iken, araş
tırma konusu yapılmamış ve bundan Türk ikti
sadi ve sosyal hayatı çok büyük kayıplara uğ
ramıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görevlerinin 
ne olduğu ve bu teşkilâtın nerede, ne için, ki
min elinde, ne maksatla ve nasıl calıst ıgı, araş
tırmaya konu yapılmamıştır. İşte ciddî kaybı
mız burada olmuştur. Şimdi öneriyoruz. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı milyonların bir kısmını ken
dinin, kendi durumunun araştırılmasına sarf et

meye ciddî olarak ihtiyaç içindedir. Daha kor
kunç olanı ülkenin hemen bütün maden ve 
jeoloji mühendis ve uzmanlarını bünyesinde 
barındıran Maden Tetkik Arama Enstitüsüne 
rağmen bir jeolojik araştırmanın piyasada 
bir mühendislik bürosuna yaptırılması çok il
ginçtir. 

Esasen Türkiye'de mevcut 6 bin araştırma
cının 3 895 adedinin üniversitelerde, 2 105 ta
nesinin de diğer kamu kuruluşlarında görevli 
olduğu ve bunların dışında araştırmacı hüviyeti
ne lâyık kimse bulunmadığı, bu konuda yapılan 
bilimsel bir araştırmayla sabit olan bir haki
kat olduğu halde, Devlet Plânlama Teşki
lâtı bütün araştırmamn çok büyük bir ora
nını, dışarıda araştırmacı olup olmadıkları hiç
bir delil ile sabit olmıyan, dermecatma kişilere 
ve firmalara yaptırdığı çok acı bir gerçektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının araştırma
ları dışarıda kurulmuş dermecatma kişilere ve 
bürolara yaptırmış olduğuna dair elimizde 
resmî belgeler vardır. Bu hususta bütçenin bi
rinci müzakeresinde geniş izahat vermiş bulun
maktayım. Ama tekrarında fayda gördüğüm 
ve bu ülkede Demirel iktidarı zamanında nasıl 
bir soygun düzeninin, bir sömürü düzeninin, 
değil ekonominin diğer kesimlerinde, bizzat 
ekonomiyi düzenlemekle görevli Devlet teşek
küllerinde, özelillikle yeni müsteşarın iktidarı 
döneminde, nasıl korkunç bir düzeye ulaştığını 
göstermek bakımından, ilginç bulduğum için ve 
ibret nazarlarınıza durumu arz etmek için bu 
listeyi bir kere daha ifade etmeye kendimi 
mecbur hissediyorum. Evet, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Türkiye'de mevcut üniversitelere, 
araştırma kurumlarına, lâboratuvarlara, istas
yonlara, enstitülere rağmen bütün araştırma
larını, özellikle dışarıda kurulmuş her türlü bil
giden, malzemeden, veriden ve bilimsel çalışma 
olanağından mahrum kişilere milyonlarca lira 
vermek suretiyle yaptırmıştır. Çok büyük bir 
ihtimalle, bugünkü Plânlama Teşkilâtı başın
da bulunanların bu araştırma kurumlariyle 
malî ve maddi ilişkisi mevcuttur. Çünkü araş
tırmaların özellikle TÜMAŞ isimli bir teşek
küle ya da Demirel ALAÇAM isimli bir teşek
küle verilmiş olması, bu teşekküllere çok yük
sek meblâğların bedel olarak ödenmiş bulun
ması, bu kanıyı, bu sanıyı daha doğrusu 
kuvvetlendirir delil mahiyetindedir, özellikle 
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Devlet Plânlama Teşkilâtında büyük rüşvet 
olaylarının döndüğüne dair, bizzat Devlet 
Plânlama Teşkilâtı mensuplarının yaptıkları, 
ihbarlardan bellidir. 

Bir tanesinin, geçen yıllarda da ifade etti
ğim gibi, çok önemlisinin Pakistanla vagon 
alış verişi sırasında cereyan ettiği malûmunuz
dur. Hele Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarı
nın Marmara Otelindeki bütün masraflarının 
Devlet Plânlama Bütçesinden karşılandığına 
dair faturalı ve buna benzer vesikalı belgeler
le ileriye sürülen iddialar korkunçluk arz et
mektedir. 

Araştırmaların ne olduklarına dair bu liste
de uzun izahat vardır. Ama araştırılan husus
ların da birçoklarının Devlet sırrı mahiyetinde 
olmasına rağmen, yabancı firmalara verilerek 
o firmalar tarafından araştırılmasına imkân 
(bahsedildiğini görmek, ıbMmtün insanı ürper
tiyor ve gelecekten ümit kesici bir haleti ruhi
ye içerisine sokuyor. Şimdi isimlerini vereceğim 
firmaların yabancı olduklarını yine isimlerinden 
öğreneceksiniz. Bu firmaların yaptıkları araş
tırma konularının da Türkiye'de zaten araştı
rılmış, bilinen, hattâ bâzılarının da uygulanan 
konular olduğunu göreceksiniz. Bu firmaların 
adlarının birkaç tanesini söyliyeyim, Meselâ; 
Amerika Tempo Firması, Danimarkalı Mister 
Olev Helveg Firması, Benchelle - France gibi 
firmalar Türkiye'de araştırma yapmaktadırlar. 
Bu firmalara araştırma ücretlerinin yabancı pa-
rasiyle ödenmesi DPT ile firmalar arasında 
yapılan mukavelelerden anlaşılmaktadır. Da
ha da korkuncu, bu firmalarla DPT arasında 
araştırmalar sebebiyle vukua gelecek ihtilâfla
rın halli için salahiyetli merci olarak Türk 
mahkemeleri değil, yabancı mahkemeler veya 
kuruluşlar olduğu mukavelede tasrih edilmiş
tir. Bir tanesi çok ilginçtir; ihtilâf halinde 
Cenevre Enternasyonal Ticaret Odalarını ihti
lâfı çözümleyici merci olarak kabul etmiştir. 
Türkiye'de plânlı dönemde, 1961 Anayasasına 
rağmen ve Türkiye'de ender tarihî bir olay ola
rak, milyonlarca sene anılacak olan kapitülâs
yonlardan kurtulmuş, kazai istiklâlini kan pa
hasına elde etmiş bir ülkede, kaza birliğini 
ibozmak ve kapitüler hükümetlere benzer şekil
de kazai muameleler yapmak; hele bu muaıns-
leleri bir Devlet teşekkülü eliyle yapmak Tür

kiye'nin içinde bulunduğu durumu izaha kâfi
dir sanırım. 

Binaenaleyh, bu kürsülerden Türkiye'nin 
durumuna göz atanlar, sağlam gözlemler ya
panlara, değerli veriler elde edenlere ve onla
rı söyliyenlere, ideolojik sapıklık izafesyile sal
dırma, aslında o öneri sahiplerini değil, saldı
ranları da değil, Türkiye'yi mahıv ve perişan 
etmek yolunda ihtiyar edilmiş en korkunç me-
todolarak tarihe geçecektir. Şimdi, bunları 
söyliyenler komünistlerdir, dediğiniz zaman 
umarım ki, Türkiye'de kamu oyunda sözleriniz 
bir kuşku yaratacaktır. Ama bizzat Devletin 
arşivlerinde mevcut bir mukavele hükmü oldu
ğunu bile bile bunu söylediğiniz zaman, aslında 
mahvettiğiniz şey onu söyliyen adam değil, 
Tür̂ k Milleti olduğunu elbette idrak etmiş ola
caksınız. 

DPT üzerinde İ3U kadar fazla durmamın se
bebi; Türkiye'de Anayasal düzen içerisinde 
kalkınma yöntemlerinin Anayasaya uygun bi
çimde yürütülmesinin, şimdi üzülerek söylüyo
rum, maalesef DPT na büyük ölçüde yetki 
verilmek suretiyle yürütülmesi yüzündendir, 

yürütülmesi sistemi yüzündendir. Yoksa DPT nı 
bir Maliye Bakanlığından veya diğer bir ba
kanlıktan daha önemli bir örgütmüs gibi dile 
getirmenin ağırlığı veya hafifliğini ölçecek id
rakteyim. DPT yüzündendir ki, Türkiye'de 
cari 1961 Anayasasının Türk Ulusunun kalkın
ması babında ortaya koyduğu temel felsefe 
A. P. iktidarının inanış düzeniyle de bağdaş
mış olması dolayısiyle, kökünden, temelin
den saptırılmış, Türkiye ekonomisi bugün için
de bulunduğu çıkmaz ve dar çember içine gö
mülmüştür. 

İşte bu konular, Türkiye'de münakaşa edil
mek haysiyetine lâyık konular olarak kanaa
timce öncelik kazanmalıdır, üstünde durmamın 
sebebi de budur. Diyeceksiniz ki, DPT nin 
Türkiye Anayasasında öngörülen kalkınma sis
tematiğini saptırmaya gücü yeter mi? Evet. 
Çünkü DPT, bildiğiniz gibi, Türkiye Anayasa
sının, yurt kalkınmasını, plânlı kalkınma mo
delini yürütmeye yetkili bir organı olarak, 
A. P. İktidarı döneminde kendi yetkilerini de 
aşarak, hattâ kendi vasfını değiştirerek, âdeta 

I bir ikinci Hükümet gibi hareket etme olanağı 
| kazanmıştır, DPT, bu memlekete yetki kanun-
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lan gibi kanunların çıkarılması sistemlerini ge
tirerek, bu memleketin kalkınması için zorla 
temin edilen kıt kaynakların, Anayasanın ön
gördüğü kalkınma modelinle uygun hareket ede
cek kesimden koparılarak, alınarak, Anayasa
nın öngörmediği kalkınma için görevlendirme
diği kesime aktarılması olanağını yaratmak gi
bi derin ekonomik sapmalara sevk etmiştir, 
iktidarları. Türk ekonomisinin kalkınma süre
since girebilmesi için, Türk Anayasası, 'belli 
bir modeli âdeta bütün iktidarlara üzerlerinde 
hiçbir tasarruf yapamıyacakları bir kesinlikle 
görev olarak vermiştir. Bunu iddia ediyorum. 
Bazen Başbakan bu kürsüden, Anayasa bir kal
kınma reçetesi değildir, diye buyuruyorlar. 
Evet, Anayasa bir kalkınma reçetesi değildir 
•ama, Anayasa bir kalkınma felsefesidir. Fel
sefeden çok ileri, belki Anayasa, bir reçete ta
birine müteradif olsun diye söylüyorum, bir 
kalkınma kodeksidir. Anayasa bu temel anla
yış ve inanış ile en usta sanatçının elinden çık
mış bir heykel azametiyle duruyor. Türk Dev
letinin kalkınması, Türk milletinin kalkınması 
için gerekli smailıeşmenin hangi el, hangi kesim 
eliyle yapılacağı ve Devletin bu kalkınma, süre
cini yürütücü en büyük yetlkiiıi organ olduğu 
sabittir, teshil; edilmiştir. Bunun dışına çıka
mazsınız, siyasi tercihleriniz ne olursa olsun. 
Delil mi istiyorsunuz, iki delil vereceğim size. 

Birisi; Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı 
Yetki Kanununu iptal ederken, Türk Anayasa
sının iktisadi kalkınma babında sosyal Devlet 
ilkesinden hareketle, Devletin kalkınmada bi
rinci rolü oynaması gerekliliğini hüküm altına 
almış maddelerden hareketle ve kamu kaynak
larının başka kesime aktarılmasını yasaklayıcı 
bir hüküm vazetmiştir. Bu hukukî dayanağım-
dır. 

Şimdi ekonomik dayanağımı, delilimi arz ede
yim; bu ekonomik dayanağım ise birisi; görü
len, halen cari hayatta, her ^ân yaşanılan, 
hayatta tesadüf edilen manzaradır. Biri de, bir 
ekonometrik hesabın bilimsel sonuçlarıdır. Bu 
iki delilimi şimdi arz edeceğim. 

Anayasanın bir kalkınma aracı değil ama 
bir kalkınma felsefesi getirdiğini ve iktidarların 
bu felsefeye uygun hareket etmeye mecbur ol
duğunu, bu mecburiyetin de Türkiye'nin tabiî, 
tarihî gelişiminden ve oluşumundan, Türkiye'

nin içinde bulunduğu özel şartlardan doğduğu, 
böylece sabit olacaktır; bir fırsat bulursam, 
niçin bu ülkede yalnız sandıktan çıkmak, nispi 
oy fazlalığı kazanmakla iktidar olanların dile
diği gibi, dilediği tercihleri yaparak, dilediği 
kalkınma modellerini uygulıyarak ekonomik 
görevlerini yerine getirmiş sayılmıyacaklarını 
da ispatlamış olacağım. Bizim iktidarların nis
pî oy fazlalığı ile sandıktan çıkmalarına hiçbir 
zaman itirazımız olmadığı halde, mütemadiyen 
sanki buna itiraz ediyormuşuz gibi, Anayasal 
ödevlerini ve görevlerini yerine getirmeyen 
A, P. iktidarının, biz sandıktan çıktık ithamı 
ik karşımıza dikilmesi, hele bizim demokrasi re
jimini iktidara gelemediğimiz için, sandıktan çı
kamadığımız için, benimsemediğimizi iddia et
meleri kadar vahim ve gayriciddî, aslında kendi 
özrü kabahatini gizlemek için bulabildiği yalın 
bir öşür olduğunu anlatmış olacağım. 

Şimdi Anayasanın kalkınma modelinde, ka
mu kesimine öncelik tanıdığını ispatlayan ve 
günlük yaşantımızda bize her gün kendini his
settiren oluşumu kısaca izah edeceğim; ondan 
sonra da ekonometrik delilimi arz etmeye çalışa
cağım. 

Türkiye'de 20 yıldır iktidarda bulunan veya 
onun benzeri bir iktidarın kamu kaynaklarını 
onun dışında bir kesime; özel kesim diyemiyo
rum, çünkü özel kesim demek için, özel sıfat
ları, özel adetleri, özel plânlan, özel hedef
leri olan bir kesim anlaşılmak gerekir, bunun 
tarih içinde de bugün misalleri başka memleket
lerde vardır, binaenaleyh Türkiye'de böylesine 
özel nitelikte bir kesim bulunmadığı için, kamu 
kesimi dışındaki kesime aktarılmasının sonucun- -
da, 20 yıllık çaba sonucunda, Türkiye'nin muh-
tacoldıığu, sanayi devrimini başarmak şöyle dur
sun, başlamanın dahi mümkün olamadığını gün
lük hayatımızdan görmüyor musunuz? Çırpım, 
çırpım çırpmmıyor musunuz? Bu 20 yıldan beri 
süregelen sanayileşmenin optimal hudutlardan 
çok düşük seviyede kurulduğu, tüketim eşyası 
yapan ve bu itibarla gerekli ürünleri üretmiyen, 
dışa bağlı, hammaddesi dıştan gelen, tekniği, 
teknolojisi, üretim usulü, patenti dâhil, hattâ 
sermayesinin bir kısmı dışa bağlı ve böylece ge
rekli yerliliği tam ihtiva etmiyen bir sanayileş
me türü olduğu, çok pahalı üretim yaptığı, dü
şük kaliteli ürün verdiği, eğer gümrük himaye-
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İeri ve diğer tedbirlerle korunmasa ayakta dur
maya dahi mecali olmıyan bir sanayi türü oldu
ğu ve bu yüzden Ortak Pazarla iliskilerimizin 
maalesef bir türlü hâlâ bugün dahi gereği gibi 
bir düzene sokulamadığmı görmüyor musunuz, 
böyle değil mi? Üst üste duplikasyon tabir et
tikleri biçimde bir kaynak israfı içinde boca
ladığını görmüyor musunuz? Böylesine bir sa
nayileşme yolunu tercih ettiğiniz zaman 20 yıl
lık tatbikat sonunda elda edilir netice bu değil 
mi? Bu sanayi türünü yeriyor musun, yeriyor
sun; ya da beğenmiyorsun dediğimiz zaman, 
bunda benim özel sektör dediğimiz kesimde mü
teşebbis eli ile sanayileşmekte ve hiçbir surette 
muvaffakiyet şansı yoktur, dünyada böylesine 
bir yol izliyerek kalkınmak mümkün olmamış
tır, diye bir garip anlayış içinde bulunduğuna 
hükmedemezsiniz. Ama, .şunu kesinlikle söyliye-
yim, bizim özel kesimde, onun eli ile sanayileşme 
olanağının daha az mümkün oluşuna dair inan
cımız aslında tarihî şartlardan, Türkiye'nin için
de bulunduğu gerçeklerden, özellikle dış ekono
milerin bugün içinde bulundukları durumdan ve 
seviyeden esinlenerek elde edilmiş bir bilimsel 
bilgidir; yoksa bir duygusal karşı koyma değil
dir. Bu kaynaklar böylesine israf edilmemiş olsa 
idi, bugün elbet Türkiye 20 yıldan sonra kimi
sinin take - of, kimisinin gelişmekte olan, ki
misinin az gelişmişlik sınırını aşma döneminde 
bulunan bir sanayileşme seviyesinde bulunduğu
nu söylemek mümkün olurdu, Halbuki bugün 
böyle bir iddiayı ortaya atmanın olanağı yok 
gibidir. 

Şimdi bu yaşadığımız hayatta müşahade et
tiğimiz görüntü budur; bu biraz evvel arz etti
ğim gibi, Anayasa esprisine aykırı hareket ede
rek tercih edilmiş modelin sonucunda ortaya 
çıkmış bir gerçektir. Şimdi ekonometrik olarak 
kamu fonlarının, kamu kesimi dışında başka bir 
kesime aktarılmak sureti ile sanayileşme imkâ
nının azlığı, hele, hele Türkiye'nin sanayileşme
de takibetmesi gereken, tercih etmesi gereken yol 
ve yöntemlerin izlenmesine imkân olmadığı ve 
Türk ekonomisinin bundan kayıplara duçar ol
duğunu ifade edecek bir ekonometrik sonuca 
da değineceğim. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği ra
kamlara dayanarak yapılan bilimsel bir araş
tırmada, özel kesimde imalât sanayiine yapılan 

her 100 Türk liralık sabit sermaye vatır~i::i 
karşılığında 113 - 115 lira civarında katma de
ğer elde edildiği, buna mukabil kamu kesimin
de imalât sanayiine yatırılan her 1G0 liralık sa
bit sermayenin 165 Türk liralık katma değer 
yarattığı ortaya konmuş bilimsel bir gerçektir. 
Tahkik ettim rakamları; bilimsel araştırmayı 
yapan kişiyi veya kişileri elimden geldiğince, 
bilgimin yeterliği nisbetinde sorguya çektim ve 
bu sonucun bir gerçek olduğu ortaya kondu. 
Globaj olarak 1963 - 1987 döneminde kamu 
kaynaklarının, kamu dışı kesime aktarılması 
sonucunda, ekonominin uğradığı kayıp 2 mil
yarı mütecaviz bir ekonomik değer olduğu da 
meydana çıkıyor. Himdi daha uzun tafsilât vo 
ayrıntı vermeye gitmeksizin, ekonometrik bi
limsel araştırma sonucunda, kamu kaynakları
nın özel kesime aktarılmasının sonucunda, Türk 
ekonomisinde uğranılan verimlilik kaybını, de
ğer kaybını lütfen siz de besabediniz ki, kamu 
kesiminin böyle bir iktidar elinde bulunmak 
bedbahtlığını anlamış olursunuz. O iktidar ki, 
kamu kesimini, özellikle Kamu İktisadi Teşeb
büslerini düşük fiyatla mamul satışına, siyasal 
sonuç elde etmek için yüksek istihdam politi
kası ile idare etmeye, ya da teknolojik gelişme
de zamanında yeterli kaynak bulmalarına im
kân yaratmamaya ahdetmiş bir iktidar olması
na rağmen, kamu kesiminde her 100 Türk lira
sının yarattığı katma değer, özel kesime naza
ran % 42 oranında bir fazlalık arz etmesine 
rağmen siz hâlâ, biz bu kalkınma modelini, dev
let veya kamu kaynakları ile beslenmiş özel ke
simi besliyerek sanayileşeceğiz diye iddia eder
seniz, o zaman sizi hakikaten Türkiye'ye yarar 
sağlamıyan iktidar olarak nitelemeye hak ka
zanırız. Böyle bir durumumuz yoktur, biz böyle 
düşünmüyoruz, karma ekonomi teşebbüs ve 
prensipleri içindeyiz, karma ekonomi demek ka
mu kesimi ile özel sektörün yanyana yaşaması 
demek, bağdaşık yaşaması demek, barışık yaşa
ması demek, birbirini tamamlaması demektir, 
bizim devlete veya kamu sektörüne öncelik ver
mek istediğimiz seklinde bir iddiamız yoktur, 
gibi bir cevap ile karşımıza gelmeye kalkışır
sanız; oz man Sanayi Bakanının, tesadüfen beş 
dakika evvel elime geçen, bugün veya başka 
gün yayınlanan, bu pembe kaplı kitabında, 
«Devletçiliğin anaprensibolarak alınması ve he
le sahasının genişletilmesi sınai gelişmeyi ya-
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vaşlatır, devamlılığı önler ve hattâ bir noktada 
durdurur» dediğinizde sabit ama, gelin görün 
ki, sanayileşmedeki tercihiniz ise şu hükümle 
hiç bağdaşamaz, tamamen bunu çeler ve zıtla-
şır durumda olduğunu yine aynı dokümanda 
ifade ediyorsunuz; bu sisi çok üzmesi lâzım, 
Biraz evvel, Sayın Başbakanın sözleri ile, ken
di imzası ile neşredilen 1970 programındaki, çe
lişkileri ifade ederken de; nasıl bir yalayıştır, 
nasıl bir devlet idaresi yaşayışı içindesiniz, onu 
anlamak isterim. Bakınız sanayi kuruluşunda 
öncelik sırası, aşağıdaki gibi olacak diyorsunuz, 

Ağır sanayiin ve mevcut sanayiir»., temel ve 
ara inak ihtiyacını karşılıyacak tesislerin ku
rulması; birinci maddeniz bu, Ağır sanayiin vo 
mevcut sanayiin temel ve ara mal ihtiyac-r-ı. 
karşılıyacak tesislerin kurulması. Peki bir ta
raftan ağır sanayiin, temel sanayiin öncelikle 
kurulmasını öngörüyorsunuz, bir taraftan da 
devletçiliğe öncelik vermek sureti ile sınai kal
kınmanın hızlanacağını değil, yavaşlıyacağmı 
yazıyorsunuz, 

Değerli iktidar mensupları, hiç rastladınız 
mı, 20 yıldan beri iktidarda bulunuyorsunuz, 
ağır sanayi kuran bir özel kesime, özel kesim 
elinde sanayi diye bir sanayi türü var mı? 
Şimdi sizi ciddî olarak, bizim ekonomi politi
kamızla, sizin uygulamakta olduğunuz ekono
mi politikası açısından karşı karşıya getir
miş ve eleştirilerimi bu yöne yöneltmiş bulu
nuyorum. Bu hususta bana cevap vermeniz la
zım. 

Siz zaten kıt olan kamu kaynaklarını özel 
kesime aktarırsanız, o takdirde şu kitapta yaz
dığınız veçhile, öncelik kazanması gereken 
ağır sanayii kurma olanağını ebediyen kay
bedersiniz. Bizim devlet eli ile sanayi dev
riminin. başarılması, daha doğrusu sınai dev
riminde devletin öncelik alması sorunluğıı, 
kaçınılmaz tarihî emperatif bir zarurettir 
dediğimiz, hattâ Anayasanın kalkınma felse
fesinin de bu temele dayalı olduğunu söyle
diğimiz zaman, ifadelerimiz, iddialarımız, inan
cımız havadan ya da tarih içinde tesadüfen 
yapılmış bir tercihten gelmiyor. İşte sisin da 
ikrar ve itiraf ettiğiniz gibi, anasanayi kurul
madan, temel sanayiler kurulmada:??, sanayileş
menin olanağı olmadığından bunu hittahkik 
hayat içinde kazandığımız tecrübelerin veri
lerine dayanarak iddia ediyoruz, 
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Siz diyelim ki, kitaplarda herkesi kandı

racak, ya da inandıracak diyeyim, daha iyimser 
i: ir tâbiıra, beyanlarda bulunup, ama: tatbikat
ta bunun tam tersi yöntemler ııygulıyacaksı-
liiz; buna karışmaya hakkımız varan, yok mu 
diye münakaşa açarsanız, sommda bunu eko
nomi bilimi, sosyal bilimler, Türkiye'nin şart
ları bakımından biz kazanırız. Ama, sizin sı-
i.'J,.i>h-r. her köşede ve her zaman yaptığı-
Lıiıi gİH, cama sandıktan bis gıktık, eğer sizin 
çediklerini;; doğru olsaydı meydanlarda bun
la.! söyledik, halk fisi tercih eder vs böyle 
bii' kalkınma modelini uygulamak için sizi ik
tidara getirirdi», demekten gayrı elinizde bas
kı bir deliliniz varsa, lütfen bana söyleyiniz. 
Buraya getiriniz, kolayı var, kurultayımız ya
kındır, giderim, iyi niyetle teklif ederim, Â. 
P. nin kalkınma modelinin daha verimli oldu
ğuna dair elime bilimsel doneler geçti, söy
lediler, ispatladılar, Türkiye'de hakikaten bü
yük demir, çelik sanayiin özel kesim eli ile, 
büyük ara malları üretiminin özel kesim eli 
ile, üretim araçlarının özel kesim eli ile, bü
tün büyük makina imalâtının özel kesim eli 
ile, elektrik makinaları imalâtının özel kesim, 
eli ile dev adımlarla ilerliyen bir tempo için
de, bütün finansman kaynakları kendi tara
fından bulunmuş hattâ, devletin finansman 
kaynaklarının bu yolla daha az sarf edilmesi 
bu foi durduran bir davranış olduğuna dair 
bilimsel deliller vardır, der ve bunu progra
mına koyarım. Ama, bakıyorum ki, biliyorum 
ki, bunu yapamıyacaksmız. Yapamıyaeaksmız 
çünkü, sanıyorum ki, sizin bütçe açığınız bilo, 
b::-:.kı:i janayilegmeyi, Anayasanın koyduğu te
mel esaslara, ya da Türkiye gerçeklerinin size 
emrettiği esaslara ayları hareket etmiş ol
mayı ve bu yüzden sanayileşmemiş olmayı, 
-T. yünden hâlâ az gelişmiş olmayı, bu yüzden 
hâlâ cok öğündüğünüs tabiî, tarihî gelişim 
ııcîbesı olan bazı gelir artımlarının daha dün
ya devletlerine nazaran çok alt sıralarda ka
lan bir millet olarak yaşatmaya bizi mecbur--
nitiğini; ama sisin kendi zorluğunu çektiğinim 
b:r b;,".:!îsu önlemek için diyeyim ki, müsaade 
ederseniz arz edeyim, tavsiye edeyim denme
yin, kabul etmezsiniz, Sizin bütçe açıklarım
ın , nıüsmkı bütçe açıklarınızın kapanması ola
nağını da arıyorsanız eğer, bu kontrol edeme
diğiniz, bu düplikasyonuna mâni olamadığı-
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nız, bu âtıl kapasiteler denizinde boğulmakta 
olduğunu bildiğiniz kaynak israf eden ve ve
rimlilik, sermaye, hâsıla kat sayısı bakımından, 
verimlilik bakımından, değer yaratma bakımın
dan düşük olduğunu bildiğiniz kesime para 
aktarmaym da, paralar sizde kalsın ve hiç ol
mazsa bütçe açığından, cari harcamalarınız 
için gerekli bütçe açığından, kurtulmuş olur
sunuz. Siz Yetki Kanunu ile yalnız 2 senede 
bu Devleti 4 milyar küsur liradan mahrum et
tiniz. Neyle? işte, verdiğiniz para ile, güm
rük indirimleri ya da bilmem vergi iadeleri, 
taksitlendirmeler yolu ile. 

Efendim, bunlar teşvik tedbirleri değil 
mi, bunları uygulamıyalını mı? Uygulayınız, 
uygulayınız. Uyguluyorsunuz ama, sonuç ne? 
Şimdi burada elimde bir istatistik var. iller 
arasındaki gelir dağılımında, bütün bu teş
vik tedbirlerinize, % 100 indirimlerinize, % 80 
muafiyetlerinize rağmen Ağrı ile, istanbul ile, 
Giresun ile izmir ile ya da diğer bir vilâyet 
arasında ne kadar fark var, biliyor musunuz? 
G-iresun iline düşen adam başına gelir 800 
küsur lira, istanbul'da adam başına düşen ge
lir 5 bin küsur lira. Nerede teşvik tedbirleri
nizin neticesi? Kaynakları en verimli alanla
ra yöneltmek, ya da bölgelerarası farklılıkla
rı giderecek biçimde bir tedbir olması iddiası. 
nerede? 

Şimdi, gelir dağılımında bu yoldan gitti
ğiniz içindir ki, 1963 te yapılan gelir dağılı
mı araştırmasında tesbit edilen durum hemen 
hemen değişmemiş gibidir ve tabiî sizin gelir 
dağılımının değiştiğine yahut hiç değilse mil
lî hâsılanın artması sebebi ile, gelir dağılımı
nın değişmesine dair iddialarınızın da ben doğ
ru olmadığına kaaniim. Çünkü bir kere siz ik
tidar olarak gelir dağılımının ne olduğunu ya 
bilmiyorsunuz, ya da bilseniz dâhi gelir dağılı
mındaki. bugünkü adaletsiz durumu devam 
ettirmeye âdeta atiti peyman etmişsiniz. Sizin 
bütün gelir dağılımı eşitsizliğine çare olarak 
bulabildiğiniz bir tek şey var, o da, bu kür
süden müteaddit defalar ifade ettiğiniz gibi, 
gider vergisi türünden veya bir kısım gelir 
vergisine yapılacak birtakım ilâvelerle yani, 
vergileme yolu ile gelir dağılıma eşitsizliği ve 
adaletsizliğini giderme politikanızdır. Bunun
da nasıl yersiz ve yetersiz bir politika olduğu
nu şimdi size ispatlamaya çalışacağını. 

Lütfen gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
ınenbamı, doğuş yerini, anasını hiç ele alarak 
gelir dağılımını düşündünüz mü? Gelir dağı
lımı, sandığınız gibi, kurulu düzen içinde, 
Türkiye'nin bugünkü bozuk düzeni içinde sizin 
alacağınız gider vergisi, ya da gelir vergisi 
tedbirleriyle düzelir? Ne programınızda, ne 
plânınızda gelir dağılımı adaletsizliğini, Türk 
halkını ekonomik işkence içerisinde, ekonomik 
zulüm içinde tutan gelir dağılımı eşitsizliğini 
gidermek için o sizin başvurduğunuz gider ver
gisi aracı kaç para eder, düşündünüz mü? Niy 3 
sL:, gelir dağılımının ınenbamı öğrenmiyorsu
nuz ve bizim gibi, bizden daha ileri ve önce
likle Anayasanın emrettiği gibi, gelir dağıiı 
minin bugünkü hale düşmesini zorunlu ola
rak etkiliyen, toprak dağılımındaki derin ada
letsizliğe bağlıyorsunuz? Neden siz, gelir da
ğılımındaki adaletsizliğin, aracı ve tefeci sö
mürücülüğü ile emeğinin değerini alamıyan, 
çalışan köylü veya işçinin bu düzen içerisin
de kıyamete kadar gelir dağılımı eşitsizliği 
içinde ezilip, kalacağını bilemiyorsunuz, dü
şünemiyorsun, anlamıyorsunuz? Neden siz, eği
tilmiş bir işçi ile, iş yapan ile, eğitilmemiş bir 
kimse, bir iş yapan, bir işçi arasında gelir el
de etme bakımından 1 e 3 fark olduğuna dair 
bütün dünyaca kabul edilmiş bilimsel araş
tırma sonuçlarına hiç göz atmasını bilmiyor
sunuz? Siz neden, gelir dağılımında dış sö
mürünün bir ekonomiyi can evinden vurur-
casma bağımlı hale getirmesi sonucunda kat 
kat ağırlaşacağmı ve gelir dağılımı eşitsiz
liğinin artık tahammülsüz mertebelere vara
cağını düşünmüyorsunuz? Ve siz, aslında doğal 
kanunlarının gelir dağılımı eşitsizliğini bir 
türlü giderrniyen, onu tabiî telâkki eden bir 
iktidara karşı insanca yaşamanın bir başkal-
cürma, insanlık hakkı olarak bir başkaldır
ma, karakteri taşıdığını anlıyamıyorsunuz? Siz, 
doğal kanunların işlediği, işliyeceği önerisini 
söyliy enleri durup dururken, karınları tok 
sırtları pek, hanları, apartmanları çok, her tür
lü refah içinde yüzenlerin doğal kanunlarına 
başvurarak kendi mallarının dâhil olduğu mal
lar Hazinesine taarruz edeceğini düşünmek gibi 
bir acayip fikrin sahibisiniz? Gelir dağılımın
daki eşitsizlik, alt gelir tabakalarındaki yol
suzluğun ve fukaralığın, yıllar yılı beklediği 
halde kendi ülkesinde, kendisini yönetenler 
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tarafından giderilmemesi sonucunda işliyen i 
bir kanun olduğunu neden bilmezsiniz? Bil-- s 
mezsiniz de, bunu söyliyenleri, o düşük gelir
ler içinde yaşatmıya mecbur bıraktığınız in
sanların aklına getirdikten sonra, getirdikleri [ 
için, mahMm etmeye kalkar ve böylece, eğer j 
bizim gibi, doğal kanunlar çalışır, işler diye-ile- S 
ri o fukaralık çemberini kıranııyaniara bir nevi 
tahrik unsuru olarak verilmiş, bir isyan un
suru olarak verilmiş emir gibi göstermeye ça
lışırsınız? Demek o insanlar, açlıklarının, ezil
diklerinin, sömürüldüklerinin farkında değil- j 
terdir. Öyle olsa farkında olmamaları lâzım, 
kimsenin bunları onlara hatırlatmamaları lâzım. 
Sizin Anayasal düzen içinde gelir dağılımı 
eşitliği istiyenlere veya bu istek yolunda mü- I 
cadele edenlere yapıştırdığınız yafta, bu yaf
tayı aslmda sis kendinizin büyük korkulu 
rüya görmüş insanların, görecek insanların 
haleti ruhiyesi içinde söyledikleri bir nevi man
tık dışı hareketler olduğunu anlamanız zama
nı gelmiştir. Toprak dağılımında emeğin de
ğerlendirilmesinde, aracı, tefeci soygunu dü
zeni içinde ve dış sömürü düzeni içinde, Tür
kiye'de A. P. İktidarı olarak gider vergisi ted
birleriyle, gelir dağılımı adaletsizliğini kaldı
racağınızı söyliyerek kaşanacağınız hiç bir 
şey yoktur. Aldatacağınız halk ela çok j : ı -
kın zamanda aldatılmakta olduğunun farkına 
varacaktır, hiçbir şekilde bundan şüpheniz j 
olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, biz C. H. P. olarak, | 
ülke halkının, Anayasanın öngördüğü ve felse
fesini gayet ustalıkla çizdiği gibi, yaşadığı 
bozuk düzenden kurtulması için ciddî alt ya
pı devrimlerine yönelmiş bir parti olarak, hiç | 
kimseden korkmadan ve çekinmeden, gecen 
gün bu kürsüden arz ettiğim gibi, tamamen 
Anayasa kuralları içinde, Anayasanın öngördü
ğü yöntemlerle. Anayasanın gösterdiği hoaefle- j 
ri elde etmek için kesenkes kararlıyız, ki top
rakta bir reform, gelir dağıkauuda bk" ı-efuu: a, 
kredi dağılımında büyük bir reforma, bir bün
ye değişikliğine, temelden bir düsen değişik
liğine kararlıyız. Alt yapı devrimi, diye isim
lendirdiğimiz yeni devnnıeiliğimkdn, 37eni halk
çılığımızın esası budui'. Bunu, boylu Lusd- ! 
niz, böyle akliyatınız ve bunun şu veya bu 
ideolojiden çok Türk gerdeklerinden eskilere- j 
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rek uyumlu, tutarlı bilimsel bir sistematik 
olarak programımızda yer aldığını öğrenesi-
nm. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşeb
büsleri üzerinde birkaç söz söylemek fayda
dan hali olmıyacaktır, düşüncesindeyim. 

A. P. İktidarı, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rini yeniden düzenlemeyi emreden kanun hü
kümlerine ve 4 yıl çalışan bir Düzenleme Ko-
miüyonunun meydana getirdiği çok kıymetli 
eserlere, tekliflere, tasarılara rağmen bunu ger
çekleştirmemiştir. Bütün bu teklif, tasarı ve 
tedbirleri ihtiva eden eserleri kilit altında 
tuttuğu, hiç kimseye göstermek niyetinde ol
madığı da geçen zaman ile sabit olmuştur. 
Şekva ediyoruz, bütün millete duyuruyoruz. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzen
lenmesi bir kanun emridir. Bu yolda gereken 
hazırlıklar tamamlanmıştır; iktidarın Hükü
metin kanun emrine rağmen bu hazırlıkları ki
lit altında tutmaya hakkı yoktur. Çok kısa 
samanda bunları kamu oyuna ve tatbikat ala
nına aktarması görevidir. Yapmazlarsa, mü
temadiyen bu hususu burada dile getireceğiz. 

A. P. iktidarının, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün çalışmasını kendi arzu ettiği isti
kamete yöneltme çabası içinde bulunduğu tes
pit olunmuştur. Şimdi bugün gizli, fakat res
men gizli, ama aslında bir çok kişiler tara-
fımdau bilinen bir gerçek var Türkiye'de 1969 
kalkışma hızı % 7 değil, % 6 civarında oldu
ğu Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından be-
]iv'ti1mJ8tii,i Ama bunu saklamak suretiyle, ka
mu oyundan, millet gözünden muvaffakiyetniz-
lüğd biüG-riksisliği, başarısızlığı örtmek istiyor
lar. Bu, devlet idaresi ciddiyeti ile kabili te
lif midir? Kimi, neyi, neden, niçin saklamak is
tiyor sunuş? 

Ş-mdi, bu kalkınma hızı konusunda A. P. 
:"dd-::,.::':•" ,hba da ağır bir suç işlemekte ol
duğuna işaret etmek istiyorum, zamanı gelmiş 
"•;•:• un-iı-o-r. için. 

1970 bütçesi ile A. P. İktidarı kalkınma hı-
:unı % 7 nin aşağısına düşürmenin çarelerini 
getirmiş bulunmaktadır. Yani, A, P. iktidarı 
gizlice 77 sayılı Plân Disiplinini Muhafaza Ka
mı nurun hükümlerine rağmen 1970 bütçesinde 
yatırım harcamaları yekûnunu 1 400 000 009 li
ra düşük tutmakla kalkınma hızını plânın tâyin 
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ettiği % 7 hedefin altına düşürme yoluna gir
miştir. Neden, hiç sevmediğim ve istemediğim 
halde, hiç arzu etmediğim halde, bir bağımlılık 
telâkki ettiğim için, nefret ettiğim halde, böy
lesine bir tutumu gizlemeye A. P. iktidarının sa
nıyorum ki, bu yılın başında ve geçen yılm so
nunda, Türkiye'ye gelen Konsorsiyum Sekrete
ri Mr. Hackett tarafından kaleme alman, oriji
nali ve tercümesi elimde bulunan şu rapordaki 
tavsiyelerine uyularak yürütülmek istenen bir 
politikadır. Bağlantı kurmak istemiyorum, fa
kat başka türlü bir izah tarzı da bulmak müm
kün değil. Mr. Hackett raporunda, kalkınma hı
zını yüksek tutuyorsunuz, işte o yüzden istikrar
sızlıklar baş gösteriyor. Finansman açıklariyle 
karşı karşıya kalıyorsunuz; açık finansmanla 
çalışıyorsunuz, Hazine kaynaklarını zorluyorsu
nuz, istikrarsızlık, enflâsyondan başınızı kaldı-
ramıyorsunuz. Borç almaktan siz bıkmadınız, 
biz size borç vermekten bıktık; diyor. Tabiî bu
nun arkasından da kalkınma hızını düşürecek 
şekilde yatırım harcamalarını 1 400 000 000 li
ra daha düşük tutuyorsunuz. 

Şimdi, hayır böyle değil, Mr. Hackett'e bak
madık diyeceksiniz. Ama, Mr. Hackett bunları 
nerden buldu, bildi. Nasıl Mr. Hackett'i ge
tiriyorsunuz da ekonomimizin en hurda köşele
rine kadar nüfuz etmesine müsaade ediyorsu
nuz? Borçluların, alacaklılara karşı boyunları
nın bükük oluşundan mı doğuyor bu yetkisi, 
Konsorsiyum Genel Sekreterinin? Neden titiz 
değilsiniz bu hususta. Konsorsiyumda şu tartışı
lacak, bu tartışılacak, Türkiye ekonomisinin du
rumu şudur, budur, para arzı bu kadardır, mal 
arzı bu kadardır, borçları bu kadardır, yabancı 
sermaye böyle gelmiyor, yabancı sermaye şöyle 
gidiyor; bunları siz söylediğiniz zaman anlarım 
ama, Mr. Hackett bunu 75 sayfalık bir rapora 
nasıl dercediyor. Buna eninde sonunda sizin 
belli politika uygulamaya mecbur ettiği için, 
geliyorum. İyi niyetli olsa, ki hiçbir dış ekonomi 
mensubu bir memlekette iyi niyetli olmaz. Ama, 
maalesef Mr. Hackett dediği politikayı size ka
bul ettirdiği anlamını çıkarmaktan alıkoyacak 
delil çok az. 

Bu 1970 bütçesinde başka bir yol daha izle
mektesiniz; bu sanımca, muvaffak olamıyacak 
bir politikadır. 23 milyar lira civarında olan 
Devlet gelirlerinin, 6 milyar lira daha artacağı

nı iddia ediyorsunuz. Bunu nasıl başaracaksı
nız doğrusu çok merak ediyorum. Yeni vergi
ler getireceğinize şüphe kalmadı. Yeni vergiler 
getirdiğiniz zaman, vergilerin türüne göre bi
zim de itirazlarımız olacaktır. Ama Türk ekono
misinin 6 milyar daha gelir verici biçimde sa
vunulması mümkün müdür? Bunu geçmiş zama
nı az çok bilenlerin kolay kabul etmesi mümkün 
değildir. Demek ki, yine açık finansman usulü
nü bütün iddialarınıza rağmen, özellikle 1970 
yılının derlenme, toplanma yılı olmasının şimdi 
daha iyi anlaşılır mânası olmasını arzulamanıza 
rağmen, bu 6 milyarlık ek geliri elde etmek için 
başvuracağınız usuller, çareler, tedbirler Türk 
ekonomisini yine birtakım dar boğazlara sevk 
edecektir. Siz âdetiniz olmaya başladığı veçhile, 
bir yıllık bir bütçe uygulaması yerine 10 aylık, 
9 aylık, belki bu sene 8 aylık bütçe ile ihtiva 
edeceksiniz. Çünkü daha sene başında birtakım 
kısıntı tedbirlerine başvurmaya mecbur kala
caksınız. öyle sizin bütçeniz 12 aylık değil, 8 
aylık olacaktır. Bir başka sual de şu olmak ge
rekir. 6 milyar ek gelir elde etmek istiyorsunuz, 
bu sene finansman ihtiyacınızı karşılamak için. 
E... sanıyorum ki, aylardan Mayısta bulunuyo
ruz. Senenin bitmesine şöyle, böyle 10 ay kaldı. 
Bu 10 ay içinde yeniden kanun getirerek ve 
ekonominin alacağı seyri kestirmenin mümkün 
olmadığı bir dönemde, nasıl bu 6 milyarlık ek 
geliri elde edeceksiniz? öğrenmek isterim, çok 
önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. 

Hatırıma gelmişken söyliyeyim, bir savunma 
için değil ama bâzı gazetelerde, bâzı mahafiller-
de C. H. P. olarak iktidara geldiğimiz zaman, 
toprak reformunu hemen yapmak arzusunda bu
lunduğumuzu söylememizi, biraz gerçek dışı ya 
da âdet olmıyan bizimde söylediğimizi, ifade 
ediyorlar. Hemen söyliyeyim, toprak reformu 
yapmayı göze almış bir parti, şayet iktidara gel
diği günden bağlıyarak bu reformu yürütmezse, 
ebediyen o reformdan, faydalanmak şöyle dur
sun bahsetmeye dahi imkân bulamaz. Neden mi? 
Bütün dünyada yapılan toprak reformları bizim 
anladığımız şekilde yapılmıştır. Dahası var. 

Türkiye'de bunun örneği vardır. İhtilâli mü-
taakıp buraya getirilen Yacobi isimli mütehas
sıs, «Toprak reformunu yapacaksınız, derhal 
başlamak zorunludur. Onun için 27 Mayıs 1960 
tan sonraki bütün tasarruflar geçersiz, diye bir 
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hüküm koymadığınız takdirde bunu başara
mazsınız. Hele hele bunu kısa zamanda bitir-
mezseniz, bunu başarmanız olanağı yoktur,» 
diye Türkiye Devletine tavsiyelerde bulunmuş
tur. 

Şimdi bunu bir.... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir saat 15 

dakika konuştunuz, efendim. Bir saat 15 daki
kayı da geçmektedir. Ben müsamaha payını da 
saymıyorum, 15 dakika içerisinde toparlamanı
zı istirham, ederim. 

Sayın Gündoğan, sizi mutmain kılmak için, 
lütfen efendim. 10 u 7 geçe başladınız, efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ortak 
Pazarla münasebetlerimizin bugüne kadar her 
hangi bir karara bağlanmamış olması, bu büt
çenin birinci defa müzakeresi sırasında orta
ya attığımız iddiaların doğru olduğunu göster
meye yeter bir delil sayarım. Şu kürsüden, 
şimdi Ortak Pazar'la olan müzakerelerimizin 
ne safhada olduğunu, özellikle hangi malların 
8, hangilerinin 12, hangilerinin 22 yıllık liste
ye dâhil olduğunu, saniyen işçi kontenjanları 
bahsinde, ya da serbest işçilik, ya da öncelik 
tanınma hususundaki meselelere, bir de miktar 
tahditleri konusunda ihraç mallarımızdan 
bâzılarına istediğimiz önceliğin ya da konten
jan fazlalarının tanınıp tanınmadığına, velha
sıl bu pazarla olan münasebetlerimizin ne hal
de olduğuna dair bilgi edinmek istiyorum. Çok 
arzu ederim ki, biz bir parlâmento üyesi ola
rak burada bu bilgilere haiz olalım. Ama, görü
yorsunuz ki, elimizde bulunan şu Türk - İş ra
porunda, Ortak Pazar'ın, bizimle olan müzake
releri sırasında bütün tekliflerimizi âdeta red
dettiğine dair, yazılı birtakım fikirlerden baş
ka bir bilgiye sahibolmak olanağı yok. Ne ga
rip bir şeydir ki, Parlâmentoda, muhalefete 
mensup parlâmento üyelerinin, Devlet muame
lelerinin hiç birine, eski tâbirle, «agâh ve âşinâ» 
olması olanağı yoktur. Nereden yararlanmaları 
mümkündür de, nasıl konuşuyorlar, ben de şa
şıyorum kendime. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başka
nın ikazı üzerine ve sonunda belki tekrar söz 
almayı sağlamak için, sözü burada bağlıyaca
ğım ve 10 dakikalık müddetimi de sona saklı-
yacağım. Bu 1970 bütçesinin... 

— 642 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade 
buyurursanız bu sözü ikiye bölme tatbikatını 
bütçenin başlangıcında, tümü üzerinde yapıyo
ruz. Son tümü üzerindeki konuşmada, sözünü
zü bölme imkânı yok. Onun için hakkınızı kul
lanmanızı istirham edeceğim. 

Esasen tüzüğe göre arz ettim, 74 ncü mad
demiz, sadece İM sayın üyeye söz vermeye ce
vaz verir. Fakat biz şimdiye kadar olan tatbi
kata göre, tabikat yapıyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 1970 
bütçesinin reddinin bu memlekette birçok fay
daları olduğunu sözlerimin başında ifade etmiş
tim. Şimdi onlara bir yenisini ekliyeceğim. Ne 
kadar olumlu bir hareket yaptığımızı, muhale
fet olarak Türkiye'de yaşıyan bir zümreye, bu 
bütçeyi reddetmek suretiyle, nasıl mükemmel 
olanaklar kazandırdığımızı ifade ederek, sözle
rimi bağlıyacağım. 

Cidden 1970 bütçesi Millet Meclisinde redde
dilmemiş olmakla, bugün, Türkiye'de yaşıyan 
kamu görevlilerine, yani memurlara şimdi sözü 
edilen ve bütçede kaynağı gösterilen 657 saydı 
Kanunun malî hükümlerinin uygulanması yolu 
ile uzun zamandan beri gelir dağılımından ala
madıkları nasibini alma olanağını kazandırmış 
oluyoruz. Diğer bir deyimle bütçenin reddi, 
Türkiye'de memurları sefalet derecesine düş
mekten kurtarma olanağı kazandırmıştır. Bu 
itibarla bâzı mahafilde bütçe reddedildi, Tür
kiye ekonomisi şuraya gidiyor, buraya gidiyor 
gibi birtakım menfi ve aslında siyasi propa
gandaların, ne kadar olumsuz olduğu, şu biraz 
evvel arz ettiğim sonuçla da, belli oldu. Demek-
ki, bu bütçe reddinden, özetlersek, Türk halkı 
paha biçilmez bilgiler elde etti. Bu halkın için
de bir kesim memurlar, özellikle memurlar, bü
yük imkân kazandılar ve böylece Türkiye'de 
bütçeyi ikinci defa konuşma olanağını yaratan
lar, aslında bu ülkeye hizmet ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, politik bir maksatla 
söylemiyorum, ciddî görüşüm şudur; demokra
tik düzen içinde Türkiye'nin kalkınma olanak
ları vardır, ama bu Adalet Partisi iktidariyle 
ve onların izledikleri ekonomi politikası ve kal
kınma modeli ile mümkün değildir. Bunun için, 
aslında herkesin, Türkiye'de doğru ekonomi po
litikaları öneren C. H. P. sinin, devrimci bir an
layışla iktidara gelmesinde tarihî zorunluluk 
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ve sayılmıyacak kadar fayda olduğunu lütfen 
kafeul etmesi lâzım. Kanımca iktidarda kalmak 
için, ısrar etmek yerine Türkiye'yi kalkındır
mak için, Türkiye'nin kurtuluşunu sağlamak 
için iktidardan gitmek, iktidara gelmekten çok 
daha şeref kazandırır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen, G. P. Grupu adı
na. . 

G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ikine defa müzakere edilen 1970 bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi, gerek birinci müzakere ve ge
rek ikinci müzakere sırasında, bütçenin tümü 
ve hizmet bütçelerinde konuşan sözcü arkadaş
larımız zamanın verdiği imkân ölçüsünde izah 
etmişler ve açıklamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileden fayda
lanarak temel meselelere inmek mümkündür. 
Ama, tekrar olacağı için huzurunuzu fazla iş
gal ötmek istemiyorum. Bu konuşma ile sadece 
oyumuzun rengini belirtmek ve bunun sebeple
rini, bilhassa arkadaşlarımızın konuşmalarını 
özetlemek suretiyle ortaya koyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakerelerin 
de, konuşmalarımızın başında da arkadaşları 
mız arz ettikleri gibi, koyduklarımız teşhisler
de yanılmadik. Gerek bütçenin birinci müzake
resinde ve gerek ikinci müzakeresinde yapıcı 
olarak ortaya koyduğumuz meseleler ve fikirler 
üzerinde geniş tartışmalar oldu, hükümet de fi
kirlerini beyan etti, iktidar da görüşlerini be
yan etti. Ama hiç bir zaman koyduğumuz teş
hislerin yanlış olduğunu ortaya koyan başka bir 
görüş ifade edilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, hemen şunu arz ede
yim, iktisadi, malî ve sosyal politikası, her alan
daki icraatı, zihniyeti ve iş tutumu beğenilme-
diği için çekilme zorunda bırakılan Demire! hü
kümetinin, yeni hükümet haline geldikten sonra 
getirdiği bütçede bir değişiklik olmamıştır. 
Mevcut değişiklik, bünyevi değişiklik sadece 
Personel Kanununun uygulatması zarureti ile 
cari masrafların bir miktar artmasından ve ya
tırım giderlerinin düşürülmesinden ibaret kal
mıştır ve aynca yeni bütçe bu suretle plân 
esaslarından da biraz daha uzaklaşmıştır. Gene 
hidbir şey olmamış gibi, aynı kadro ile tekrar 
hükümet sorumluluğunu yüklenen Demirel hü
kümetinin, sorumluluk mevkiine geldikten son
ra iş tutumunda, zihniyetinde de iyiliğe doğru 

her hangi bir gelişme ve değişiklik müşahede 
etmedik. 

Muhterem arkadaşlar, gene arkadaşlarımızın 
belirttikleri gibi, konuşmalar sırasında, yeni 
bütçeyi konuştuğumuz dönemde, siyasi ve sos
yal ortamda da iyiliğe doğru bir düzelme maa
lesef göremiyoruz. Aşın, yıkıcı, bölücü faaliyet
ler gün geçtikçe artmakta ve hattâ sistemli bir 
hale gelmektedir. Boykotlar, işgaller, yürüyüş
ler artık silâhlı hale gelmiştir. Yer yer baskın
lar yapılmaktadır, kanlı sokak kavgalarına her 
gün şahidoluyoruz. Kanun hâkimiyeti fikri ar
tık tamamen sarsılmıştır. Vatandaşta güven 
duygusu kalmamıştır. Hiç kimse bugün kendi
sini artık emniyette görmemektedir. Devlet ha
yatı, iş hayatı, okuma hayatı âdeta felce uğra
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşın, malını, 
canını, hürriyetini, şeref ve haysiyetini koru
mak, zorbalıklarla mücadele etmenin mübrem 
bir ihtiyaç haline geldiği bu sırada Demirel 
hükümetlerinin bu olaylar karşısındaki bece
riksiz tutumunda da herhangi bir değişiklik 
olmadığını görüyoruz. Sayın Demirel önliyeme-
diği olaylar karşısında, «bunlar önemli değildir, 
mahallî ve mevzii hâdiselerden ibarettir» diyerek 
bu hâdiseyi küçümsemek suretiyle işin içinden 
sıyrılma gayretindedir. Bu Sayın Demirci'm so
rumluluk duygusunun ne halde olduğunu gös
teren bir örnektir. 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimize göre say
dığımız, işaret ettiğimiz hâdiselerin büyüyüp 
gelişmesinde Sayın Demirerin, başta Sayın De
mirel olmak üzere, hükümetinin bu tutumunun 
kanaatimizce büyük payı olduğunda şüphe yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, huzur bozan hâdise
ler bundan da ibaret değildir. Devlet idaresi
nin za'fı, gün geçtikçe zayıflaması ayrı bir hu
zursuzluk unsuru haline gelmeye başlamıştır. 
Partizanlıktan devamlı olarak ve haklı olarak 
şikâyet ediyoruz. Partizanlık, iltimas, kayırma, 
rüşvet, irtikâp, nüfus ticareti gün geçtikçe, hepi
nizin de bildiği gibi, yaygın bir hale geliyor. Bu
gün en yüksek kademeler hakkında iddialar or
taya atılmış ve bu iddialar Meclise gelmiştir. 
Ne yazık ki, Adalet Partisi çoğunluğu bu id
diaları tahkik ettirmek şöyle dursun DemireFi 
kurtarmak ve korumak için bu iddiaların tah
kikine mâni olmak gayretine girmiştir. 
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Sevgili arkadaşlarım, dün de belirttiğim 
gibi, tefti'! ve denetleme cihazlarımız maalesef 
verimli şekilde işliyemez olmuştur. Bu cihazla
rımız ağır şartlar altında çalışma zorundadır. 
Ciddî vazife yapanların mâruz kaldıkları hak
sız ve kanunsuz muameleler her gün tekerrür 
ediyor. Bu yüzden bu cihazlar ciddî vazife yap
mak gücünü kaybediyorlar ve bunları bu duru
ma sokan Demirel Hükümeti ve bugünkü ikti
dardır. Başka vesilelerle de belirttim, korupsü-
yon yaygın hale geliyor. Türkiye'de korupsü-
yon kalkınmamıza menfi etkiler yapmaya baş
lamıştır. Temiz tutmaya mecbur olduğumuz âm
me hayatı gün geçtikçe korupsüyonun gölgesi 
altına girmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de her saha
da ihtiyaç duyulan ıslahat tedbirleri var. Hat
tâ bu ıslahat tedbirleri nazari mahiyette de de
ğildir. Bunlar gerek birinci ve gerek ikinci Beş 
Yıllık Plânımızda da yer almış ve tesbit edil
mişti". Hattâ günü ile saati ile haftası ile bu ıs
lahat tedbirlerinin ne zaman gerçekleştirilece-
ğini dahi plânlarımızı, yıllık programlarımızı 
tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz. Maalesef bu 
ıslahat tedbirlerinin, bir iki mahdut hâdise ha
riç tutulursa, hemen tamamına yakm bir kıs
mı bugün kitapta ve havada kalmış haldedir. 
Bunların hiç birisini gerçekleştirememiştir De
mirel Hükümetli ve beş yıllık iktidarı zarfında, 
bu sahada bir arpa boyundan fazla ileriye git
mek imkânı olmamıştır. Gene arkadaşlarımızın 
belirttiği gibi, iktidarca izlenen tarım politika
sı, fiyat politikası, kredi politikası, ücret poli
tikası, vergi politikası, bütçe ve dış ticaret po
litikaları kalkınmamızın dengeli bir surette yü
rümesine imkân vermemiştir. Hükümetçe yürü
tülen politika çoğu zaman plânda tesbit edilen 
politikalara da ayrı düşmektedir. Plânlamanın 
öngördüğü harcamalar yapılırken, kaynakları 
geliştirmek için plânın öngördüğü tedbirler
den hiçbirisine el sürülmemişti'r. Harcamalarla 
kaynaklar arasında denge sağlanamamış ve bu 
yüzden bütçemiz ve Hazinemiz büyük sarsıntı
lar içine girmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, plânlı kalkınma, he
pimizin bl'ldiği gibi, kaynaklarla ihtiyaçları 
ayarlamaktan ibarettir ve plân bunun için ya
pılır. Maalesef biz sadece plânın bir tarafı ile 
meşgul olmuşuz; sadece harcamalar yapılması
na gayret etmiştir beş seneden beri gelip giden 

hükümetler, bu harcamaları karşılıyabilmek 
üzere iç ve dış kaynakları gene plânın emretti
ği tedbirlerle geliştirme yolunu âdeta bilmez 
hale gelmişiz ve ihmal etmişizdir. Bu 1950 ile 
1960 arasındaki kalkınmamızın felce uğraması 
da bu yüzden olmuştur. Plânsız devredeki ba
şarısızlık da bu yüzden olmuştu. 1950 ile 1960 
arasında bir doping yapılmış. Ama maalesef 
istikrara önem verilmediği, kaynaklarla harca
malar arasındaki dengeye önem verilmediği için, 
biliyorsunuz, buhrandan buhrana gitmiş ve hat
tâ sonunda o tutum bir ihtilâlin de sebepleri 
arasına girmişti. 1958 de bizi sert istikrar ted
birlerine götüren yabancı müdahalesi ile, dış
tan yapılan müdahale ile, sert istikrar tedbir
lerine götüren sebep budur. Muhterem arkadaş
lar, 100 iş yapacaksınız; kaynaklarınız, mevcut 
kaynaklarınız iç ve dışı kaynaklarınız, elde 
edeceğiniz kaynaklar, bu 100 işin yapılmasına 
müsaittir, bir yıl içerisinde. Eğer akıllı hareket 
eder, sadece bu 100 iş üzerinde kalırsanız yü
zünü de bitirmek mümkün oluyor. Ama şu he
yetin, bu heyetin zoru ile veyahut başka saik-
lerle canım 100 ü yapan, 120 de yapar, 100 ü 
yapan 130 u da yapar diye işe kalkışırsanız, ki 
olan budur, o vakit değil 130 u 100 ü dahi ya
pamaz duruma girersiniz ve hattâ 130 işin ta
mamı da askıda kalabilir. İşte plânımızın yürü-
yememesinin sebebini arz ettiğim bu misal ile 
ortaya koymuş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bölgelerarası denge
sizlik büyümektedir. Hükümet programında 
üzerinde ısrarla durulmuş olmasına rağmen 
bölgelerarası dengesizliği ortadan kaldıracak 
ciddî bir teşebbüs henüz mevcut değildir. Ga
zetelerde görüyorsunuz, bir iki Holding teşeb
büsü var. Onları ben biraz fantazi kabilinden 
addediyorum. Çünkü 23 ildeki, 23 ili ihtiva eden 
Doğu ve Orta - Anadolu bölgesi ile, Batı böl
geleri arasındaki dengesizlik o kadar büyük
tür ki, bunu böyle birkaç milyon sermayeli özel 
teşebbüsün, bir holding şirketiyle halletmeye 
imkân yok. i Bütün Devlet imkânlarını sefer
ber etmek lâzım. Ciddî teşebbüs odur. Yoksa 
beriki teşebbüsler aldatmaktan ve oyalamak
tan ibaret kalır ve maalesef de tutum odur. 
Aldatma-» ve oyalama yolundayız, birçok işler
de olduğu gibi. 

Muhterem arkadaşlar, köylü, çiftçi, esnaf, 
memur, ve hattâ bâzı kesimlerde işçilerimiz ar-
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tan millî gelirden yeteri kadar hisse alamı
yorlar. Biraz evvel konuşan arkadaşımız, ge
lir dağılımı üzerinde haklı olarak durdular. 
Hükümet programında da gelir dağılımından, 
hattâ gelir politikasından bahsedilmektedir. 
Biz, Hükümet programı üzerinde konuşurken 
bunu bir sevindirici şey olarak telâkki ettik. 
Ama, söylemekle yapma arasında maalesef, bü
yük farklar oluyor. Söyleniyor, bilhassa Sa
yın Demirel bu mevzularda çok velûdur. Hangi 
işi tenkid ederseniz, ertesi gün bir beyanat 
ile, o işin yapılacağını söyler, vâdeder ama, 
beklersiniz bir ay, iki ay; tatbikatta hiçbir 
şey göremezsiniz. Sorduğunuz zaman, Sayın 
Demirdin dahi o sözlerini unuttuğuna şahi-
dolursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, bu gelir dağılımı 
mevzuunda maalesef ciddî bir çalışma içinde 
değiliz. Türkiye'de gelir dağılımı problemi
ni bugünkü sosyal şartlar içerisinde Türkiye'yi 
felâketlere gitmekten kurtarmak için beheme
hal gerçekleştirmek lâzımdır, halletmek lâzım
dır, bir çözüm yolu bulmak lâzımdır. Biz ide
olojik açıdan bu işleri ele almıyoruz, ideolo
jik açıdan gelir dağılımını başka şey için 
mütalâa etmek lâzım. Sadece Türkiye'de sos
yal açıdan, sosyal adalet açısından gelir da
ğılımını hür düzen içerisinde, kanaatimize göre, 
halletmek mümkündür ve öyle mütalâa etmek 
lâzımdır. 

Muhterine arkadaşlar, sosyal adalet sadece 
sosyal güvenlik tedbirinden ibaret kalmaz. 
Sosyal adaleti gerçekleştirmek için, işte ge
lirler arasındaki aşırı farkları ortadan kaldır
mak ve bilhassa herkese asgari bir geçim sevi
yesi sağlamak lâzımdır. Bu da ciddî bir ge
lir politikasiyle mümkündür. Birkaç misal 
arz edeceğim. Grelir politikamızın ilmî esastan 
mahrum olduğunu, eğer var olduğu iddia edi
lirse, mahrum olduğunu göstermek üzere. 

Muhterem arkadaşlar, gelir dağılımında 
bizde mağdur durumda olan nüfusumuzun 
% 70 nden fazlasını teşkil eden köylümüzdür. 
Köylümüzün biliyorsunuz % 99 u sadece ta
rımla geçinir. Tarımdan elde edilen millî geli
rin yıldan yıla hangi ölçüde arttığını arkadaş
larımız bütçenin tümü üzerinde konuşurken 
arz etmişlerdir. Tarımda maalesef, millî gelir 
senede nüfus artışının dahi üstünde değildir, 
altında kalmaktadır. Bu durumda her sene ar

tan millî gelirden çiftçilerimizin, köylülerimi
zin bir pay aldıklarını İddia etmeye imkân 
yoktur. 4 - 5 senede bir, iki hava şartları içe
risinde bol mahsûl alındığı zaman bir istisna 
olarak böyle bir şeye raslarsmız sevinirsiniz, 
hepimiz seviniriz. Ama, bu, ondan ibaret kalır. 
Arkasından gelen dört ve beş kuraklık yılı ve
yahut müsaidolmıyan tabiatın müsaidolmadığı 
yıllarda köylümüz perişan haldedir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın her yerinde 
tarım ve köylü himaye edilmektedir. Amerika 
bütçeoinden, federal bütçeden, on iki milyar do
lar verir her sene, tarım mahsullerinin hi
mayesi için. Bugün Fransa bunu verir, İngil
tere vermektedir. Hattâ Ortak Pazarda bu 
ciddî bir mesele haline gelmiştir. Almanya ver
mektedir. Şu halde gelir dağılımında adaleti 
sağlamak için, çünkü bu az gelirli bir alandır, 
bir sektördür, tarımdan elde edilen gelirler 
bilhassa arazinin de iyi şekilde tevzi edilme
mesi yüzünden, her memlekette düşük seviyede 
kalmaktadır, bunu telâfi etmek için, her 
memlekete Devlet bunu bir sosyal politika say
maktadır. ve bunları, daima bu düşük sevi
yeyi biraz yükseltmek üzere, himaye eder. 
Bizde bu himaye, bugüne kadar kabul etmek 
lâzım, Cumhuriyet devrinin büyük bir kısmın
da böyle olmuştur. Bu himaye ters işlemekte
dir. Biz, ziraat mahsullerimizin fiyatlarını hima
ye şöyle dursun, ziraat mahsullerimizi değerlen
dirmek için çalışma şöyle dursun, şehirdeki 
müstehlikleri korumak üzere bunların fiyatları
nı bilâkis asgari seviyede tutmak gayreti için
deyiz. Bu yanlış politika yıllardan beri devam 
eder ve etmektedir. Hububat öyledir bakın. Hu
bubat fiyatını TMO kanalıyla, vasıtasiyle des
teklediğimizi zannederiz ama, aslında bizim 
TMO miz hububat fiyatını bir balkıma destekle
mez, hububat fiyatına bir tavan yapar, kurar 
ve ö tavanın üstüne çıkmamasını sağlar. Tabiî, 
serbest bıraktığınız takdirde, dışardan buğday 
gelmezse, hububat gelmezse, o vakit TMO dahi 
bunu önliyemez hale gelecektir. Fakat biz, müs
tehlikimizi düşünerek hububat fiyatları için bir 
tavan tesis ederiz. Muhterem arkadaşlarım, işte 
bu tavanın mâkûl olması lâzımdır. Böyle bir ta
van tesis edilmesin denemez. Elbetteki hayat 
pahalılığını da hükümetler önleme durumunda
dır. Fakat bu tavanın mâkûl olması lâzım, fiyat
ların âdil olmanı lâzım ve bu fiyatların maliyet-
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lerle münasebeti bulunmak lâzım. Maalesef tat
bik ettiğimiz politikalarda bunlar düşünülma-
mektedir ve bugün bu tavan âdil şekilde, âdil 
bir tavan değildir. Bu yüzden tarımdan geçinen 
vatandaşlarımız değil millî gelir artışından faz
la pay almak, bilâkis her sene daha da fakir 
duruma düşmektedirler, bâzı çiftçilerimiz müs
tesna tabiî, istisnaları var. Büyük kütle içerisin
de iyi işletmeler kurmuş ve büyük sermaye ile 
çalışan müesseseler hariç. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanunu da 
yıllardan beri sürüncemede bırakılmıştır. Bu 
sürüncemede bırakılmanın mahzurlarını da he
pimiz yakinen gördük ve haksız olarak memur
larımızı inançsız, devlete karşı inanmaz duru
ma sevk ettik. Her sene vadetttik, gelmedi. Her 
nene beklediler, gelmedi ve nihayet bâzı gergin
likler dahi doğdu. Bâzı teşekküllerimiz icabın
da kanunsuz hareketlere dahi tevessül edecek
lerini söylemekten kendilerine alamadılar. 

Değerli arkadaşlarım, hayat pahalılığının 
ve geçim zorluğunun arttığını gene, arkadaşla
rımız konuşmaları sırasında belirttiler. Gene 
memleketimizde fiyatlar devamlı surette yük
selmektedir. Türk parasının iç ve dış değeri 
düşmektedir. Bunu dünkü konuşmalarımıza ce
vap veren Sayın Maliye Bakanımız da kabul et
ti. Şimdiye kadar hükümetler, bilhassa Sayın 
Başjbakan, fiyat artışlarını «sıhhat alâmeti» sa
yardı. Ama, Sayın Maliye Bakanı bu görüşe iş
tirak etmemek suretiyle yeni bir çığır açmış ol
du ve buna sevindik. Çünkü, evvelâ bir hastalı
ğı kabul etmek lâzım. Hastalığı kabul etmezse
niz tedavisine dahi gitmek imkânı olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatımız yeter
siz kalıyor. Döviz gelirlerimiz maalesef ihtiyacı 
karşılıyacak seviyeye bir türlü ulaşamamakta
dır. Tediye muvazenemizdeki açıklar büyüye
rek devam ediyor. Dış borçlarımız yükseliyor, 
dış ödeme zorluklarımız artıyor, bunların yarat
tığı tehlikeyi dünkü konuşmamda da belirttim. 

Muhterem arkadaşlar, gene bütçe açıkları
mıza henüz çare bulunamamıştır. Son beş yılda 
bütçelerimizin açıkları her yıl büyümektedir. 
Evvelce ikiyüz veya üçyüz milyonluk bir bütçe 
açığını mühim görürken, şimdi artık bütçe açık
ları milyarların üstüne çıkmaya başlamıştır. 
1968 de bir milyardır, 1969 da bir milyar 800 
milyondur. Sayın Maliye Bakanının ifadesiyle, 
1970 bütçesinde de eğer, dün de işaret ettiğim 

gibi, Hükümetin vadettiği vergi tedbirlerini 
gerçekleştiremediği takdirde açık daha büyük 
olacaktır; çünkü, 4 milyar civarındadır açık. 
Bunun ne kadarının vergi tedbirleriyle karşıla
nacağı malûm değildir ve bu 4 milyarın yarısı
nı olsun vergi tedbiriyle karşıladığımız takdir
de dahi gene iki milyar civarında bir açıkla kar
şı karşıyayız. Hazinenin açığı hepinizin malû
mudur. Başka memleketlerde Hazine bu durum
da olsa bütün gazeteler, büyük başlıklarla, Ha
zine iflâs etmiştir, bankerut halindedir diye ilân 
ederler, çünkü o duruma girmiştir. Mütaahhit-
lere başka istihkak sahiplerine dahi ödemeleri 
yapamaz haldedir. 

Bir milyar 800 milyonluk sadece mütaahhit-
lere borcu vardır; Hazinenin ve diğer teşekkül
lerin, Karayollarının, Su işlerinin hattâ Et - Ba-
lıkm. Et - Balık hayvan mubayaa etmiştir, 6 ay 
evvel bizim Doğu bölgemizde altı aydan beri 
bunların parasını verememektedir. Yani, hay
van satan çiftçilerimiz parayı alamıyor. Sebep, 
Millî Savunma Bakanlığı, Et - Balıka 80 milyon 
borç takmıştır, ödiyemez hale gelmiştir. Ödiye-
meyince Et - Balık da mubayaa ettiği hayvanla
rın bedelini ödiyememektedir. Öteki mevzular 
da böyledir. Sırayla, istihkak sahipleri Devlet
ten paraları alamayınca ya iflâs durumuna gir
mektedirler veyahut bankalardan fazla, yüksek 
faiz vererek kredi sağlamak suretiyle işlerini 
yürütebilmeye çalışmaktadırlar. Sözcümüz be
lirtti, Maliye Bakanlığı erkânından birisinin 
yaptığı incelemeye göre, bilhassa taahhüt işle
rinde Hazinemizin, Devletimizin bu yüzden uğ
radığı zarar her sene taahhüt bedelinin % 10 
unun üstündedir. Yani, parayı peşin, zamanın
da verebildiğimiz takdirde ihale bedelleri % 10 
daha aşağıya düşecektir. Faraza 10 milyarlık 
bir yatırım hacmi içerisinde bu, bir milyar tu
tar ve benim tahminim daha da üstündedir. Ya
ni, zamanında ödeme yaptığımız takdirde bu 
bütçe açığının işte bir - iki milyar dediğimiz 
bütçe açığının 1 milyarını sadece buradan yapa
cağımız tasarrufla karşılamak mümkündür. 
Bunda zaten fazla akıllı olmaya bunun için lü
zum yoktur. Ama bunu ortadan kaldırmak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yıl bütçesinde yeni 
yatırım yapılmıyacaktır. Sözcü arkadaşlarımız 
da temas etti. Bu Türkiye'nin % 7 oranında kal» 
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kınma hızı elde etmesinden vazgeçilmesi mâna
sına gelen bir karardır. Ama Hükümet israfçı 
tutumu yüzünden plânsız, plâna riayet etmeme 
yüzünden ve plânın istediği tedbirleri beş yıl 
müddetle askıda bırakma yüzünden, Türkiye'
nin kalkınma faaliyetini, Türkiye'nin-kalkınma 
çalışmalarını bu noktaya getirmiştir. Mevcut 
tahsisatlarımız, mevcut kaynaklarımız, başla
nan işlerin ancak yürütülmesini karşılamakta
dır. ve bu yüzden plânımıza göre 1970 yılında 
1971 yılında yeniden ele alacağımız mevzuları 
âtiye ve ileriye bırakma vaziyeti ile karşı karşı-
yayız. Bu arz ettiğimiz gibi bizi 1958 e getiren 
politika da böyle olmuştu ve bugün de böyle bir 
duruma gelmiş vaziyetteyiz. Seçim çevremizde 
eğer bekliyorsanız yeni bir yol, yeni bir iş yapı-
lamıyacak. Ne plân bunu kaJbul etmeyi göze al
mıştır ve ne de bütçe vardır. Hükümet sadece 
işte bu bir kalkınma, derlenme, toparlanma 
bütçesidir demek suretiyle bu işi hafife almak
ta veyahutta vahametini göstermemeye çalış
maktadır. Ama korkuyorum ki, bu yayılma ve 
imkânsızlıkların büyümesi sadece bu seneye 
mahsus olmasın. Önümüzdeki senede de 1971 de 
de, 1972 de de Devlet yeni bir iş ele alma imkâ
nından mahrum kalsın. 

Değerli arkadaşlarım, Demirel'in 5 yıllık ic
raat bilançosu, bu Hükümetin, Türkiye'de ka
nun hâkimiyetini kuramıyacağını, gecikmiş ıs
lahatı gerçekleştiremiyeceğini, malî ıslahatı ba-
şaramıyacağını göstermiştir. Malûm olaylar do-
layi'siyle büyük ölçüde itibar kaybına uğramış 
bulunan Demirel'in ve Hükümetinin düzinelerce 
çözüm bekliyen ve birfbirinden önemli meseleler 
üzerine ciddiyetle eğilebileceği, önümüzdeki 
müşkülleri ve engelleri aşma gücünü göstere
bileceği ve bilhassa yolsuzluklarla mücadele 
edebileceği, iktisadi kalkınma dâvamızı başarı 
ile yürütebileceği ümidinde değiliz. Bu sebeple 
bu bütçeye grupumuz kabul oyu vermek imkâ

nını kendisinde görmemiştir. 
Bununla beraber bütçenin uygulaması sıra

sında, bu bütçenin en iyi şekilde, en faydalı şe
kilde uygulaması için elimizden gelen yardımı 
bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 
yapma kararında olduğumuzu arz etmeyi vazi
fe sayıyorum. Bütçenin memlekete hayırlı ve 
uğurlu almasını grupum adına diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Özdilek. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA FAHRİ 
ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Millî Birlik Grupu adına Bütçenin tümü 
üezrinde, sözcümüz yaptığı konuşmada görüş ve 
kanaatlerimizi açıklamıştı. 

iktidar sözcülerinin tenkidlere cevaplarını 
tatminkâr bulmadık. Bunun nedenlerini gös
teren tahlil ve tenkidlerimiz bundan evvel oldu
ğu gibi, iktidarın alışageldiği zihniyette, Ana
yasaya ters düşen bir yönde ısrarda ve bun
ları çözmeye yaramıyan bir tutumda bulunduk
larını açıkça görmekten ileri gelmektedir. 

Bu sebeple, iktidar ile aramızdaki görüş 
farklarını bir kez daha açıklamakta fayda umu
yoruz. 

Millî demokratik, lâik ve sosyal Hukuk 
Devleti ilkelrini bünysimde taşıyan Anayasamı
zın uygulanmaması, yurt sathında çeşitli şekil
de toplumsal patlamalara yol açmıştır. 

iş başında zayıf ve partizan idarecilerin 
j bulundurulması, güvenlik kuvvetlerinin maksat-
! lı kullanılması ve kanunların tek taraflı uygu-
I lanması neticesinde bugün yurdumuzda Hükü-
I nıete ve güvenlik kuvvetlerine karşı vatandaşın 

itimat duygularının sarsılmasına sebebiyet ve-
| rılmiştir. 
! ülkesi ve Milelti ile bölünmez bir bütün 
I oîan Devletimizde iktidarın taraflı tutumu ve 
i (kanunları tatbikteki zihniyeti, aşırı akımların 
I ve etnik grupların bölücü faaliyetlerinin geliş-
i meşine ve anarşik ortamın daha da artmasına 
i yol açmıştır. 

ı Bölücü ve ayırıcı akımların karşısında, Hü-
j 'kümetin gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel 
I 'tedbirleri zamanında almamakta direnmesini 

ook tehlikeli saymaktayız. 
Hükümetin, bugün yurt sathında otoritesini 

'kaybetmiş görülmesi bâzı çevrelerde mevcudi-
j yetinin tartışma konusu olmasına da yol acmış-
j AT. (A. F. sıralarından «Allah Allah» sesleri) 

Dedikodu kimin hakkında çıkarsa en son ha
beri o kademe işitir. 

Bu hal, demokrasinin geleceği için endişe 
vericidir. 

Hükümetin almakta olduğu ekonomik ted
birler, ülkeyi kalkındırma yerine sadece bir-
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takım kişileri kalkındırma formülü halinde ge
lişir gözükmektedir. 

Hükümetin takibedegelmekte olduğu sözde 
liberal politika sonunda doğmuş olan montaj 
sanayii ile dışa bağlı sanayi, Türkiyenin imkân
larını israf etmekte ve dış ticaret dengemizi 
her gün biraz daha aleyhe döndürmektedir. 

Döviz tahsislerinin, transferlerin ve istihkak 
sahibi alacaklarının ödemeleri, zamanında ya
pılamamakta ve böylece ekonomik hayat felce 
uğramaktadır. 

Devleti parti teşkilâtı halinde kullanmada 
rayışız örneklerini veren iktidar, banka kredi
lerini de objektif kıstaslara göre dağıtacağı 
yerde partizanca bir tevzie tabi tutmaktadır. 

Bu imkânlardan istifade eden sömürü çarkı 
insafsızca işlemektedir. 

Anayasanın öngördüğü sosyal adalet, sosyal 
güvenlik, vergi adaleti, toprak reformu gibi 
yükümlülükler nutuklardan başka yerde makes 
bulmamaktadır. 

G-örüşümüze göre Türk toplumunun bu gün 
içinde bulunduğu bunalım., iktidarın Anayasayı 
ruhu ile benimseyip uygulamamakta ısrar etme
sinden doğmaktadır. 

iktidarın Anayasaya ters düşen bu tutumu 
ve davranışı Türk demokrasisinin za'fa uğra
masına sebebolmakta ve dikta heveslilerine ce-
Lcret vermektedir. 

27 Mayıs sabahından itibaren sosyal hukuk 
devleti kurallarına bağlı kalmış olan grupumuz 
1961 Anayasasının ve onun getirmek istediği de
mokratik düzenin inançlı savunucusudur ve 
•her çeşit diktanın karşısındadır. 

Millî Birlik Grupu olarak Hükümetin Ana
yasaya, kanunlara ve rejime sahibolmasım isti
yoruz. 

Bütün açıklama ve uyarmalarımıza rağmen 
Anayasa çizgisine gelmek istemiyen Hükümetin 
icraatına temel teşkil edecek olan bu bütçeye 
r> enfi oy kullanacağız şahsım ve grupum adına 
Yüce Heyetinizi selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Termen. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 
TERMEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, değer
li senatör arkadaşlarım ikinci defa tertip gö
ren 1970 malî yıl Bütçe kanun tasarısı üzerin
de bir haftadan beri devam eden ciddî müza
kereler belirtilmelidir ki, yeni bütçesiyle, Dev

lete ve halka, bir yıllık süre için hizmetler va'-
dinde bulunan Hükümete, çok yönlü faydalar 
sağlamıştır, uygulama şekillerine, tarz., fikir ve 
ayrı l i r görüş getirmiştir. 

Bütçe, kanunlarla tarif ve tâyin gören res
mî varidatın, memleket hizmetine ve hizmet 
kadrolariyle Devletin devam ümranına katî şe
kil biçen, asli bir Parlâmento uygulamasıdır. 
iş başındaki Hükümetler yıllık Hazine hâsıla
sını millete karşı müteahhit bulundukları hiz
met alanlarına, programlarının ve Devlet asli 
nirengilerinin belirli yönlerine sarf et
mekte tabiî yetki içindedirler. Muhalif 
siyasi partilerin, idare ve hizmet anlayışı alanla
rında ayrı idare ve hizmet plânlarına bağlı oluş-
larmdııı gelen sebeplerle tenkid âlemine gir
mek zorunlukları ise, rejiminin tabiatından ge
len normal sonuçtur. Bütçenin tümü ve bu tü
me bağlı bakanlıkların tamamının tek tek top
lamı olarak 100 e ulaşan sözcü ve özel konuş
macı senatör arkadaşımız tarafından bu yeni 
bütçe incelenmiş, değerli tavsiye ve tenkidlere 
hedef yapılmıştır. Hükümetin bu değerli işar-
retleri dikkatle not alarak; yapılmasında haki
ki fayda ve isabet bulunanlara değer tanıya
cağı muhakkaktır. Fakat süratle ve A. P. Se
nato çoğunluğunun müşterek görüşü halinde 
belirtilmelidir ki, gerekleri ve sebepleri uzun 
yıllardan beri bu kürsülerde tartışılmış ve 
izahlara bağlanmış ve bu gereklerin özü yürür
lükteki kanunlar, Devlet g;elenek ve görenek
leri ve millet düşünce ve eğilimleri içine sığ-
mıyan tavsiye konularına, Hükümetin ciddî iti
bar atfetmemesi hali de, bir haktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk demokrasisinin 
en belirgin bozuk işleyişinin yönü, iktidar mu
halefet program özleri nazara alınmaksızın, 
muhalefetin kendi siyaset ve ekonomi anlayışı
nın, iktidara, onun ayrı bir program partisi ol
duğunu daima unutarak empoze ve âdeta em
retmesi yanlış uygulamasında, aranmak gerek
mektedir. Bu teşhisimizin yeni ve son numune
sini, bugünkü müzakerelerde, C. H. P. sözcü
sü Sayın Fikret Gündoğan'da gördük. Gündo-
ğan Türk Devlet hayatını, C. H. P. nin çizme
sini ve C. H. P. politikasını da Senatoda kendi
sinin çizmekte olduğunu sanan, cesur fikir ve 
edalara mûstağrak bir arkadaşımız, özel 
fikir ve tutumların sahibi, takdimlerin 
sahibi, bir dostumuzdur!... 
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Sayın Gündoğan'm bugünkü müzakerelerde 
ortaya koyduğu tenkidlerden önemli addettik
lerimizi, ele alacağım. «Demirel'in düştüğü mü
him bir çelişki olmak üzere, Başbakan, tica
retin devletleştirilmesini, bir konuşmada öngö
rüyor, başka bir yönde de ticaretin 
devletleştirilmiyeoeği hakkında., fikir ileri 
sürdüklerini» misal veriyorlar. Sayın 
Gündoğan, iki kırmızının yan yana gel
mesiyle, birisi elma ise, diğerinin de elma ol
duğu hakkında, yeni ve filozofik, bir iddiayı 
ispat haline getirme gayretine girmektedir. Baş
bakanın devletleştirilmesi muktazi mesele ola
rak öne sürdüğü konu ile, yine Başbakanın ve 
bu Parlâmentoda şrörev almakta olan her siya
si partinin ve sözcüsünün, Anayasa aslî siste
mi olarak, ticaretin devletleştirliemiyeceği hak
kındaki esastan hareketle, msseleye, pyn ayrı 
yönler tanıması, zaruri haldir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin dış muba
yaalarda tek elden ithalât yapmaları zorunlıığa 
ile, Anayasanın mülkiyet esasını çizen ve Dev
letin niteliklarini tarif eden maddelerindeki 
muhkem liberal ekonomi anbyışı, karma eko
nomi anlayışı ruhunun karıştırılması ve 
Başbakanın bir çelişkiye düştüğünün bu
mla izaha götürülmesi, ciddî bir poli
tika vasfı içinde benzetmeye götürülmesi müm
kün, aynı fikir değildir. Çünkü yasaların sa
rahaten emrettiği düzene rağmen, eğer bir Baş
bakan veya bir muhalefetin lideri veya sözcüsü, 
bu memlekette, mülkiyetin ilga olunacağı isti
kâmette, yahut ticaretin (Mixt) ekonomi an
layışı, liberal ekonomi anlayışı dışına götürü
lerek, Devletçi, komüncü, totaliter bir anlamda 
ticaret telâkkisine bağlanmasını öngören bir 
noktayı nazarı var kılmak isterse, evvelâ o li
derlerin yasalara saygısızlığı fikri doğmak ka
dar, kendi mensubu bulunduğu partilerinin 
programlarını da hiçe saymaları hali tezahür 
eder. C. H. P. nin programında dahi konu, te
menni mahiyetinde belki yeralmıştır. Fakat 
kanunların ruhuna uygun olmaktan uzak de
ğildir ve hukukan reddi görülemez. 

Soygun ve vurgun, furyasına misâl olarak, 
Sayın C. H. P. Sözcüsü, Devlet Plânlama Teş
kilâtının (araştırma alanlarında dağıttığı pa
ralar) diye tesmiye ettiği, bir yönü, misâl ver
mişlerdir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, yetkisin
den hareketle, Türkiye'de, ilmî yönlere mütevec

cih bâzı konuları, ilgili teknik ekiplere tetkik 
ettirip, memleketin iktisadi potensiyelini yük
seltici anlamda, gerekler yaratmanın görevlisi, 
bii' Devlet teşkilâtıdır. Bu teşkilâtın madenler 
istikametinde, fizibilite raporlarına muhtaç bu
lunan ekonomik konular istikâmetinde, yurt 
sathında aratmakla mükellef bulunduğu mevzu
ların bâzıları yerli imkânlarla bâzıları Devlet 
sektörü imkânlariyle ve bâzıları da Avrupa mis
yonları imkânlariyle, ilmî hedeflere ulaştırıl
mak, tetkikatmm ilmî yapılmasının gereklerine, 
erişilmek mevkiindedir; mecburiyetindedir. Dev
let Plânlama Teşkilâtı, araştırma konularını 
ihale suretiyle verir. Avrupa'dan davet ettiği 
firmaların tetkiklerini ise, o bransda, o firmala
rın, enternasyonal değerlerine ittıbaen, onları 
tercihe bağlar. Türkiye'de maden mevzuunda 
araştırma yaptıran Plânlama Teşkilâtı, konu
larını, genellikle, ihale yoluyla vermektedü\ 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kanunlara dayalı 
olarak yaptığı tetkikler gereği olmak üzere, 
kasasından çıkardığı, paraları, soygun ve vurgun 
furyasına misâl olarak gösteren Gündoğan, Teş
kilâta ilk günden beri, bizim için, «Plân değil 
pilâv» diyen, fakat kendileri için, muteber bir 
müessese olduğu ilân olunan müesseseye, reva 
görmemesi gerekir idi. Bunu mazideki C. H, P. 
ile Fikret Gündoğan arkadaşımızın sözcülüğüne 
gelip dayanmış olan C. II. P. nin, siyaset anla
yışının, iki farklı ölçüsü ve mütalâa tarzı ola
rak, belirtmek mecburiyetindeyiz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri) 

Sözcüler, - nâçiz bir ifade halinde belirtmek 
isterim - mensup bulundııklan partiyi, her yönü 
ile ilzam eden, bir neticeyi ortaya koyan, kişi
lerdir. Sözcülerin beyanlarında, acı kelime kul
lanma temayülü, kanaatimce, siyaset kürsüle
rinden silinmelidir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Türkiye'de günbegün iyiye giden bir nizam an
layışını savunan, başarılı insanların ve git
tikçe yetişmekte olan kadroların var olduğu, 
bir Devlet Teşkilâtıdır. Bu teşkilâtın her türlü 
bilimsel veriden mahrum bir teşkilât olmadığı 
ve bu teşkilât tarafından ihale yoluyla veya 
tercih yoluyla verilen tetkik konularının, yapı
cısı olan özel teşebbüs şirketlerinin, yani mü
hendislik, müşavirlik müesseselerinin, kadrola
rında, asgari on, yirmi, yirmibeş aded jeolog, 
mühendis bulunduğu, topograf bulunduğu ve bü
tün ilmî araştırmaların 1 000 - 2 000 metre ga-
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leri sürülerek, sondajlar yapılarak, yarmalar 
açılarak, ilmî neticeler ortaya koymakta bulun
duğu, Sayın Gündoğan tarafından bilinmelidir. 

Bir derginin, mütemadiyen, Türkiye'de, var
lıklı ve para kazanmakta olanlara müteveccih 
ağır neşriyatını esas alarak, ciddî Senato Kür
süsünde bu dergi neşriyatının paralelinde be
yanda bulunmak, C. H. P. gibi büyük bir par
tinin sözcülüğünü ifa eden Sayın Gündoğan 
arkadaşımız için, kanaatimce uygunsuz üslûp
tur. Dergiler esasen, piyasaya, su acıya göre ze-
hirini, bu açıya göre de muvafakatini sunmak
tadırlar. Dergilerin neşriyatını esas alıp, sicil
lere geçirme hali, bir kadersizlik olduğu kadar, 
yanlış tutumdur; Devleti yanlış yönlere götü
rür, halkı yanlış eğilimlere sokar. 

Maden aramaları isini, yabancı firmalara 
tetkik ettirmenin, bir kapitülâsyoner tutum ol
duğuna kadar götüren Saym Gündoğan, su an
da faraşa İstanbul Köprüsünün de, Alman ve 
İngiliz teknik ekipleri ile yapılması halini, bir 
kapitülâsyoner tutum olarak mütalâa etme 
mecburiyeti içine girmektedir ki, bu cağda, 
Türk tekniğinin, Türk spesiyal nohavlarmm, 
Türk spesifik konularındaki seviyesinin her şe
ye kaadir olduğunu iddia etme hali ortaya çı
kar. Türkiye bugün, itiraf olunmak lâzımdır ki, 
Batı tekniğinden, kültüründen çok geridir. 
Türk kültür ve teknik hayatı ancak son yirmi 
yıldır canlanma kaydetmiştir. Düne kadar en 
basit şekilde Zonguldak'tan Ankara'ya bağla
nacak Filyos Demiryolunun topografya tesbi-
tini, jeoljik tesbitini dahi, Hükümetin- Fele
menk'ten getirdiği ekipler marifetiyle yapmak
ta idik. Bugün hamdolsun, seviyeli bir kadroya 
doğru gidiyoruz. Fakat bu kadronun da ötesin
de, hâlâ bilimsel yönde vâsıl olamadığımız, bir 
ilmî dünya vardır. Hâlâ bu dünya önde gelmek
tedir, gelecektir de.. 

Bu itibarla, meseleleri, tetkiklerimizi yaban
cı firmalara yaptırmak konusunda, Türk Dev
leti, mecburiyetler içindedir. Hele o firmalarla 
Türk Devleti arasındaki ihtilâfların, üçüncü bir 
mahkeme mercii olan ülkede kayıt bulması ha
lini, devlet hayatında yasıyan, devlet umurunu 
bilenler, gayet iyi tesbit ederler. Bir taraf tek
niğini ve parasını getiriyor, diğer taraf mev
zuunu ortaya koyuyor. İhtilâf vukuunda, ya
bancı, kendi memleketini talebedecek, Türkiye, 

kendi ülkesini öne sürecektir. Fakat internas-
yonal bir kaide vardır, hattâ en basit bir maden 
alım satımında, üçüncü lâboratuvar olarak, bir 
başka lâboratuvar tarif görür ki, bu, beynelmi
lel kaidedir, bunu bir Mondros Mütarekesi an
layışında, Şarklı bir anlayışta izaha bağlamak, 
geri görüştür. Gündoğan'm, (A. P. İktidarı, me
seleleri (kapitülâsyoner) bir açıya götürmüş
tür, Türk mahkemelerini reddediyor) gibi bir 
noktaya bağlanması, kanaatimce gidişat mevki
inin bilinmemesi, biraz da usullere vâkıf olma
ma hali olarak, tesbite bağlanmalıdır! İkinci 
konu, sandıktan çıkma konusudur! Biz sandık
tan çıkmayı, icrada, kendi program anlayışımı
zın uygulanması zarureti istikametinde ele alır 
ve meşruiyetin menşei olarak haha bağlacız. 
Yani biz sandıktan çıkmış isek, bizim dediğimiz 
olacaktır; çünkü millet, bizim dediğimizin olma
sını tervicederek, bizi, yürütücü kuvvet halinde 
Parlâmentoda ekseriyete bağlamıştır. Ama bu 
konuyu, sandıktan cıkmıyan Gündoğan'm par
tisi, söz, irade ve mesuliyet bizde olduğu halde, 
her şeyin kendi programları ve siyasi görüş ve 
uygulamaları anlayışları yönteminde yürümesi 
iddia ve mücadelelerine hedef yaparlarsa, yan
lış olan tutum, onlarınki olacaktır. 

Bay Gündoğan, bizim seçilmemize rıza gös
teriyor ama, G. H. P. nin felsefe ve uygulama
ları içinde yaşamamızı ve Türkiye'yi bu dünya 
görüşüne sokmamızı istiyor. Bu, gayrimümkün-
dür, sakat bir siyasi felsefedir! Bi*. bizim prog
ramımız esasları dâhilinde bir Türkiye'yi ayak
ta tutacağız, ilerleteceğiz! Kendisi şayet seçil
mek nasibolursa, geldikleri zaman, kendi prog
ramlarım uygulayacaklar, kendi programların
daki sabit meselelerini, kendi perspektiflerinde 
yürüteceklerdir. Bize tavsiye eden, bağırarak 
tavsiye eden, bilmişlikler katarak tavsiye eden, 
birtakım rakam mahlûtiyetleri içinde güya so
nuçlar iddia eyliyen sayın arkadaşımız, bizim 
kendilerinin felsefesine itaat göstermememizi, 
en tabiî sonuç olarak kabul etmek mecburiye
tinde olduğunun dahi, maalesef idrakinde de
ğildir! Türkiye'de - başta da arz ettiğim gibi -
mühim konu, budur. Her parti, kendi iktidarın
da, kendi programının mesuliyeti içindedir. 
Ama C. H. P. nin diktası, hayır, biz muhalefet
te de olsak, sizin gidişatınıza bizim açımızdan 
yürünecektir, demektedirler, yanlış yol, budur, 
çarpık siyaset temennisi, buradan gelmektedir. 
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Kamu kesiminde, A. P. iktidarında imlkân-

lar, zarar ve kötü gidiş gösteriyor, diyor. 
O. H. P. sayın sözcüsü sanayi kesiminde, Kamu 
sektörünün tamamında, Türk Devletinin an
cak A. P. iktidarı çağında vahîm zarar tablola
rından kurtulduğunun ve Türkiye'de kamu hiz
metlerinin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, 
A. P. itkidarı çağında, onların iktidarından tes
lim aldığımız 1961 - 1965 arasındaki koalisyon 
rejimine rağmen, mânalardan, her sektörde iki 
üç hattâ bazan dört misline yükselen yeni so
nuçlara eriştiğimizi, bilmiyor. Rajkamları bili
yor fakat bunun beyanını, bir Avrupai anlam 
içinde, ikrara götürmüyor. Misal arz etmek is
tersek, kâğıt konusunda iki misli hacım, güb
re konusunda iki misli hacım, çelik endüstrisin
de üç misli hacım, çimentoda üç misli hacim, 
Enerjide dört misli hacım, konutta dört misli 
hacmi, hayvancılıkta iki ve maden sektöründe 
üç misli hacım koyan A. P. iktidarının şu 1965, 
1966, 1967, 1968, 19,69, 1970 yılları olmak üzere, 
beş tam sene içinde ortaya koyduğu ekonomik 
tablo, Sayın Gündoğan'm eğümediği ve haşin 
mânada, tahsisan menfi bir deklârasyona girme 
istikametinde tercih ettiği özel sonuçlardır ki, 
bunu, siyasette mâkul bir anlayışa hedef alıp, 
ortaya koymak gerektiği halde, biz değil orta
ya konmak sert bir, ithamın hedefi yapılmak 
gibi, bir Gündoğan kadersizliğinin, isabetsiz 
muhatabıyız!.. (A. P. şualarından bravo ses
leri) 

Etibanjkın, Sümıerbankın, Et - Balıkın, Çi
mento Sanayiinin, Demiryollarının, Denizcilik 
Bankasının, Şilepçilik Şirketinin yıüar süren 
büyük zararları, Sayın Gündoğan'ca, (Demok
rat Partinin, 1960 yılma kadar, 1950 de teslim 
aldığı Devlet anlayışını ihyaya götüren, maddi 
alanlarda Türk Devletine, yeni bir potansiyel 
çizen Demokrat Partinin) o tarhiteki büyük 
başarısından öğrenmesine rağmen, 1961 iktida
rında, kendi partilerinin iktidarında, 1965 e ka
dar, hâlâ 1923 - 1950varası Devlet anlayışını 
sürdüren kendi zamanlarında, zararla, Demok
rat Parti Hükümetine teslim edilmiş Devllet 
iiktisadi çarklarını nasıl yükseltmek mümkünün 
gereklerini, Demokrat Partisi öğretmenliğin
de görmesine rağmen, iktidara ikinci gelişinde 
yine başarıya ulaştıramamış, kârla teslim aldı
ğı yeni hamleleri, daha zararlı sekilerde, Sü
leyman Demire! iktidarına, teslim etmiştir. 

Rakamların dili vardır. Hâdiselerin özü inkâr 
kabul etmez yıllık raporlar halinde, Devletin 
tarafsız müesseseleri elindedir. Büyük konula
rı iki, üç, dört misline yükselten bir Adalet 
Partisi iktidarını günlük politika oyunlarından 
hareketle, birtakım ikredi meselelerini baş ka
kıncı yaparak, A. P. nin müspet alandaki bil
cümle büyük hamlelerini, Devlete saadet kay
deden meselelerini, karalamaya yönelmek, bir 
bütçe tenkidi anlayışı mıdır? Bir Devlet anlayı
şı mıdır? Asgari anlamda bir mâkul vatandaş
lık anlayışı mıdır? (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) 

C. H. P. nin ikinci iktidarında dahi, bu say
dığım son büyük Devlet müesseseleri, hepsi 
asgari yüz milyon, âzami bir milyara yakın ha-
cıimlarda, zarar kaydediyorlardı. Bugün, bü
yük bir netice halinde ifade olunmalıdır ki, 
Sayın Demirel hükümetleri, Türkiye'de Eti-
bank, iSümerbank, Et - Balk, Çimento, Deniz
cilik Bankası, Şilepçilik şirketlerinin zararları 
istikametinde, alttaki büyük gövde deliklerini 
kapatmış, Devleti kâr kaydeden nizamlara bu 
sektörde sokmuş ve mevzu kurtarılmıştır. Bun
dan Türk Milleti emindir; çünkü bilançolar, 
neticeler, Türk Milletine, tarafsız organlar 
tarafından ilân edilmektedir. Ama, Sayın 
Gündoğan arkadaşımız ve onun bu sakat konuş
malarına, hareketlerden niçin uzaklaşıyorsun, 
diye bir süspansiyon anlayış katmıyan sayın 
O. H. P. idarecilerinin, Gündoğan Beyin bura
daki takdimlerine, artık ve bu tarihten sonra, 
lütfen müdahale etmeleri de, yerinde bir po
litika anlayışı olacaktır! 

Sayın Gündoğan'ı locadan dinliyen bir ar
kadaş, tarafsız bir insan, bir vatandaş, Dev
letin bütün imkânlarını ve yürümekte bulundu
ğu seviyeyi bihakkin bilen bir insan, haricen 
Gündoğan'ı âlim bir politikacı kabul eder. 
Çünkü arkadaşımızın konuşma üslûbu ses ve 
jest değişiklikleriyle, nisbeten hâkim ve bilmiş 
bir üslûp ortaya koyuyor ve şeklen inandırı
yor. Fakat belirtilmelidir ki, bu beyanlar, Ha
cı Şakir sabununun banyodaki kubbeleşmesin-
deki muvakkat güzellik gibi, nefes tesiriyle 
dahi patlayıp sönüveren, özsüz, dişi ve sade
ce güzellik âleminde, hakikatlerden uzak ve 
hattâ tahrif görmüş rakamlardan ibarettir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Temiz

leyici vasfı vardır. 
A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De

vamla) — Bay Gündoğan, gelir dağılımı ve dış 
sömürü üzerinde, Senatoda şeref verdikleri ta
rihten beri, ısrarla duran bir arkadaştır. Sa
yın sözcünün ortaya koyduğu misal ve derin
lik konmadan ileri sürülen hâdiseler ve ra
kamları Devletin resmî sunuşlarına paralel bir 
anlam getirmiyor. G-elir dağılımı Türkiye'de 
her yıl artan bir nislbete ulaşmaktadır. Bun
dan 20 sene evvel 220 lira olan g-elir dağılımı 
fert basma düşen hisse payı, bugün tahmin 
ederim, 2 800 liraya yükselmiştir. Türk Dev
letinin - muhtelif konuşmalarımızda arz ettiği
miz gibi - gittikçe ve gözle görünmez şekilde 
büyüyen mânası, ortadadır. Küçük mebdeler-
den başlamış Devletiz; iyi bir rutine girdik. 
Bu ring yürüyüşünde, bu tarihte, şu mertebe
deyiz; on yıl sonra başka, 20 yıl sonra bugün
kü Avrupa'nın en ileri memleketleri seviyesine 
gelebilecek, elverişli bir kerteyi muhakkak is
tihsal edeceğiz. 

Mütemadiyen büyük hedefleri misal olarak 
almak ve dünkü mebde noktamızın ne olduğu
nu öne sürmeden bugünkü rakamların düşük
lüğünü ısrarla haykırmak, kanaatimce ekono
mik yükseliş seviyeleri bahsinde, ölçü olarak 
ele alınmamalıdır. Nereden geldik, neredeyiz, 
nereye gidiyoruzun hesabına girmemiz, bütçe 
müzakerelerinde her konuda şart ve düstur ol
mak icabeder. Doğa kanunundan tekrar bah
settiler. Doğa kanunu, tabiat kanunu, hâki
miyetini hayvanlar üzerinde kuran kanunlar 
olarak caridir. Tabiat kanunlarının ötesinde, 
insanlar, hukuk düzeni yaratmışlardır. Hu
kuk, mütehavvil, tabiat kanunları mazKrat ve 
istikrarlıdır, evet! Fakat, cemiyetin mevzuu 
olan hukuk, bu tabiat kanunlarının da ötesin
de, hâdiseleri, toplumcu nisama bağlıyan, me
deni bir paralel ortaya koyar, insanların kur
duğu cemiyetler olarak, yadettiğinılz toplum
lar kanunları ile de, istikrarı ve medeniliği 
sağlarlar. Tabiattan misal alarak, su içenin, 
toprak kullananın ise, doğa kanunlarının, baş
ka yönleri de vardır. Doğanın emrettiği, fara
za seksüel bir arzunun gereğini ve ifasını da, 
kalkıp yine doğa kanunlarıdır diye, cemiyetin 
diğer şahısları üzerinde uygulama hali başgös-
terirse, doğa kanunlarının müdafii olan sayın 

15 . 5 . 1970 0 : 1 
Gündoğan ve partisinin ileri gelenleri, mesele
ye cevap veremez hale düşerler! Dünyada, 
hukukun esasları, faraza «Kanunların ruhu» 
ile Monteskiyö, Jan Jak Ruso'nun büyük ki
tapları, sosyal kontrato, içtimai mukavele ve 
saire... Bütün bunların özleri, kendilerinden 
evvel gelen bir Yunan ve bir iskenderiye mek
tebinin esaslarını, Rönesans dediğimiz çağın 
lûtfu halinde mevzu yapmışlar, büyük beyin
ler halinde bilhassa 18 ve 19 ncu Asırda, bü
tün dünyaya, hukuk nizamları ortaya koyan 
eserler hediye etmişlerdir. Bunların dışında 
yeni çağda yeni insanlar, devletlerin idaresin
de, yeni formüller bulamamaktadırlar. Marks 
dahi kendinden evvel gelen üçyüz kadar büyük 
tatbikatçının ve komüncünün bir hulâsası ol
mak üzere, 1843 t e manifestosu ile vücut bul
muş, 56 da Engels, fikri tarsin etmiş ve ondan 
sonraki 'birtakım coğrafyalarda, yaşıyan müte-
hayyirun, hayretler içinde, bunları takibeden 
zümreler ve gruplar olarak, ekonomik politi
kayı, diğer politikanın üstünde tutarak, komü-
nizmaya rağbet tanımış ve bâzı ülkelerde mu
vaffakiyete dahi ulaştırmıştır. Rus ihtilâli bir 
büyük felsefe anlayışının eseri ve başarısı; gü
zel ; fakat Rus ihtilâlinden sonra, bunca büyük 
gayretlere rağmen, münevver Avrupa insanlı
ğında Lenin'den,. Marks'dan, Engels'den daha 
üstün bir beyin mi zulhur etmedi de, hâlâ de
mokratik düzende, insanoğlu asırlardır ayak 
direr? 

Türkiye'de belli başlı iki doktrin yaşamak
tadır. Bunlardan birisi, doktrin değildir. Çün
kü demokrasi, doktrinel değildir, demokrasi 
sadece bir sistemdir! Yani belli başlı sistem ve 
doktrinin, birisinin diğerini mağlûp etmek uğ
runda, arz üzerinde gösterdiği çaba malûmu
muz bulunmasına rağmen, bugün dünyada, 
Moskova anlayışının bir dünya hegemonyası 
yaratma uğrundaki çabası karşısında, demok
ratik düzenin mihver noktasını teşkil eden 
Washington anlayışının ortaya koyduğu cer
beze, halen muharebe halindedir ve arz üzerin
deki insanların nısfı yarısında, diğeri öbür 
yarısında kamp hayatı yaşamaktadır. Biz has
belkader, ecdat yadigârı bu vatanda, dinimi- -
zin, örflerin, kanun anlayışımızın, halkımız-
daki tabiatın, yaratılışın gereği halinde, şu 
kampta merkez tutmuşuz, illa bu kamptan da
ha vaitkârdır diye, ispatı yapılmadan gerekle-
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rinin ispatı hâlâ dünya yüzünde münakaşa hali 
ortaya koyan bir meseleye, illâ ki, Türkiye'yi 
öbür kampa götürmeliyiz, sosyalist nizam kur
tarıcıdır, şarkısı söylemek, ilmî olmak şöyle 
dursun, halen arz 'üzerinde küçük plân kadro
ları ve insanları için demagoji teşkil eden kri
tik seviyededir, ciddiyetten uzaktır. Çok daha 
mühim organlar, mihraklar, meselenin müna
kaşasını yarim asırdır yapıyorlar. Ve netice, 
Moskova'nın felsefesinin kaybı istikametinde 
yürüyor! Fransa'da Thorez vaktiyle harb sonu 
elde ettiği adedin, dörtte birine düşmüştür. 
italya'da Nenni Grupu elde ettiği adedin üçte 
'birine düşmüştür. Hangi terakkiden bahsedi
yorsunuz? Eğer gençliğin, paranın zor kaza
nılan bir dünyada, gençliğin, çeşitli arzuların 
tahditler gördüğü "bir nizam âleminde, bulun
masından dolayı, tahsilin insan kafasını lüzum
suz yere dolduran birtakım meseleler ortaya 
koyduğunu bilmesinden dolayı, giyinmenin, 
gezmenin, her şeyin, merhum Şair Orhan Veli'-
nin dediği ıgilbi; «Sadece hava almanın bedava 
ve hürriyet taşıdığı» (bir nizamda, gençliğin 
birtakım atraksiyonlarını, çırpınışlarını, hü
cumlarını, sadece bir Moskova açısının zaru
reti olarak ele alıp mütalâaya bağlarsak, yan
lış ve nakıs yola gireriz! Gençliği tatmin et, 
yoklukla boğuş, demokratik düzende müşkül
leri yoket, ısağ felfese, tamamen ayakta kala
caktır; sol felsefe de iflâsa maJhkûm mânanın 
içine düşecektir! Bugün Amerika'da faşist bir 
diktatör vardır; fakat halk onu, komik mas
kot olarak selâmlar, o cinsten kabul eder. Mil
letlerin kendilerine mahsus bir esprisi vardır. 
Türkiye'de şu bilinmelidir ki, hattâ kanun zo
ruyla dahi (olsa, mülkiyete el atan bir nizam, 
karşısında ve ansızın, elinde baltası ile şehir
lere yüklenen 25 milyon köylü bulacaktır. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Birtakım hayalleri siyaset kürsülerine bü
yük mücadele mevzuu imiş gibi getirmek, abes 
teşkil ediyor. Ve ne büyük bir kadersizliktir ki, 
Türk Parlâmentoları, memleket henüz hâdisele
rin özünü tahlillere bağlamamıscasına kanun 
dışı yönlerde yürütülüyor. 

Geçen gün de arz ettim, Türkiye'de ziraat 
karasaban esaretinde bilûmum büyük ticaret, 
Devletin elindedir. Türkiye'de vergiler % 87 ye 
vâsıl olan anlamda seviyede. Hangi sosyalist 

düzene koşacağız? Sosyalizmin baş hedefi istih
sal ve tüketimde eşitliktir, istihsal için yürü-
miyen bir demokrasi düzeninde miyiz? Tüketim 
için adabtsiz bir nizamda mıyız? Parası olmıya-
nm, birinci sınıf lokanta vitrininde gördüğü 
ıstakoz veya turfanda domatese, ağzının sulan
ması tabiîdir. Moskova'da aynı şekil yok mu
dur? Moskova1da, herkesin turfanda domates 
veya ıstakoz yediğini kim iddia edebilir? Meş
hur ingiliz Sefiri Wilki'nin eserindeki öz nedir? 
Rejimler, halk idaresi ve yaşantısında, eşit sis
tem ve eşit düzen getirebilmekte midir? (balo
ya, beheri 2 000 fareden yapılmış, 8 bin dolar 
kıymetinde nadide kürkler giymiş parti lider
lerinin hanımları geldi ve fakat gece bol viski 
refakatinde eğlendik, konuştuk. Çıktığımızda, 
balonu a yapıldığı Moskova meydanlarından çu
vallara bürünmüş, binlerce gece işçisi, fabrika
ya gidiyordu; soğuk 40 derece idi) diyor. Han
gi rejim insan idealini tahakkuk ettirebilmiş
tir? Ben naçiz bir arkadaşınız olarak gelip ge
çici bir ferdim. Hepimiz öyleyiz. Bu kürsülerde 
meseleleri Dünyada mevcut ve yürütülen an
lamların dışında bir malî hülyaya bağlıyarak 
sunmak ve sanki o pek isabetli rejimmiş gibi, 
bunun aaılırcasına müdafaasını ortaya koymak, 
bugünün medeni insanlığı için, zor konudur. 
Kaldı ki; çok büyük sosyalist müelliflerin dahi 
20 - 30 yıllık büyük çalışmaları, üniversite kür
elerinde, takrirleri ve kitaplarına rağmen, bir 
gün meselenin özüne başka bir münasebetle vâ
sıl olup, cümle felsefesini yıkıp reddetmek hâ
diseleri de, çoğalmaya başlamıştır. Türkiye'yi 
demokratik düzende, kaderinde, bir müddet da
ha götüreceğiz. A. P. iktidarı, Devlete bugün 
hükümet olarak iş vermekte bulunan bir ekip
tir. A. P. iktidarı, millete ssçim beyannamesi 
ile seslen3n, içtimai bir kondisyon ve kontratm 
içine giren bir iktidardır. A. P., meselelerini. 
millete seslendiği çerçevenin dışarısına çıkarta-
maz ve çıkartmak istiyene de mâni olur, olacak
tır, olmaya mecburdur. Başka bir ekip, başka 
bir felsefi noktai nazarı veya doktriner konuyu 
Devlet idaresi yönünde halka sunmak suretiyle 
rağbet Hılur, gelirse, millete saygımız sonsuz
dur. O vakit, biz muhalefetimizde, girilen bu 
yönün yanlışlığı hakkmda, mücadele vermenin 
paraleline otururuz. Ama bugün için haksız bir 
mücadeleyi, hudutsuz bir mücadeleyi, cesim bir 
mücadeleyi göğüslemekle mükellefiz ve tarih 
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huzurunda buna borçluyuz! Bu husus, böylece 
bilinmelidir. 

Aracı ve tefeciden de bahsettiler. Aracı te
feci A. P., A. P. iktidarının yarattığı konu de
ğildir. Aracı tefeci, amele yevmiyesinin 20 kuruş 
olduğu 1930 çağllarından itibaren de vardır. 
Aracı tefeciyi, iktidarlar besliyemez. Aracı te
feci, iktidarların yürütmekte olduğu kanunların 
sızıntılarından fırsat bularak, menfaat şekilleri 
yaratır. Aracı tefeci ile mücadele mümkündür. 
Aracı tefeci var diye, sistemin değişikliğine 
gitmek sistemi küçülterek yeni sistemlere yö-
DcilmeJk, gülünçtür. 

Aldatılmakta olan halika seçmene gelince: 
«A. P. halkı aldatıyor.» Halkı, eğer seçim yolu 
ile iktidara gelmiş olmak, aldatmak demekse 
seçimyolu ile geftmiyerek, 20 küsur sene müd
detle polis kanunları, kırbaç, kamçı ile inleten, 
sız, sabık C. H. P. iktidarlarınız aldatmıştır. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) ve eğer al
çalma, seçim yolu ile gelmeye rağmen bir ba
şarısızlık fikrini ortaya koymak suretiyle ifade 
bulmak istiyorsa (başarısızlığın veya başarılılı-
ğm mizanını da, yine halk, her 4 senede bir ya
pılan seçimle, değerlendicektir. ikinci defa ik-
tidaar gelen A. P. nin, aldatmakta olduğunu, 
aldatılmış bir halka müteveccih bir iktidar ol
duğunu öne süren Gündoğan'a, basit bir şaka 
halinde şu mukabeleyi göstermek isterim. Hiç 
•olmazsa aldatmanın muvaffakiyetinde olan bize 
rağmen sen, ald atamamanın dahi, başarısızlığı 
içindesini Bundan daha tabiî bir netice öne sü
rülebilir mi?. 

Millet, aldanmakta olduğunun veya olmadı
ğının ölçüsünü, 4 senede bir veresktir. Bu gö
rev, milete ait bir sonuç ve düşüncedir. Büyük 
Milletin, masum milletin, 10 milyona yakın 
seçmen kadrosu ile koyduğu iradede aldandı
ğını söyîiyen Sayın Fikret beyden, daha kalaba
lık ve daha az akılı olduğu da ayrıca iddia edi
lemez. 

Bozuk düzenin meseleleri üzerinde durmıya-
cağım. Sistemlere göre diğer düzenler iyi, ken
di düşenleri, bozuk olamaz. Her düzen, daha 
iyiye gitmenin çabasındadır. Fakat karşı sis
tem, onun kötülenmesine yol alır. Her gelen 
iktidarın bir evvelkini lanetlemesi gibi. Biz bir 
o üzen içindeyiz! Bunun muhasenatmı gözü
müzle, aklımızla görüp anlıyacağız. Sosyalist 
nizamın, Türkiye için iyi bir düzen olduğu ya da 
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olmadığının bugünkü gerekleri, Anayasada 
aranmak icabeder. Anayasada böyle bir endişe 
yoktur. Anayasanın sosyal nitelikteki devleti 
tarif edişi hali ile sosyalist nizamın alenen or
taya konulduğu iddiası, hukukî bir mâna orta
ya koymamaktadır. Türk nesilleri, yarın, sosya
list düzenin Türkiye'ye fayda getireceğini 
tımarlarsa, o tarihteki seçmen kadroları olarak, 
o tarihdeki seçimlerde, konuyu, tecelliye bağ
larlar. Bugün için Türkiye'de halk, bu düşün
cededir; ekseriyet bu düşünce içindedir. En gü
zel misali son iki seçim ortaya koymuştur, işçi 
Partisi nisbeten sola mütemayil bir politikanın 
partisi olmasına rağmen, koca Türkiye'de, 370 
İm civarında oy almıştır. Bu sefer daha da düş
müş bir aded halinde netice istihsal edebilmiş
tir. Bu, Türkiye'de, sosyalist nizamın hâlâ bir 
büyük kadro arzusu, iştiyakı olarak değil, kü
çük bir kadronun, azınlığın, ihtiyaç belirtmesi, 
sevgi göstermesi, mücadelesi olarak, yorumlan-
malıdır. 

Sayın Gündoğan, mister Heget'in; «borç al
maktan bıkmadınız, biz size borç vermekten 
bıktık» dediğini nakletti. Türkiye Senatosunda 
bu kürsüde, Türk Devletinin ekonomik yönden 
mütalâa ediliş tarzına dair çok vahim bir be
yan teşkil eden bu beyanı; «mister Heget 75 sa
yılı raporunda söyledi» dediler. Tarih huzurun
da, zabıtlar huzurunda cümlenizin huzurunda 
şu konuyu ortaya koyuyorum: Bu raporu Fik
ret Gündoğan: «ingiîizcesi budur» diye bir de 
tomar gösterdiler; bugün başkanlığa vermelidir. 
Başkanlıktan da rica ediyorum; bu rapor ter
cüme edilmelidir. Eğer konsorsiyumun sözcüsü 
olan, kuvvetli sahibi bulunan mister Heget böy
le bir lâf söylemişse; konsorsiyuma girmek ve
ya girmemek mevzuu değil, fakat girmenin ileri 
kademelerinde yaşıyan Türkiye'yi, evvelâ bu 
adamla anlaşıp bu manasız şekilden kurtarnDak, 
sözünün izaha götürülmesini istemek, Devlet 
olarak vazifemiz olmalıdır! Hükümetimden rica 
ediyorum. Fakat daha önce; «borç almaktan 
bıkmadınız, biz size bor? vermekten bıktık» 
diyen bu adam bunu nasıl söylemiş; C. H. P. 
sözcüsü, bunun ispatına girmeye, mecburdur! 
Bunun, vesikayı, bugün kürsüye vermelerini 
rica ediyorum. Vermedikleri takdirde, beyanla
rı, politik bir şişirme ve yalandan ibaret ha
cım içinde kalır ve kalacaktır. Vermedikleri 
takdirde, böylece tescil göreceği de tabiîdir!... 
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«İktidara geldiğimiz zaman toprak refor
munu yapacağız» diyorlar. Yapamayacaksınız! 
Çünkü siz, Sayın Alican'm Mecliste söylediği 
şekilde toprak reformu ile ilgili tasarı bütün 
yönleri ile ihzar olunduğu halde, İnönü'ye, o 
tarihin Başbakanına, Alican'ın getirip: «Buyu
run paşam, toprak reformunu getirdik. Sevk 
edelim» dediğinde; «ben bir tetkik edeyim» de
yip, çekmecesine koyup, onbir ay hapsettiği ve 
zaten onbirinoi ayın son gününde de iktidardan 
çekildiği, Alican tarafından Meclis zabıtlarına 
geçirilmiş, tarihi beyandır! Siz, bitmiş bir tasa
rıyı onbir ay Başbakanlık makamına gelmiş 
olması niteliğine rağmen iktidarınızda getire-
mediniz! iltisakları vardır. Toprak Kanunu, 
hükmü karakuşi kanunlarla yürütülecek, ka
nunlar arasında değildir! Karşısında bir bedel 
meselesi vardır! Hangi devlet? Hangi Hükü
met? Hangi bedelle bunu karşılıyacak? Ortada 
bir Anayasa hükmü vardır! Meri fiyatlara, ya
ni o tarihin fiyatlarına uygun mânada istim
lâk zarureti, Anayasa emridir!. Ya Anayasa
nın bu maddesini değiştirirsiniz; «çok toprak
lının elinden toprağını alıyoruz» dersiniz, ya
hut da yapamazsınız! Biz Anayasayı, çok top
raklının elinden alıp topraksıza vereceğiz diye 
değiştirme gücünde ve anlayışında değiliz! 
Kendilerinin felsefelerinde değiliz. Eğer, ikti
dara geldiğinizde buna muktedir olursanız, öz
de belki, adaletli bir iş yapacaksınız; fakat 
teknikte, bunun zorluğu ortadadır, biz isteği 
gayrimümkün görmekteyiz! 

Ortak Pazar konusunu, kapitülâsyona, en-
direk bir giriş hali olarak mütalâa ediyorlar. Bu 
benzetme de tamamen yanlıştır! Ortak Pazar, 
üye devletlerin yekdiğeri ile stok mübadelele
rine, ehven fiyatlarla, mâkul şartlarla ve daima 
açık pazar tutumları, bulundurmaları anlayı
şı, birgûnâ işin esasıdır. Müşterek bir ekono
mik kalkınma problemi halinde, Ortak Pazar
da, bir ekonomi plânı mündemiçtir. Bunu yerli 
sanayi ve istihsalatı baltalamadan yapmalı ve 
yürütmek de prensiptir. C. H. P. olarak oraya 
giden sayın arkadaşlarımızın, Ortak Pazar de
legesi olan arkadaşlarımızın, Türkiye'ye avdet
lerinde getirecekleri raporları okumak, çok 
faydalı olur. Bâzı problemler; evet ramazan 
topu da ses verir ama öldürücü değeri yoktur. 
Bâzı meseleler, ramazan topu misali, tarrakeye, 
gürültüye hedef yapılıyor. Ortak Pazar konu-

I su, Türkiye'yi, ekonomide, büyük faydalara 
garkedecektir. GAT diye bir teşkilât vardır. 
Gümrüklerde bâzı muafiyetlerle ilgili uygula
malar sistemidir. Lütfen hatırhyalım. Türkiye, 
bâzı devletlerden ithâl etmekte bulunduğumuz 
mallardan aldığı gümrük değerleri, eskiden 
220 milyon lira civarında iken GAT'a girdik
ten sonra değer, 1,5 milyara yaklaşmıştır. Bu
nu C. H. P. li arkadaşlarımızın da bilmesi lâ
zımdır. Demek ki; enternasyonal halkalarda, 
bâzı devletler daha büyük faydayı hedef almış
lar ve bu halka yaratma işine yeniden yönel
mişlerdir. Ortak Pazar, Türkiye'yi, ekonomik 
yönden mesut edecektir. Bunun tahlillerini ge
reklerini, daha ilerki bir geniş konuda arz ve 
izah etmek mümkündür. 

«iktidardan gitmek iktidarda kalmaktan da
ha çok şeref kazandırır» dediler. Kompozisyon 
sanatında, cümle kurmak hünerdir. Fakat bir 
hüner yapayım diye, cümle kuramamak hali de 
facia teşkil eder... iktidardan gitmek, iktidarda 
kalmaktan daha çok şeref kazandırır. Evet, bu 
sözün altında Sayın Gündoğan, sadece avukat 
mantığı ile bir vuruşa, girmek istemişlerdir. An
cak, filozofik düşünce ve edebiyattan da yok
sun manada olduğunu ortaya koymaktadırlar. 
Eğer iktidarda bulunmak şeref yönünden, nakıs 
hal ise, iktidara gelememek, daha beter açık 
haldir. Beyanları, bir siyasi vuruş olarak, bu 
kürsülerde reva görülüp söylenecek cinsten lâf 
değildir! C. H. P. gibi bir partinin sözcüsüne 
yakışacak lâf biç değildir! C. H. P. nin sözcü
lüğünü yapmakta olan Fikret Gündoğan gibi, 
nisbeten yetişmiş bir arkadaşımızın ortaya ko
yabileceği bir söz, bir lâf, bir vuruş böyle ka
ba cinsten olmamak lâzımdır. Olamaz ayıptır. 
Bir Hükümeti şeref veya şerefsizlikle lanetle
yip buradan bırakıp gitmek de, hüner değildir! 
Bir hükümetin şeref veya şerefsizliği, iktidarın
da ortaya koyduğu haysiyetli amelle tezahür 
eder. Bizim ne olduğumuzu ne olmadığımızı ise 
tarih durmadan yazıyor. Tıpkı onları da zaman
larında yazdığı gibi. Bunun neticesini beklemi-
yeceğiz, ama gidişatımızda da, şerefsizlik ala
nında, şerefsiz problemler ortaya koymaktan, 
çekineceğiz! Daha çok şerefliliğe daima yönele
ceğiz!. 

BAŞKAN — Sayın Termen, daha 40 daki-
I kanız var. 
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A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De- | 

vamla) — Beş dakikada bitirmek kararmda-
yım. 

BAŞKAN — 5 dakikada bitirmek üzere bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De
vamla) — İktidara gelemiyenin iktidara gele
ne, gelme veya gitme istikametinde kumanda 
etmesindeki komikliği de ayrıca ve hicranla be
lirtmek lâzımdır.! 

Millet, şerefli gidişatın takibi ve teşhisinde, 
inanılmalıdır ki, hiçbir tarihte anlaşma içine 
girmemiştir. O hep şerefliyi kollamış şerefliyi 
desteklemiştir! 

Sayın Melen arkadaşımız rüşvet, irtikap, il
timas ve suiistimallerden bahis açtılar. Evet 
doğrudur, bütün dünyada, devlet hayatında, 
rüşvet, irtikap iltimas ve suiistimaller vardır ve 
aslolan, bu var olan şeni unsurların, kötü gi
dişat nirengilerinin, o ülkede toptan yok edile
bilmesi hadisesidir. Bunu kanunlar ortaya kor, 
bunu kanun koyucuları takibeder ve bunu, ka
nun yapıcılar murakabe eyler! Sayın Melen, 
eski bir parlömanterdir. Rüşvet irtikap, iltimas 
ve suiistimallerden, ben çocukluğundan beri 
kulağı tıkanmış adamım. 54 senedir ben, Türk 
Devletinde, bu 4 kelimeyi, ana - baba, ekmek 
kelimesinden, hemen sonra duydum. Rüşvet, 
irtikap, iltimas ve suiistimaller, inönü ve Ata
türk çağında da vardı, yalnız fısıltı halinde ya
şardı. Şimdi mesele ucuzladı, kürsü kabadayı
lıklarına kadar getirildi. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Bunu önlemek, devletler için 
asıldır! Sayın Melen arkadaşımız eğer Sayın 
Demirel'in biraderlerinin şu 19 milyonluk kre
di meselesi, ki, mahkemeye intikal etmiş 
bir konudur, müdafaası zaten şu anda 
kimseye düşmez, Türk hâkimi, bunun gere
ğini, Türk Milletine olumlu veya olumsuz alan
larda aydınlatacaktır. Parlâmentonun bunun 
üzerine tekrar eğilme hakkı ise zaten vardır. 
O işi bırakarak diyorum ki, rüşvet, iltimas, irti
kap ve suiistimal meselelerinde hepimiz, hâdise
leri takibe getirmeye mecbur kişileriz. Bu mü
kellefiyet içinde, ithamı sadece şarkı söyler gi
bi bağlamak, fayda getirmez! 

«A.'P. Çoğunluğu. Süleyman Damirel'i bir 
isnattan kurtarmıştır» dediler. Sayın Melen ar
kadaşımız maliyecidir, tabiî işin avaMbini, ge

niş hukukî tahlillere tabi tutmadıklarını anlı
yorum. Süleyman Beyi kimse kurtannamıştır! 
Süleyman Bey, bir Anayasa hükmü gereğinde, 
meselesinin adliye yanında bir de parlâmento
da görüşülmesi ve tahkike tabi tutulması işle
minde, Türk Mahkemesi yönü açık kalmış, Mec
lisin bu istikametteki tahkikatı, mahkemelerin 
ortaya koyacağı sonuca değin, tehire uğratılmış
tır! Bu uğratılış, A. P. iktidarının karan ve 
iradesiyle vücut bulmamış, Anayasanın işareti 
gereğince oy kullanan A. P. lilerin işaretiyle, 
bu şekilde tahassul ve tecelli etmiştir. Hâdisele
ri millete ilâk ederek ve formunda değişiklik
ler yaparak sunmak, doğru hareket değildir, 
yakışıksız takdimdir!. 

Süleyman Beyin kardeşinin bu kredi mese
lesi, heran taptazedir; fakat siyasi netice mah
kemelerin karan sonuna kadar, beklenecektir. 
Bu karardan sonra, yine kurcalanacaktır ve 
ondan sonra, Parlâmento, zaten 132 nci mad
denin gereğinde bir bağın içinde kalmadığı ci
hetle, Parlâmento takibine her an almak, ve
yahut almamak hakkı içinde, bulunacaktır.! Bu 
itibarla, kanunların usule bağladığı, hükme 
bağladığı meseleleri, siyasi vuruş olarak inti-
habetmek doğru bir tutum değildir ve değerli 
Ferid Melen arkadaşımıza, bu nevi polemiği, 
politikayı, yakıştıramadığımı bilhassa arz et
mek istiyorum. 

Millî Birlik Komitesi Sayın Başkanı Orge
neral Fahri özdilek arkadaşımızın beyanlarına 
gelince; Hükümet yurt sathında, otoritesini kay
betmiştir hükmünü ortaya koydular. Hükümet, 
otoritesini Parlâmento kürsülerinde haksız ve 
kanım anlayışından uzak olarak yıpratan anla
yışın, kalkıp sonradan otoriteüzlikten bahis ağ
ması sebebiyle otoriteden mahram bırakılamaz! 

BAŞKAN — Sayın Termen, sapta yanlış ge
çen bir hususu tashih edeyim. Millî Birlik Ko
mitesi Başkam dediniz, Grııpu Başkanı. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De
vamla) — Çok teşekkür ederim. Evet, komite 
değil, gruptur. Aslında grup da değildir ama, 
gTiıptur diyoruz. Anayasa sarih çünkü, arkadaş
larımızın topluluğu özeldir!.. 

BAŞKAN — Neyse o mevzua girmiyelim ri
ca ederim. 

A, P. GRUPU ÂBIMA ZİYA TEEMEN (De
vamla) — Ayrı bir mesele! Ben de sizi tashihen 
arz etrrıak istedim efendim. Simdi. Hükümet oto-
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ritesini yok kabul ederek kürsüde beyanda bulu
nan tecrübeli arkadaşımızın bu beyan"nı, acı bul
dum. Hükümet kanunlarla müesses nizamın ko
ruyucusu olmak vasfında ve her an vatandaşı 
tarafından kanunlar paralelinde himayeye muh
taç, mânalar içindedir. Biz Parlâmento olarak bu 
kürsülerde Hükümeti mehip, müstakil ve rejim 
bahislerinde gene! gidişatta, çeşitli emniyet yön
lerinde, kudretli kabul edeceğiz ki, Hükümetler 
kudretli bir iklimin içinde yaşıyabilsinler. 

Daima bu kürsülerde var olacak olan ve gü
zel fikirler ısdar edeaek olan Sayın Millî Birlik 
Grupu Başkanının, bugünkü konuşmalarında 
(A. P. Hükümetinin, otoritesini kaybetmiş Hü
kümet) olarak tanıtılmasında ne fayda getirdik
leri sualini sorduğumuzda, cevap vermek şöyle 
dursun, mazarrat arayacakları aşikârdır! 

Hükümet otoritesi üzerinde, yakışıksız söz 

söylenmemesi gereğini arz ediyorum. Hüküme
tin her tarihte ve her halükârda, kanunların ko
ruyucusu olarak, kanunların uygulayıcısı ola
rak, mesuliyet içindeki ekibi olarak, Türkiye'
de otoritesinin tenazurunda yaşamakta bulun
duğuna inanmamızı rica ediyorum. Eğer Hü
kümet, bâzı meselelerden yara almış mânalara, 
esprilere girmiş ise, bunu istismar edip, Afrika 
karıncaları misali, yaralı aslana tamamen çulla
nıp etini yemek suretiyle onu yok etmenin uy
gun bir siyaset olmadığını, Sayın Generale ve 
emin fikrinde olan bâzı arkadaşlarımıza, arz edi
yor ve huzurunuzdan, saygı ile ayrılıyorum. (A, 
P. sıralarından alkışlar.) 

:AN 14,15 te tekrar toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 1S,08 

İKİNCİ OTUEUM 

Açılma saati : 14,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLE! : Sami Turan (Xay :ri), Ömer Ücuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 73 ncü Birleşimin ikinci oturamunıı ağıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Krr-
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286); Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (H. Sa
yısı : 1387) (Devamı) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
BÜTÇE 'KARMA KOMİSYONU ADIMA 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Sayın Başkan, bir hususun zabıtlara 
geçmesi için, komisyon adına bir dakikalık söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adma. Peki efendim. 
Sayın Kemal Yılmaz sonunda mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADIHA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sizinki bir tescilden ibaretse, 
buyurun sise söz vereyim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Bütçe Karma 
Komisyonu, adına, buyurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Saym Başkan, muhterem senatörler; 
Muhterem C. H. Ps Sözcüsü Fikret Gündoğan 
Beyefendi, Karma Komisyonun çalışmalarına 
esas olan bir hususta, komisyon olarak inandı
ğımın, bir keyfiyetin aksine olarak beyanda bu
lunmuştur. 
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Malûmları olduğu veçhile, bütçe varidatı, 
millî gelir tahminleri ve kalkınma hızı Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve Maliye Bakanlığı uzmanları tarafından mu
ayyen matotlara göre yapılan çalışmalar neti
cesinde elde edilen rakamlara istinadeder. 

Bu rakamlar her hangi bir arzu veya isteğe 
gere değil, muayyen metotlara göre çalışma ne
ticesi tesbit edilen tahminlerden ibarettir. Eğer 
bu metotlara dair bir itiraz vâki olsa idi, ben 
huzurunuza çıkmamış olacaktım. Binaenaleyh 
bu metotlara değil de, rakamlara aidolduğu için, 
komisyonumuz gerek raportörleri vasıtası ile 
gerekse komisyonumuzun çalışmalarında., bu ra
kamların tetkik edilen metotlarla müspet oldu
ğuna inandığı içindir ki, huzurunuza getirmiş 
olduğu raporda da bu fikrini açıklamış bulun
maktadır. 

Bu bakımdan yanlış olarak ifade edilen, bu 
hu>usun zabıtlara geçmesi için huzurunuzu iş
gal ettim. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tenkid ve temennilere Hükü
met adına cevap vermek üzere Devlet Bakanı 
Sayın Pefet Sezgin. 

DEVLET BAKANI P.EFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın. Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; 1970 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısı buhurunuzda bir sü
reden beri ikinci defa görüşülmüş bulunmakta
dır. Bütçenin tümü üzerinde sayın grup sözcü
leri ve yer yer, zaman zaman muhterem senatör
ler kişisel görüşlerini açıkladılar. Hükümet 
olarak; bütçenin tümü bakımından ve bakanlık
lar bütçesi itibarı ile ds, karsı görüşlerimizi arz 
ve ifade imkânını bulduk. 

Bugün bütçenin görüşülmesinin bitirilmesi 
vesilesi ile bütçenin tümü üzerinde yine siyasi 
parti grup sözcüleri mütalâalarını bir kere daha 
ifade buyurdular. Gerçekten A. P. Grup Sözcü
sü Sayın Termen, sayın diğer grup sözcülerine, 
hemen ifade buyurdukları bütün konularda ik
tiza ede'1 cevaplan vermiş bulunuyorlar. 

Huzurunuzda takdim, edilen, mensup bulun
duğumuz siyasi iktidarın mensup bulunduğu, 
siyasi grupun sayın sözcüsü, kemâli ile cevap
larını arz etmiş olmasına rağmen, hemen hemen 
ona ilâve edecek bir nokta bulunmadığı halde, 
yine bâzı sebeplerle Hükümet olarak mütalâa
larımızı kısa da olsa bir kere daha dile getir
mekten kendimizi alamadık ve bunda bir bakım

dan mecburiyet, bir bakımdan da fayda hisset
miş bulunuyoruz. 

Bütçenin tümü üzerinde, evvelâ C. H. P. nin 
Sayın Sözcüsü Fikret Gündoğan Bey konuştu
lar. Dikkat ile kendilerini dinledim. Sayın 
Gündoğan Türkiye'de bir kara tablo, yıkılan bir 
memleket, Anayasaya, hukuka tamamen sırt 
çevirmiş bir siyasi iktidar ve her şeyi bugün si
yasi iktidarda bulunan parti tarafından perişan 
edilmiş bir memleketi takdim ettiler. 

Esasen Sayın Gündoğan, öteben beri mut
tasıl, aynı şekilde tenkidleri huzurunuzda yap
mayı. sanatı mutade haline getirmiş bulunan bir 
arkadaşımızdır. Ben düşünüyorum; A. P. ikti
dara geldiği tarihte ne devir aldı, nasıl devraldı? 
Acaba tenkidlerini ileri süren sayın sözcüler bu 
noktayı hatırlarına getiriyorlar mı, getirmiyor
lar mı? Türkiye'de hepimizin gerçekleşmesini 
yürekten istediğimiz, sosyal adalet düzenini 
P. A. 1965 te iktidara gelmekle ortadan mı kal
dırdı. karıştırdı mı? Türkiye'de bugün mevcut 
bulunan meseleleri, şikâyetçi olduğumuz mesele
leri. A. P. ihya ve icat mı etti? 

Gerçek böyle değil. A. P. siyasi iktidarı, 
1965 te bugün mevcut bulunan meselelerden da
ha çok ağırlık, daha çok genişlikte birtakım me
seleleri devralmak sureti ile iktidara geldi ve 
bunu bilerek, bile, bile Türk milletinin iktida
rına da talip oldu. Bu zahmetli, meşakkatli işe 
memleketi daha ileriye götürme güc ve imkânı
nı gördüğü cihetle talip oldu. 

Sayın Gündoğan, kendi siyasi inanışlarının 
bir sıralamasını yapmak suretiyle bu inanışların 
istikâmetinde A. P. siyasi iktidarının meselelere 
çözüm, yolu getirmediğinden teker, teker şikâ
yetçi olmakta ve A. P. iktidarını bu itibarla 
suçlamaktadır. 

Bu siyasi davranış tarzını anlamaya ve pay
laşmaya imkân yoktur. Adalet Partisi siyasi 
iktidarı seçimle iş başına gelecek ama, ikti
darda millete vait ve taahJhüddettiği, seçim be
yannamesine koyduğu, Hükümet programına 
koyduğu meselelerini Cumhuriyet Halk Parti
sinin sloganları ile halledecek. Bunu yapmadığı 
takdirde de de Cumhuriyet Halk Partisi sayın 
sözcüsü tarafından muaheze edilecek. Bu anla
yışı kabul etmeye, bu anlayışı paylaşmaya im
kân yoktur. Böyle bir şey bahis konusu olursa, 
o zaman Adalet Partisinin Cumhuriyet Halk 
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Partisinden farklı olması bahis konusu olamaz. 
Farkımız işte buradadır. 

12 Ekim 1969 seçimlerinden bu yana ne ol
du Türkiye'de? Bu yedi sekiz aylık devre içer
sinde, dört senelik bir siyasi iktidarın seçimle 
muhasebesi yapıldıktan ve yeniden millet ira
desi tecelli etikten sonra, sekiş ay içersinde 
Adalet Partisi bu memleketi nasıl bir hale ge
tirdi? Bu söylenenler doğru mudur, değil mi
dir? İşte bu tahlili yapmak ve söylenenler 
hangi maksat ile ortaya konmuştur diye bir 
tahlile tâbi tutmak icabeder. Düşünülüyor ve 
arzu ediliyor idi ki, 12 Ekim 1969 seçimle
rinde Adalet Partisi iktidara gelemiyecek ve 
mağlûp olunan her seçime rağmen, 1969 se
çim öncesinde de âdeta velvelei - nâs ile Cum-
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara geleceği 
ilân ediliyordu; edildi de. Millet iradesi böyle 
tecelli etmedi. O zaman yapılacak şey, mille
tin iradesine ramolmak idi. Bunun yerine her 
vesileden istifade etmek suretiyle, haklı veya 
haksız Adalet Partisi siyasi iktidarının tahrip 
ve seçimlerden önce başına her hangi bir kaza 
getirmek suretiyle siyasi iktidara sahibolma 
gibi bir hareket noktasından politikaya tak
tik ve zemin hazırlandı. Hükümet seçim be
yannamesi ile programı ile gelmiş, güven oyu 
almış, onun akabinde bütçeyi Meclise getir
miş, henüz programını tatbike imkân bulama
mış, bildiğiniz veçhile bütçe Millet Meclisinde 
maddelerine geçileceği sırada muhalefetle bir
leşen bir kısım Adalet Partililerin reyleri ile 
reddedilmiş ve yeni bir bütçe getirilmiş huzu
runuza, Hükümet kurulduktan sonra. İşte, bu 
devre içersinde Adalet Partisi, iddiaya göre, 
memleketi içinden çıkarmaz bir hale getirmiş, 
sömürü düzenini kurmuş, aracıyı, tefeciyi ica-
detmiş, toprak dağıtımını yapmamış ve mem
leketi sekiz ay içersinde âdeta perişan ve geri 
bir halde bırakmış. Eğer böyle değil de, bunu 
1965 devresine teşmil etmek istiyorsanız, onun 
da cevabını vermek mümkün. O zaman, 1923 ü 
bir tarafa bırakalım, ama biz, 1938 den sonraki 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları devrinin 
muhasebesini yapmaya gideriz; hele hele 1961 
devresi sonrasının muhasebesini rahatlıkla ya
parız. 

ıSayın Gündoğan, çok dikkate değer ve ka
naatimize göre nevi şahsına münhasır , - suije-
neris - olan konuşmasında, huzurunuzda tek-
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rarından dahi ezâ duyduğum ve Başbakanlık 
bütçesi üzerinde yapılan görüşmede ifade etti
ğim üzere bir vesile ile bütçenin tümü hakkın
daki görüşmeyi de nevama bir Demirel görüş
mesi haline getirmekte cidden mahir olduğu
nu, kendisine has üslûbu ile ortaya koyma 
imkânını buldu. 

Sayın Gündoğan diyor ki, (Bütçenin Millet 
Meclisinde reddi Türk siyasi hayatına de
ğerli tecrübeler kazandırmıştır, üstte çevrilen 
en usta manevralara rağmen, bütçenin red 
olayı kendisini bu istikamette hissettirmiş ve 
milletin siyasi tercih kullanmada çok önemli 
bir yola sahibolmasını da mümkün kılmıştır. 
Bu ret, iktidarın başının durumu hakkında 
paha biçilmez bir değer kazandırmıştır. Eşsiz 
bir siyasi deha olduğunu «ben varım» demekle, 
«Başka çaresi var mı?», «Sandıktan çıktık.» 
demekle, rakam söylemeye dayanılmaz bir tut
ku içersinde olduğunu da ortaya koymuş ve 
«Memlekete bir memleket kattık.» iddiasına 
rağmen, arsalara arsa katmış ve bu tecrübe 
onun ne birinci, ne ikinci, ne üçüncü adam ol
madığı yolunda bir inancı memleketimize ka
zandırmıştır.) 

Tabiî sayın sözcünün izafi olan takdir ölçü
lerine bizim bir diyeceğimiz bahis konusu ola
maz. Ancak, bir bütçe müzakeresinde bütçe
nin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, Hü
kümetin başını, bir siyasi partinin genel baş
kanını bu kadar yersiz, bu kadar haksız, bu ka
dar icapsız bir şekilde dile getirmiş olmasını kı
nadığımızı, bunun itibarlı bir yol olmadığını 
ve bu şekil davranışlarda bulunanlara da iti
bar kazandırmadığını belirtmek isterim. 

«Sandıktan çıktık» demek günah mı? Ben 
soruyorum bunu, tenkit eden arkadaşıma. Ken
dileri milletin reyi ile acaba buraya gelmedi
ler mi? Başka bir yolla mı burada bulunuyor
lar? Bir taraftan, konuşmanın sonunda, demok
ratik yoîdan başka bir yolu, bir yeni görüş ile 
benimsemediğinizi beyan edeceksiniz, öbür ta
raftan millî iradenin tecellisinin bir ifadesi olan 
sandıktan çikma sözünü sarf edene karşı bir 
trakit vesilesi olarak kullanacaksınız. Bunu kul
lanabilmek için, sahibi gibi, konuşmalarda te-
sad içersinde ve fikrî teşevvüş içinde bulun
mak icabsder. 

Sayın Gündoğan, uzun konuşmasında yalnız 
şahısları, bir şahsı, iktidarın başını ve onlarla 
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beraber hükümeti haksız ve insafsız bir eleştir
meye tabi tutmamış, bunun yanında rakamları 
da bir yanlış değerlendirmeye ve insafsız bir 
hükme tabi kılmış; aynı zamanda bu kürsüde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini âdeta kon
sorsiyum karşısında hacib, perişan ve başı eğik 
bir durumda bırakan bir tasarrufta bulunduğu 
iddiası ile hükümeti suçlamıştır, izin verirseniz 
Sayın Gündoğan'm bu istikametteki beyanla
rını da, hazır kendisi de şu anda teşrif etmiş 
ken, bir eleştirmeye tabi tutalım. 

Sayın Gündoğun diyor ki, «Sayın Başbakan'-
m beyanları ile resmî belgeler arasında ifade 
edilen tezadlar vardır. Ezcümle; 1970 Progra
mının 97 nci sayfası buna delildir» diyor. 

Sayın Başbakan'm Yüce Senato huzurunda 
6 Şubat 1970 tarihinde vâki beyanları 1970 prog
ram maddeleri arasında her hangi bir tezat ba
his mevzuu değildir. 1970 programının 97 nci 
sayfasında 1970 programında öngörülen geliş
menin sağlanması konusunda getirilen tedbir
lerin özeti verilmekte. Şayet, sayın sözcü prog
ram kitabını tam olarak okuma imkânını bu-
labilselerdi, her halde bu beyanlarını yapmak
tan tevakki ederlerdi. Okuyamama talihsizliği, 
Sayın Gündoğan'ı bu beyanı yapmaya sevk et
miş bulunmaktadır. Programda kendilerinin 
zikrettiği konulardaki görüşler de tamamen 
yanlıştır. Meselâ sayın sözcü, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yedek parça ve saire ihtiyacı
nın tek elden sağianaacağını Sayın Başbakan'm 
ifade ettiğini söyledi ve dedi ki, bir taraftan; 
«Dış ticaretin devletleştirilmesinin doğru olma
dığını Sayın Başbakan söylüyor, öbür taraftan 
da programın bu sayfasında da böyle bir hüküm 
var. kendisinin de imzası var bunda. Bunu na
sıl izah edeceğiz?» 

Aslında Sayın Gündoğan'm bahis konusu et
tiği iktisadi Devlet Teşekküllerini yedek parça 
ve saire ihtiyacı ile ilgili program maddesi şöy
ledir; getirilen teklifin, son cümlesinde aynen : 

«... Gerekli araştırma yapılacaktır.» Burada 
Sayın Gündoğan Bektaşi'nin «Lâtakre bûssa-
lâte» işaretine avdet ediyor. Başka tarafını 
okuyor, son tarafım okumak işine ve politikası
na uygun gelmediği için, onu daha seviyor. 

Bir mevzuu tam olarak ele alıp, etütleri ona 
göre yapmak, meselelerin halli yolunda büyük 
fayda gördüğümüz cihetle, bunun aksine dav
ranışların hiç kimseye bir fayda getirmiyeceği 

hakikatini, sayın konuşmacı ve tenkitçinin bil
mesinde fayda olduğunu mütalâa ediyorum. 

Sayın Gündoğan, Devlet Plânlama Teşki
lâtı hakkında çok ağır ithamları ihtiva eden, 
rüşvet iddialarına kadar varan beyanlarda bu
lundular. Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili 
görevlerle ilişkili olarak, Devlet Plânlama Teş
kilâtına isnadedilen bu vahîm beyanları huzu
runuzda reddederken, Yüce Senatonun huzu
runda bu istikamette Sayın Gündoğan'm veya 
bir başka muhterem senatörün, irae edeceği 
delilleri, hükümet olarak, tetkike ve varsa mü
sebbiplerini kanuni merciine tevdi etmeye ama
de olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Devlet 
Plânlama Teşkilâtını ve ilgililerini her nevi 
rüşvet ve kötü niyet iddialarından tenzih edi
yorum. 

Pakistan'a vagon satışından misal olarak 
ba'hsettiler. Şimdiye kadar vagon satışı ile il
gili olarak bize iddia istikametinde bir ihbar, 
bir şikâyet intikal etmemiştir. Kaldı ki, Pakis
tan'a vagon satışı ile Devlet Plânlama Teşkilâ
tını ilgilendiren bir husus mevcut değildir. 

DPT Müsteşarının, Marmara Otelindeki mas
raflarının Devlete ödettirildiği iddiası da zan
nediyorum sayın senatöre yanlış olarak verilmiş 
bir bilginin mahsulüdür. Devlet Plânlama Teş 
kilâtı Müsteşarı yüksek dereceli bir Devlet me 
murudur. Bütçe ile kendisine bir ahırlama öde 
neği verilmektedir. İşte bu ağırlama ödeneği 
faaliyetleri, vazifesi cümlesinden olarak, heı 
memlekette ve her zaman olduğu gibi, yapılan 
misafir ağırlamalarında resmen sarf edilen 
masraftır. Eğer bunu kaydediyorsa bu kanuni
dir. Bunun dışarısında bir hususu beyan ediyor
larsa bu da varit değildir. 

Sayın Gündoğan, 65 milyon liranın DPT ta
rafından ulufe şeklinde dağıtıldığını ifade etti
ler. 

Sayın senatörler, Yüce Meclislerden geçmiş 
bulunan 2 nci 5 Yıllık Plânın 620 nci sayfasın
da yazılı olduğu üzere, kalkınma fonundan şöy
lece bahsedilmektedir : «Ekonomik gelişme ile 
ilgili araştırma, geliştirme faaliyetlerinin etken 
bir şekilde düzenlenmesi, en yeni teknolojik ge
lişmelerin izlenebilmesi için DPT bütçesi yatı
rım harcamaları bölümünde bir kalkınma fonu 
tesis edilecektir.» 2 nci 5 Yıllık Plân döneminde 
de bu fon 400 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. DPT nin plân ve program çalışmalarını 
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sağlam esaslara bağlaması için büyük ölçüde 
araştırma yapması ve yaptırması bilinen bir 
gerçektir. Bu gerçek 91 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinde de tanınmış ve şöylece zikredilmiş
tir : «Plânlama Teşkilâtı plân isleri ile ilgili ola
rak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri 
yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslara mu
kavele ile yaptırabilir.» Aynı durum 340 sayılı 
Kanunda da saklıdır. 400 milyon liralık fondan 
1968 de 33 milyon, 1969 da 43,6 milyon ödenek 
ayrılmış. 1970 te de 54,6 milyon ödenek ayrıl
mıştır. 1968 ve 1969 senesinde ve yine bu sene 
bu fonun büyük bir kısmı memleketimizde bu
lunduğu şüphe edilen madenlerin aranmasına 
ve tesbitine hasredilmiş ve bu istikamette kul
lanılmış, 1970 te de kullanılmaktadır Şimdiye 
kadar Zamantı bölgesinde büyük bir tesisi 
fizibl yapacak miktarda çinko - kurşun rezerv
leri bulunmuş ve tesisi kuracak bir şirket de. te
sis etmiştir. DPT nin bu fondan faydalanacak 
aradığı madenlerden bazılan civa, bakır, nikel. 
mermer ve aspestir. Her konuda büyük başarı
lar sağlanmıştır. Civa, bakır, aspes ve mermer 
şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler faaliyete 
geçtikten sonra, DPT ile yapılan mukaveleye 
göre, DPT nin kalkınma fonundan yaptığı araş
tırma masrafları faizi ile birlikte şirketler tara
fından Hazineye ödenecektir, BKyle bir şart, 
otomatik olarak bu paranın telef edilmemiş ol
duğunu, hedef edilmemiş olduğunu da ifade 
eder, 

Bu konuda genel olarak uzun izahat vermek
ten kaçınmak suretiyle şu hususu ifade etmek 
istiyorum. Demir - çelik, otomotif dövme ve 
otomotif döküm, yaş meyva ve sebze ihracı; 
yaş meyva ve sebze nakliye, cam, gübre, tabiî 
gazdan kimyevi madde imali, Irak'tan Türkiye'
ye tabiî gaz nakli, Basra - Akdeniz ulaştırma 
koridoru, yeraltı suyu geliştirme, konserve sa
nayiinin geliştirilmesi, Keban bölgesi kalkın
ması, Küçük Menderes havzası hayvancılığının 
ıdahı, Güney sahillerimin turistik olarak kal
kındırılması, Türkiye'nin 10 senelik petrol du
rumu, Çukurova bölgesi kalkınma konulan da 
ele alınmıgltır. Bunlara ilâveten iran, Pakistan 
ve memleketimizin içimde bulunduğu RCD için, 
Türkiye'nin hissesine düşen etüdlerde bu fon
dan yapılmıştır. Sosyal plânlama hizmetlerinde 
yardımcı olmak üzere, tutan fazla olmıyan bâzı 
etütlerde yaptırılmıştır. Bunların arasında bir 

suiistimal vesilesi olarak zikredilen imam hatip 
okulları araştırması için 9 bia lira ödenmiştir. 
Aynı şekilde ihracat kredisi sigortası ile ilgili 
araştırma 6 150 liraya, kooperatifçilik araştır
ması ise 5 biuı liraya yaptırılmıştır. Bu değer
lerin bürüt olarak ödendiği ve araştırmayı ya
pan şahısların çok iyi seçildiği hesaba katılırsa, 
bu noktada fonun telef edilmemiş olduğu anla
şılır. 

Firmalara, seçim sonunda, teknik komisyon 
kararları neticesimde ihale yapılmaktadır. Her 
hangi bir suiistimal bahis konusu değildir, ve 
bütün dosyalar, bütün senatörlerin ve Sayın 
G-ündöğan'm da tetkikine amade bulunmakta
dır. Firmalar ile DPT yetkililerimin hiçjbir alâ
kaları, maddi bir alâkaları da bahis konusu de
ğildir. 

Sayın Gündoğan, «1969 yılı kalkınma hızı
nın % 7 olmadığını ve Hükümetin Devlet ista
tistik Enstitüsünü bu istikamette tazyik etmek 
suretiyle kalkınma hızını gizleme veya değiş
tirme gibi bir çabaya girdiğini» ifade ettiler. 

1970 yılı programında kalkınma hızının 
% 7 olacağı ifade edilmiştir. Henüz kesin ra
kam testoit edilemediği cihetle bunun % 7 yi 
tam tutup tutmıyacağı ifade edilemez. 1970 yılı 
Bütçesi programa dayalı olarak getirilmiş ve 
1970 programında yatırımlarda yapılan kısıntı
nın bu hızı düşüreceği iddiası da varit değil
dir. Programların dengesi yapılırken bu konu 
hesaplanmış bulunmaktadır. 

Sayın Gündoğan, bu meseleyi ele alarak cid
den enterasan ve Grup Sözcüsü Sayın Termen'-
*!zı üzerinde hassasiyetle durduğu konsorsiyum 
sekreterinin raporu ile ilgili beyanını yapmış 
bulunmaktadır. Sayın G-ündoğan diyor ki, 
«OECD Sekreteri Hackött bir rapor veriyor ve 
bu raporunda diyor ki, siz ne biçim memleket
siniz. Siz borç istemekten usanmadınız, ama 
biz size borç vermekten usandık, diyor.» Yanlış 
tesbit etmedik tabiî, bu beyan böyle. Şimdi muh
terem senatörler, Hackött'in raporu burada. 
Senato Başkanlığına tevdi edeceğim. Bir husu
su tesbit etmek için tevdi edeceğim. Başbakan
lık Bütçesinin müzakereleri sırasında, bir Sayın 
Senatör, Sayın Başbakan tarafından konuşma
ların tahrif edildiğini ve gerçek dışı konuşma
ların da Sayın Başbakan tarafından yapıldığı
nı söylediler. Ölçüsü içerisimde cevap arz ettik. 
Ben burada raporun nasıl tahrif edildiğini, 
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tahrifi kimin yaptığını ve Türkiye Cumhuriye
tinin, Türk mJlleltinin, Türk Devletinin itibariy
le son derece ilgili bulunan bir önemli konuda, 
nasıl gerçek dışı, varidolmıyan bir hususun kon
sorsiyum sekreteri tarafından bir rapora derce-
dilerek Hükümetimize verilmiş olduğu hususu
nun, Senatoda bir Sayın Senatör tarafından, 
millet kürsüsünden ilân edilmiş olduğunun, va-
ridolmadığını ve bir grup sözcüsünün böyle bir 
tahrife gitmiş olduğunun tescilimi yapacağım. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) O 
itibarla da, rapor ingilizcedir, Türkçe tercüme
si yoktur. Sayın Başkana usulleri müsait ise, 
tevdi ediyorum. Yüce Senatoda elbette Hükü
met üyesi olarak bendenizin mi, yoksa Sayın 
Grup Sözcüsü Gündoğan'm mı gerçek dışı bir 
beyanda bulunduğunu böylece tesbit ve Türk 
milletine ilân ile, iddiaları varit ise bizim, iddi
aları varit değil he kendileri bundan nasibini 
alma imkânını bulacaktır. (A. P. sıralarından 
«Nasibi yok.» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler istirham ediyo
rum, müdahale etmeyin. Müdahaleler başka mü
dahaleleri celbeder. Bu bakımdan Senatonun mü
zakereleri sekteye uğrıyabilir. Bu itibarla istir
ham ediyorum sükûneti muhafaza edelim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Gündoğan, 1969 bütçe gelirle
rini dikkate alarak, 1970 te bütçe gelirlerinin 
6 milyar lira fazla olduğunu ifade etmek sure
tiyle, bunların nasıl karşılanacağını sordular. 

Muhterem senatörler, Sayın Maliye Ba
kanı bu kürsüden muhtelif vesilelerle 1970 büt
çesinin finansman dengesinde açık mevcudol-
madığını beyan etmiş bulunmaktadırlar. Bu ve
sile ile konuyu bir kere daha huzurunuzda ifade 
etmekte fayda mütalâa ediyorum. 1970 Genel 
Bütçesi ödenekleri 28 860 000 000 liradır. Kat
ma bütçe ödenkleri ise 1 032 000 000 lira 
bulunduğu cihetle cem'an konsolide bütçe 
29 892 000 000 liraya vâsıl olmaktadır. Bunlara 
karşı Devlet gelirlerinin tahmini ise şöyledir: 
Genel Bütçenin, (B) cetvelinde görüleceği üze
re, 1970 yılında gelir tahsilatı 28 260 000 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. Bana 1 032 000 000 
Liralık mülhak bütçe geliri ve 600 000 000 liralık 
istikraz hasılatı ilâve olunursa, 29 892 000 000 
liralık 1970 gider rakamı ile dengeli bir duru-
mun mevcudolduğu görülür. Burada izahı ge
reken husus, Devlet Genel Bütçesi gelirleri na

sıl olmuştur da 28 260 000 000 lira olarak tah
min edilmiştir noktasında toplanmaktadır. 
1969 yılı sonunda genel bütçe hasılatı, tahsilatı 
23 200 000 000 iira idi. Bu rakamla 28 260 000 000 
lira, yani 1970 tahmini arasında 5 milyar li-
railık tir fark mevcuttur. Devlet gelirlerinde 
1970 yılında nasıl 5 milyar liralık bir artış ola
caktır. Bu sualin cevabını ben şimdi ikinci 
ctfcfa ars etmiş oluyorum. 

Maliye Bakanlığının ilgili dairesince, bütün 
şartlar nazara alınarak yapılan gelir tahmini 
24 830 000 000 liradr. Bu Devlet gelirlerinde 
1969 tahsilat rakamı olan 23 200 000 000 a na
zaran, % 8 lik bir artışa tekabül eder. Takdir 
buyurulur ki, bu çek muhafazakâr ve samimi
yet ihtiva eden bir tahmindir. Buna göre 5 mil
yarlık gelir artışının 1 600 000 000 u normal 
bütçe gcOirieri artışından sağlanınca, geriye 
3 400 000 000 luk bir gelir artışının kaldığı gö
rülür ki, izah etmek istediğimiz husus da budur. 
Bunun 920 000 000 lirası Personel Kanununun 
tatbiki dolayısiyle 850 000 000 lirası Gelir Ver
gisinden ve 70 000 000 lirası da Tasarruf Bono-
iu hasılatından vâki olacak artıştan elde olu
nacaktır. Geriye kalan 2 510 000 000 lira ise, ye
niden getirilecek vergi kanunları ile devlet ge
lirlerinde vukubulaoak artıştan sağlanacağı tah
ram edilmektedir. 

Bu 2 500 000 000 liranın, 1 000 000 000 lirası, 
Gider Vergisi Kanununda yapılan değişiklik
ten bakiye 1 500 000 000 lirası da bir iki gün 
içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nacağımız 1970 bütçesinin finansmanı gayesi ile 
çeşitli vergi kanunlarında yapılacak değişiklik
ler ve bâzı yeni vergiler konulması ile ilgili 
kanun tasarılarının kanunlaşması ile elde edi
lecektir. Görüldüğü üzere 1970 bütçesinin fi
nansmanı tamamen g-erçek kaynaklardan temin 
cailscsktir. Bu bütçenin tatbikinde her hangi 
bir açık finansman yoluna başvurmak bahis ko
nusu değildir. 

Sayın Melen, «yeni Hükümetin getirdiği büt-
I cenin, reddedilmiş bütçeden pek farklı bulunma-
] dığını, yalnız yatırımların azaltılmış olduğu

nu, cari giderlerin de bir ölçü içerisinde artırıl
dığını» ifade buyurdular. 

Bir vesile ile arz etmiştim, bütçede yatırım 
giderlerinde, ilk nazarda, cüzi bir azalma gözük-

1 inektedir. Ancak kamu sektörü yatıranlarında 
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çokça bulunan yevmiyeli personelin, huzurunuza 
getirilmekte bulunan Personel Kanunu tadil 
tasarısı kapsamına alınmış olması sebebiyle, bu 
azalma neticede telâfi edlimiş olacaktır. Bu iti
barla bir endişeye kapıümaması lâzımgeldiği ka
naatini taşıyorum. 

Sayın Melen tarafından işaret olunan, Per
sonel Kanunu çalışmaları, bütçe ve Hazine açık
lan, Doğu kalkınması, genel ekonomimizle ilgili 
soruların ve digerleıiinin, daha önce bütçenin 
tümünün görüşülmesi sırasında Sayın Maliye 
Bakanı tarafından üzerinde ârizamik durulmuş 
olması itibariyle, yeniden bu konuların tekra
rına girmekten tevakki ediyorum. 

Ancak, Sayın Melen, 1970 yılında hemen 
hiçbir yeni yatıranın yapılamıyacağına işaret 
buyurdular. 1970 programında 7 226 000 000 
lira maliyet bedeli yeni işler vardır. 1970 yılın
da yeni hizmetlere başlanacaktır. Ayrıca de
vam edilen işler de tabiatiyle yürütülecektir. 

idari ıslahat tedbirleri, kâğıt üzerinde ka
lan tedbirler halindedir, dediler Sayın Melen. 
idari İslahat konusunda bir taraftan kamu 
idaresinin ıslahat esasları tesbit ve t?yin edi
lirken, diğer taraftan, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin yeniden düzenlenme erupunca alınan 
kararlar uygulama alanına sokulmuştur. Bu 
cümlsden olarak, iktisadi Devlet Teşskikülleri-
nin organizasyon ıslahı, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin personel rejiminin geliştirilmesi, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin tek düzen muha
sebe sistemini uygulaması, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin endüstri mühendisliği, ikmâl ve 
stok hizmetleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin işletme zararlarını giderme çalışmaları yü
rürlüğe sokulmuş ve takibedilmektedir. 

Sayın özdilek, konuşmasında, Hükümeti bü
tün gayretlerimize rağmen Anayasa çizgisine 
çekmek imkânını bulamıyoruz, sömürü çarkı 
insafsızca işliyor, sosyal adalet gerekleri nu
tuklardan başka yerde görülmüyor, Hüküme
tin varlığının münakaşası yapılıyor; biz bu se
beplerle bütçeye kırmızı oy vereceğiz diyorlar. 
Konuşmalarının bir yerinde de biz, demokratik 
nizama taraftarız, her türlü diktanın karşısın
dayız, diyorlar. 

Sayın özdilek'in konulmasının sa:leee bu 
kısmı ile mutabık olduğumu ifade etmek istiyo
rum. Her türlü diktanın karşısında oldukları

nı b°yan etmiş olmalarını da memnuniyetle 
telâkki ediyorum. 

Yalnız, diyorlar ki, sosyal adalet meselesi 
sadece nutuklarda kalıyor. 

Muhterem senatörler, beyanlarınızın ten-
kid de olsa, bir Hükümeti yerme de olsa, mun-
sif olmasına dikkat etmek gemlemektedir. 

Ben düşünüyorum, bir siyasi iktidar, acaba 
bu memlekette bir zümreyi memnun edecek bir 
tek iş dahi yapmamıştır ki, Millî Birlik Grupu, 
bütün muhalif siyasi parti grupları, iktidarın 
yapmış olduğu bir tek iyi işten bahsetsinler. 
Her halde buna da kendimizi alıştırmalıyız zan
nediyorum. 

Ben birkaç misal vermek istiyorum. Adalet 
Partisi iktidarının sosyal adaletle ilişiği yok
tur, buna sırtını çevirmiştir, Anayasanın gereği 
bu olmasına rağmen, sureti katiyede bu mese
lelerle Adalet Partisi iktidarı meşgul değildir. 
Çünkü bunlar esasen siyasi partiler olarak bi
zim inhiısarımızdadır, bunu yapacak /rüçte bi
ziz, Adalet Partisi siyasi iktidarı bunu yapacak 
güçte değildir, şibi bir düşüncenin içerisinde 
bulunmaktadır, siyasi partilerimiz. 

Huzurunuzda tetkik edilmiş bulunan ve bi
raz sonra oylarınıza sunulacak olan 1970 bütçe 
kanunu tasarısında, Türk toplumunun sosyal 
gelişmesi ile ilgili hizmetlerin kısa bir muhase
besini yapmak istiyorum. 

1970 Bütçe kanunu tasarısı ile koya dö
nük hizmetler i^in 1 205 000 000 lira ödenek 
konmuştur. Eğitim için 4 285 000 000 lira öde
nek konmuştur. Sağlık hizmetleri için 
1 105 000 000 lira, gecekondular ve umumi ha
yata müessir âfetler i^in 162 000 000 lira. ernek-
lu dul ve yetim aylıklarının % 70 oranına, ikti
darımız zamanında çıkarılması sebebiyle, kese
nek karşılıkları için % 100 ün üstünde bir ar
tış ile 800 000 000 lira, Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanması için 
2 510 000 000 lira. Ziraat Bankasının bu sene 
çiftçiye açılacak tarım kredileri için, bütçenin 
dışında tabiî, 10 000 000 000 lira. yine bu cüm
leden olarak, Halk Bankası, küçük sanat ve ti
caret erbabına açılacak meslek kredisi tahsisi 
için 1970 yılında 1 630 000 000 lira, Emlâk Kre
di Bankasının açacağı mesken kredisi için 
2 217 000 000 lira paralar tefrik edilmiştir. 

Ayrıca, küçük çiftçi borçlarının ertelen
mesi için takdir süresince akdedilecek faiz tuta-
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rı 672 000 000 liralık bir yük tahmil edecek 
ve tecil konusu borç miktarı, 1 348 168 000 lira 
olacak ve bundan faydalanacak çiftçi adedi 
de, tabiî kanunlaştığı takdirde, 1 332 000 kişi 
olacaktır. 

Görülüyor ki, sosyal adalete ilişkin meşale
ler ve tedbirler siyasi ilk fidanınız zamanında 
sadece nutuklarda belirtilen husus olmabian 
çıkmış, bütçelerimize ve diğer kuruluşlarımı
zın faaliyetleri arasına intikal -cimİş bulun
maktadır. Her halde arz ettiğim bu konuların 
sosyal adaletle ve Türkiye'nin sosyal meselele
rini halletmekle ilişkili olnuyan meseleler diye 
bir telâkkisi kimse tarafından bahis konusu ola
mam. 

Ayrıca, 1969 da fındık, pamuk, çekirdeksiz 
kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, Antepfıstığı, 
ayçiçeği tohumu, pamuk çiçeği, ayçiçeği yağı 
için tahsis edilen alım kredileri 2 093 C00 000 
ve bunlar için tahsis işletme kredili da 
287 000 000 Türk lirasıdır. 

1970 yılında da bu destekleme mubayaa
larıma devam olunarak ve desteklenme konusuna 
giren tarım ürünlerinin fiyatları da bu cüm
leden olarak gözden geçirilecektir. 

Muhterem senatörler, konuşmamın son kıs
mına geliyorum. Bizim siyasi iktidar olarak 
paylaşamadığımız ve bunun da üzüntülünü 
duyduğumuz bir konu var. Bu mesel:rin esası
nı teşkil etmektedir. Muhalefet ile aramızda 
kendilerinin inanç duyduğu ve memklrrtte ger
çekleşmesini istedikleri meseleleri yapmamamız
dan mütevellit bir mücadele var. Siyasi parti
lerimizin programı farklı olduğu cihetle ve mil
lete de bu suretle sunulduğundan, aramızdaki 
bu fark elbette devam edecektir. 

Aslında yapılması gereken şey şudur; bizi 
muhal afetin arzu ettiği şeyleri yapmamaktan 
değil, programımızda, seçim beyannamemizde 
de millete ve Yüce Meclislere vait ve taahhüt 
ettiğimiz işleri yapmamaktan mesul tutmak 
icabeder. Programınıza bunu koydur.us, bu 
taahhütle geldiniz, mille 11 sn rey aldınız ve 
Parlâmentodan güven oyu aldınız, o halde taah-
düdettiğiniz bu hususları yapınız. Bu husus
ları yaparken, şunları yanlış yapıyorsunuz diye 
bizi muaheze etmek en tabiî yoldur ve o zaman 
çok daha iyi münasebetler içerisinde anlaşma
mız mümkündür. Hal böyle cereyan etmiyor, 
maalesef. O itibarla da aramızda bütün iyi 

niyetli gayretlerimize rağmen bir anlaşma bahis 
konusu olamıyor. 

Anayasamız Türkiye'nin kalkınma meselesi
ni plâna bağlamış, Birinci Beş Yılkjk Plân, 
onu takiben İkinci Beş Yıllık Plân yapılmış, 
Parlamentomuzca tasvlbedilmiş. Bunlara isti
naden yıllık programlar yapılıyor. Biz siyasi 
iktidar olarak plân ve programlara uygun bir 
faaliyetin içerisinde bulunmak durumundayız 
ve bu itibarla da muhalefet tarafından bir eleş
tirmeye haklı olarak tabi tutulmalıyız. Böyle 
cereyan etmiyor mesele ve zannediyorum jki, 
siyasi sahada Parlâmento seviyesindeki çatışma
larımız da bundan neş'et ediyor. 

Şimdi Sayın Gündoğan, tekrar avdet etmek 
mecburiyetinde kalıyorum diyor ki, «bizim alt 
yapı devrimciliğimiz ve yeni halkçılığımız var, 
siz bunu yapmıyorsunuz biz yapacağız, bunu.» 
Evet bu sizin inancınız olabilir. Buna ancak 
Türk Milletinin sizi iktidara memur etmesi ba
his mevzuu olur ise, iktidara gelir iseniz, o za
man yaparsanız bizim buna bir diyeceğimiz yok. 
Ama kendinizin arzu ettiği, programınızda ol
duğunu beyan ettiğiniz hususu bize yaptırma
nız bahis mevzuu değildir ve bunu yapmıyoruz 
diye bizi Türkiye'de kötülemek hakkına da sa
hip değilsiniz. 

Sayın Gündoğan, konuşmasının sonlarında, 
biz muhalefet olarak 1970 bütçesini reddetmek 
suretiyle çok iyi işler yaptık. Bunun bir misali 
de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ma
lî hükümleriyle ilgili, şimdi bütçeye tahsisat ko
nulmasına dair olan meseledir, biz bunu temin 
ettik diyor. Bizim bundan önceki hükümet 
programımızda da, seçim beyannamemizde de 
bu mesele bahis konusu idi, Bu sadece 1970 büt
çe kanun tasarısının reddi sebebiyle meydana 
gelmiş bir mesele değildir. Aslında 1970 bütçe 
Kanununun reddi meselesi bir teşriî tasarruf
tur. Hükümet olarak biz buna saygılıyız, saygı 
duyarız; gayet tabiî parlömanter nizama ina
nan, parlömanterler ve siyasi partiler, siyasi 
iktidarlar olarak. Yalnız bir vesile ile de izah 
ettiğim gibi, 1970 bütçesinin tümünün 1965 şart
larının dışarısında ondan tamamen başka bir şe
kilde reddedilmiş olması, Sayın Gündoğan'm 
ifade ettiği gibi, Türkiye'ye birçok yeni imkân
lar ve iyilikler değil, ekonomik sahada zannedi
yorum ki, önemli ağırlıklar, önemli zararlar ge
tirecek bir tasarruf niteliğinde önümüzdeki za-
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man içerisinde tesbit ve tescil edilecektir. Bu 
husus doğru değildir. 

Sayın Gündoğan, «A. P. modeli bir kalkın
manın mümkün olmadığını» ifade ediyorlar. Bu 
kendi görüşleridir. Ama Sayın Gündoğan, eğer 
Türkiye'nin şartlarını ve 4 - 5 seneden beri Tür
kiye'de cereyan eden hâdiseleri, Türkiye'nin 
1965 ten bu yana vâsıl olmuş bulunduğu nokta
yı, bizzatihi tesbit etme imkânını bulmuş olsa 
idi; Ankara havasının dışına çıkarak bütün 
Türkiye'yi, gerçek Türkiye'yi izlemek tahlil et
mek imkânlarını bulmuş odisa idi, A. P. modeli 
ile Türkiye'de bir kalkınmanın başarılı olarak 
yürüdüğünü tesbit etmek imkânlarını da bula
caktı. Ne çare ki, zannediyorum Sayın Gündo
ğan arkadaşım kusura bakmasınlar, Ankara ve 
İstanbul'un dışarısında vazifesi itibariyle her 
halde bulunamamış olmalı ki, Türkiye'deki bir 
hakikati bir gerçeği tesbit ve teslim etme imkâ
nı bulamamaktadır. Adalet Partisinin modeli, 
Adalet Partisinin kendisine has bir modeli yok. 
Adalet Partisinin Anayasaya uygun, kalkınma
nın plânla olacağı hakkındaki Anayasa ilkesiy
le tezat teşkil etmiyen, programına uygun bir 
kalkınma modeli var. Her halde Sayın Gündo
ğan arkadaşım, Anayasanın kalkınma modeline 
bir itirazda bulunamaz, bullunmak istiyemez. 
Bunu ümidetmiyoruım. O halde Anayasaya uy
gun, milletin tasvibine de ayrıca mazhar bulu
nan bir model ile kalkınma olamıyacağına dair 
iddia, vâridolmamak icabeder. Nitekim millette 
izhar ettiği irade ile Cumhuriyet Halk Partisi 
modeliyle kalkınmayı arzu etmediğini tescili ve 
ifade etmiştir. Ben olmıyacağmı söylemiyorum. 
Söylesem Sayın Gündoğan gibi, Anayasaya ay
kırı bir beyanda bulunurum, kanaatime göre. 
Ama millet inancını, iradesini bu istikamette iz
har ederek, öbürünü elinin tersi ile bir tarafa 
bırakmak suretiyle bu modeli benimsediğini ifa
de etmiş bulunmaktadır. Sayın Gündoğan arka
daşım, istese de istemese de, memnun olsa da ol
masa da, vakti merhununa kadar, seçime kadar, 
Adalet Partisi millet hizmetinde Anayasaya uy
gun görevine devam edecektir. Bunun sonrasını 
elbette ki, büyük Türk Milleti tâyin eder. Yal
nız konuşmalarının sonunda Sayın Gündoğan, 
Termen'in de ifade buyurduğu gibi, bizim pek 
anlıyamadığımız bir hususu ifade ettiler. Cum
huriyet Halk Partisinin devrimci bir görüşle ik
tidara gelmesi gerektir. Türkiye'yi kalkındır

mak için Adalet Partisinin iktidardan gitmesi 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesi 
lâzımdır; bu ahvalde iktidardan gitmek iktidar
da kalmaktan daha şereflidir» dediler. Bunun 
üzerinde bir nebze durmakta fayda mütalâa edi
yorum. 

Camhuriyet Halk Partisinin devrimci bir 
görüşle iktidara gelmesi milletin bileceği şey
dir. Gelir hürmet duyarız. Tabiî bir yoldur, de
mokratik bir yoldur. Bizim demokratik sistem 
içerisinde milletin reyine, iradesine sonsuz hür
metimiz vardır. Küskünlüğümüz yoktur. Mille
tin iradesi bizden eksildiği zaman, kusuru mil
lette değil, kendimizde ararız. Bu inanışa sahi
biz. O zaman milletin yeniden itimadını izrah 
etmek için hatamızı tashih etme yollarına baş
vururuz. Onu arar buluruz. Milletin meseleleri
ni milletle beraber takibetmek için, halletmek 
için muhalefette de omuz omuza bir gayretin 
içinde oluruz. Bize göre muhalefette bulunmak, 
iktidarda bulunmak, her ikisi de aynı seviyede 
şerefli hizmetlerdir. Anayasamızın gereği de bu
dur. Anayasamız 56 ncı maddesi, siyasi partileri 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları ola
rak telâkki ediyor. Hal böyle olunca «iktidar
dan gitmek iktidarda kalmaktan daha şerefli
dir» demenin mânası nedir? Bunu anlamak 
mümkün değil. Bunu anlıyamıyoruz. Bunun al
tında yatan mânayı, belki Sayın Gündoğan leh
çesine sahibolmadığımız için, bunun mânasını 
anlamakta bir acz gösteriyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi seçim olmadan na
sıl iktidara gelecek bunu anlamak mümkün de
ğil. İktidar bizim görüşümüzde, bizim tecrübe 
ve anlayışımızda ve bugün içerisinde bulundu
ğumuz şartlarda iğneli bir fıçıdır. Buna sadece 
iktidar olmanın avantajı mı, süsü mü, kelimesi
ni de bulamıyorum, iktidar olma dıurumunu ya
ratmış olduğu bir havaya sahibolmak için değil, 
ama güç çok güç, çok zahmetli, almteri ve emek 
istiyen, insanı rahatsız eden, fakat memlekete 
hizmet yeri bulunan bu noktada sadece aziz 
Türk Milletine hizmet edebilmek için, bu ağırlı
ğın içerisinde bulunduğumuzu bir kere daha be
lirtmek istiyorum. Başka türlü, milletin mesele
lerini iktidarda bulunduğumuz sürece halletme
de bir gayretimiz bir emeğimiz olabilir mi en
dişesi içerisinde bulunduğumuz için ve büyük 
milletimizi asırların ihmalinden kurtarmak için, 
devraldığımız noktadan çok daha ilerilere gö-
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türebilmek için, Türkiye'yi çank devrinden, 
Türkiye'yi sefalet devrinden, Türkiye'yi cehalet 
devrinden öteye götürme gayretinde, siyasi par
ti olarak, bir gayretimiz olur mu diye bu hiz
mete talibolarak bulunuyoruz. O itibarla da 
milletin rey ve rızasının, millet muvafakat gü
nünün beklenmesinin en şerefli iktidar yolu ve 
günü olduğunu Sayın Gündoğan'a hatırlatmak 
suretiyle, konuşmalarıma nihayet verirken; 
1970 Bütçe Kanununun tasvibinize mazhar ol
ması halinde, büyük Türk Milletine hayırdı ol
masını temenni eder, saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki son görüşmeler de bit
miştir. Şimdi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına geçeceğiz. 

Beyaz oy bütçenin kabulünü, kırmızı oy red
dini, yeşil renk de çekinser oyu tazammun eder. 

Şimdi Tüzüğümüzün 108 nci maddesine göre 
yapılacak olan bu açık oylamada, mezkûr mad
de, iki sayın üyeye lehte ve aleyhte, neden, yani 
vereceği oyun nedenini izah yetkisini tanımış
tır. Bu itibarla tüzüğümüzün 108 nci maddesine 
göre, söz istemiş olan Sayın Hüseyin Öztürk'e 
aleyhte, Sayın Orhan Akça'ya lehte söz verile
cektir. Ondan sonra bütçenin açık oylamasına 
geçilecektir. Buyurun Sayın Öztürk. 

(«Müddet ne kadar» sesleri) 
Müddet on dakikadır, efendim. 
Sayın Öztürk mümkün mertebe mevzuu ta-

şırmamanızı istirham edeceğim. Saat oribeşi yir-
miyedi geçiyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 1970 yılı Bütçesi 
üzerindeki, görüşlerimi arz ederken, oyumu 
hangi istikamette kullanacağımı da belirtmek 
istiyorum. 

Eleştirilerimi ve fikirlerimi bu konu etra
fında toplamaya çalışacağım. Ortaya koyacağım 
bilimsel, teknik ve hukukî fikirlerle çeşitli so
runların çözümlenmesinin ulus ve ülke yararına 
olacağına inandığım için de, ilgililerin bu ko
nuşma üzerine dikkatlerini çekmek istiyorum. 
Bilindiği gibi Anayasamızın 129 ncu maddesine 
dayalı olarak 77 sayılı Kanun, uzun vadeli plâ
nın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün ko
runması hakkındaki hükmü ile plânda yapıla
cak değişikliklerin yine plânın kabulünde uygu
lanan işlemlere tabi tutulması zorunluluğunu 

getirmiştir. Bu Anayasa hükmüne ve 77 sayılı 
Kanundaki kesin kanıtlara rağmen üzerinde 
durduğumuz ve oy kullanacağımız 1970 yılı 
bütçesi.... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, oyu siz kullana
caksınız, başkalariyle beraber değil. Siz şahsınız 
adına ne şekilde oy vereceğinizi izah ediyorsu
nuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 1970 yı
lı bütçesi üzerinde, Kalkınma Plânında sapta
nan ve gerekli görülen yatırım hedefinden önem
li miktarda bir düşüş olmuştur. Bu önemli 
düşüş, gelişme ve kalkınma hızını etkiliyecek, 
olumsuz yönden etkiliyecek, bir anlam tanımak
tır. Bu sebeptendir ki, Anayasanın 129 ncu 
maddesi gereğince ve 77 sayılı Kanuna göre 
Plânın kabulündeki işlemlere tâbi tutulması ge
reğine uyularak yapılacak değişikliğin T. B. M. 
Meclisinden geçirilmesi ve onayının alınması 
şarttır. Bilindiği gibi, bu bütçede 1969 yılına 
göre 33 000 000 lira kadar binde dört bir artış 
vardır. 1970 yılında gayrisâfi millî hasılanın 
% 21,2 si kadar sabit sermaye yatırımları yapıl
ması hedef tutulmuş ve saptanmıştır. Bütçede 
tesbit edilen 6 972 000 000 liralık yatırımla bir
likte 1970 yılı için 25 400 000 000 liralık yatı
rım yapılması plânlanmış demektir. Bu miktar 
1970 de beklenen gayrisâfi millî hasılanın % 20,1 
ini teşkil eder. Buna göre 1970 yılında Plân 
hedeflerinden 1 400 000 000 lira azalma olmuş
tur. Fakat Plân hedeflerinin altında tesbit 
edilen yatırımların, gelecek yıllarda ekonomik 
ve hattâ sosyal hayatı ve bütün bilimsel geliş
meleri aksatmıyacağını ise kimse inkâr edemez. 
Böylece Kalkınma Plânında yapılan bu temelden 
sapmalar, gelecek yıllar için yatırım hedefle
rine ulaşmayı, daha da zorlaştırmış olacaktır. 
Bugün bile Türkiye'nin yılda % 7 den 
yukarı bir gelişim hızına ihtiyacolduğu, kal
kınmaya ihtiyacı olduğu, bilimsel metotlar
la tesbit edilmiştir. Buna rağmen % 7 
den daha düşük bir gelişme hızına, ne ekonomik, 
ne sosyal ve ne de siyasi bakımdan dayanacak 
gücü yoktu^, bu memleketin. A. P. Hükümeti 
bu gerçeğe önem vermeli, buna göre görüşünü, 
aklını, vicdanını, düşüncesini kullanmalıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Tür
kiye'mizde ekonomik hareketlilik Devlet yatı
rımlarına bağlıdır. A. P. iktidarının 1970 yılı 
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bütçesi ise Plân hedeflerinin altına düşen bir J 
özellik taşıyarak gelişme ve iş adamlarını peri
şan edecek birçok sorunları da birlikte getir
mektedir; gelişmeyi kısıtlayıcı sorunları da bir
likte getirmektedir. Gelişme hızının yavaşlatıl
ması ve düşürülmesi ekonomimize bir istikrar 
getireceğini düşünmek hatalı bir yoldur. A. P. 
iktidarı bunun yerine, kaynaklan verimli ve 
sosyal adalet ilkelerini kapsayıcı şekilde, istik
rarlı bir ortam içinde, yüksek bir gelişme hızını 
gerçekleştirecek şekilde, harekete geçirse idi çok 
daha iyi ederdi. Bu gerçeklere sırt dönen A. P. 
iktidarının elinde Devlet bütçesi yıllardır açık 
vermekte, ulusal ekonomimizin dengesi bozul
makta, paranın değeri düşmekte ve hayat pa
halılığı günden güne artmaktadır. Kalkınma 
plânlan hedeflerinden saptırıldığı gibi, Doğu 
illerinin kalkınması için yapılan boş lâflar ve 
lüzumsuz sözlerden başka hiçbir hareket görül
memektedir. Çünkü, yine Anayasanın ve Birin
ci ve ikinci Beş Yıllık plânlarda öngörülen, 
bölge plânlamalarına, Doğu için özel plânlama
lara gidilememiştir. 

Bütçede denklik olduğu veya olacağı fikri
ne gelince: Bu da gerçeklerle bağdaşmamak
tadır. 1969 malî yılında Saym Demirel Hükü
meti aynı iddialarla Parlâmentonun karşısına 
çıkmış, fakat zaruri ödeneklerden 2,5 milyarlık 
iptaT ve kısıntı yaptığı halde, biliyorsunuz 1,5 
milyar lira yine bütçe açık vermiştir. Ayrıca, 
Devletin iç borçlan için Hazine açığı 5 milyar 
lira; bunun dışında döviz ve çeşitli açıklarsa, 
altın rezervleri ise, sıfırın altında 10 milyara 
düşmüştür. 

Alt yapı ve üst yapı yatınmlan için gerekli 
döviz sağlanamamıştır. Bekliyen transferlerin 
zamanında yapılamaması sebebiyle memleket 
içerisindeki pahalılık artmış, parça fiyatlan yük
selmiş, imalâta gerekli hammadde temin edileme
diği için de imalât yapılamamış, hayat pahalılı
ğına etkili olmuştur. Bunlar dikkate alındığı 
zaman oyumuzun elbette ki, bu bütçenin lehinde 
kullanılmıyacağı bir gerçektir. Buna göre 1970 
yılı bütçesinde... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Zaten 
Grup Başkanlan oylarının rengini söyledi. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder misi
niz? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Dinle
menizi rica edeceğim. Ben kendi oyumun ren
gini söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, evet grup baş
kanlan söyledi ama, Saym öztürk özel sebep
lerini söylüyor; o umumi sebeplerini söyledi 
grup adına, özel sebebini söylüyor, arkadaş da. 
Müsaade buyurun, efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ama 
grup adına reylerinin rengi zaten söylendi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, özel sebep
lerini izah ediyor, arkadaş Beyefendi. Tüzük 
o hakkı vermiş efendim, kullandıracağım. 

Ben cevap verdim, Sayın öztürk buyurun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kasaba 

politikası gibi burada nutuk atılıyor, dinliyoruz. 
Siz de dinleyin. 

BAŞKAN — Ben cevap verdim, sizin ayrıca 
cevap vermenize lüzum yok, efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Buna * 
göre 1970 yılı bütçesinde şimdiden açık miktarı 
2 700 000 000 liradır. Konselide Devlet geliri, 
600 000 000 luk yapacağını tasarladığı iç istik
raz hariç, 29 289 000 000 liralık bir yekûna ula
şan bütçede, bugün açık 2 700 000 000 liradır. 
Devletin resmî belgelerinde ise, 1969 yılında 
Devlet gelirinin 23 000 000 000 lirada kalacağı 
saptanmıştır. Buna göre beklenen gelir ar
tışı 1 yılda 6 000 000 000 lira kadardır veya ar
tış oram % 27 miktarında olacaktır. 1970 prog
ramında ise Devlet gelirinin 26 000 000 000 lira
ya ulaşacağı, gösterilmiştir. 600 000 000 luk iç 
istikrazdan başka daha 3 300 000 000 liraya 
ihtiyaç vardır, bütçenin denkliği için. Eğer 
biz 2 700 000 000 lira için ek vergi yahut yeni 
vergiler getirmezsek bu açık kapanmıyacaktır, 
daha da büyüyecektir. Türk Ulusu, köyünden 
büyük şehirine kadar ekonomik hayatın kon
trolsüzlüğü altında ve hızla gelişen hayat paha
lılığı altında biraz daha ezilmektedir, öyle ise 
Türk halkı bugün bir vergiyi götürecek güçte 
değildir, öyle ise bütçenin açığı kapatılamıya-
caktır. 1960 tan beri toptan eşya fiyatlarında
ki artış, yine Devlet istatistiklerinde, Türkiye 
iş Bankası bültenlerinde, Merkez Bankası bül
tenlerinde % 105 tir. Buna göre bu hayat pa
halılığını karşılıyacak, Türkiye'de köylülere 
yapılan çeşitli mahsûl f arklan ve zamlar % 25 i 
geçmemekte, hizmetli ve memurlarda ise, 
% 35 i geçmemektedir. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, 1 dakika içeri
sinde bağlamanızı-rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Sayın Tarım Bakanının toprak reformu ol
madan, tarım reformundan bahsetmesi yine bu 
aç köylüyü biraz daha aç bırakmanın, toprak 
sahiplerine kredi ve çeşitli imkânlar sağlama
nın tekrar yolunu açacaktır. Türkiye'de bugün 
6 milyonun üzerinde açık ve kapalı işsiz sayısı 
olduğu görülmektedir. Sayın Termenin söyle
diği gibi, toprağı alınanlar değil, toprak veril-
miyenlerle bugün 6 milyon, yarın 10 milyon iş
siz belki baltalarını alıp koşacaklardır. Bunu 
bilmelerini ve dikkate almalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, vaktiniz tamam 
efendim. Lütfen cümlenizi bağlayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, görülüyor M, 
bütçe, bugünkü tutumu ile ne halkçı, ne çağ
daş, ne bilimsel, ne de gerçekleri, Türkiye ger
çeklerini kapsıyan, açık olan ve hayatın akışı
nı bile bugün tanzim edemiyecek bir ortama 
getirilmiştir ki, bu bütçe ile Türkiye'de her gün 
biraz daha kötüye giden ekonomik hayat 1970 
yılında iş adamlarına olduğu kadar Türk Ulu
suna da zehir olacaktır. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Bu bakımdan ekonomik yönüyle if
lâs etmiş olan A. P. iktidarının, (A. P. sıra
larından gürültüler ve bağırmalar) böyle bo
zuk bir bütçe... (Başkan mikrofonu kesti) 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın Öztürk, 
vaktiniz tamam efendim; kestim sözünüzü. 
Hattâ geçiyor efendim, bakın. Ben başladığınız 
saati ilân ettim, bakın vakit geçiyor, onun için 
sözünüzü kesmiş bulunuyorum. Buyurun efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler) 13 dakika 
oluyor, geçiyor efendim. 15,27 de başladınız, 
şimdi 15,40 efendim. Bir dakika gitti, ben size 
İM dakika verdim fazladan. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Saygı
lar sunarım. Bu kadar kötü bir bütçede oyumu 
bütçenin aleyhinde kullanacağım. 

BAŞKAN — Sözünüz kesilmiştir, efendim, 
zapta girmiyor, boşuna konuşmayın. (Gürültü
ler) Zapta girmiyor, boşuna konuşmayın. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Akça, lehte. Oyu
nuzun mucip sebebini izah edeceksiniz. Kısa ol
masını rica edeceğim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun pek muhterem üyeleri; 
2,5 ay evvel dünya siyasi edebiyatında bir eşi 
bulunmıyan ve izahı mümkün olmıyan sebep
lerle, A. P. ne mensup birtakım arkadaşlarımız 
kırmızı oy kullanmak suretiyle bütçenin reddi
ne vesile teşkil etmişlerdi. 

Sayın senatörler, birtakım istenmiyen ve se
vimsiz hareketler, ilerde mesut bâzı olayların 
tahaddüs etmesine vesile teşkil ederler. Nite
kim bütçenin reddi birtakım mesut neticeleri 
idrak etmemize vesile teşkil etmiştir. Bunlar
dan bir tanesi, bu hususta kanuni bir mevzuat 
ve mecburiyet olmadığı halde, Sayın Başbaka
nın istifa etmek suretiyle bu memlekette sabık 
Başbakan olmıyacağım gibi bir felsefenin için
de olmadığını göstermiştir. Bu bir fazilet ve 
feragat örneğidir, bunu tescil ettirmek mecbu
riyetindeyim. 

ikinci olay, bu memlekette demokratik parlö-
manter rejimin yaşamasını arzu etmiyen ufak 
bir azınlığın mevcudiyeti inkâr edilemez. Büt
çenin reddi neticesinde meydana çıkan Hükü
met buhranı, bu memlekette demokratik par-
lömanter rejimin yaşamasını istemiyen insanla
rın heveslerini kursaklarında bırakmıştır. 

Aziz senatörler. Anayasalar Hükümet buh
ranlarının mevcudolabileceğini ve Hükümet 
buhranlarının çıkması halinde de bu buhranla
rın nasıl halledileceğine dair birtakım normları 
ihtiva ederler, işte Türkiye'de demokratik par-
lömanter rejimin yaşamasını arzu eden insan
ların bu esprilerine uygun olmak suretiyle, 
Anayasanın bu maddeleri çalıştırılmış ve nor
mal zamanda Hükümet kurulmak suretiyle 
memleket karanlık akıbetlerden kurtulmuştur, 
arkadaşlarım. 

Sayın arkadaşlarım, bütçenin lehinde ve 
aleyhinde, hangi siyasi kanaate sahibolursa ol
sun, bütün arkadaşlarımız tenMdlerini ve te
mennilerini yapmış buluyorlar. Biz iktidarda 
bulunan insanlar olarak, kendimiz gibi düşün-
miyen insanların da en az bizim kadar vatan
perver olduğuna inanıyoruz. (A. P. sıraların
dan, bravo sesleri) Halk Partisi, G. P., Millî 
Birlik topluluğu, hepsi en az A. P. kadar va
tanlarını ve milletlerini seven insanlardır. 
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Bu itibarla bunların tenkidlerinden ve te
mennilerinden Hükümetin âzami şekilde istifade 
edeceğine inanıyorum. Vatan sevgisi, Allah sev
gisi gibidir, herkes Allahını en çok sevdiğini id
dia ettiği gibi, bütün parlömanter arkadaşlarım 
da vatanını herkesten fazla sevdiği hususundaki 
iddialarına iltifat ediyorum. Yalnız sayın arka
daşlarım, sevmek kâfi değildir, sevilmek lâzım
dır. Sevmek bir şey ise, sevilmek çok şeydir, fa
kat, sevmek ve sevilmek her şeydir. Biz A.P. si 
olarak seven ve sevilenlerin partisi oldukça... 

BAŞKAN — Sayın Akça, siz A.P. si grupu 
adma konuşmuyorsunuz, vereceğiniz oyun ren
gini izah edeceksiniz. 

ORHAN AKÇA (Devamla) — Biz A.P. si 
olarak, vaitkâr olarak huzurunuza getirilmiş 
olan bütçenin memlekete hayır getireceği esprisi 
içerisinde buna beyaz oy vereceğimi arz eder, 
Yüce Parlâmentoyu en derin saygılarımla se
lâmlarım. (A.P. sıralarından, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamanın sureti tarzına 
ait bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açık oylamanın isim okunarak, kabul ve ret 

suretiyle, yapılmasını arz ederiz. 

Ankara 
Y. Köker 

İzmir 
0. Kor 
Samsun 

E. Işıklar 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar 

izmir 
M. Bozoklar 
Zonguldak 

T. Remzi Baltan 

BAŞKAN — Yeter imza vardır, efendim. 
Şimdi hangi isimden başlanacağına dair ad çe
kiyorum. Suphi Karaman, Tabiî Üye. Başlıyo
ruz efendim. Lütfen ismi okunan sayın üye, ka
bul, ret veya çekinser şeklinde ifadede bulun
sunlar. 

(Suphi Karaman'dan başlamak üzere açık 
oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — 1970 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerindeki açık oylamaya 133 sayın üye 
iştirak etmiş, 94 kabul, 38 ret ve 1 çekinser oy 
çıkmış ve tasan Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmiştir. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Hüsa
mettin Atabeyli, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Maliye Vekili ne
rede? 

BAŞKAN — Saym Melen, Hükümet adma, 
Başvekil adına Devlet Vekili Sayın Hüsamettin 
Atabeyli teşekkür konuşması yapacak, efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Teamüle göre Ma
liye Bakanı bulunur. 

BAŞKAN — Teamül, Başvekil veya onun 
yardımcılarından birisi tarafından konuşma ya
pılır. 

Buyurunuz Sayın Atabeyli. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
Yüce Senatonun ikinci kere olarak günlerden 
beri kesif bir mesai ile 1970 malî yılı bütçesinin 
görüşmesini yapıp, tamamlamış olmasını Hükü
met adma şükranla karşılıyoruz, teşekkürleri
mizi arz ediyoruz. 

Sunulmuş bulunan değerli tenkidlerin ve de
ğerli temennilerin, bu bütçenin tatbiki sırasın
da Önemle nazara alınarak değerlendirileceğini 
bu vesile ile ifade ediyor ve tekrar bu meş'ur 
mesaiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 
ve Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
almış olduğu kararlar gereğince, 7 günden beri 
cereyan eden Cumhuriyet Senatosu bütçe görüş
melerinde Yüksek Senato 66 saat 10 dakika ça
lışmış ve grupları ve şahısları adma 263 sayın 
üye konuşma yapmıştır. 

Bütçenin memlekete hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/238; Cumhuriyet Senatosu 
1/1099) (S. Sayısı : 1436) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

«Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı» tabedilerek saym üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 
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Tasarının, önemine binaen gelen kâğıtlara 
ek den gündeme alınarak, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bir gündem 
dışı konuşma mevzuu yaparak, bu yoldan ka
nun çıkarılması usulünün terk edilmesini istir
ham etmiş olduğumu hepimizin hatırladığını 
sanıyorum. Ama, görüyorum ki., biraz evvel Sa
yın Başkanın, 263 üyenin konuştuğu, 8 gün büt
çe müzakerelerinin devam ettiğinin akabinde, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir kanunun 
müzakeresinin istenmesi öyle sanıyorum ki, ka
nun çıkarma usullerinin, bundan evvelki konuş
malarımda da nitelediğim gibi, normal usuller 
dışına düştüğünün yeni bir delilini veriyor. 

Binaenaleyh, böyle bir yorgun zamanda Se
natodan alelacele bir kanunun geçirilmesinde 
fayda yerme zarar olduğunu tekrar etmeme 
müsaade ediniz, 

Bundan başka bir hususa nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Şimdi basılmış ve hemen eli
mize tutuşturulmuş olan bu kanun tasarısını 
hangi senatörün hakkiyle okuyup, muhtevasına 
agâh olduğunu burada beyana mecali var mı
dır, lütfen gelsin, söylesin. Bilmeden, ne idüğü-
nü anlamadan kanun müzakeresine bizi sokan 
idarecilerimize, özellikla Anayasa Komisyonu
muza doğrusu iyi duygular beslemiyorum. Kal
dı ki, bu kanan bundan evvel çıkardığımız bir
çok kanunlara benzer ve fakat Türk tedvin ha
yatında özellikle kamu personelinin maaş ve 
ücretleriyle ilgili düzenlemede yeni bir pay ko
parmak için.... (A. P. sıralarından, «geri alıyor» 
sesleri) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Geri alıyorum. 
"™FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Öne 
sürülmüş bir kanun .... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şimdi müsaa
de buyurursanız verilmiş bir önergeyi Başkanlık 
okutmak mecburiyetindedir. Fakat bu arada 

zatıâliniz konuşurken önerge sahibi önergesini 
geri aldığını beyan ediyorlar. Bu itibarla da me
sele kalmamış oluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim, efendim. 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Mîllî Savunma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/162; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1117) (S. Sayısı : 1435) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var... (C. H. P. 
sıralarından, «Geri alsınlar» sesleri ve A. P. sı
ralarından, «Geri alıyor» sesleri) 

O da geri almış efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Hayır, 
geri almıyorum. 

BAŞKAN — Almadınız mı efendim? Okutu
yorum önergeyi, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. (C. H. P. sıralarından, 
«Lütfen geri alsınlar, kaç kişi ile görüşeceğiz?» 
sesleri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner-
genin lehinde konuşacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1435 sıra sayılı kanun 

tasarısı tab'edilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Faruk Kınaytürk 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetlen Personel Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve üç geçici madde eklenmesi 
hakkındaki tasarı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, aleyhinde. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, istiham ediyorum; biraz evvel konu
şurken ifade ettim, kürsüden. Aynı mahiyette 
bir kanundur, bu. 
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BAŞKAN — Konuşmak hakkınızdır, Sayın 
Gündoğan. Benim de verilmiş önergeyi muame
leye koymak vazifemdir, sizin de konuşmanız 
hakkınızdır, buyurunuz. (C, H. P. sıralarından, 
«Ekseriyet yok, 30 kişi var» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, istirham ediyorum, biraz evvel 
konuşurken sözümü yarısında bıraktım. Şimdi 
biraz evvelki kanunu geri alıyorsunuz da, bunu 
konuşturmak istemenizin mucip sebebini bana 
izah edebilir misiniz? Bu, aynı mahiyette kanun 
değil mi? Şimdi çok rica ediyorum, burada 50 
kişi bile yokuz. Yani, kalkalım da, ekseriyet 
yoktur, demeye bizi mecbur mu bırakacaksınız? 
Ne oluyorsunuz, ne var bunda? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ekse
riyet yoktur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Lütfen, ben izah 
edeyim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... Ne
yi izah edeceksiniz, beyefendi? Kanun teklifini 
daha sizden başka bilen kimse yok. Onun için 
çok rica ederim, anormal usullere müracaat et-
miyelim; bu kanun teklifini de öğrenelim, oku
yalım, ondan sonra yapalım. Ne oluyorsunuz 
beyler? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Kabul etmeyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... İs
tirham ediyorum, yoksa, tekrar ediyorum, bu 
kanunun konuşulmasına mâni olmak için engel
leme usullerine müracaat etmek zorunda bıra
kacaksınız, bizi, İstirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, takririnizi 
izah mı edeceksiniz? Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem Başkan, 
değerli senatörler; bu iki takrir beraber veril
miştir. Şimdi izah edeceğim üzere hepiniz bu
nun çıkmasını sanıyorum, kabul edeceksiniz. 
(C. H. P. sıralarından, «Hayır» sesleri) Müsaa
de buyurun, izah edeyim. Önce bu takrir sunul
mak gerekirken, gelen evraklar arasında altta 
kaldığını sanıyorum, bunun için de ilk defa ola
rak bu okunmadı; sayın muhalefet eden arka
daşım Sayın Gündoğan, bunu aynı heyecanla 
gelip müdafaa etmek istedi. 

Durum şudur, 926 sayılı Askerî Personel 
Kanunu Karma Komisyonumuzda tetkik edildi. 

Dün, muhalefet kanadından olan arkadaşları
mızla birlikte tetkik ettik. Kanunun geçici 
27 nci maddesinde; «önce» diye bir matbaa ha
tasından ötürü yanlışlık olmuş ve bunu «sonra» 
diye tashih etik; Meclise geri gidecek. Sicil za
manı, Mecliste bütçe başlıyor. Bu bakımdan 
I Hazirandan evvel bu kanunun çıkması lâzım. 

Durum şudur; 926 sayılı Askerî Personel 
Tasarısı basılıp dağıtıldı. Eğer lütfeder 'dinlerse
niz, doğru izah edersek, hepiniz bu heyecanı gös-
termiyeceksiniz. Bu kanun 7 maddelik bir kanun 
ve geçici maddesi de var. Uzunboylu münaka
şa edeceğimiz bir konu da değil. 

1926 sayılı Kanun, iki esas getiriyor: Bunlar
dan birisi; iki sene evvel çıkmış olan bu kanun, 
tatbikatta Personel Kanunu çıkmadığı için ma
lî hükümleri tatbik edilemedi. Bu bakımdan, bu 
kanunun, bâzı maddeleri değiştiriliyor ve bir de 
geçici maddeler konuyor. Getirdiği hükmün bi
risi bu, gerekçede var. Dün akşam da radyo da 
I I de söyledi, Millet Meclisinde çok konuşuldu, 
söylenildi. (C. H. P. sıralarından; «O halde Se
natoya lüzum yok.» sesleri.) 

İkinci getirdiği özellik; lütfen hepinizin 
önünüzde var, dağıtıldı. istirham ediyorum. 
Aşağıya dolaplara da atıldı. Almamışsmızdır dü
şüncesi ile önünüzde de var. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, siz ne getir
mişse izah edin, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Devamla) — Alınmamıştır ge
rekçesiyle de, bütçe oylaması sırasından evvel, 
her üyenin önüne de dağıttırdık, dolaplara da 
atıldı. Gerekçeyi arz ettim. Sicil zamanı asker
likte,.. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— 14,05 te basılmış, ne zaman dağıtılmış? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Devamla) — Efendim basıldı. 
Bakınız saate bakınız; ben basılır basılmaz da
ğıttırdım. 14,05 te basıldı 15,00 te dağıtıldı. 

BAŞKAN — Sayın Mete, müdahale etme
yin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Devamla) — Birinci getirdiği 
özellik bu. 

ikincisi; yine 926 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinin (E) fıkrasında, zamanı gelip, müd
deti, zamanı geldiğinde terfi edemiyen askerî 
personellerin; İadem almış, sicil almış her yönü ile 
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askerlikte muvaffak olmuş arkadaşlar, önlerin
de kadro açıklığı bulunamaması gerekçesiyle, 
genç yaşta emekliye ayrılan arkadaşların, ken
di emekli zamanlarına kadar verilecek tazminat 
işi. Dışarda bu kanun çok suiistimal edildi. Al
baylar, generaller, mevcut emekli maaşı ile 
emekli oluyor denniidi. Binaenaleyh, ikinci ge
tirdiği hususiyet de bu. 

Lütfedin, inayet buyurun bu kanunu bugün 
çıkaralım. Eğer lütfederseniz kanun, sicile yeti
şir. Ordu bunu sabırsızlıkla beklemektedir. Mec
liste bütçe başlıyor sonra yetişnıiyecek. istirham 
ediyorum. 

NURETTİN AKYUET (Malatya) — Sabır
sızlıkla bekliyorun burada alâkası yok. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Çumralı 
buyurun. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Müsaade 
ederseniz yerimden de arz edeyim. Bugün Sena
tonun toplanma günü değildir. Biz bu toplantı-

5. — SORULAR ı 

B — YAZILI SORUL; 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu- I 
cip Ata.kJı'nın, Sinop ilinin Ayancık ilçesi Yeni- I 
konak Babaçay köyünün uğradığı sel felâketin
de belediyenin yapmış olduğu yardıma dair ya
zılı soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hay
rettin Nakiboğlumun, cevethı (7/645). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini arz ve rica ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

1963 yılında sel âfeti doiayısiyle Sinop ili
nin Ayancık ilçesi Yerikonak Babaçay köyünün 
uğramış olduğu felâkete Hükümet belediye ar
saları tahsis ederek 20 sene vâdeîi İö er bin lira 
kredi ile konutlar yaptırmıştır ve zarar gören- I 
ierin yaralarını sarmaya çalışmıştır. 

yi bütçe münasebetiyle aldığımız karar gereğin
ce yapıyoruz. (Tamam, doğru sesleri.) Bütçe bit
ti, oylandı. Danışma Kurulunun kararı sona er
di. Yeni bir karar almadıkça, oturuma devam 
edilemez. (Tamam, doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Usul bakımından, Sayın Çum
ralı'nın beyanı haklıdır. Bu itibarle, Umumi 
Heyetin teamülü de belli oldu. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNS (istanbul) — Oyiayı-
nız, oylayın, efendim. 

BAŞKAN — Usul bakımından, normal top
lantı günü olmadığı için Sayın Çumralı'nm be
yanları üzere, Danışma Kurulunun almış oldu
ğu karar da sona ermiş olduğundan, bu toplan
tımızda başka mevzuun görüşülmesi uygun düş
memektedir. Bu itibarla bendeniz oylamıyaca-
ğım, efendim. 

21 . 5 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

VE CEVAPLAR 
AR YE CEVAPLARI 

i Ancak, adı geçen ilin Gerze ilçesinde vuku-
bulan yangın felâketi sonucunda zarara 'ağrı
yanlara 35 er bin lira kredi verilmek ve bilâ-
hara bu kredilerin Âfetler Kanununun 7269 sa
yılı Kanuna ek 1051 sayılı Kanuna ek 4 ncü 
maddesi uyarınca affına gidilmiştir. 

Ayancık ilçesi köylerinden sel âfetine uğrı-
yan ve daha fakir olan halka yapılan yardımın 
kanunun aynı kapsamına alınmamış olması, 
adalet duygusunu, eşitlik prensibini zedelemiş
tir. Bu durum karşısında : 

1. Ayancık Kaymakamlığınca kurulan ko
misyonda sel felâketine uğnyan köy halkının 
fakir olduklarını ve ödeme güçleri bulunmadı
ğını tesbit etmiş olmasına rağmen, Âfetler Ka
nununun af yetkisinin niçüı bu zarar gören ki
şilere 1051 sayılı Kanuna ek 4 ncü madde hü
kümleri uygulanmamıştır. 

2. Bu eşitsiz ve haksız durumu düzeltmek 
I için Bakanlığınızın düşüncesi nedir? 

11 mtmim • • 


