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nazaran azdır. Şu anda sez almış 20 - 30 kadar
arkadaşımız da yoktur. Divandan söz istivan
arkadaşlarımızın listesini .almıştım. Sayın Ömer
Ucuzal arkadaşımız konuştular, 7 nci sırada Sa
yın Ahmet Yıldız var, belki ona son söz verile
cek Sonra, sırada olan Sayın Hüsnü Dikeçligil
de salonda yok. Sayın Koksal 8 nci sırada. Ben,
10 ncu sıradayım; fakat söz baklamdan vaz ge
çiyorum.
Bütçenin tümü üzerinde bir kifayet önergesi
Verilmemiş olmak için, lütfedin hazırlıklarını
yapmış elan bu iki arkadaşımız da konuşsunlar,
böylece işimizi bitirmiş olalım. Bu iki arkadaşı
mıza konuşma imkânı vermek için ben söz bak
lamdan vaz geçeceğim, önergeyi kabul buyur
mayın bu suretle de 50 milyarlık bütçe görüşü
lürken üzerinde kifayet önergesi gelmemiş ol
sun ve böylece isler bitmiş olsun. Bu suretle
önergenin aleyhinde oy kullanmanızı rica edi
yorum.
Saygılar sun arım.
BAŞKAN — Sayın Bilgen'in daha önce Hü
kümetten soru sorma hakkı baki kalmak üzere
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiysnier... Kabul edilmiştir.
Yapılan tenkit ve temennilere cevap vermek
üzere Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz.
MALİYE BAKANI SAİT KAOİ ERGİ!!
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar;
Çok acele cevap vereceğim, sebebi ele malûm
dur. Yalnız sözlerime başlamadan evvel şu cihe
ti arz edeyim :
Sayın senatörlerin konuşmalarından hakika
ten çok istifade ettik, birçok konuşmalar düşün
celerimi;];! veya çalışmalarımızı desteklemiş, teş
vik etmiştir. Tabiî bâzıları vardır ki, onlara iş
tirak edemedik, fikir ayrılığı vardır, onlar baş
kadır.
Bir şey daha arz edeyim; bâzı arkadaşlar
Maliye Bakanının tutumundan bahsettiler. Ben
deniz burada Hükümet adına konuşuyorum, onu
zikretmeme müsaade buyurun.
Efendim, mevzuları şöyle ayırıyorum.
Birisi; 1971 yılı bütçe açığı. 1971 bütçe açığı
nedir? 1071 bütçe açığı, Bütçe Karma Komisyo
nunda ela söylediğim gibi, 4 ilâ 6 milyar arasın
da bir rakam olacaktır dije tahmin ediyoruz. Bu
kadar aralıklı rakam söylemeden dolayı özür di
lerim. Çünkü, bunun tâyininin üç usulü vardır.
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Hazinenin yaptığı, tediyelerden gidersiniz, bütçe
ödeneklerinden gidersiniz, Plânlamanın tediye
yolundan gidersiniz; hepsi de ayrı ayrı sonuç
verir. Fakat bendeniz kısa kesmek için bunu 4
milyar olarak tahmin ediyorum. Tahminim doğ
ru veya eğridir bilmiyorum. Yalnız bu 4 milyar
1971 bütçe açığını ifade ederken, bu bütçe açığı
nın neden ileri geldiğini ele söyliyeyim. Bu açık,
ek ödeneklerden ileri gelmiştir. Ek ödeneklerin
mahiyeti haklımda da kısaca birkaç malûmat
arz edebilirim. Meselâ; 518 milyon lira Millî Sa
vunma, Sağlık, imar ve İskân bakanlıklarına,
333 milyon lira deprem için imar ve İskân Ba
kanlığına, 50 milyon lira Ege Üniversitesi ve
akademilerine bağlı yüksek okulların her türlü
masrafları için, 43 milyon lira yine deprem için
Karayollarına, 2C0 milyon lira özel okulların ka
mulaştırılması için Maliye bütçesine, 55 milyon
lira personelin 1970 yılından olan istihkaklarına,
55 milyon lira bekçi ödeneklerine, 43 milyon lira
deprem için Köy işleri Bakanlığına ve nihayet
1 9C0 000 lira personel giderlerine, 750 milyon li
ra İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyacına; yani
Devlet Demiryollarının toplu sözleşmeleri dolayısiyle ve saire...
Görülüyor ki sajın arkadaşlarım, bu ek öde
neklerin hiçbir tanesine bizim hâkim olmamız
mümkün ve hiçbirisinde bir tasarruf yapmamız
imkân dâhilinde değildir. Bunun için bu ek
ödenekleri verdik ve bu bütçe açığı tahakkuk et
ti. Yalnız bir hususu arz edeyim. Bütçe açığı
hakkında yanlın bir fikir var. Diyorlar ki, «Büt
çe açığı 1972 yılı bütçesini de etkiliyecektir.»
Hayır sayın arkadaşlarım, 1972 yılı bütçesini et
kilemez. Çünkü bunlar ceste ceste bugünden sarf
edilmiştir. Yani eğer emisyonsa; Merkez Ban
kası kanalı ise, bunlar o yolda müsbet veya men
fi tesirlerini icra etmiştir, 1972 bütçesini etkilemiyeçektir efendim.
İkinci bir nokta; «Fiyatlar artmıştır.» Bu fi
yatların artmasında demin bir sayın arkadaşı
mın ifade ettiği gibi iki noktai nazar var, öyle
diyorlar. Bir de sayın arkadaşım tekel madde
lerine yapılan zamlardan bahsetti. Bunu zelzele
için yaptık ve tekel maddeleri mükeyyifattan te
lâkki edildiği için daima tütün ve içki içenler
bu hususta biraz mağdur edilir; ama bıı maliye
ciliğin kaidesidir. özür dilerim bu böyle olagel
miştir.

