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I. — G E Ç E N

1 . 2 . 1972

TUTANAK

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih
Devres, Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'nun,
önceki birleşimde kömür konusunda yaptığı
gündem dışı konuşmaya cevap veren bir demeçte bulundu.
Tevfik Fikret Lisesi hakkında Senato araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarınm Başkanlık Divanı seçimine dair tezkeresi
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
İçişleri Komisyonu Başkanlığının, bâzı tekel
maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde
edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açıla
cak bir deprem fonu hesabında toplanmasına
dair kanun tasarısının havale edilmiş bulundu
ğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
tezkeresi ile,
Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün, 24.12.1963
tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler
ilâvesi hakkında kanun tasarısının havale edil
miş bulunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi kabul olundu,
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ÖZETİ

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun
11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî
Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığının kurulmasına dair kanun tasarı
sının reddine mütedair olan Geçici Komisyon
raporu kabul olunarak, adı geçen tasarının red
dedildiği bildirildi.
Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısının Ön
celikle görüşülmesi onaylandı ise de, komisyon
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları nedeni ile görüşülmesi ertelendi.
İlgili bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeni ile gündemdeki diğer madde
lerin görüşülmesi mümkün olmadığından;
1 . 2 . 1972 Salı günü saat 09,30 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,40 ta son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı

Kâtip
Kastamonu
Mehmet Çamlıca

Kâtip
Niğde
Kudret Bayhan

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R
Teklif
1. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni (M.
Meclisi 2/14; C. Senatosu 2/13) (Malî ve İkti
sadi İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Eğitim,
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonlarına)
Raporlar
2. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sayısı :
10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972)
3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı
Süitçe kanunu tasarısı ve Karma. Bütçe Ksıni'syonu raporu'(Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet
Senatosu 1 25) (S. Sayısı : 24)
4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Kanma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhu
riyet Senatosu 1/22) (S. Sayısı : 21)

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı 'Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1 '562; 'Cumhuriyet Senatosu 1/19) (S. Sayısı :
18)
6. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet Sena
tosu 1/20) (S. Sayısı : 19)
7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karına Bütçe
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/564; Cum
huriyet Senatosu 1/21) (S. Sayısı: 20)
8. Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(Millet Meclisi ; 1/560; Cumhuriyet Senatosu
1 18) (S. Sayısı : 17)
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9. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Se
natosu 1/12) (S. Sayısı : 11)
10. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/561; »Cumhuriyet Se
natosu 1/13) (S. Sayısı : 12)
11. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/565;
Cumhuriyet Senatosu 1/27) (S. Sayısı 26)
12. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/556;
Cumhuriyet Senatosu 1/14) (S. Sayısı : 13)
13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (S.
Sayısı : 14)
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14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/17) (S. Sayısı:
16)
15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 'Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/558;
Cumhuriyet Senatosu 1/16) (S. Sayısı : 15)
16. _ petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/570; Cumhuri
yet Senatosu 1/26) (S. Sayısı : 25)
17. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/568; Cumhuri
yet Senatosu 1/24) (S. Sayısı : 23)
18. — Orman Genel Müdürlüğü 1972
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/567; Cumhu
riyet Senatosu 1/23) (S. Sayısı : 22)

BİRİNCİ OTURUM
Açıhna saati : 9,30
BAŞKAN : Tekin Ariburun
KÂTİPLER ; Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde)
BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum.
Cumhuriyet Senatosunun çok sayın üyeleri,
kıymetli arkadaşlarını;
1972 yılı Bütçe kanun tasarısının müzake
relerine başlarken önemli iki hususu dikkatle
rimize arz dtmlelk iisltliyıonum.
Birincisi; !bu Ibütçeyi 38 günlük geceli gün
düzlü yoğun bir çalışmadan somra hazırlayıp
Senatöoimuz Sayın Genel Kurulunun tetkiiklerdine
sunmuş bulunan Bütçe Karma Komliisyoaııunıun
çok loymietli Sayın Başkanı ve üyelerime Yük
sek Heyetliniz adınla takdir ve teşekkürlerimizi
ısumarıım.
ikincisi; yüksek malûmlarıdır ki, Anaya
samızın 94 ncü ve içtüzüğümüzün 87 nci mad-

deleri ahkâmınca bütçe müzakerelerinin Sena
todaki süresi 10 gün müddetle hudutlanldırılmışitır. Bu mecburiyet dolayısiyle her yıl olluğu gibi bu defa da Danışma Kurulunuz top
lanmış ve bir özel çalışma prcgmuaı tanzim edi
lerek sayın Genel Kurulunuzca da tensip ve ka
bul buyurulimııştur.
1972 yılı Bütçe çalışmalarının ibaşariyle ve
zamanında biltnilebülımelsi bu özel program hü
kümlerinin mmnitaziaman ve zamianımlda tatlbük
edildbilmlesÜyle mümlkünldür. Bütün müzakere
ler esnasında bu çok önemli husulsün daima göz
cmümde bulundurulması gereğini Sayın arka
daşlarımın idikkaitlerine bilhassa arz ederim,
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IV — GöRtî
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sayısı :
10) (Dağıtma tarihi : 26 .1 . 1972) (1)
BAŞKAN — Günfdemıe geçiyorum. Gümklemimdızdeki tıek konıu 1972 yılı Bütçe kamun tasa
rısının müzakeresidir. Bu vesileyle de Karana
Bütçe Kamisyoınumum raıporumum eleştiıilmıesi
'devamı edecektir.
1972 yılı Bütçe kamun talsanısımı Yüce Se
natoya Hülkümııet aldıra Sayın Maliye Balkanı
takdim buyuracaktır.
Buyurunuz Sayın Maliye Bakamı Saıilt Naci
Ergin.
MALİYE BAKANİ SAİT NACİ ERGİN
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Balkan,
öumhurliyet Semialtdsumum muhteremi üyeileri;
1972 bütçeleri huzurumıuzdaldır. Bu bütçe
ler yüferaelk mıaılûmıları olduğu üzere Anayasa
mızın 94 ncü maddesinde yaızılı süre içinde Türkrtye Büyük Millet MeöİTraıe talkdim. «Id^imfrş ve
Karma Bütçe Komisyonumun 38 rün süren ti
tiz, 'değerli ve bilgili çalışmaFariyle yemi vasıf
lar kaaanftnışltır.
Die/vlpltim cari harcamaları yamçıda. Kallkınma Plânımızın 1972 yılı için öngördüğü kaımu
yatırımlarının f-'nianaıssırıan kaıvmalVammı da gös
teren bu taşanlarım teltk^k ve irşatlarında da
lla mütekâmil bir bale geffleeesi yofadpıkii inan
cımı her şeyden önce ifade etmek isterimi.
Bilpnı^^ıı üzere öteden beri Devlet* büt^eOıeıri
hem millî ekonomileri yansıcam Mır dölküh^ıam ve
beım ds bu ekonomilere ym verem noiVlfi^i^nn
ba°ta ^elen bir arracı olarak ele acınmaktadır.
Bu b^ıkıiTMi^ian 1972 bıüıtam^ıniı. sPiPiv^rrı pfarpiınmrv..
nün mernlefket içince ve dı^ırefo, talkiıo ettiği sey
re değimmıek zorunluğumu duyuyorum.
Aynıca; 1970 ve 1971 büt^e uyoıılamalarma
ve nüıbiajvett 1972 bütçe taşanlarımın haznrlanımaısına hâTM:ım olan esaslara ve prenslilere kısaca
temas etdeıo&ğim.
(1) 10 sıra sayılı
nuna eklidir.

basmayazı tutanağın so
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tLEN İŞLER
Sayım Başkam, ısayın üyeler;
Huturumuzda bulunam 1972 bütçesinin hazırlammıası sırasımlda bu bütçeye geniş ölçüde
tesir edem memlselketimiiızin eikomomlik ve mıalî
şaftlarımı ve nihayet sorunlarıırnıızı şöylece özet
letmek mümkündür sanıyorum.
1971 yılımda Türk ekonomisi özel bir geliş
me göstermiş ve çeşitli laflıamtoda ömeımli -değnıştmıeler olmuştur. Geçiııldiiğiilmliz yılda uluslarara
sı ekonomik ve ticari ilişMOıerdeki daralma ve
belirsizliklere karşılık Türk ekonomiismim hızlı
Mr şekilde büyüdüğü söylenebilir. Memlekeltimıliizim 1971 yılı ekomıomlik ortaımının müspet ge
lişme noktaları, kalkınma hızının plânda ön
görülen hedefi aşmıaisı, döviz rezervlerimizin
artması ve ödemeler dengesinin olumlu bir se
yir takilbetmesiildir.
.Buma karşılık, fiyat artışlarımın detvafm et
mesi ve kamu maiyetinde özlenen dengenin
çaJbucak sağlamaımıaımıış olması olumsuz birer
faktör olarak kaydedilebilir.
Yapılan son tahminlere göre, 1971 yılında
kalkınma Ihızı reel olarak % 9,2 civarın da ger
çekleşecektir. Kalkınma hızının plân hedefini
önemli ölçüde aşarak bu seviyeye ula^masındaki etkenler, tarım sektöründe verimli bir mah
sul yılı idrak etmemiz ve ödemeler dengesinde
ki faktör gelirlerinin yüksek oranlarda gerçek
leşmiş olmasıdır.
Bu müspet gelişme ortamında sınai üretimin
geçen yılki seviyenin üstüne çıkmakla beraber,
plân hedefinin bir miktar gerisinde kaldığı., bu
sahaya yapılan yatırım harcama oranında da
cüzi ölçüde gerilemeler olduğu. görülmektedir.
ödemeler dengesindeki müspet seyir devam
etmektedir. Dış ticaretimiz program hedeflerini
aşmıştır, ithalâtımız eldeki son rakamlara göre,
1 milyar 170 milyon dolara, ihracatımın ise,
688,3 milyon dolara ulaşmıştır.
Görünmiyen kalemlerde ve özellikle isçi dö
vizleri gelirlerinde büyük artışlar kaydedilmiş
ve Aralık 1971 sonu itibariyle gelen miktar 468
milyon dolara yükselmiştir. Bu hal, döviz re
zervlerimiz için olduğu kadar, fiilî transferler
için de büyük ferahlıklar yaratmıştır.

O. Senatosu

B : 25

Kasım 1971 sonu itibariyle fiilî transferler
645 milyon doları bulmuştur. Rezervlerimizin
miktarı ise, 24 Ocak 1972 tarihi itibariyle 004
milyon dolardır.
1971 yılında nakdî dengede geçen yıllara
kıyasla farklı bir durum görülmektedir. Deva
lüasyonu izliyen bir 'yıl olarak, 1971 de emis
yonun belli bir ölçüde artış göstermesini bek
lemek talbiî idi. Emisyon, ödemeler dengesinde
ki igelişme ve kamu maliyesinin finansman ih
tiyaçları dolayısiyle artmıştır. Emisyon ve nak
dî gelirlerdeki artışlar mevduat haümine de te
sir etmiş ve mevduatda da önemli bir yükselme
kaydedilmiştir.
Kredi hacmindeki artış hızı ise, mevduattaki artış hızının garisinde .seyretmiştir.
Yalnız, hemen şu hususu ilâve edeyim iki,
kredi hacmi de yılın son üç ayında artmaya baş
lamıştır.
1972 malî yılı Devlet Bütçesini takdim eder
ken, kısa da ıolsa ibu (Bütçenin hacim ve pozis
yonunu etkiliyen önemli faktörlerden biri olan
Devlet Memurları Kanunundan bahsetmek iste
rim.
1327 sayılı Kanunla bâzı (hükümleri değiş^
tirilmek suretiyle 1 Aralık 1970 tarihinde yü
rürlüğe konulan Devlet Memurları Kanununun
Devlet, mahallî idareler ve Kamu iktisadi Te
şevJbü",lerine beklenen malî portenin üzerinde
tir yük getirdiği ve uygulamada gerek daire
ler, gerekse Devlet memurları yönünden çeşit
li mazhurlar tevlidettiği görülmüştür.
Hükümetiniz işe başladığı andan itibaren
bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, çalışma
lar yapmış ve çareler aramıştır. Bu çareler bu
lunabilmiş değildir. Zira, Devlet personelini
rencide etmeden yapılacak acele bir düzeltme,
kamu maliyesi takatinin çok üstüne çıkmakta
dır. Kamu maliyesi takati içinde yapılacak dü
zeltmelerin de yeni yeni haksızlıklara ve ada
letsizliklere sebebolabileceği endîşesi duyul
muştur.
Her İM mahzuru da önlemek için bu husus
taki çalışmaların mütehassıs bir heyetçe dik
kat, itina ve bilhassa temenni ile yapılması za
ruri görülmektedir. Bunun için, kanun kuvve
tinde kararname müessesesinden istifade etmek
düşünülmüştür. 'Bu düşünce ile hazırlanan yeni
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kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş ve
Anayasa Komisyonunca da kabul buyurulmuştur.
Devlet Memurları Kanunu üzerinde çalışma
lar ibu yetki kanunu ile de bitmiyecektir. Hü
kümetiniz, personel rejimi konusunda uzun va
deli reform çalışmalarına devam edecektir.
Sayın senatörler, şüphesiz ki, Türkiye'nin
en büyük problemlerinden birisi ve belki de en
önemlisi memleketimizdeki işsizlik ve istihdam
sorunudur. Zirai sektörde olsun, diğer sektör
lerde olsun çalışmakta olan işçilerimiz arasın
da dahi gizli bir işsizliğin mevcudolduğu, eko
nomimizde sıhhatli bir büyümenin sağlanması
için istihdam sorununun mutlaka çözümlenmesi
icabettiği bir igerçektir.
Türkiye'nin diğer tönemli bir meselesi de,
sanaytilıeşmıe ve sımai mıaımaülerine pazarlar bul
ma problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Seyyal ve kültürel bakımlardan olduğu gibi,
samyilteşımie bakımından da bir gelişme vetiresi
içerisinde bulunduğumuzu ve bu alanda, dünya
ölçülerine göre mutlaka muvaffak olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz.
Bu maruzatımla, önümüzdeki döneme girer
ken Türk ekonomisinin bâzı olumlu hazırlıkları
va olanakları bulunduğunu, ıbuna karşılık bir
kısım dar boğazlarla da karşılaşmak ihtimali
olduğunu belirtmek istiyorum.
ISayın arkadaşlar, memleketimiz ekonomisi
nin 1971 yılındaki gelişmesini anahatlan itiba
riyle böylece Yüksek Heyetinize özetlemeye ça
lıştım.
Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşından
sonra teknoloji alanında kaydedilen süratli
ilerleme ve değişmelerin bir sonucu olarak za
manımızda uluslararası mal, hizmet ve kültür
mübadelelerinde görülen gelişmeler karşısında,
her hangi bir memleket ekonomisinin yalnız o
memleketin sınırları içerisinde geçen olaylarla
izah ve değerlendirilebilmesi mümkün olama
maktadır. Bu bakımdan, 1971 yılında cereyan
eden dış hâdiselere de memleketimiz ekonomi
sine olan etkileri derecesinde kısaca temas ede
ceğim :
Dünya ekonomisi açısından 1971 yılını bir
bütün olarak, problemler ve kararsızlık yılı
şeklinde tavsif etmek mümkündür. Başlıca sa
nayi bölgelerinde 1970 yılında belirmiş olan
duraklama eğilimi, bu yıl boyunca da devam et-
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mis, geniş ölçüde maliyet yükselmelerini yan- ]
sıtaıı enflâsyonist baskılar bir evvelki yıla na
zaran daha şiddetli bir ölçüde tesirini sürdür
müş ve nihayet uluslararası para 'bunalımı ay
larca devam eden kararsızlıklardan sonra sene
nin ancak son ayında bir nebze yatışmaya yönelebilmiştir. Buna rağmen halen halledilemiyen birçok meselelerin olduğunu kaydetmek
zaruridir.
Gelişmiş ülkelerde smai üretimdeki bu du
raklamalar, bir yandan Ibu «memleketlerde işsiz
lik oranını artırarak ibir istihdam sorunu yara
tırken, diğer yandan uluslararası mal mübade
lelerinde nisbi bir daralmaya yol açmıştır.
Uluslararası mal mübadeleleri artış trendin deki bu duraklama, az gelişmiş ülkelerin (başlı
ca gelir kaynağını teşkil eden ilk maddelerin
ihraç fiyatlarına olumsuz yönde tesirler yap
mıştır.
Birleşik Amerika ve Batı Avrupa ülkelerin
de 1989 ve 1970 yıllarında toplam talep hac
mindeki artışlarla başlıyan enflâsyonist baskı
lar, zamanla maliyetlere tesir ederek, bugün
için 'bir maliyet enflâsyonu haline gelmiştir.
Toplam talep hacminin artmasına yol açan
'başlıca amiller olarak, bu memleketlerdeki üc
ret yükselmeleri ile Amerika Birleşik Devletle
rinin yıllardır devam eden dış edeme açıkları
nın sebebolduğu aşırı dolar emisyonu gösteril
mektedir.
Bu âmillerin tesir derecesi ne olursa olsun,
bugün için gerçek olan husus, ileri sanayi ülke
lerinde enflâsyonist hir baskının yanı sıra, sı
nai üretimde de 'bir duraklamanın belirmiş ol
masıdır.
Dünya ekonomisinin 1971 yılında olumsuz
yönlerine rağmen Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun genişletilmesi için sürdürülen çabalar
müspet bir yolda ilerlemektedir, ingiltere, ir
landa, Danimarka ve Norveç'in katılmaları ile
topluluk, Avrupa ortasında yeni ve büyük bir
ekonomik kuvvet olarak taazzuv etmektedir.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, ko
nuşmamın başında arz ettiğim üzere şimdi,
1970 malî yılı ile 1971 yılının 10 aylık uygula
maları hakkındaki maruzatıma geçiyorum :
Eldeki rakamlara göre, 1970 malî yılında
konsolide bütçe ödenekleri toplamı; 15 milyar
754 milyon lirası cari, 7 milyar 706 milyon li
rası yatırım, 12 milyar 412 milyon lirası ser I
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maye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili
olmak üzere, toplam olarak 35 milyar 872 mil
yon liraya baliğ olmuştur.
Bu ödeneklere dayanılarak yapılan harca
malar ise; 14 milyar 915 milyon lirası cari, 7
milyar 233 milyon lirası yatırım, 10 milyar 665
milyon lirası sermaye teşkili ve transfer harca
malarına ait olmak üzere toplam olarak, 32 mil
yar 813 milyon liraya ulaşmıştır.
1970 yılı konsolide bütçe gelir uygulamala
rına gelince; bu yılda 23 milyar 3 milyon lira
sı vergi gelirlerinden, 3 milyar 915 milyon li
rası vergi dışı normal gelirlerden, 4 milyar 953
milyon lirası - iç istikraz dâhil - özel gelir ve
fonlardan, 1 milyar 28 milyon lirası da katma
bütçeli idareler gelirlerinden olmak üzere, top
lam olarak 32 milyar 935 milyon lira sağlan
mıştır.
31 Aralık 1971 tarihi itibariyle 10 aylık kon
solide bütçe ödenek toplamı; 22 milyar 912 milj o n lirası cari, 8 milyar 342 milyon lirası yatı
rım, 12 milyar 981 milyon lirası sermaye teşkili
ve transfer harcamalarına ait olmak üzere, 44
milyar 235 milyon liradır.
Malî yılbaşında bütçe ile verilen ödenek; 38
milyar 472 milyon lira olduğuna göre, 10 aylık
uygulama döneminde ödeneklere 5 milyar 763
milyon liralık bir artış gelmiştir.
1971 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç
ödeneklerine göre cari ödeneklerin, toplam kon
solide ödeneklere oranı % 52, yatırım ödenek
lerinin yine toplam konsolide ödeneklere oranı
% 20,58 sermaye teşkili ve transfer ödenekle
rinin, toplam konsolide bütçe ödeneklerine oranı
1.3e % 27,38 iken, 10 aylık uygulama sonunda
ödeneklerde husule gelen gelişmeler nedeni ile
bu oranlar sırası ile, % 51, % 18 ve % 29 ola
rak değişmiştir.
Aynı dönem içinde konsolide bütçeden yapı
lan harcamalar; 17 milyar 193 milyon lirası ca
ri, 6 milyar 169 milyon lirası yatırım, 11 milyar
791 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer
harcamaları olmak üzere 35 milyar 153 milyon
liraya ulaşmıştır.
1971 malî yılı gelir bütçesinin uygulama so
nuçlarına gelince :
Bu yılın 10 ayı zarfında vergi gelirlerinden
24 milyar 725 milyon lira, vergi dışı normal ge
lirlerden 2 milyar 972 milyon lira, özel gelir ve
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fonlardan 2 milyar 789 milyon lira olmak üzere
toplam 30 milyar 486 milyon liralık tahsilat
sağlanmıştır.
Bu duruma göre, 1971 malî yılının ilk 10 ayı
içinde konsolide bütçe gelir tahminlerinin
% 80 i realize edilmiş olmaktadır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; konuşmamın
son kısmını teşkil eden 1972 bütçesi ile ilgili
hususlara gelince:
Bu konudaki maruzatıma başlarken, huzuru
nuzdaki 1972 malî yılı bütçe tasarılarının mem
leketimizin bugün içinde bulunduğu ekonomik
ve malî sorunlar karşısında ciddî emeklerle hazırlanabildiğilni ve Bütçe Karma Komisyonu
nun uzun süren çalışmalarının da bilgi, memle
ket gerçeklerini tesbit ve tam bir vatanseverlik
duyguları içinde cereyan ettiğini beyan etmek
ten kendimi alamıyorum.
Çalışmalar sırasında, ilk bakışta birbiriyle
çelişme halinde görülen üç önemli problemle
karşı karşıya kalınmıştır. Memleketimiz eko
nomisine olan tesirleri bakımından aynı dere
cede önemli olan bu sorunlardan birincisi, eko
nomik istikrarın sağlanması, fiyat artışlarının,
enflâsyonist baskının önlenmesi; ikincisi ekono
mik aktivitenin hızlandırılabilmesi; üçüncüsü de
plânda öngörülen yatırımların gerçekleştirilme
sidir.
Ekonomik bakımdan olduğu kadar, halkın
geçim şartları yönünden de fiyat artışlarının
cnlennıesindeki zarureti kabul etmemek müm
kün değildir. Ancak; fiyatlarda istikrar sağ
lamanın yalnız başına kâfi olmadığı, bunun
yanında ekonomik aktivitenin geliştirilmesi so
rununun da bizim için hayatî bir önem taşıdığı
malûmdur.
Bu bakımdan 1972 bütçelerinin hazırlanma
sında sadece fiyat istikrarından hareket edile
rek tahditçi t i r yola gidilmemiş ve bütçenin
başlıca görevlerinden birisinin, ekonomik akti
vitenin, iş hayatının duraklatılma ması, şayet
duraklamalar mevcut ise, bunların giderilmesi
olduğu göz önünde bulundurulmuş ve buna gö
re çalışılmıştır.
Memleketimizin kalkınması ve geleceği ba
kımından ayrı bir önem arz eden yatırımlar, hi
slim için ihmali caiz olmıyan hayatî bir sorun
olarak telâkki edilmiş ve bunun için de 1972 yılı
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bütçe yılında yatırımların azaltılması veya ge
çen yılki seviyede tutulması değil, bilâkis artı
rılması düşünülmüştür.
Özel sektör yatırımları için de aynı şeyleri
scyliyebilirim. Bu sektörün teşvikine de hususi
bir önem verilecektir.
Sayın Başkan, sayın üyeler; 1972 bütçelerini
etkiliyen faktörleri özet olarak böylece belirttik
ten sonra, müsaadenizle kamu maliyesi ile, eko
nomik denge arasındaki ilişki ve tesirler üzerin
de durmak istiyorum.
Malûmları olduğu üzere, dünyanın bütün ül
kelerinde kamu maliyesi ve onun en etkili aracı
olan bütçelerin muvazene bakımından memleket
ekonomisine tesirler icra ettiği bir gerçek ola
rak bilinmektedir. Memleketimizde şüphesiz ki,
bu tesirler diğer memleketlere nazaran muka
yese edilemiyecek derecede büyük ölçüde ken
dini göstermektedir. Şunu demek istiyorum ki,
ekonomik istikrarın sağlanması için kamu mali
yesinde denklik temini bizim için kati bir zaru
rettir. Böylece 1970 in konsolide Devlet bütçesi
hacım bakımından evvelki bütçelere kıyasla
büyük ve fakat sağlam kaynaklarla beslenen
ve hizmetlerin gerektirdiği ödenekleri tam
olarak ihtiva eden denk bir bütçe olma duru
mundadır.
Yüksek malûmları olduğu üzere, ücret, fiyat
ve bütçe ödeneklerinin artması bir fasit daire
teşkil edebilir, ücretler arttığı zaman fiyatlar
yükselmekte ve fiyatlar yükseldiği için de
bütçe ödeneklerinin artırılması zaruretleri doğ
maktadır. Bu bakımdan, denk bütçe kavramı
nı, bütçenin sağlam kaynaklara sahibolması ve
her hizmetin gerektirdiği bugünden bilinen
ödeneği mutlaka ihtiva etmesi şeklinde kabul
ettiğimizi beyan etmek isterim.
Memleketteki ekonomik aktiviteyi yavaş
latmanın da enflâsyonist tesirler husule getir
diği, kalkınma ve istihdam açısından menfi so
nuçlar verdiği bugün için artık herkes tara
fından kabul edilen bir gerçektir.
Şimdi de 1972 yılında yatırımlara tahsis
edilen ödeneklerden ve tesisi düşünülen bir
fon d an b a hs edeceğim.
Konsolide bütçe yatırımları 1971 yılında
(A/2) cetvelinde 7 915 000 000, (A/3) cetve
linde de 999 milyon lira olmak üzere toplam
halinde 8 915 000 000 lira idi. 1972 bütçesinde
bu rakam, (A/2) cetvelinde 9 458 000 000, (A/3)
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cetvelinde de 2 181 000 000 olmak üzere top
lanı olarak 11 639 000 000 liradır. Bu rakam
ların 1971 bütçesine göre ifade ettiği artış
2 274 000 000 liradır ve artış nisbeti de % 30
dur.
Ancak, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ve di
ğer kurumların yapacağı yatırım bakımuıdan
bu miktarların da kâfi gelemiyeceği görülerek
bir fon ihdası kabul edilmiştir. Bu fonun kay
nakları, idaresi ve işletmesi de şu şekilde düşü
nülmüştür:.
Devlet Yatırım Bankası nezdinde bir «Pool»,
"bir havuz olacak ve burada elimizde olan ya
tırım imkânları toplanacaktır. Bu pool'ün idaresi, son derece dikkatle seçilen kimselere ve
rilecektir. Pool kaynaklarının bütçe dışı yapılan
yardımlar tutarı, 1972 için 4 milyar liradır. Bu
4 milyar liranın 2,5 milyar lirası istikrazlardan,
500 milyon lirası karşılık paralardan, 500 mil
yon lirası yabancı ülkelerdeki işçi tasarruf
larından, 500 milyon lirası da Memur Yardım
laşma Sandığından sağlanabilir diye düşünüyo
ruz. Pool:!ıan İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ca
ri masraflarının değil, sadece yatının proje
lerinin finansmanı derpiş edilmiş ve bu yatı
rım projelerinin de finanse edilebilmesi için de,
gerekli tertip ve organizasyon plânlanmıştır.
İlgili olduğu projelere sarf edilmiyen para
lar ve ödenekler iptal edilmiyerek, o iş biltinceye kadar devam edecek ve bu suretle proje
lerin bitimi garanti altına alınmış olacaktır. Bu
ödeneklerin iptal edilmemesi ve tahsis edilecek
leri yerlere sarfı, kurulacak muayyen bir boart
tarafından tamamen kontrol altında bulundu
rulacak ve dolayısiyle tahsis edilen ödeneklerin
yalnız tahsis edilecekleri projelere sarfı te
min olunacaktır. Bu şekildeki bir fonun mem
lekete faydalı olacağını ve böylece yatırımla
rın duraklamasına meydan verilmiyeceğini ta
savvur etmekteyiz.
Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi de müsaa
denizle 1972 yılı bütçelerinin Bütçe Karma Ko
misyonundan çıkan şekli ile gelir ve gider iti
bariyle kompozisyonuna geçiyorum.
Komisyon, Yüksek malûmunusr olduğu üze
re, Devlet borçları bütçesi hariç, diğer bütün
bütçelerde % 10 nisbetinde bir tevkifat öngör
müştür. Eğer gelirlerimiz müsait olursa, Kar
ma Komisyondaki vergi kanunlarımız gelir bakımiüidan tatminkâr bir şekilde çıkarsa, bu
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% 10 tenzilât % 2 ye kadar inecektir; yani
bunun % 8 i serbest bırakılabilecektir ve bu va
ziyet dâhilinde, şimdi 1972 konsolide bütçe ra
kamlarını arz ederken tabiî bu tevkif atı nazarı
itibara almamız imkânı yoktur, onun için bu tev
kifat yokmuş gibi rakamları arz edeceğim; ama
bu tevkifatın % 10 nisbetinde olduğunu her
kesin büimesi ve hatırında tutması ve bunu unut
maması gerekir.
Konsolide Devlet bütçesinin ödenek rakam
ları yekûnu 51 963 340 000 lira olarak huzur
larınıza gelmiştir. Bu miktarın 28 397 000 000
lirası cari, 9 458 000 000 lirası yatırım,
16 112 484 009 lirası sermaye teşkili ve taransfer harcamaları ile ilgili ödeneklere ait bu
lunmaktadır.
1972 malî yılı konsolide Devlet bütçesi için
teklif edilen ödenek miktarlarının 1971 yılı
inİ3İyal bütçe ödeneklerine nazaran arz ettiği
mutlak ve nispî artış da şöyledir.
öari harcamalarda 6 375 000 000 lira tuta
rında ve % 31 oranımda, yatırım harcamaların
da 1 542 000 000 lira,tutarında ve % 19 oranın
da, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında
da 5 578 000 000 tutarında ve % 52 oranında,
toplam ödeneklerde ise 13 498 000 000 lira tu
tarında ve % 35 oranındadır.
Ancak, inisiyal bütçe rakamları esas alı
narak yapılan böyle bir mukayese bizi yanıl
tıcı bir neticeye götüreöilir. Gerçekten 1971
bütçesinin ek, olağanüstü ve otomatik ödenek
lerle 31 Aralık tarihinde vâsıl olduğu miktar,
44 235 000 000 liradır. Bu miktarın malî yıl
sonuna kadar biraz daha artabileceği tahmin
edilmektedir. Eu itibarla 1972 bütossindeki ar
tışın mühim bir kısmının zahiri tir artış oldu
ğunu kabul etmek iktiza eder. 1972 yılında ka
mu sektörü tarafından yapılması öngörülen ya
tırını miktarı 21 milyar liradır. Bunun 9,5 mil
yar liralık kısmı genel ve katma bütçeli idare
lere ait bulunmaktadır. Cari harcamaların içine
girmiş olan teknik personele ait istihkaklar na
zara alındığı takdirde, yatırımlara tahsJs oluna
cak ödenekler bir miktar daha artmaktadır.
Şimdi, yüksek müsaadenizle gelir bütçesine
geçiyorum.
Bütçe Karma Komisyonunda aklığı son şekle
göre, 1972 malî yılı Genel Bütçe gelirleri,
45 060 000 000 lirası vergilerden, 4 552 000 000
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lirası vergi dışı normal gelirlerden ve 700 milyon
lirası da ezel gelirlerden ve fonlardan müteşek
kil olmak üzere 50 312 000 000 lira olarak tah
min edilmiştir. Genel bütçe gelirlerine, katma
bütçelerin İ 656 000 Oöö liralık gelirlerinin ilâ
vesi ile, 1972 malî yılı konsolide bütçe gelirleri
51 968 000 000 lira olmaktadır.
Bilindiği üzere, 1971 malî yılı toplam konso
lide bütçe gelirleri, iç istikrazlar da dâhil olmak
üzere, 38 471 000 000 lira olarak tahmin edil
miştir. Bu duruma göre, Bütçe Karma Komis
yonunda kabul olunan gelir tahmin rakamları
1971 malî yılı bütçesinden 13 496 000 000 lira
tutarında ve % 35 nisbetûnde daha fasla bulun
maktadır. Ancak, bu seneki tahvilâtın gelişme
seyri 1971 yılında gelir tahminlerinin üstünde
bdr tahsilat yapılacağını göstermektedir. 1971
malî yılı muhtemel tahsilatı, iç istikraz dâhil,
40 100 000 000 lira olarak tahmin edildiğinden,
1972 malî yılı bütçe gelir tahminleri .1971 malî
yılı muhtemel tahsilatından 11 868 000 000 lira
tutarında ve % 29 nisbetdnde bir fazlalık arz
etmektedir.
1972 bütçesi üzerindeki mâruzâtımı böylece
tamamladıktan sonra, maliye sahasında yapıl
makta olan çalışmalardan, vergi ve büiçe re
formları hakkında Yüksek Heyetinize bilgi ver
mek isterim. Yalnız bu bilgilere geçmeden ev
vel, Hükümeti devraldığımız tarihten beri. mem
leketimizin bankacihk ve sigortacılık sektörü.
üzerinde yapmak istediğimiz reformlar için in
giltere'den bir heyet getirtmiştik. Bu heyet,
Bank of England'm en kıymetli elemanlarından,
Barkley Bank'm yine keza kıymetli elemanların
dan ve meşhur bir sigortacıdan müteşekkildi.
Bu heyet raporunu hazırlamış ve arefe günü bu
rapor bendenizin eline geçmiştir. Eapora ter
cüme ettiriyorum, teksir edeceğim. Bayram sı
rasında bu rapora bendeniz bir göz attım, çok
tatminkâr buldum ve hiçbir sükûtu hayale ıığramıyacağımızı bugünden tahmin ediyorum.
Şimdi, genel vergi politikası ile ilgili hedef
lerimiz, bir yandan vergi mevzuatı ve uygula
malarının ıslahı ve diğer yandan bütçelerin ve
geniş mânası ile kamu kesiminin finansman ih
tiyaçlarının karşılanması konularına yönelmiş
bulunmaktadır.
Vergi sisteminin ıslâhını matuf çalıpmlanmız, bu sistemlin sosyal adalet ilkelerine daha uy
gun bir hale getirilnıesü, daha verimli ve daha
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yaygın bir mahiyet kazanması, ekonomimize
daha yararlı kılınması esaslarına dayanmakta
dır. 1972 imali yılı Mahalli idareler maliyesi yö
nünden çok (önemli Ibir reform hareketinin baş
langıç yılı olma durumundadır. Bu gaye ile
Türkiye Büyük 'Millet Meclisine ısunulmuş olan
Belediye gelirleri ve Emlak Vergisi Kanunu tâ
dil tasarıları kabul Ibuyurularak yürürlüğe ko
nuldukları takdirde, önümüzdeki İseneden itiba
ren Belediyeler ve il özel idareleri verimli ve
müstakil gelir kaynaklarına saihilbolacaklardır.
Bu suretle IMahaliî idarelerimizin görevlerini da
ha iyi ve 'tesirli bir şekilde yerine geitıirmeleri
imkân dâhiline girecektir.
Devlet gelirleri ile ilgili olarak bu sene
Bütçe Kanunu ile ibirlriıkbe Yasama Organının
tetkiklerine sunulmuş bulunan Malî Denge Ver
gisi kanunu tasarısı ile, işletme Vergisi, Dam
ga Vergisi ve Harçlar Kanunlarında değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarılarına ve yi
ne önümüzdeki günlerde Büyük İMillet Meclisi
ne sunulacak olan Gelir ve Kurumlar Vergile
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rılarının hazırlanmasına yukarıdaki belirttiğim
ilkeler hâkim olmuştur. Malî Denge Vergisi ka
nun tasarısı ile, 1961 yılından (beri uygulanmak
ta olan Tasarruf Bonosu sisteminin kaldırılması
ve bunun yerine aynı konular üzerinde Malî
Denge Vergisi adı altında yeni bir vergi konul
ması öngörülmektedir.
1972 bütçesinin finansman 'ihtiyacının sağ
lam kaynaklardan karşılanması endişesi ile, bu
verginin nisbeti Tasarruf Bonosu nislbetinde kı
yasla bir miktar fazla tutulmuştur. ÎBu nisbet
kaibul buyurulduğu takdirde, bütçe zaruretleri
ne göre ayarlanma imkânı belirecektir.
Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerinde ciddî
çalışmalar yapıldığı yüksek malûmunuzdur. Ku
rumlar Vergisi üzerindeki değişiklikler son
şeklini almak üzeredir, öyle ümıidediyorum ki,
kısa Ibir zaman içinde bu vergiye ait tasarıyı
Bakanlar Kuruluna sunmak ımümikün olacaktır.
(Mir Vergisi üzerindeki çalışmalar da Şubat
ayı içinde bitmiş ve tasan Bakanlar Kuruluna
intikal etmiş bulunacaktır.
Gerek Kurumlar Vergisi ve gerek Gelir Ver
gisi üzerinde birçok rivayetler işitiyoruz. Maale
sef (tasarılar Hükümete sunularak, Hükümetçe
kabul edilmedikçe biz Maliye Bakanlığı olarak,
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konuşma yetkisini kendimizde göremiyoruz. An i
1972 bütçemizin Parlâmentoda görüşülmek
cak şunu söylemek isterim; iileri Garb- memle
te olduğu bugünlerde genel ve katma bütçeli
ketlerinde kabule şayan görülmemiş, sivri, iş ha kuruluşlarımızın 1972 program bütçe modelleri
yatımızı sekteye uğratabilecek, vergi adaletine hazırlanmış olup, bastırılması sağlanarak, 1972
ters düşen hiçbir hüküm ve usul getirmek fik malî yılı girmeden önce parlömanterlerimizin
rinde değiliz.
tetkikine sunulacaktır.
Klâsik vergi kaidelerine, sosyal adalet ilke
Önümüzdeki yıllarda program bütçe siste
lerine ve ancak kazanandan kazancının büyük mine geçilebildiği takdirde, genel ve katma
lüğüne göre, Devlet masraflarına iştirak isteme bütçeli kuruluşların harcamalariyle ilgili öde
prensibine uygun tadiller getirmek çabası için neklerin programlar, alt programlar ve proje
deyiz. 'Bunun dışında bütün 'söylentiler vehim ler itibariyle verilmesi sağlanacak ve yasama
veya telâşın eseridir. Günün 'birinde vergi ka organlarına bütçe üzerinde daha rasyonel ve
çakçılığını ve vergiden içtinabı önliyecek usul daha etkili bir tetkik ve tercihleri ortaya çı
lere kavuşabilirsek, elbetteki (bundan zarar gö kartma imkânı temin edilmiş olacaktır.
recek kimseler 'bulunabilecektir. Ama ^bunlar,
Sayın Başkan ve Cumhuriyet Senatosunun
ancak ve ancak memlekete karşı ödevlerini ye muhterem üyeleri;
rine getirmiyen, dolayısiyle kendi vergisini dü
Dünya ve Türkiye ekonomisinin içinde bu
rüst ve vatansever mükelleflere ödeten ve bun lunduğu şartlar göz önünde bulundurularak
dan azap duymayan kimseler olacaktır.
hazırlanan 1972 malî yılı konsolide Devlet büt
Damga Vergisiyle Harçlar Kanunlarında ya
çesi tasarıları hakkındaki mâruzâtım burada
pılacak tadilât vergi hâsılasında artış 'sağlıya- sona ermiş bulunuyor. Yurdumuzun kalkınmacak düzeltmeler şeklinde olacaktır.
I sına ve halkımızın refahına katkıda bulunabil
mesi umut ve dileğiyle sözlerimi bitiriyor ve
Bir süre önce Yasama Organına sunulmuş
Yüksek Heyetinizi derin saygılarla selâmlıyo
'bulunan Finansman Kanunumda değişiklik ya
rum. (Alkışlar)
pılmasına dair kanun tasarısiyle 1970 senesin
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mali
de ihdas edilmiş olan İşletme Vergisinin kapsa
ye Bakanı Sait Naci Ergin Bey.
tan genişletilmekte ve vergi nisbs'tl düşürülmek
te ve tek nisbet haline getirilmektedir. Bu su
Cumhuriyet Senato'sunun sayın üyeleri;
retle İşletme Vergisinin daha yaygın ve verim
1972 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze
li hale getirilmesi ve Avrupa Ekonomik Toplu
rindeki müzakerelere geçiyoruz.
luğuna tam üye olarak girmemiz halinde tatbik
Grupları adına söz alan sayın arkadaşları
mevkiine koymak durumunda olduğumuz Kat mız müracaat sırasına göre dizilmişlerdir. Sıra
sına göre okuyorum.
ma Değer Vergisi için bir geçiş yolu teşkil et
mesi öngörülmektedir.
Millî Güven Partisi Grupu adına İbrahim
Efem
Karakapıcı, Millî Birlik Grupu adına Kâ
Bunlardan ayrı olarak, tarım gelirlerinin
mil Karavelioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi
'bünyeline uyan bir sistem içinde vergilendiril
Grupu adına Fikret Gündoğan, Adalet Partisi
mesi ve karayolu nakliyatının da vergi mevzuu
Grupu adına Lûtfl Tokoğlu, Kontenjan Grupu
içine alınması konusunda çalışmalar yapılmak
adına Sayın İzm en.
tadır.
Buyurun Sayın İbrahim Etem Karakapıcı,
Vergi sistemimizde yapılacak bahis konusu
Millî
Güven Partisi Grupu adına.
yenilikler yanında, vergi idaresinde yapılacak
reformla ilgili kanun tasarıları da ceste ceste
M. G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM
Yasama Organına sunulmaktadır. Bunlardan
KARAKAPICI (Urfa) — Sayın Başkan, de
ibir tane'si sunulmuş bulunmaktadır.
ğerli senatörler;
1972 Bütçelsinin tümü süzerinde Milî Güven
Maliye Bakanlığında ve diğer ilgili kuruluş
Partilisi Senaito Grupunun görüşlerini arz etmek
larda birkaç yıldan beri klâsik bütçe yanında,
üzere huizurunuzdayını.
önümüzdeki yıllarda onun yerine kaim olacak
Sözilerilme, 1972 Bütçesinin aziz milletinfee
program bütçe çalışmalarının yapılmakta oldu
I hayırlı ve yararlı olması idileğijyle başlıyorum.
ğu yüksek malumlarınızdır.
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Millî Güven Partisi Grupu, geçen yıllarida
olduğu gilbi, bu bütçeyi de, dair parti düşünce
lerine yer vermeden, yapıcı ve gerçekçi bir tu
tum içünldie iiMüeliyeoeiktir.
Ne İhataları /büyüteceğim; ne de bunları görımlezlilkten geleceğiz. Her zaman olduğu gaibi,
«alka ıak, Ikaraya kara» ıdiiyeceğiz. Dürüst ve
nileimlekleltçji yolumuzdan ayrıılmiadan, gerçekleri
olduğu giiibi söylilyeceğiz.
Gerek bütçenin tümü üztarindeiki ıkonuşmanıızda, gerek Milî Güven Partisi Grup Sözcü
lerinin bakanlıiklar bütçeleri üzerinde yapacak
ları (konuşmalarda, rehberimiz millî menfaat ve
İlmî gerçekler olacaktır.
Değerli arkadaşlarımı,
Huzurunuza gfelen bu bütçe kısmien partili
lüyielerlden, kı'smen de partiler dışından alınan
üyelerden kurulu bir Hükümıelt (tarafından hıaiZirlanimısitır. Bildiğilmiz gibi, bu Hüikülmielt, 12
Marta müncer olan olaylar zincliriinün ve 12
Marit muhtırasının sonucu olanak işıbaşımıa gelmiiş olan bir Hükümettir. Bu Eükümleltin özel
liği, her hangi bir 'siilyasü parti programlınla veya
bir koalisyon, protokolüne dayanmlayışıdır.
Memleketi anarşiden ve yıkıcı faaliyetlerden
(korumak, iktisadi ve sosyal alamda Türkiyeımlizun imıuihtaç olduğu hamlelerin .milî .beraberlik
anlayışı içinde ele alınmasına yardımcı ollmıak
ve memleketi Hükümetsiz bıralkmamak gibi
amaçlarla bu Hükümete üye vermeyi kabul eıtımiş olan partimiz, 12 Marltiban önce olduğu
gliibi, Erim 'hükümetleri zamanında da, doğru
gördüğü tedbirleri desteklemiş, baltalar kaırşıısında gierekli uyarmaları yapmıştır.
inlsaf ile kabul etmek lâzımıdır ki, bugün,
Türlkayie'nin karşı karşıya bulunduğu siyasi vö
dlkttlisiadi güçlükler, sadece 12 Marttan sonra
görev allan Erim hükümdtlerinlin icraatiiyle ilgi
li sayılamaz. 12 Marttan önceki amarşük duru
mu veya 1970 de alınmış bâzı iktisadi Ve mıallî
(kararların etkilerini hesaba katmadan sıhhatli
!bir tahlil yapılamaz. Şüpheisiız, özellikle Bi
rindi Erim Hükümeti zamanında işlenmiş olan
çeşitli hataları da görmelzliikten gelmek nılümıkün değildir. Millî Güven Partüsi Grupu ola
rak, geçmişin küsurlarını ortaya koymak için
değil, gıetfeceğe dönük tedbirlerin iısableitile lalmıması için, ısiyasi ve iktisadi 'durumu objektif
şekilde ve olduğu gibi değerlenıdirmek lüzumu
na inanıyoruz.
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Değerli senatörler,
Son yıllarda, Türkiye, günden güne şiddet
lenen yıkıcı faaliyetlere sahne olmuştu.
Millî Güven Partlilsi sözcüleri, yıllardan Ibera,
her vesile Sile, bu tehlikelere ve alıniması gerek
li (tedbirlere .dikkati çeJkmiş liJdi.
Memleketimiz, kanun dışı eylemlerin hü
küm ısıürdüğü ve huzursuzluğun tahammül edi
lemez derecede arlttığı (bir ülke haine g^eSfimdsşiti.
Yurt dışındaki feisalt meırtkelzleri ile irtibatları
açılkça ortaya çıfkmış bulunan aşırı siol eylem
cileri, hür delmofkratik düzenli ve haltta Türk
Devletlinin varlığını ve bütünlüğümü tehdit elden
faaliyetlerini başı boş şekMe sürdürüyorlardı.
Silâhlı, bonıibalı ve dimamiiltii saldırılar, so
kak çatışmaları, boykotlar ve işgaller, güven
lik kuvveltleırliyle muharebe mamızarasını alan
toplu hareketler, adam Ikaçırmıalar, zorbalıkla
gerçekleştirilen soygunlar, hukuk hâkimiyetîiınii
büyük ölçüde sarkmıştı.
Bütün ibu eylemlerin Türkiye'yi marksiist ve
komünist bir düzene sürüMletmlek hedefini güt
tüğü .gizlenmiiiyordu.
Devletin ıme'şru kuvvetlerinin »karşiisıında, (ko
münist ideolojinin emrine girmiş ve kendilerine
ıkıurtuluş ordu'su adını veren Ikıizıl eşkıya grup
ları, blüjyük kentlerde ve dağ başlarında hare
ket halindeydiler.
12 Mart muhtırası böyle bir ortamı kimide
verilmiş ve Sıkıyönetim, Türkiye Cumhuriye
timi iböyle'sine tehlifkelâ eylemlerden kurtarmak
amaciyle ilân edilmfiıştii.
Sıikıyömietiiim ımakamlannın Türkiiye'yi dıışltan
ve içten yılkmiaya çalışan fesat mterkezlerine.
karşı girişltikleri mübadele, Cumhuriyetin aaıılı düşmanlarını, (bir ölçüde siindirmaş, snçlulardan bir kismı ele geçirilımiş ve aldaleltlin penicesinle ıteisliim '©dilmişlerdir. Fakat tehlikelerin
ve kanun 'dışı faıaliyeitteriın sonla endiipni sanmlalk halta olur.
Millî Güven Partisi Grupu adına her zalmıan
/beliıltitiiğiimliız gübi, /tehlükelier henüz bertaraf
edilmiş değildir. Sıkıiyöneitfim /kalktığı anda
Türkiiye'yi bir komünist zulüm idarieisime sü
rükleme yolunida ıbugün idalhi ısimsi bir şekilde
yürüttükleri faaliyietlerlini derhial hızslanidırmiak
niyetinde olan 'birçok ımlilhraıklar mevculttur.
Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli hazırlıklar
yürütülmekltedir.
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Hemıeın heliirtöayiım M, hür aeçinue ve insan
haıklarınıa dayanan tdeımoknaitlük rejSsmi, normal
ve sıhhatli. şefeiLde (işler hale getirmek, Turkiye'niın geleceğini maceraya sürüMeırnıefc isfcetmıiyeaılerin üzerindefttıtiiıfıalkedeasikilıeri îblir 'fceımel
hedeftlir. Bu hedef Erlim Hükümetinin programınlda açıkça ifaide eıdlmdışıtir.
Türkiye'nin normal düzeoue geçımıetsi, hiç
şüphesiz, Türlk Siliâhlı Kuvvetleri dâhil otaaJk
üzere, herkesin müşterek arzusudur.
PaJkaJt normal düzenan yeniden anarşiye döniüsımieımesii ve Türkiye Cumhurıiyeitâııîiaı varlığı
nı dahi tehlikeye (süıiikliyelbilecıek tertiplerin
yeniMen sahneye konmaması için, yapıtoası ge
rekli işliler vardır; aüınanası gerekli tedbirler
Vardır. Bunların g^ecıitkaneden yerine getirilmesind işitiyoruz.
Yıkıcı faaliyeit nihraklariyle mücadele ve
normal düzene sarsımltıısıız geçişi sağlayıcı ted
birlerin alınması baikıımıınidan, Hükümıeitin, za
manı daha iyi değıerlendirmıeisi lüzumuna inanı
yoruz.
Türkiye'nin geçnDİışItıe klarşılaışJtığımıız itıehlükeleırdem daha büyük tehlikeler ve oaGkanitılar tei
ne sürüklemeımesi için, zilkzaiklı, çelişkilli, tered
dütlü davranışlarla zamanı ve imkânları heSba
eirnıseanek lâzunudır.
Değerli arkadaşlarım,
1972 ^bütçesinin müzakeresine başladığımız
§u anıda, memlıeksltte, nispî bir sükûn havaisi var
dır. Huzur bozucu olaylar azalmıştır. Okulları
mızda ve sokaklarda silâh patlamıyor. Yıkıcı,
bölücü propagandalar ve faaliyetler eskisi gibi,
açıktan yapılamıyor, işgal olaylarına raslamıyoruz. Bununla beraber, yurt içinde ve dışında
sürdürülmekte olan ve her gün yeni işaretlerini
gördüğümüz faaliyetler, Sıkıyönetimin sağla
dığı bu sükûnet havasının, devamlı ve istikrarlı
bir hale gelmediğini göstermektedir.
Görünüş odur ki, memlekette anarşi yarat
mak isteyen fesat unsurları tamamen etkisiz bir
hale getirilmedikçe; Devlet teşkilâtımıza sızmış
olan militanlar ayıklanmadıkça; zabıtamız ve
adlî cihazımız yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle et
kili bir surette mücadele edebilecek bir duruma
gelmedikçe, bu sükûn havasının, Sıkıyönetimin
kaldırılmasından sonra devam edeceği sanılmamalıdır.
Yakın geçmişte, hâdiselere yanlış teşhis kon
masının acılarını milletçe çektik. Bâzı siyaset
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adamlarımızın olaylardan henüz yeteri kadar
ders almadıklarını esefle görüyoruz. Sıkıyöne
timin mevsimsiz olarak kaldırılmasının veya he
men seçimlere gidilmesinin açıktan istenmiş ol
ması bunu gösteriyor.
Sıkıyönetimin kaldırılması ve zamanı gelin
ce hür ve demokratik usullerle seçime gidilmesi
için, yapılması gerekli şeyler vardır. Huzur, gü
ven ve asayişi, demokratik rejimin pürüzsüz
olarak işlemesini sağlıyacak 'bütün şartları ha
zırlamak lâzımdır. Hükümete de meclislerimize
de, siyasi partilerimize de düşen en önemli gö
rev budur.
iktisadi durum ve bütçe
Sayın Senatörler,
Malî ve iktisadi şartlarda, maalesef huzur
ve asayiş konusunda olduğu gibi henüz düzelme
olmamıştır.
1971 bütçesi rekor seviyede bir açıkla ka
panmaktadır.
Bütçe açığının büyük bir kısmı, Merkez Ban
kası kaynağından karşılanmıştır. Açık finans
mana ölçüsüz bir şekilde başvurulmuş olması,
enflâsyonu ve hayat pahalılığını kamçılamıştır.
Para değerinin düşürülmesinin ve Personel
Kanununun yarattığı fiyat artışları 1971 bütçe
sinin büyük açığı yüzünden hız kazanmış ve du
rumun vahameti (büsbütün artmıştır, fiyatlar son
yılda misli görülmemiş bir hızla yükselmiş, bü
yük kütlelerin geçim sıkıntısı ağırlaşmıştır. Hü
kümet, 1971 bütçesinin açığını azaltmak için
ciddî bir gayret sarfetmediği gibi, yeteri kadar
dikkat gösterilmeden Meclise gönderilen ek ve
olağanüstü 'ödenek kanunlarıyle, ölçüsüz, harca
malara hız vermiştir.
Hükümet, programında açıkça vadetmiş ol
masına rağmen, israfla mücadele yolunda gerek
li gayreti göstermemiştir.
Pahalı Devlet idaresi Sayın Erim hükümet
leri devrinde, özellikle 50 binin üstünde yeni me
mur kadrosu alınması gibi çeşitli sebeplerle da
ha da pahalılaşmıştır.
1971 yılında cari harcamalara öncelik veril
mesine karşılık, kamu yatırımlarında nispî bir
gevşeme olmuştur.
Birinci Erim Hükümetinin bâzı bakanlarının
tereddüt ve endişe yaratan konuşmalarının, özel
kesimdeki yatırımlar üzerinde yaptığı yavaşla
tıcı etkiyi de hu arada zikretmeye medburuz.
12 —
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Bir istikrar bütçesi olması gereken 1972 büt
1971 Yılında tarım mahsullerinin çok iyi ol I
çesinin bu kadar büyük bir sıçrama yapmış ol
ması, bol bir rekolte almamız, bunun yanı başın
ması, dikkate şayandır.
da yurt dışındaki işçilerimizin yurda gönder
1972 bütçesi, devalüasyon gibi olağanüstü se
dikleri dövizin rekor bir seviyeye çıkması, yan i
beplerle büyük bir sıçrama yapan 1971 bütçesi
lış tedbirlerin ortaya çıkarabileceği sonunçların
ni de gölgede bırakacak şekilde büyük bir sıçra
vahametini bir ölçüde azaltmıştır.
ma yapmıştır.
Devalüasyon tedbirlerinin hedeflerinden bi
Bir yılda bütçe rakamı 38 milyardan yakla
ri istikrarın sağlanması idi. Fiyatlarda yeni bir şık olarak 52 milyara, hattâ Devlet Yatırım
denge ve istikrar, ekonomide istikrar sağlana Bankasındaki fon ile birlikte 38 milyardan 56
caktı. Para ayarlamasının başarılı sonuca ulaş milyara yükselmektedir. Böyle bir bütçe raka
ması bu istikrarın sürekli hale gelmesine bağlı mı ile istikrar sağlanamaz.
idi. Sürekli bir istikrar ise, istikrar tedbirleri
Devlet bütçesi, 1971 den sonra ikinci bir sıç
nin devamlı olarak, büyük bir dikkat ve titizlik rama yaparak, yeniden bir yılda 1/3 nisbetinde
le yürütülmesini gerektirirdi. Bu hususta Erim
büyütülmektedir.
hükümetlerine düşen görevler vardı. Hükümet
Devkt harcamalarındaki artış temposunun,
bu konuda, maalesef beklenen çabayı harcama
I hele cari harcamalardaki artış hızının ekonomi
mış, gereken titiz dikkati göstermemiştir.
Biraz sonra tahliline girişeceğimiz 1972 büt miz ve kalkınmamız için hiç de yararlı oimıyan
çesi de, Hükümetten gelen şekli ile, ekonomik çok süratli bir tempo olduğuna şüphe yoktur.
Biraz önce de geiirttiğim gibi, 1972 yılı için
ve malî istikrarı tehlikeye düşürecek kadar ka
öngörülen harcamalar konsolide bütçede görü
barık bir bütçedir.
nen 52 milyardan ibaret değildir. Kamu iktisadi
1972 bütçe rakamlarının tahlili :
Teşebbüslerinin bu yıl yapacağı 11 milyarlık ya
Sayın arkadaşlar,
Bu yıl Hükümet, genel ve katma bütçeli dai tırımın 8 milyarının bütçeden karşılanması ge
relerin toplam hacamalan için su ödenekleri is rekirken, bunun (4) milyarı bütçede gösterilmeyip Devlet Yatırım Bankasına aktarılmıştır. Bu
temiştir :
Cari giderler için
26 milyar küsur Tl. nun büyük bir kısmı yine Hazinece yapılacak is
Yatırım harcamaları için 9 milyar küsur Tl. tikrazla karşılanacaktır.
Transferler için
16 milyar küsur Tl.
Bu miktar da ilâve edilirse, 1972 bütçesinin
yekûnu, gerçekte 56 milyar lira civarındadır.
Toplam olarak
51 milyar 930 mil
Harcamaların dağılışı :
yon Türk lirası.
Diğer taraftan, konsolide Devlet harcamala
Bütçe Komisyonunda,
rında teklif edilen bu artışın dağılışı da şöyle
Cari giderlere
127 milyon, dir :
Yatırar. giderlerine
317 milyon
Transferlerde artış oranı % 53 tür.
Cari harcamalarda artış oranı % 31,5 tur.
Toplam olarak
444 milyon
Yatırım harcamalarında artış oranı % 15,5
lira zam yapılmış, buna karşılık transfer bölü tur.
münden 470 milyon indirilmiştir.
Yatırım giderlerindeki artış oranı fiyat artış
Böylece, konsolide bütçe rakamı (51 milyar larını ancak karşılıyabilecek ölçüdedir. Buna
968 milyon) liraya baliğ olmuştur.
karşılık, kalkınma plânımıza gere her yıl yüz
de 8 - 10 civarında yükselmesi gereken cari gi
1972 yılı için istenen bu ödenekler, geçen yıla
nazaran 13 milyar 497 milyonluk bir fazlalık derler % 30 un üstünde bir artış kaydetmekte
göstermektedir. Geçen yılın inisyal bütçesine dir.
göre artış oranı % 35 tir. 1968 bütçesinin 1967
özellikle cari giderler bakımından bu ölçüde
ye nazaran gösterdiği fazlalık yüzde 13 ten iba I kabarık bir bütçenin, ciddî tasarruf tedbirlerine
rettir.
başvurulmazsa, esasen mevcudolan enflâsyonca
1969 bütçesinin 1968 bütçesine nazaran gös
gidişi hızlandıracağına ve hayat pahalılığını
terdiği fazlalık % 8 civarında idi.
I daha da dayanılmaz hale getireceğine şüphe yok13 —
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tur. Bunun için, Millî Güven Partisi resmî is
rafla mücadeleyi günümüzün en önemli iktisadi
meselelerinden biri olarak görmektedir.
Memleket ekonomisine ve vatandaşın günlük
hayatına büyük etki yapan, fiyatları yükselten
sert devalüasyon kararından sonra, iki yıl üst
üste çok hacimli bütçeler yapılması, görüşümü
ze göre, hatalı bir politikadır.
Devleti aşarı harcama yoluna iten böyle bir
bütçe ile istikrar sağlanması elbette mümkün
olamaz. Bu gidiş, devalüasyondan beklenen
- ihracatı artırma gibi - sonuçları da zamanla
tehlikeye düşürür.
Geçen yılın bütçesi gibi, bu bütçe de, tüketim
harcamalarını artırıcı bir erki yapacak karetterdedir.
Bütçe gelirleri ve vergiler :
Muhterem arkadaşlarım, genel ve katma
bütçeler bir arada incelenince konsolide bütçe
gelirleri, Hükümetçe 51 milyar 930 milyon lira
clarak tahmin edilmiştir. Karma Bütçe Komis
yonunca kabul edilen sekli ile, 1972 yılı gelir
toplamı 51 milyar 988 milyondur.
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1972 de, büyüyen bütoe ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere, yeni l i r vergi demeti getirilmekte
ve millet, yeniden büyük bir fedakârlığa davet
edilmektedir
Bütçe i \ bı ı L 1T
f r vT., i tasarı
1
lan getirin n> t
'
mı
tasarıları
getirmek uze ^ '
Ve g ıanin geMalî Den 0 Q \ e
ı ~
nislctilmesı G^l
- '
r _ \ı inde yapılan deği ıkh i j. E
j 0 'kliği gelen teklifl-ı *.
ıet
Kurumlar
ve Gelir \^ 0 !<""> n
1
un düşün
inektedir.
Bu ölçüde bir gelir ar!: _ ül gerçekleşmesini
beklemek görüşümüze goıe, hatalı bir davranış
olur.
Her yıl, hışla kabartılan Devlet harcamaları
nı karşılamak ücere; eeaeon uygulanışı adaletsiz
olan vergilere yeri zamlar geirilmesini doğru
bulmuyoruz.
Son üç yıl içinde, hemen her bütçe ile, yeni
bir finansman kanunu, yeni ve ağır vergi ted
birleri getirilmiştir. Bu yolun çıkar bir yol ol
madığı aşikârdır.

Tahinin edilen konsolide bütçe gelirinin 1971
yılı gelir tahminlerine nazaran gösterdiği faz
lalık, Hükümet tahminlerine göre 13 milyar 458
milyon, Karma Komisyonun tesbitine göre, 13
milyar 496 milyondur. Gelirlerde öngörülen ar
tış oranı, bir yılda % 35 tir.

Getirilen vergi tedbirlerimin büyük bir kısmı,
ya az kazançlı yurttaşları hedef almakta, ya
da esasen ağır vergi cdiven mükelleflerin yükü
nü artırmaktadır,
Bir yandan, ortada büyük vergi ziyaı mevcııdolduğu iddia edilip dururken, bu kaynağa el
atma yerine, iktisadi ve eosyal bakımdan •savu
nulması mümkün chmjflu, tedbirlere başvurul
masını yerinde görmüyoruz.
Bu vergi tedbirlerinden baeılorı-un yeni fiyat
artışlarına sebebolacağı, hayat pahalılığının va
tandaşların geçim, sıkıntısını daha da artıracağı
muhakkaktır.

Giderler gibi, gelirlerin de, geçen yıl bütçe
sine nazaran, % 35 fasla olacağı ileri sürülmek
tedir,
Vergi dışı gelirleri ayırarak, yalnız vergi ge
lirlerini ele alacak olursak durum sudur; Vergi
gelirler; gecen yıl 29,5 milyar olarak tahinin edil
miştir.
Bu yıl vergi gelirleri 45 milyar olarak tahmin
olunmuştur. Buna göre, vergi gelirlerinde, bir
yılda % 50 niıı üstünde bir artış öngörülmek
tedir.
Bütçe gerekçelerinden öğrendiğimize göre,
15 milyarın üstünde olan bu farkın 8 milyar li
rası normal gelir artışlarından, 2 milyarı bâzı
fonlardan, 5 milyarı ise yeni vergilerden ve ver
gi zamiarından karşılanmak istenmektedir.
Muhterem arkadaşlar,
Görülüyor ki, gider artısına paralel olarak,
gelir tahminlerinde büyük bir sıçrama yapılmak
istenmektedir.

Tceni vergi tcdbııjcıhıi. y.ı
a DlıdKCll
Oia\ Tam tersine,
rak göstermeye ek imkân ye
r/izi büsbütün karışık
bu tedbirler, vergi
i vergi kanunları, verd ı r iiiUÜ ,ij
"eeilerin tazyikini artı
gilerüı veriminden çek
racaktır.
Devlet gelirleri konııeunda alınacak tedbirler
hakkındaki görüşlerimi si çeşitli vesilelerle arz
etmiştik. Her şeyden evvel vergi sistemimizde
1982 yılında başlamış elen geıe.ek ıslahatı, aynı
anlayış içinde tamamlamak lâzımdır. Vergi zi
yamı cııiiyecek tedbbien ;;lmak; İktisadi Devlet
14
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Teşekküllerini kaynak yaratacak duruma getir I ne geri dönmek büyük bir hata olur. Sayın Ma
liye Vekili çok hatalı bir düşünceye saplanmış
mek, Devlet hayatında her türlü israfı önlemek,
tır. Hayat pahalılığı ile mücadele, geçim dar
bütçelerimizin finansman açıklarını karşılamak
lığı içinde bulunan ve t amel ihtiyaçlarını karşı
için en uygun tedbirler olacaktır.
lamakta güçlük çeken bir kimseye yeni vergi
Ne yazık ki, son Demirel Hükümeti gibi,
yüklemek suretiyle yapılamaz. Vergi düzenine
Erim Hükümeti de, iktisadi ve sosyal bakımlar
daha fazla adaletsizlik getirmek, reform mudur?
dan doğru olan yolu terk edip, her bakımdan
Dürüst mükellefin, gerçek müteşebbisin yükünü
sakıncalı ve zararlı olan vergi teklifleriyle gel
her yıl biraz daha artırarak üretim şevkini, ya
mektedir.
tırım hevesini kırmak, reform mudur?
Parlâmentomuzun geçirilen tecrübeleri de
Demirel Hükümetinin getirdiği Finansman
dikkate alarak, Hükümet tekliflerini düzeltece
Kanununun, başta inşaat sektörü ve ona bağlı
ğine inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Mec
iş kolları olmak üzere, birçok sanayi dallarına
lisi, adaletsiz ve iktisadi gelişmemiz bakımından
sakıncalı olan vergi tedbirlerini veya vergi zam
nasıl darbe vurduğu görüldü. Eski Hükümetin
larını kabul etmemeli, Hükümete doğru yolu
üyeleri, de, sonradan, ölçünün kaçırıldığını ve
göstermelidir.
zararlı sonuçlar doğduğunu kabule mecbur kal
dılar.
Getirilmek istenen yeni vergiler, stopaj yo
1972 yılında da, sırf artan cari harcamaları
luyla vergi ödiyen hizmet erbabını ezecektir; bu
karşılamak için ölçüsüz ve hesapsız vergiler ko
yeni vergi ve zamlar, vergiden kaçmak imkâ
nını bulamıyan kurumlara, oiddî müteşebbislere,
narak birçok iş kolları yeniden felce uğratılırsa,
gerçek yatırımcılara, kurulmasına çalışılan ser
memlekete zarar verilmiş; gelecek yılların vergi
maye piyasasına, anonim şirket kuruluşlarına
kaynakları daraltılmış, işsizlik tehlikesi büyü
darbe vuracaktır.
tülmüş olur.
Kurumlar Vergisinin % 50 ye çıkarılması
Gerçek müteşebbislerin yatırıma ayırabile
cekleri kazançları her yıl biraz daha kurutacak
nın yanı sıra, Gelir Vergisi oranlarının artırıl
şekilde, her bütçe döneminde ağır vergi zamları
ması; hem kurumlardan hem gelirlerden Malî
yapmak ve sağlanan gelirin çok büyük kısmını
Denge Vergisi alınması, ciddî teşebbüslerin ve
Devlet eliyle verimsiz harcamalarda kullanmak,
tasarrufların yatırıma yönelmesini imkânsız kı
iktisadi kalkınma hedefine aykırı düşer. Böyle
lacaktır.
bir politika, yatırımları engeller; gelecek yıl
Kurumlar Vergisinin % 50 ye çıkarılmasının
lardaki vergi geliri artışını önler, işsizliğe yol
düşünüldüğü resmî beyanlardan açıkça anlaşıl
açar, dış edeme dengemizdeki açığın büyüme
maktadır. Bu çok hatalı bir tutum olur. Ku
sine sebebolur.
rumlar Malî Denge Vergisinin dışına çıkarıl
mazsa, Kurumlar Vergisi Maliye Bakanının be
Malî alanda yapılacak en âcil iş, vergi idare
lirttiği ölçüde artırılırsa, gerçek sermaye şir
sini ıslâh etmektir. Malî kasa sistemimiz de
ketlerinin kurulması, tasarrufların yatırıma yö
ıslâha muhtaçtır. Vatandaşı gereksiz formali
nelmesi imkânsız hale getirilmiş olacaktır. Bu
telerle üzmiyen, vergi mükellefini eziyete sokmıtutumu Hükümet programındaki iktisadi görüş
yan, vatandasın teşebbüs ve çalışma şevkini kırlerle de bağdaştırmak kabil değildir.
mıyan, fakat vergi denetimini ciddiyetle yapma
ya muktedir bir vergi idaresi kurmaya mecbu
ruz.
Vergi idaresini ıslah edecek yerde, her yıl
yeni vergiler koymak ve mevcut vergileri ağır
laştırmak, dürüst mükellefleri ve ciddî teşebbüs
leri cezalandırmak demektir.
Malî Denge Vergisi, getirilen şekli ile çok
ağır ve adaletsiz bir vergidir. Türkiye'de ikti
sadi hayatın ve Vergi Hukukıınım bugünkünden
çok geri olduğu bir dönemde uygulanmış bu
lunan iptidai ve adaletsiz bir vergileme sistemi- I

Millî Güven Partisi, ciddî ve seviyeli bir fi
kir partisi olarak, hiçbir memleket dâvasını si
yasi istismar konusu yapmamıştır ve yapmıyacaktır. Ancak, siyasi ve iktisadi konularda,
gerçekleri cesaretle söylemeyi ve Hükümetleri
zamanında uyarmayı daima vazife bilmiştir ve
bilecektir.
Yeni vergi tasarıları, geçim darlığı çeken ve
vergisini kaynaktan ödiyen mükellefleri daha
çok geçim darlığına sürükliyecektir. Bu tasarı1ar, Türkiye'nin karma ekonomi düzeni içinde
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kalkınmasını, hür teşebbüsün yatırım yapma
sını, vatandasın küçük tasarruflarını da değer
lendirecek gerçek sermaye şirketlerinin çoğal
masını, büyük ve ciddî sınai kurulııglann ger
çekleştirilmesini güçleştirecek niteliktedir. Bu
tasarılara hâkim olan anlayış yükü taşıyanlara
daha çok yüklenmek anlayışıdır.
Tekrar edelim, vergi idaresi ıslahatı ve «res
mî israfı» önlemek tek çıkar yoldur.
Değerli arkadaşlarım,
Bir bütçenin yapılışı kadar uygulanışı da
önem taşır. 1971 bütçesi 38 milyar lira olarak
kabul edilmişti; uygulamada, yıllık giderler bu
miktarı çok aşarak 46 milyar liraya yükstelmişıtıİT. Dileğimiz, 1972 yılında bu yola gidilme
mesi ', tam aksine, Devlet harcamalarında büyük
titizlik gösterilmesidir. Hükümet, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonunun
masrafları % 10 kısma yolundaSd kararma dik
katle uyarsa, bütçenin iktisadi bünyeyi sarsabi
lecek sonuçlar doğurması önlenebilir.
Bütçe müzakerelerinin milletlimiz için hayırlı
olmasını ve Hükümetin bu müzakerelerin ışığı
altında gerekli tedbirleri almaşım diler, Yüce
Senatoya Millî Güven Partisi Grupu adına say
gılar sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Karakapıcı.
Millî Birlik Grupu adına Sayın Kâmil Karavelioğlu, buyurunuz.
M. B. G. ADINA KÂMİL KAHAVELİOĞLü (Taibiî Üye) - Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım;
Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizi si
yasi ve ekonomik 'bölümler halinde arz edece
ğim.
İçinde bulunduğumuz şartlarda siyasi bölü
mün önceliği ortadadır. Siyasi durumu tes'bit
ederek geçirilen dönemi genel bir değerlendir
meye tabi tutup, görüşlerimizi önemli konular
da yoğunlaştıracağım.
12 Martın getirdiği ilk Hükümet partilsrüst^
hüviyete ve teknisyenlere geniş ölçüde yer ve
ren bir bünyeye sahipti. Olağanüstü şartla1*
içinde göreve başladığı zaman günün ortamın
da siyasi ve siyasi olmıyan bütün güçler ümit
lerini Hükümetin başarısına bağlamışlar ve on^
desteklemeyi görev saymışlardı. Hükümetten 12
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Mart öncesi kalıntılarının temizlenmesi ve Tür
kiye'yi bunalımlara sürükliyen sosyal ve eko
nomik yapının köklü tedbirlerle düzenlenmesi
beklenmişti. Buna karşılık Sayın Hükümet Baş
kanı, politikasını 12 Martın mahkûm ettiği ku
ruluş ve sorumlulara dayıyarak işe başlamış
tır.-Aslında, parti içi tedbirlerle, bir iktidar de
ğişikliğine zorlanmadan ve Anayasa içinde çö
zümlenebilecek siyasi bunalımı, Ibir rejim iflâ
sına kadar vardıran başlıca kusurlularla ve
memleketi 12 Marta getiren ekiple sadece işbir
liği yapmakla kalınmamış, iktidar değişmesinin
zorunlu görüldüğü o ortamda, aynı ekibin tek
rar söz sahibi olmasına da yardımcı olunmuş
tur. Bu herkesin gözü. önündeki çelişki, durumu
taştan itibaren güçleştirmiştir.
Oysa Hükümet, çeşitli ilişkilerini, kuruluş
gerekçesine uygun olarak, çizilmesi gereken sı
nırlar içinde tanzim etmek suretiyle, 'Parlâmen
to desteğini sağlıyabilir ve böylece intikal dev
ri şartlarını kolaylaştırarak; rejimi, 12 Marta
getiren politik bünyenin değişikliğini de kendi
liğinden sağlamış olurdu.
Sayın arkadaşlarım;
Hükümetin, 12 Mart öncesi iktidarının si
yasi hedeflerini benimsemiş olması ve sloganlarma da sahip çıkması, sadece Hükümetin de
ğil, içinde bulunulan yeni dönemin gerçekten
büyük yanılgısı olmuştur. 12 Mart öncesi ikti
darının bile gerçekleştirmesini aklından geçiremediği hedeflerini, yeni iktidarın sa
ol
ması, hepimizi uzun uzun düşündürdü. Ama hü
kümet büyük kısmiyle durumu âdeta farketmemiş görünüyordu. Bu politika, tarafsız çev
reler ve dinamik kamuoyu desteğine herkesten
fazla değer vermesi gereken hükümet için, is
tifhamlar yaratmıştır.
(Sayın senatörler; nasıl olup ta bu noktaya
gelinmişti?
12 Marta sebevolan iktidar partisi, kamu
oyunda Anayasa değişikliğine kimseyi inandı
ramamıştı. Buna karşı basın, büyük kısmiyle
genç/ik, aydınlar ve üniversite sosyo - ekono
mik düzenin Anayasaya uydurulması için mü
badele ediyordu. Mücadelenin genel karakteri
hiç şüphesiz milliyetçi özdeydi. Devletin emni
yet kuvvetleri uzun mücadele süresinde, ikti
darın siyasi müttefiki halinde, parti ile içli dış
lı hale getirilmişlerdi. Siyasi cinayetler teşvik
ve tahrik edilmişti. Bu kanı yaygınlaştığı için
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emniyet kuvvetlerine olan güven sarsılmıştı, O
hale gelinmişti ki, o günün iktidarı dahi son
radan mahkemelerde skandallara sebebolan,
kendi zamanlarında hazırlanmış emniyet rapor
larını ciddî telâkki etmez olmuştu. Halbuki
Saym Erim., ilk hükümetini kurunca "bu ola
ğanüstü durumdan yararlanarak kolayca ka
nun çıkarma imkânlarını kullanma yerine, cid
diyetten ve hukukî clayanakdan uzak hazırla
nan, bu raporlara göre tertiplenmiş dosyaları
mahkemelere sevk etmek suretiyle herkesi Ana
yasa 'değişikliği zaruretine inandırmak çaba
sına .girdi ve arkasından 1981 Anayasanın
renk^ve karakterini zedeliyeeek ölçüye vardın
lan tekliflerle Parlâmentonun önüne geldiler.
Bu teklif, durumu 'büsbütün ağırlaştırdı ve bü
tün siyasi güçler Anayasayı kurtarma çabası
na girdiler. Geçmişin sorumlu iktidarı artık
yükü sırtından atabilmek fırsatını "bulmuştu.
Hükümetçe bir bilimsel süzgece bile gerek
duyulmaksızm ve Anayasa değişikliği:) e karşı
çıkan bilim adamlarının da birer ves.ila ile tutuklanmasiyle değişiklik hızlandırılmak ve
kolaylaştırılmak istendi.
Artık yeni ş&rMp.i? içinde 12 T-fart öncesi
suçları ve sııçhbağu -unutulmuştu, 12 Martın
sebepleri de kendiliğimden değişmişti. Ancak
Parlâmentonun basireti galip gelerek, Anaya
samın bütünlüğü korunıaibildi. An ayam değindi
ğine, her şeyi bemen hallediverecek bir çosüm
yoüu gözü ile bakılmıştı; ama bunun gerçek ol
madığı kı?a •'îi.irr^ T? ^ ortava. çıktı.
Bcylc^.3 b^ri^ci Erim Hükümeti güçlü ve ve
rimli ^rmyrnnı .^ravi'ia ko.nusnr.da harc^nn's
oldu, Dsgi^îkT'iğs Hükümetin bütünüyle saMp
çıkmanıarn, dü£e~d ermeye 'hâkim •olamaması, ko
nuyu y^-'fei.liersm.dn iis?rinde sayarak doğruları
savunmaktan kaç-ınıması, konuya sadece bir kıs
miyle eğilmesi, Hükümet için ağır bir hata ol
muştur.
Sayın arkadaşlarını;
12 Mart artık stratejik bir sapmaya uğratıl
mıştır. Çelişkiler 'artarak devamı etmiştir V3 bu
sapmalar ilk Hükümetin sonunu haarlamıstır.
Bu anlayışın pairaieliiîmeki Hükümet 'dışı tasar
rufların yeraîfeğı sonuçlar da katılırsa, Hükü
met itübar kaybetmeye başlamıştır. Her vasile
ile Parlâmento dışı desteğini artırması gereken
Hükümet, dinamik kamuoyunu isie'miyerek de
olsa kendisinden soğutmuştur. Kasıtlı olmryan,
-
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ı tamamen iktidara dönük fikir mücadelesini de
mahkûm etmiştir. Siyasi şartlarda beklenen
bünye değişikliği de 'tersine döndürülmüştür.
Böylece rejini, bilinçli kütlelerden hayli uzak
laşmış bir duruma, gelmiştir.
Genel politikası bu kaMe olan Hükümet, ik
tisadi plânda da hakimiyet sağlamakta gecik
miştir. Olağan tedbirleri de samanında alamıyaa Hükümet, ekip çalınmasında da yoksun
olun??, genel politikada beklenilmeyen şekilde
başarısı kalmıştır.
Tekillik seviyedeki bası basarılar ve bu ara
da kandili kabul eviren bir 'kısım bakanların
icraatları, da Hükümete güç vermeye yetmemiş
tir. •Çelişkiyi açığa vuran, bir tasarruf isonunda,
Hükümete renk ver sn kanadın ümitsizliğe düşmeıiyle, ilk Erim Hükümetinin hayatı son bul
muştur.
Aslında Hükümetin başarısızlığı, 12 Martın
başarısızlığına bağlandığı için, 'Sayın Erimim
istifası bir süre geciktirilmiştir. Bu yanlış bir
kanılır ve üzerinde durulması da faydalıdır.
I Hemen 'ifade etmeliyiz ki, hiçbir olumsuz sonuç
I 12 Martı mahkûm 'edemez. 12 Martın haklılığı
nı ve senııılııluğımu tartışmaya ihtiyaç yoktur.
Verimsizliğin ve başarısızlığın bugün zühinlerde 12 Martı münakaşa edilir hale getirdiği
de bir gerçektir. Bumıa rağmen, ilk Hükümetin
bilinen sonucunum 12 Mart hareketini eleştir
meye bilerek vasıta yapılması heım haksız, hem
de yanlıştır. Bütün davranışların sürdürülmesi
ve durumun yanlış değerlendirilmesinin, nonmıal
şaftlara dönüşü geciktirmesinden endişe ederiz.
I Buraya kadar, olan olaylara işaret etmekteki
aımaeıoraz tabiaıtiyle Sayın Başbakanı eleştirmek
değiıl, bulunduğumuz zemini doğru tesbült etmıöktıir. Başarısını zorunlu gördüğülmiüz ve yar
dımcı olmaya çalıştığumıız 12 Mart hareketini,
olumisuz eleştirilere hedef yapmak ve gölgele
mek politik plânda uygun depldir.
I
Sayın arkadaşlarını, sizler MirsinÜz ki, yöI netiimün evrensel ve klâsik kuralları vardır. Sorumlülluk taşıyan liderler, politika ve uygula
malarda bunları bilimsel olarak dikkate almıasialar bile, sağduyu, durum 'tartışması, tecrübe gi
bi yönteımleri göaden uzak tutaımazlar. Çün
kü ycraieMraı hata kaJbııl etmea; halta kabul eltlmedilei bilintir ve hatalı polültiSca ve uygulamalaırın
| hükümetleri yıprattığı da ©ok söylenir. Bu
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söyledMeriıniız, yömeitimi ibafedan tanıyan bi
limseli vıe pratik usullsr oldukta. için ömetmiiidir. Birinci Hükümetim aaaitomisiijni ve çalışımlasını gözdem geçirince, hedeflerin yamiış seçiülrnıiiiş otaası, meselelere yanlış öaucellükiLer veril
miş bulftınjmaöi gıübi hıısuslarım sonuç ataayı ön
leyen (başlıca sebepler oiiuğru, güdülür. Bunla
rı; yeınii Hükümet, İ3dinî!nx»iısdizıdaı uzamltıisı olduğu
içtin, gîözden uzak tuibuillmasım ıdiye kaytde!ttmeye ımledbur oluyoruz.
özetlemek gerekirse;
1. Birinci Erim Hükümeltinıim, 12 Mart ömcesi ıheıdefleırime sahip çıkmlası sltratejik bir yamtastır *vte başarısızlığım asıl sıeblefbi budur.
2. Anayasayı büyük ölçüde değiştirmek iüs't/ömıe!3â, Hükümıeft© zamıam ve güç kaybettirmiş
tir.
3. Soayo - ekomıomifc düzenin Anayasaya
uydurulması için mücadele elden pek büyük sos
yal sımııf v!e zümrelterlim Ikasıltlı amarşistlerle bir
tultuflması ve ağır mlağdluriyetlere mıâruız bıra
kılması, 12 Mart idaresinden beMemımöjyem
(bir sürpriz olmuştar. OBu sürpriz Hükümet
desteğini de sınırlandiirmıış'tır.
4. Hükümet içimde liderlik sağlamamTamıışfar.
5. Köklü reformları yapması beklemem Hüküımielt olağan icraatta büfe ağır kalmıştır. Es
ki iktidardan süregelen sebeplerim de stomucumda efkomioımak düzemde iislbükrar sağlanamamış
tır.
6. Ketsin bir zorunluluk olan idarenin der
lenip toparlanması sağlamaanamışltır. Teknik
politikalarım başarısı, bakanların Mşiliğime,
yeltki sımırlarımı aşaMlMelerime bağlı kalmıştır.
7. Refonmüara bağlamam ümitler hâkim çıevreleırm homurtuları larfasında kırılmış, gele
nekçi soısyal sınıflarım ve siyasi güçlerim isteka
leri kemdlüiğindem yerine gelmÜş ve zaman bun
ların leMme kullamılmiiş'tır.
8. Sofyasâ güçlerde beklemem oıto - kritik ve
kendilerim/e çeki - düzem vermfemiim geçîşıliriilmıieBİ
başarı sayılmıştır.
Sayım atfkaidaşlarıtaii,
Bu şartlar içimde soma eren Birimci Enlim
Hiüküimıeitinlm ikinci Eıriım Hükümteltimim izlemseısâaidıe bâzı belirli f arklılıklar olmuştur. Fakat
bundan evvel, bir başka eksSfc değerlendirmeye
de işaret etmekte yarar vandır.
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Geniş Atatürkçü ve devrimci çievrfeDeir, 12
Mart öncesinin zıt basınolanndan ve fikir mücadelelerinıden kurtulmuş olan yeni politika
dan, ıdüz ve daha kolay şar!tlar içinde, 1061
Anayasasının özüne ve reformlara sahip çıfcmıasııniy bumlarım geırçekleşliiirmeye Öncelik ver
mesini beklediler. Fakat ibu bar yanılgı idi. Yamoilmış ıdUduğuanuız kısa sürede ortaya çıkmaşltır.
Kamu oyumu eltkiilyem basımç maJhkûm edilince,
hâkim çevrelerin (bile şaşkınlığı önümde, ref©ram
lara sahip çıkma bilincinin bir hayli arka plân
da fcaCdığı, artık Ibugüm bir vâkıajdır.
Şiimidi yeni bir dömemdeyiız. Ders almla iihıtliyacı gıörülmiyim, duzeiîâJlmeBİ a>runihı oimıyam yanlışlar üzerinde durmayı gerçekten. ge
reksiz addesdityoruız. Parlâmento desteği güçlemımijş ve ekip çalışması kolayiaşisıın diye ıflımlı
kişileınden seçilmiiş bir Hükümeltiımiız; meırkeızfâ
kayam karakteri|yl)e büyük iddiailaııldian vaızgeçmfiş glörünen bir pnognam, Hükümeltıin sıkmltılianına yaıridımıcı olmak Midyem Bâjyaısi güçlerimilz
var. Bu haîiijylie şarftlar epeyce kciaylaşımaşltır.
Fakait konunun bir de arka yüzü vaa*. Durumıu
gerçek umısurlarajyle ıdikkatindıze sunabilmek içim
buma da değineceğim.
Biz, Birinci HiMilmJetfim ıkaybteltltiği iZamamı,
zaman kasanıma şeklimde değerlen'dirmeyi eksik
(buHuruz. Bu zamanda bir birikim de olmuştur.
12 Mart hareketi, halk ve aydın çevrelerde,
başarılan ile de, yetersizliği ile de orduya maledilmektedir. Halbuki başarısızlığın belirli, elle
tutulur sebepleri vardır. Ordunun, politikayı
plânlamadığı ve uygulamadığı gayet açıktır.
Ordumuz sadece destek sağlıyarak ve tam yet
ki ile, her şeyi, tıpkı halk gibi, tıpkı aydınlar
gibi Hükümetten beklemektedir. Ümitsizlik ve
verimsizlik 12 Martı zor bir döneme getirme
melidir. îşte, ÎMnci Hükümetin başarı zorunlu
luğu buradadır. Bütün siyasi güçler, bu anla
yışta beraberlik içinde olmalıyız. Bu dönemin
hükümetleri, birikimleri ve kaygulan azaltma
lıdır. Sosyo - ekonomik düzenin, akılcı müdaha
lelerle, infilâlklere sebebolmaksızın düzelebileceğîni, Türkiye'de sosyal barışın kurulmasının
mümkün olduğunu ispat etmelidir. Hükümet
leri bu görev beklemektedir.
Bilinmelidir ki, askerî stratejide, taarruz
harekâtı durduğu zaman karşı taarruzlarla kar
şılaşması ne kadar olağansa, ne kadar kaçmıl-
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anazsa, stratejik uygulamaların bir başka alanı
olan politikada da, rejimler, hükümetler, verim
siz olduğu zaman yeni sıkıntılarla, yani karşı
taarruzlarla karşılaşması mutlak bir doğrudur.
Demek isteriz ki, ayakta durmak istiyen her
rejim veya hükümet başarılı olmak zorundadır.
îktidar hizmet üzerine kuruludur, hükmü bura
mdan çıkmaktadır. Hizmet bünyesi ve yeteneği
olmıyan kuruluşlar iktidar sayılamazlar; ümit
veremezler. Bunlar, üzerinde fazla durmaya
değmiyen basit gerdeklerdir. Buradan bir atla
ma yapmak istiyorum.
ISayın arkadaşlarım, ordunun fiilî tasarruf
larla bir ilişkisi olmadığını teöbit etmiştik. Hü
kümetin başarısızlığının da orduya maledilmemesi gerekir. Konuyu karşılıklı olarak böyle
değerlendirince meseleleri daha kolay çözümliyebiliriz.
Ordumuzu ilgilendiren bir konu daha var :
Ordu, içine girmek zorunda kaldığı siyasi şart
lardan sıyrılaJbilmek insiyatifinde olmalıdır.
Daha doğrusu, politika ona bu serbestiyi sağla
malıdır. Başarısızlık duygusuna kapılan ordu
nun insiyatifinin azalmasından endişe ederiz.
Daha da önemlisi, politika için yeterli sayılan
çözümleri ordumuzun başarı saymamasıdır; tat
minkâr bulmamasıdır; serbestisini sınırlı gör
mesidir. Bu haldeki bir kuruluş, görevine dön
mekte, sorumluluğu devretmekte sıkıntı içine
düşebilir. Ordu bünyesini zorlayıcı sıkıntılar,
ordunun iç kanunlarını sarsabilir.
IBilindiği gibi büyük hareketler, müteşebbis
lerine serbesti sağlarlar. Tam bir benzerlik ol
mamakla beraber, başarısız iktidarların yerle
rini terk edemiyeceğine dair Türk siyasî haya
tında canlı örnekler az değildir. 27 Mayi3 önce
si iktidar bunlardan biridir, 12 Mart öncesi ik
tidar da bir diğeridir. Pakistan'ın bölünmesi
çok feci bir örnektir. Birçok zorluklara rağmen,
27 Mayıs yönetiminin idareyi plânladığı gibi
devredebilmiş olması, ibret alınacak olumlu bir
örnektir. îzahına çalıştığımız gerçeklerin dü
ğümlendiği tek hüküm şudur : Parlâmento, si
yasi güçler ve Hükümet olarak ordumuzun insiyatif ini artırmak zorundayız.
Sayın arkadaşlarım, bizi yanlış anlamadığı
nızdan emin olmak isteriz. Bugün ordumuz da
en az bizler kadar, verimli, itibarlı, sorumlulu
ğuna sahip ve halkın mutluluğunu sağlıyacak
bir parlâmentonun özlemi içindedir. Millî çı
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karlarımızın da böyle bir parlâmento ile sağla
nacağı belirlenmiştir. Ordunun, tarihî oluşum
içinde, ihtiras sahibi olmadığı, sadece geleneği
ne ve kanunla verilen görevine uygun olarak,
politika mecbur ettikçe, sorumluluğa sahip
çıktıktan bellidir. Bugün öyle bir noktadayız
ki, her münakaşaya son vererek, artık istenen
hedefleri sağlamalıyız. Milletimiz günlük mü
cadelelerden bıkmış, kimin tarafından ve nası
lına fazla önem vermeden, devleti devlet yapa
cak sorumluların işbaşında bulunmasını iste
mektedir. Kaybedilen zamanlar, ümitsizlikleri
de, verimli olma zorunluluğunu da artırmıştır.
Sonuç alacak bir parlâmento çalışması sağla
mak; hükümetleri de sorumluluğunu idrak
eden bir bünye, bir yetenekte görmek, bizim
daima baş kaygumuz olmuştur. Bu düşünceler
le, yapıcı ve olumlu eleştirme haklarımızdan
vazgeçmeksizin, hükümetleri desteklemeyi gö
rev saydık. Bugün bunu diğer siyasi kuruluş
lara da tavsiye etmek istiyoruz.
İBu arada bir endişemizi de saklamıyacağız.
Bu rejime ve Anayasaya tarihî sorumluluklarla
bağlı bulunan ve anayasal rejimin işletilmemesini yeteneksizlik sayan bizler için, doğruluğun
dan şüphe etmediğimiz bir hususu, politik ol
masa da, açıkça söylemede zorunluk vardır.
'Hiç şüphe yoktur ki, hükümetlerin alterna
tifleri çoktur ve çok olmalıdır. Fakat bugünkü
Hükümete, kısa süre içinde alternatif aramak
gibi bir temayülün belirmesini doğru görmüyo
ruz. Bunun için de, bu hükümete dernelip to
parlanarak, icraatta bulunmak zamanı tanın
malı ve ortam buna uygun tutulmalıdır.
Diğer yönden Hükümeti, icraatında yavaş
ve başarısız gösteren, kamuoyunda zayıf düşü
ren, yanları üzerinde durulmasını da faydalı
buluyoruz. Hükümetin tümü ile yıpranmaktan
korunması için buna <işarat ediyoruz.
Tecrübe ile gcnıüldü ki, önemli olan Hüküme
tin genel politikasının doğru tanzim edilmesidir.
Teknik politikadaki basanların, genel politika
yı düzeltmeye yetmediği anlaşılmıştır. Kısmî ba
şarısızlıkların, yetersizliklerin zamanında ıslah
edilmesi de yönetimin gereğidir.
Yukarda saydığınız sebeplerden., 12 Mart
•sonrası idaresinin başarısına özel bir önem ver
diğimizi belritmek istiyoruz. Bunun için yöneti
min yanlış görüntülerine değinmek istiyoruz.
19 —
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besi'yemezler. Fikir özgürlüğündeki sınırlı gö
rüntünün bu ilişkileri - hiç te faydası yokken
- gerilettiği bir vakıadır, Bu kaybın ne rejime
ne de Hükümete yararı vardır. Burada orduya
da haksızlık edilmiş oluyor.
Bsjimm görüntüsünü düzeltecek etkili bir
konu da şüphesiz mahkemelerin, durumudur.
Gözaltına alınmış, tutuklanmış ve hakkmda dos
ya tansım edilmiş kişi ve kuruluşları anarşi
merkezleri ve kuruluşları olarak peşinen mah
kûm ötmek, eksüı ve çok yanlış olmuştur. Bu
gün hâlâ hâkini huzuruna çıkarılmamış insan
ların sayısı hiç de -azmış anacak ölçüde değil
dir; ne zaman hâkini huzuruna çıkabilecek: eri belli oimr'yaîîlar da vardır. Askerî yargının,
beklemediği ölçü ve mahiyette bir iş hacmiyle
karşı karşıya kaldığı ve yakışıksız tarizlerin
hedefi olduğu da ortadadır. Geçmişin suçlarını
ve suçlularını cesur bir müdahale ile ayıkla.ır""y " T r_ " ~"rr _ gelmiştir. Bunları söy": kcı, ./• - kısei mağduriyetlerin yanında,
kj-iı? yr-ı. "ı da dıısunuyoruz. Olayları değişr.rer-/' r-eğ-^ı 3on ş yürekli bir milletin men3"\jk -1 ok a : v^?k ger ıışten ders alarak, s-csy;l ea^sm zorjnlukıklarını görmezliğe gelmem ^ l v A.::k b-ıkai-ie saygı ve sevgi duyan
_ı=aılc. e-"»!11-ğu hakne gelmek sadece fayd.1 ıJ.r -'yi ar mdktleıın gelecek toplunılaı -ı:- t ;; i: m pkn'-'dîkîaıı ve tedbirlerini alk! ' j - --nğ_r_zd„ c.z c'e aynı milletin kişileri
"'. -1 ~\ . ^ ve sorumluluğunu idrak eimeli~. - „ " i ^Vı-1 :k- c e-ırdsştirmskte; hırsları,
.' rdeı. :Jiı.^\ e.ııcktc 2 vda olmadığını gör
dük ve yaşadık.
Burada önemli bir konuyu daha deşmek is
liyoruz: Bir segim ortamı yaratmayı hedef g'âden niyetler ve görüntüleri gözden kaçmamak
tadır.
Sayın arkadaşlarım, bunun yadırganacak
bir tarafı olmasa bile, bir yanlıştan sakınmak
ihtiyacına işaret etmek istiyoruz.
Serime akılcı tedbirlerle ulaşılabilir. Elbette
münakaşa konusu yapılacak olan, seçimin ken
disi değildir. Seçim asıldır, ancak zamanının
ve hangi tasarruflardan sonra seçime gidilme
sinin saptanması önemlidir. Seçimin ilk ön şar
tı, Sayır, Cumhurbaşkanının direktiflerinde yer
alan reformların gerçekleşmesidir. Bu gerçek
leşme, seçimi cok kolaylaştıracak önemli bir
unsurdur.
— 20
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Siyasi partilerin bünye sağlamlığına kavuş
ması, iktidar sorumluluğunu taşıyabilecek gü
ce erişmesi önemli bir etken olarak değerlendi
rilmektedir. Bu müşahedemizi yanlış değeriendirmiyeceğimizi ümidederiz.
Seçim mevzuatının da, gelecek hakkında
umut yaratıcı olarak düzenlenmesinin faydası
aşikârdır.
Bizce, erken bir saçim emrivakisi yaratma
nın riski yerine, soğukkanlılıkla, belirli hedef
leri sağladıktan sonra, üzerinde birleşilmiş, gü
ven verici hazırlıkları yapılmış bir seçim plân
laması tercih edilmelidir.
Bu düşüncelerimizin ışığında ikinci Erim
hükümetinin durumunu şöylece özetlemek isti
yoruz :
1. içinde bulunduğumuz dönemin de başa
rısız olacağı hakkındaki endişeleri azaltmak zo
rundayız.
2. Yönetimin daha sempatik görüntü ver
mesinin tedbirlerini bulmalıyız. Bunun için de;
fikir hürriyeti, basın hürriyeti, mahkemeler
gibi konularda aydınların da benimsiyecaği
gayretler içinde olmalıyız.
3. Hükümet başarılı olma zorunluluğunu
idrak ederek, derlitoplu bir yönetim içinde ol
malıdır. Bünyesinde aksıyan yönler varsa, za
manında gözden geçirilmelidir.
4. ilerici tasarrufların, reformların üstüne
yatmanın, hâkim çevreler dâhil, usun vâdede
her sınıf ve zümrenin yararına olmadığında
birleşmeliyiz ve bunun için, tesbit edilmiş olan,
asgari ölçüdeki reformları gerçekleştirmeliyiz.
5. Parlâmentonun, işleri kolaylaştırıcı bir
anlayış birliğine girmiş olmasını ümide diyoruz,
Bu anlayış, verimi artıracaktır.
6. Geçmişe ait sosyo - ekonomik kalıntılar
yanında, siyasi problemlerin de intikal döne
minde çözülmüş ve kapanmış olmasını önemli
bir unsur sayıyoruz.
7. Parlâmentonun, üst yapı meseleleriyle
zaman kaybetmeden, geçmişteki verimsiz gö
rüntüsünden kurtulması gelecek için önemli bir
umut kaynağı olacaktır.
Sayın semaitıörler;
Böylece Grupumram sâyasi görüşlerini arz et
miş 'o3]uyorujm. Şüimıdi (de bütçenin ekonomik
fbölümıü ile ilgili görüşlerimizi özetlemeye çalı
şacağım. Bu bölüm de, (bütçemin yapışıma esas
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olan, mlM bütçe, tıaJhimikı, raporunu; yaıni büt
çemin stratejisi sayılabilecek ©sası, eleştireceğilm. Temenni ederdik M, bu rapor, plân ve
programlardaki öngörülen yapıya uygun olsum.
Sanıyoruz ki, bundan daha ziyade fiilî durumu
yansıtmaktadır. Bu, Hükümetin iiçiimıde buüumduğu şartlardan ve 2 mci Beş Yıllık Plânın son
yıflı olması sebebiyle, bütçe stratejisinde fazla
hareket serbestisi bulunanıamıaısınidan doğmuş
tur.
Bugün, 1972 bütçesi şişkindir, şişkinliği
karşılamak için olağanüstü gelir kaynaklarıma
ihtiyaç vardır. Yatamlardan fedakârlık etimıeikselk bile hiçolmazsa ağırlık merkezimi özel
sektör yatırımlarıma kaydıralım, şeklindeki gö
rüşler yaygınlık kapanmıştır. Ortaya çıkmıştır
ki, asıl şişkin odan bütçe 1972 Bütçesi değil
1971 bütçesidir. 1971 Bütçesi fiilen 46 milyar
Tl. seviyesinıde kapanmıakbaıdır. Bu hali ile ken
dimden evvelki 32 ûtnlyarhk 1970 bütçesinden
% 45 bir farkla, kapanacaktır. 1971 Bütçesi
geçen seme 38 tmıiflyar seviyesinde bağlandığı
iıgin bu yanlış görüntü ortaya çıkmıştır. Fiilî
durum karşıısımda tartışmanın önıemi kalmamış
tır. Burada bütçe açığı konuşuma da hemen
değinmek isterim.
Hükümet % 15 olan Merkez Bankasına baş
vurma yetkisini % 20 ye çıkarmayı öngörmüş
tür. Komisyonda ağır basan Anayasal endişe
lerden dolayı madde tasarıdan çıkarıldı. Bu ve
sile ile ortaya çıktı ki, 1971 bütçesi 4 - 6 milyar
seviyesinde bir açık verecektir. Buna 6 milyar
gözü ile bakanak hatalı sayılmaz. Buradan bir
gerçek daha çıkıyor. 1972 Bütçesinin karşı
karşıya kaldığı açığım kökü de 1971 Bütçesindedir. Bunları kusurları geriye aktarmak içdm
değil gerçekleri ve ihtiyaçları doğru tesbit et
mek için belirtiyorum.
Sayın arkadaşlarını,
1972 yaitınımlannda bir % 30 lük artış ön
görülmüştür. Tasarruf istiyem görüşler yatı
rımların bir ölçüde azaltılmasını savunmuşlar
dır. Halbuki durum şöyledir: Bilindiği gibi
sanayi sektörü [sürükleyici sektör olarak üân
edilmiş, kalkınmanın en önemli faktörü olarak
görülmüştür ve her seme % 12 lik bir artış he
def alımmışltır. 1970 semesimde % 2,5 luk bir
samaiyi gerçefkleşone, 1971 semesimde de % 8,7
lik bir gelişme sağlanabilmiştir. 1972 senesi
içim konulabilen ve nııühimisemem miktara rağ21 —
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ımen sanıayide öngörülenim a t a d a bir kalkm
ana sağlanacaktır. Bu hatöylte sanayi sektörü
3 tapa ıbeş yıühlk dönem© geri kalmış olarak bağ
lıyacaktır. Bu geri kafaşhğı kapatmayı 1972
Bütçesi öngörememrilşltiir. Bütçe föilî durumu im
kânlar ölçÜBÜinldıe karşılama gayreti ile yatanılara ömcelülk veı^ilmîıslaır. Biz bumu tataıinikâr
bulluyiorııız.
Elbette bütçemizin asıl hedefi anaısektör olan
sanayi yatırıonllarıııı hedefin© ullaışıtırmıafc oflımalidır. Daha Personel Kanunu uygulanmamış
ken, 1965 -1970 döniemiiındle giemiel veya kaltmua
îbültiçelerde, toplu veya tefe itiek cari harcamalardaki artışllariin, yaltıırıtaı harcamalarındaki
arfaşTOardany daim fazla olduğu ibütçe gerelklçesinideki taJbMardan açıkça görülmektedir. De
lmek iki bu dönem ıbutaaüüile üretici bir dönemi
değil tükeltici bir dönienı olmuştur. Personel
Kamumu uygıılaanajsınldan sorara durulm daha <dia
ağırlaşmiişltır. 1972 Bütçfefsi yartarıımlara önice'ük tamayarak duruımu telâfi etmek istemiştir.
Bunun için 1972 IbütoeisanlkL önetmli karektleri yau
ttıram iradesi tiaisıimlası ve yaitirı&nlara ağırlık
verimeöidir. Bu şüphesiz isabetlidir.
Klamlu yaltarıımllarıiMln % 30 a vanan ölçüde
artırılmak istenmüelsindın bîr gıeriekçesi de devam
eitlmıekt© odan büjyük yatırımların pahalıya anal
»İmladan hizmet© girmesi ve biran önce isıtdih(dattn ve üretilin yaratmasıdır. îstöihdam konusu,
güm geçtikçe ıbülttüin sosyal yaınteımaları ile ağır
lığını hissettirirken, yatırılm pctensryelinam atü
kalması bemm^eııemez. özel sektörde ifadie
edildiği glübd bir yaltımm potansiyeli varsa, bu
da hizm'eite sokulmalıdır. Ama yatırımlarım
ağırlık merkezini özel sektöre kaldıralım,
Devlet sadece bulaJbaldiğini cari masraflara sarf
eltisin görüşü yanlıktır. Bu tezin ayrıca uygıulamıa kaJbü^etli de yoktur. 1972 Bütçesi plân^
lalmıalsınlda yer aldığı gibi, yatırımlarım tutarı
21,4 milyarte ve büyüklük sırası ile 25 ptfojeden ibarettir. Aralarımda iskenderun Demir Çelik (2,353 m%ar), Alüminyum (762 milyon)
Fetlkiım - Yanimica (749 milyon), Keban (600
milyon), Ali Ağa Rafinerisi (500 milyon) gaibi
irili ufaklı hepsi de temiellli yatırımlardır. Hamıgisinden vaageçebi&simiz? Hangisini daha faz
la geciktirmeye önlümüz raızı olur? Hangiisini
öfel sektöre devredebdüirsiniLZ? özel sektörde
bu projelere karsı ilgi ve kapasite olsa idi,
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Devlet (bunlara önsellik vermiek zorumda kalır
mı imi? Bu işler bu kadar gecikir mi idi?
Büimdiği gllbi Türk Bütcjesimiaı demgesümi
«İstikrar içlinde plânldıa öngörülen gelişme» ilfeeısi sağlar. Gelişmenin istikrarsız ollmasımım bü
tün sıkınttılarını 1971 senıesdnlde yaşadık.
Sanayi sektöründeki üretim düşüklüğü, 1971
senesindeki fiyat artışlarının haklı bir gerekçesi
olarak gösterilmiştir, öngörülmüş olan kalkın
ma hızınm yetersizliği bir tarafa, üretim dü
şüldüğü de ayrıca yatırımlara öncelik vermeyi
haklı kılmaktadır.
istihdam konusu her vesile ile ortaya çıkıyor.
1971 malî yılında, işgücü arzında meydana ge
len 421 bin kişilik artışa karşılık, sadece 176
bin kişiye iş bulunabildiği hesaplanmıştır. De
mek ki mevcut işsizlere ilâve olarak bu sene
245 bin yeni işsiz topluma katılmıştır. İnsan bu
durum karşısında «Tabiat şartları müsait ol
masaydı bu memleketin hali ne olurdu?» diye
düşünmekten kendini alamıyor. 1,8 milyonluk
işsiz kütlesinin bulunduğu Türk toplumu nasıl
rahat sayılabilir, nasıl mutlu olabilir? Bug-ün
Türk ekonomisinin en dar boğazı şüphesiz işsiz
liktir ve istihdam yetersizliğidir. Ne yazık ki,
mevcut şartlar gerektiği önemde dikkate alın
masını enlemektedir. Başka hiçbir gerekçe ol
masa bile, yatırımları yüksek tutmak için, iş
sizlik problemi yeterli gerekçe'dlir.
Sayın arkadaşlarım,
Harcama bütçesindeki stok azalmaları mem
nuniyet vericidir. Tütün ele gelen bir örnektir.
Demirdeki ucuzlatma piyasa hareketi için önemMd!ir. Bu konudaki çabaların devamını dileriz.
Tüketim harcamalarına gelince; millî bütçe
stratejisindeki en olumsuz artış kamu tüketim
leridir. O günkü seviyede artış % 13 hesaplan
mıştır. Bugün bu niisbet daha da artmıştır.
Sanırız ki, bu artış bir bütçe ve program he
defi değil sadece fiilî bir sonuçtur. Bütçedeki,
plânda öngörülen hedeflere en aykırısı tüketim
harcamalarındaki % 13 lük nüsbettir.
ikinci plân döneminde plân diliyle (Ekono
mide sınırlı arz imkânlarına karşı, tüketimi
önemli ölçüde artırmaya) teşvik eden ekonomik
politika, ülkemizi üretmeden tüketen bir top
lum yapmıştır. Toplum hazır yeyici temayül
lere itilmiştir. Uygulanan ekonomik politika
bu sonucu doğurmuştur. Artan fonlar tüketime
tahsis edilmiştir. Üretim imkânları zamanla
22 —
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orantılı olarak daralmıştır. Geliri artmıyan mü
esseseler bile ücret artışından korunamamışlar
dır. Tüketim bütçesinin senelerden beri bütçe
nin % 50 sinin üzerinde olduğu ve her sene
nisb'etdnin arttığı bilnmektedir. Son Personel
Kanununun uygulamasiyle personel masrafları
Türk bütçesinin altından kalkamıyacağı bir
nisbete, 18 milyara ulaşmıştır. Tüketim bütçesi
denince akla personel gelmesinin sebebi budur.
Diğer fasıllarda, meselâ demirbaş, döşeme, ta
şıt masrafları g'Szl fasılların üzerinde Komisyon
da oldukça titiz durulmuştur.
Taşıt Kanununun son derece kötü uygulan
ması hariç, tasarruf imkânları sınırlı bulun
muştur. Personel Kanununda yapılabilecek
bâzı şeyler vardır. Personel giderlerinin cari
harcamalar daki yeri % 80 seviyesindedir. Bu
nun da % 85 ini aylıklar teşkil etmektedir. De
mek kî, cari giderlerin tümünün % 70 i perso
nel aylıklarıdır. Cari masrafların ağırlık mer
kezi personel aylıklarıdır. Burada tasarruf yap
mak istiyen, dikkatini Personel Kanununun
üzerinde toplar.
Yapılabilecek bâzı tasarruflar vardır : Bü
yük merkezlerde ihtiyacın çok üstünde perso
nel vardır. Kabarıklık iş verimini bile azalt
maktadır. Hizmet kabiliyeti tükenmiş nesiller,
masalarını işgal etmeye devam etmektedirler.
Devlet bunlara ihtiyacım var mı diye düşünme
mektedir? Büyük kadrolarda, kendisi aynlmıyan kimseye, hiçbir muamele yapılmamıştır.
Uygulanan personel politikası ile herkesin ye
rinde kalması ve hizmetin pahalılaşması teşvik
edilmektedir. Kısmî de olsa tecziye ve tasfiye
müesseseleri işletilmemektedir. öğrenci me
murların sayısı ihmal edilemiyecek ölçüde art
mıştır. Bunlar için bulunacak her çareden Dev
let kazançlı çıkacaktır. Öğrenimleri süresince
izinli sayılsalar bile işlerde aksama olmıyacaktır. Her seviyedeki özel kalemler dolup taşmak
tadır. Personel Kanunu devlete yüMiyeceği bü
tün külfetleri yüklemiş, fakat devlete sağlıyacağı bâzı faydalardan uzak kalmıştır. Ekono
mik raporun da tdsbit ettiği gibi, Personel Ka
nunu yalnız devalüasyonun olumlu sonuçlarını
alıp götürmekle kalmamış, Devleti aklın ve iz'anrn almıyacağı ölçüde bir masrafla karşılaştır
mıştır.
Şimdi artık pahalı bir devletin, tam bürok
rat bir devletin mensuplarıyız. Bir devlet M,
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olağan gelirleriyle cari giderlerini karşılıyafoiliyor, yapmak zorunda olduğu yatıranları borçla
veya yeni gelir kaynalklariyle karşılamak zo
runda kalıyor. İşte bunun için pehsonel mese
lesine uzun uzun yer vermek zorunda kalıyo
ruz. Konsolide bütçeye tabi müesseselerin vasıf
sız memurlarının, artan işçi kontenjanlarından
faydalanarak ve öncelik verilerek dışarıya git
mesi, üzerinde durulmaya değer bir konudur.
Belki bu yolla senede beş - altı bin kiŞi hizmet
ten uzak tutulabilir.
Bundan daha da önemli olanı personel kadrolarındaki şişmenin uzun seneler kontrol altın
da tutulmasıdır. Personel meselesinde bir ra
hatlama sağlanıncaya kadar - teknik hizmetler
ve mecburi hizmetler hariç - zaruret ne olursa
olsun personel kadrolarını bugünkü seviyede
tutmak kesin ihtiyaçtır. Yoksa bütçeler maaş
bordrosu olmaktan öteye gidemiyecek, yatırım
lar yapılamıyacaktır.
Yatırım tarifine giren ödeneklerin bile bün
yesinde % 40 nisbetini aşan bir cari masraf
özelliği taşıması insanı düşündüren bir husus
tur. Yatırım tarifeleri plânlama seviyesinde ye
niden. sıhhate kavuşturulmalıdır.
Fiyat yükselmeleriyle, mecbur olunan de
valüasyondan milletçe kârlı çıkmak imkânları
azalmıştır. Sebebi ne ve ne zamana aidolursa
olsun ilk Erim Hükümetinden enflâsyona kar
şı ciddî bir mücadele beklenmiştir. Bu mücade
lenin yapılmadığı ve mücadelede başarı sağlan
madığı bir gerçektir. Sayın Maliye Bakanı, yaz
başlarında enflâsyonu sadece ihbar etmekle ye
tinmişler, diğer arkadaşları da âdeta enflasyo
nun haklılığını savunmuşlardır. Hiç kimsenin
aklına enflâsyonu mahkûm etmek gelmemiştir.
Bu, büyük hata olmuştur. îlk Erim Hükümeti,
pahalılıktan geniş ölçüde yıpranmıştır.
Şimdi de Sayın Başjbakan, toptan eşya fi
yatlarındaki % 16 lık, perakende fiyatlardaki
% 23 artışı küçümsemekte ve Aralık ayındaki
artış durmasını müjdelemektedir. Artışın dur
masından elbette seviniriz ancak durdurmada
Sıkıyönetimin bir ölçüde etkili olduğunu da bil
meliyiz. Elan, Türk ekonomisinin tam anlamîyle enflâsyon içinde olduğunu savunan teknis
yenler az değildir. Devalüasyon, ayrıca önümüz
deki yıl yatırımlarını etkiliyecek ve tabiî millî
bütçe tahmin raporundaki sınırları olumsuz
yönde zorlıyacaktır.
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Plân - bütçe ilişkisi, plânın çarpıklığı üze
rinde durmıyacağım. Birçok konuların plân dışı
kaldığı, plân disiplminin sağlanamadığı, plânın
hafife alındığı dönemlerin unutulmuş olmasını
temenni ederim.
Sayın arkadaşlarım, sözlerimin sonuna ge
lirken dış ödemeler dengesine de temas etmek
istiyorum.
Senelerden beri Türk ekonomisi için en dar
boğaz ve Türk parasının değer kaybı için en
önemli faktör, dış ödemeler dengesindeki açıklarımızdı. 1970 devalüasyonundan sonra durum
değişmiştir. Daha öncekinin aksine, dış ödeme
ler dengesi, Türk ekonomisi için bir gelişme,
bir atılım faktörü olmuştur. İşçi dövizlerinin,
sadece dış ticaret açığımızı kapatmaktan da
önemli bir özelliği, ekonomik canlılık sağlama
daki etkisidir. Gayrisâfi millî hâsılaya 7,5 mil
yarlık bir katkı önemli bir aşamadır. Döviz ola
rak da, istihdam gücü olarak da Türk işçibrinin ekonomimize katkıları her övgünün üstün
dedir.
Bu vesile ile işçilerin kendi teşebbüsleri ile
ortaya koydukları, fakat teknik yardım, tavsi
ye, yol göstermeden mahrum oldukları için,
sürüncemede kalan ortaklıklarına, Devletçe el
uzatılması gereğini hatırlatıyoruz, Kırşehir'
deki bildiğimiz örnekler, münferit örnekler de
ğildir. Kaldı ki, bu potansiyelin, Devlet garan
tisi altında yatırıma ssvk edilmedi, senelerden
beri özlenen, fakat gerçekleşmiyen bir konu
dur.
ihracatı artırma gayretleri, önemin den hiç
bir şey kaybetmemiştir. Dış Ticaretin böyle bir
sürede disipline edilmesi isabetli olmuştur. Dış
ticaretin, Türk ekonomisinin ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi, doktrinle ilgisi olmıyan bir zo
runlulııktur ve bunun yapılmış olması 1 nci
Erim Hükümetinin olumlu icraatına da bir ör
nek olmuştur. Tam ve kolay bir aracı olan, ithalatçıların, belirli nispette bir ihracat zorun
luluğu ile karşı karşıya bırakılması faydalı olur
kanısındayız, 1 milyar 300 milyon dolarlık it
halâtı ile 1972 dış ticaret bütçesi, ithalâta da
yalı karakterini bütün ağırhğiyle sürdürecek
ve ithalâtçılarımızın zenginliğini artıracaktır.
Vergisini verirlerse bizim için mesele biter.
Ama, dış ticaret bütçesinin en kısa zamanda
denkleşmesi samimî dileğimizdir.
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Yeri gelmişken Ortak Pazar konusuna da
değinmek istiyorum.
Ortak Pazar konusunda 12 Mart Hükümet
lerinin ciddî ve verimli gayretler sarf ettiğini
gördük. Ortak Pazarın bünyesi, bu gayretlerin
aralıksız sürdürülmesini zorunlu kılıyor. Kal
dı ki, başlangıçta tatminkâr tâvizler almama
mış olması gayretlerin önemini kat kat artır
maktadır.
işçi dövizlerinin sağladığı imkânın en önem
li yedeği alternatifi, turizm sektörüdür.
italya ve ispanyanın bu sene 1 milyar 600
milyon veya 2 milyar dolarlık turizm gelirleri
sağladığı bilinmektedir. Yugoslavya, Romanya
ve Bulgaristan plânlı çabalarla, Balkanlarda,
san yıllarda turizm hareketini geliştirmişlerdir.
Türkiye'nin de, Avrupa Turizm piyasasından
hissesini alabilmesi için bâzı gayretler göster
mesinin ve bâzı külfetlere katlanmasının zama
nı gelmiştir
Gelir azlığı 1972 bütçesinin en göze çarpan
özelliğidir. Bu gelir azlığı 2 nci Beş Yıllık Plâ
nın 1972 senesi diliminde üretim istihdam açı
ğmın kapatılabiimesini sınırlamaktadır. Gelir
aslığı konuyu kendiliğinden vergiler konusuna
getirmektedir. Vergiler üzerindeki ayrıntılı görailerimizi ileriye saklamayı tercih ediyoruz.
Bütçe gelirindeki asıl ve yetersizliğin de
bütçe şişkinliği gibi 1971 bütçesine aidolduğunu tesbit etmiştik. Zira, 1971 cari harcamaların
da % 80 oranında bir artış olduğu halde vergi
gelirleri sadece % 35 seviyesinde artabilmiştir.
Bütçe açığı buradan doğmaktadır. Bu büyük
nisbette açık olmasa idi, yeni vergi düzenlen
meleri bugünkü ölçüde reaksiyon yaratmamış
olacaktı.
Vergi ihtiyaçlarına yöneltilen en haklı ten
in d, düzenlemelerin kısa bir süreye sıkıştırıl
mak istenmesidir. Bunun yerine, vergi bünye
sinin devamlı ve araştırıcı gayretlerle, düzenle
meye tabi tutulması doğru olurdu. Vergi siste
mimizde uygulamada bugün iki büyük boşluk
vardır, Birisi : Etkililiği ispat edilmiş olan
servet beyanı müessesesinin işletilmemesidir.
Bu müessesenin işletilmesinden neden kaçmıldığı anlaşılamıyor. Bu gidişle herhangi bir ikti
dar, günün birinde, servet vergisi ihdas etmek
zorunda kalacaktır.
İkincisi; Gelir Vergisindeki beyannameli
j( kazanç ve iratlar gnıpundan, tıpkı yüksek ta-
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rım kazançları gibi gereken gelirin sağlanama
mağıdır, ücretler grupuııdaıı aylarca sonra ver
gi veren bu grup, üzorirde en çok durulacak
sahadır. Devlerin hiç gelire ihtiyacı olmasa bi
le, vergi adaletini sağlamak için, bu gruptan
ödemesi lâzım gelen hisseyi alma1?! gerekir.
«Grerçek fiyat kontrolü, kamu maliyesinin denk
liğine tabidir,» kanısında elan Bayın Maliye
Bakanının, denk bütçe için, her gayreti sarf
edeceğinden enin 'bulunuyoruz. Esasen Bütçe
Karma Komisyonu yaptığı bâzı tasarruflarla
Maliyenin isini oldukça kolaylaştırmıştır.
'Sayın arkadaşlarım;
Şimdi de kısaca bâzı konulara değiniyorum.
Program bütçe, Maliye Bakanlığı için bir
onur meselesi •olmuştur. Senelerden beri vadedilir, bir türlü gerçekleşmez, Artık bu sonuç
lanmalıdır.
'Sermaye piyasa/n konusunda, halka tara gü
ven verecek bir tasarının kanunlaşması gerek
mektedir. Bu mesele de, en az 1965 ten beri bü
tün hükümetlerin programına girmiş, fakat realize edilememiştir,
Devletin personel, bina, tant gibi somut un
surları da tmkı mevzuat1, gibi; disipline edilme
yi beklemektedir, Ankara, kötü yönetimin ör
nekleriyle doludur,
Bürokratik m^kinliği önlemek Devlet için
bir ihtiyaç haline gelmiştir, Bürokrat, millî poli
tikanın plânornı ve uy^ulaymısıdm, Bu özelliğiy
le Devletim.be ve miHetimise büyük hizmet et
mektedir, Fakat, millî kalkınmayı tehdideder
hale golince faydası tartadır, Bürokratik yoz
laşma ile, reformlar, yeni düzenlemeler 1;Giden
ine den her seviyede mücadele edilmelidir.
Kalkınma önceliği bilinen Güney - Boğumun
Türk ekonomisine yapacağı katkı ve istihdam
gücü çok büyüktür. Sundan da önemlimi Güney Doğu kalkınması Türkiye'nin bütünleşmesi me
selesidir. G-üney - Doğu baraj sisteminin Toprak
Reformu ile beraber gerçekleşmesi sanayi kal
kınmamıza paralel olarak, önümüzdeki 10 sene
nin en önemli hedefi olmalıdır, Güney - Doğu
baraj sisteminin gerçekleşmesinde sn enerjilinin
pahalıya mal olduğu hakkındaki münakaşaların
yeri olamaz.
Böylece, Orupumun ekonomik YO idari konu
lardaki görüşünü de toparlamış oluyorum.
Şimdi de büiiin konuyu özotliyerek sözlerimi
tamamlıyorum,
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Geçirmekte olduğumuz donem için önemli'
saydığımız konular söyle sıralanabilir :

umsun hiameti büyük olmuştur. Konunun önemi
bugün de devam etmektedir.
Bugünkü şartlar altında icranın önemi büsbütön artmıştır. Sonuç alıcı, güçlü bir Hükümet
kadronu Parlâmento çalışmalarını daha verimli
hale getirecektir. Parlâmento desteğinin sağlan
masındaki güçlük azalmıştır. Meclisler, her un
suruyla Hükümete yardımcı görünmektedir. Eu
dönemin verimsizliğinden Parlâmentoyu suçla
mak oldukça güç hale gelmiştir.
Türk Devlet yapısının, lidere bağlı bir özel
liği vardır. İcradaki verimliliği, liderin iradesi
sağlar. Teşldlât, idari yapı ve özellikle yüksek
kademe sorumluları kendiliğinden çalışmaktan
ım, Bakan veya Banöakan direktifini almaya alış
tırılmışlar dır. Bu yapısiyle Türk Devleti, sorumluluğrnu bilen hükümetlere ihtiyaç duymak
ta dn*.
Sayın Erim lıükümceleri, beklenen tasarıları
kondu Meclise susamamıştır. Toprak Eeforınu
öntedbirler tasarısının yeniden düzenlendiği bi
linmektedir. Personel Kanunu yetki tasarısının
önemi son derece artmıştır, çıkarılması bir zo
runluluktur. Fakat, dönemin sembolü haline ge
len Toprak Eeforınu Kanunu çıkarılamazca, bu,
dönem için büyük bir eksik olacaktır,
Sayın Barbakan göreve bağladığı anlarda,
üstyap: meselelerine fasla sahip çıkmışlar, eko
nomik meselelerin basıncını yeter derecede kont
rol edememişlerdir. Şimdi kendilerini bu konu
lar beklemektedir. Memleketin ihtiyaçları da
imkânları da öncelikle ekonomik ve sosyal mese
lelerdedir.
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ya hak verdirmemek gerekir, bu kanı yaygınla
şırsa «Muhtıra çelişkiliydi, sonuç alması esasen
sürpriz olurdu» gibi tez - antitez münakaşaları
yenilenebilir, yaygınlaşabilir; bu hususun dik
katle göz önünde tutulmasını Sayın Başbakan
dan diliyoruz.
istihdam, üretim azlığı, sosyal adalet gibi
anakavramlar reformlarla çok yakından ilgili
dir.
Reformlar yapılmadan, topluma hiçbir şey
vermeden, toplumu mutlu görmek ve göstermek
imkânı yoktur. Tarihî ıstıraplara son verecek
tasarruflar toplumda umut yaratacaktır.
Bu bütçenin yatırımlara öncelik verme gay
reti; kamu teşebbüslerinin sermaye ve yatırım
imkânlarını artırmış olması; Hükümete % 10
nisbetinde kısıtlama yetkisi tanıması mevcut
şartlar içinde çok değerli özelliklerdir.
Bu dönemle Hükümetin bütün organlariyle teşkilâtiyle - derlenip toparlanmaya ihtiyacı var
dır. Etkili ve verimli hizmet ancak önceliklerle
sağlanabilir. Hizmetleri çok yaymak meselesi sü
rüncemede bırakır, yakın geçmişte böyle olmuş
tur. Hükümet tüketici karekterdeki bütçeyi, üre
tici alanlara çevirebilmek için büyük gayretler
sarf etmek zorundadır. Bu da güç görünmüyor,
bu dönem netice almak için elverişli şartlan,
bünyesinde taşıyor.
Aydın, üniversite, gençlik ve basın gibi fik
ren gelişmiş çevrelerle ilişkilerdeki donukluğu
gidermek, bu odaklarla düzgün irtibatlar sağla
mak Atatürkçülüğe güc katacaktır ve inandırı
cılığı artıracaktır. Bunlar verimli sonuç alma
nın gerekleridir.
Sayın arkadaşlarım, olumsuz sonuçlardan korunabilmek basan sayılamaz. Parlâmento deste
ğinden emin olan Hükümetin, başanya ulaşma
ması için, hiçbir sebep yoktur. Bu güven duygu
suyla Hükümet, 3 ncü maddeyi işletmiyerek, de
mokrasiye ve Parlâmentoya saygısını gösterenle-
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rin, gerekçesini kamuoyunda daha da güçlendir
melidir.
Hükümetin verimli bir çalışma sağlaması
için gerekli gördüğümüz uyarılan, yardımlan
etkili bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Me
selelerin güçlüğüne ve güçlüklerin yenilemiyeceğine inanmıyoruz. En büyük arzumuz; milleti
mize hizmet edenlerin zaman ve enerji israfına
son vermesidir.
Sözlerimi tamamlamış bulunuyorum.
1972 bütçesinin memlekete hayırlı olmasını
diliyorum. Bu duygularla siyasi istikran devam
ettirmekte Hükümete basanlar diliyorum ve
Gruptun adına hepinizi derin saygılarla selâmlı
yorum. (M. B. G. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın
Fikret Gündoğan?..
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Rahatsız efendim,
biraz sonra gelecek.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Lûtfi Tokoğlu...
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan,
sıra ilân edildi, karşı taraf sarfınazar etti.
BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın
Mehmet izmen...
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S.
ü.) — Başkanlık konuşma sıralarını müracaata
göre tesbit etmiş ve açıklamıştır. Buna göre si
yasi partilerden sonra Kontenjan Grupu konuşa
caktır. Bunun için konuşacak üyemiz hazır de
ğildir, arz ederim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlanm, gruplara
konuşma şansı verebilmek için programı bir saat
evvelinden kesiyorum. Bir saat evvelinden top
lanmak üzere; yani saat 13,30 da toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum.

»•<t
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OTURUM

Açılma Saati : 13,30
BAŞKAN : 'Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamo), Kudret Bayhan (Niğde),
BAŞKAN — 25 inci Birleşimin 2 inci oturumunu açıyorum.
III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'a izin ve
rilmesine dair Başkanlılı tezkeresi. (3/58)
BAŞKAN — İBir Başkanlık Divanı tezkeresi
var, okutuyorum.

Divanının 24,1.1972 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur.
Mehmet ünaldı
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı Y.
Başkanvekili

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi Ruhi
Tunakan'ın hastalığına binaen 23 . 12 . 1971 ta
rihinden itibaren 24 (gün müddetle izinli sayıl
ması hususunun 'Genel Kurula arzı, ^Başkanlık

BAŞKAN — ICumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi sayın Ruhi 'Tunakan'a 24 gün izin veril
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

IV. _ (GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
1. — 1972 yılı Bütçe kanunun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı: 10) (Dağıtma tarihi: 26.1.1972) (Devam)
BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın görüşülmesine devam 'ediyoruz. Söz sırası
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın
Fikret Gündoğan'dadır. 'Buyurun sayın Gündoğan.
C H P . GRUBU ADINA FİKRElT GÜNDOGAN (istanbul) — !Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun değerli üyeleri;
Yüce 'Senatonun yüksek malumları olduğu
üzere, yıllardır bu kürsüde toütçe kanun tasarı
larını grupumuz adına eleştirme görevini ifa
ederken, çok önemli (Ekonomi siyaseti aracı)
olmaları nedeniyle, Ibu tasarıları sevkeden siya
sal iktidarların (bütçelere yansıyan temel düşün
ce ve inanışlarıyla tüm icraat, tutum ve davra
nışlarını ele alıp genel bir değerlendirmeye tabi
tutardık.
12 Mart 1971 gHinünldien bu yana, siyasal ha
yatımızda vukua ıgelen değişiklik nedeniyle iş
başında bulunan Hükümet, herhangi bir siyasi
par biye dayalı bulunnıaanakta ise de getirdiği
Bütçe Kanunuyla yaptığı politik ve ekonomik

tercihler ve, sorunlar önünde takındığı tavırlar
ve genel olarak icraatıyle güttüğü amaçlar ba
kımından kendinden 'önceki iktidarlardan farklı
bir görüşü ve yeni bir anlayışı ifade ve temsil
etmek eğiliminde 'görünmüyor.
Bu itibarla, geçen yıllarda kullandığımız
eleştiri yöntemimizi değiştirmeye gerek görme
den daha kısa ölçülerde de olsa, bu yılın Büt
çe Kanunu tasarısı dahi, tarihin bu anında top
lumun genel durumuna toplu (bir bakış fırsatı
addederek görev yapmaya çalışacağız.
Bütçe Kanunlarını, sadece uygulandıkları
yılın kamu gelirlerini toplıyan ve ödeneklerini
harcıyan idare birimlerine yetki veren *bir çeşit
(Teknik - malî - hukuk yapıtı) olarak ele almak
ve eleştirileri teknik sınırlar içinde tutmak, ne
kanunu sevk eden ve uygulıyanlara, ne de top
luma fazla bir şey kazandırmaz.
Gözlem ve incelemeleri, bütçe hesap tablo
ları yığınından daha ilerilere, toplumu genel gö
rünümüyle gösteren noktalara ileterek yapmak
ta 'hem fayda, Ihem de zorunluk vardır.
Gerçekte bütçe kanunları; bir yandan tari
hin bu anında ülkenin sahip olduğu tüm maddi
varlıkları, üretim güçleri, üretim (ve bölüşüm
ilişkileri, sınıf, zümre ve tabakalar arasında
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uyuşma ve çatışma alanları ile bir toplumun ya
pısal niteliklerini, ekonomik ve sosyal özellikle
rini yansıtırlar.
Öteyandan, iktidarların elinde güçlü bir
ekonomi politikası aracı olarak bu kanunlar,
kullananların tercihine göre, toplumun geleceği
ni olumlu ya da olumsuz yönde büyük ölçüde et
kilerler. Bu nedenledir ki, biz, Bütçe Kanunu
nıüzaikîereiEerM hielsap yığınlarınım biraz üstüne
çıkarak ülke sorunlarına genel ve toplu bir ba
kış fırsat sayarız.
Yüce Senatonun değerli üyeleri, bu yöntemi
ve yaklaşım biçimiyle yakın tarihimize ve gü
nümüze baktığımızda gözlenen genel toplum
sal durum özetle şudur:
20 yılı aşkın bir süreden bari üst üste yığı
lan sayısız kanun, tedbir ve tertiplere; bunca
yar'dım, destdk ve gayretlere, zaman zaman
yapılan zorlu müdahalelere ve nihayet müzake
resini yaptığımız bütçe Kanunu gibi milyarlar
ca milyarları yutan bütçelere rağmen. Türk
toplumunun bugün, hâlâ (öeri kalmışlık ve az
•gelişmişlik) şartları içinde kıvranmakta oldu
ğu, Türk ijisani:im hâlıâ büyük ölçüde yoksulluk
ve güçsüzlük gibi ilkel ve onur kinci yaşam
koşullarının ağır baskısı altında ezilmekte bu
lunduğudur.
Ve Türk toplumu, varlığını uğursuz bir fe
laket gibi saran az gelişmişlik musibetinden ve
onur kırıcı ilkel yaşam koşulların3an bunca
gayret, destek, yardım, tedbir, tertip ' r e her yıl
harcanan dev cüsseli çok milyarlık bütçelere
rağmen hâlâ İmrfculamamışsa ve hâlâ az geliş
mişlik şartları içinde bulunuyorsa; bunda, top
lumu dar ve sert çemberinin içinde kıskıvrak
bağlayıp bunaltan çağ dışı (Bozuk toplumsal dü
zenin) ve bu düzeni, bu düzenden yararlanan
lar adına sürdüren 20 yılı aslan bir zamandır
tek başına iktidarı elinde bulunduran siyasal
partinin uyguladığı köhne ve sakat politika
ların çok önemli ve çok etkin rolü olmuştur.
Türk Toplumunu az gelişmişlik şartlan için
den çekip kurtarmakla yükümlü olanlar, ülke
gerçeklerine, kalkınma ve ilerleme hamlelerini
çağdaş isterlere uygun politikalar ve tedbir
ler yerine, bütün tertip ve tedbirlerini egemen
güçlerin yararlandığı (Bozuk düzen) temeli
üzerine bina etmekte ısrar ettikleri içindir ki,
bunca milyarlık bütçelere, dış yardımlara ve
— 28
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desteklere rağmen, toplumsal gelişmeye ger
çek anlamda bir kalkmıaa süreci sağlamağı
vermeye muvaffak olamamışlar, refah ve iler
leme yerine bunalım derecesine varmış sosyal
ve ekonomik kaygular içinde çalkalanan, hu
zursuz bir toplum yaratmışlardır.
Gerçekten bugün bu ülkede, şahıs, zümre
ve sınıflar ile bölgelerarası dengesizlikler ve
eşitsizlikler eskiye oranla daha da artmış, bü
yük halk kütlelerinin yaşam koşulları ağırla
narak ıstırap verici düzeylere ulaşmıştır.
Görülmemiş kalkınma ve ilerleme hamleleri
yapaklarını iddia edenlerin, iktidarları döne
minde meydana gelen (Nispî gelişme ve büyü
meler) dâhi, bozuk düsen ve bu düzeni sürdü
renler elinde yeni bir (Düzen çarpıklığı); bu
gün var olan eşitsizlik ve adaletsizlikleri daha
da artıran ve derinleştiren yeni bir toplumsal
dengesizlik ur.su.ru olmuşlardır.
Görülmemiş kalkınma atılımlaırlnın yapıl
dığı iddia edilen bu dönemde oluşan toplumsal
dengesizlik ve eşitsizliklerin en kesin ve en
çarpıcısı, (Gelir dağılımı) alanında meydana
gelmiş, en düşük gelir kesiminde yagıyaıılarm
durumu çok ağırlaşmış, gelir payları önemli
ölçüde azalmış; buna karşın, yüksek gelirli grupun gelir payı, daha büyük ölçüde ve daha dol
gun bir düzeye çıkmış bulunmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Deç.
B:\ Tuncer Buluiay. Dr. Besim Timur, Dr. l£as:rı Ersel tarafından yapılan ve (Türkiye'de ge
lir dağılımı - 1963) adı alanla yayınlanan çok
aegsrii •öiumseı araştırma, Türkiyeıırn dramını,
bozuk düzenin bütün alanlarda, özellikle gelir
dağılımı konusunda doğurduğu sonuçlan bü
tün acılığı ve açıklığiyle ortaya koymaktadır.
Adı geçen kitaptan aldığımız aşağıda görü
len tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere
toplum nüfusun düşük gelirli % 20 si 1963 yı
lında millî gelirden % 4,5 oranında pay alır
ken, 1968 yılında bu pay % 3 e düşmüş bulun
maktadır. Buna mukabil nüfusun en yüksek
gelirli % 20 ,n 1963 yılında millî gelirden % 57
oranında pay alırken bu kesimin payı 1968 de
% 60 a yükselmiş bulunmaktadır.
Hele, birikimli gelir yüzdeleri nazara alına
rak nasıl bir durumun mevcudolduğunu merak
edenler olursa daha ilginç ya da daha korkunç
bir manzara ile karşılaşılır. Bu tür bir hesapla
ma ile nüfusun üst gelirli
20 şerlik iki bolü-
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mü toplamı, yani % 40 ı millî gelirden % 80
oranında bir pay alırken, en düşük gelirli % 20
şerlik iki bölümü yani % 40 ı, millî gelirden ancak % 10 oranında bir pay alabiliyor.
Sayın senatörler, gelir dağılımında sürüp
giden ve gittikçe yoksullar aleyhine işliyen ve
ağırlaşan bozuk düzen başka alanlarda da aynı
(bizim ve ölçülerde boy gösteriyor.
— Toprak dağılım düzeni, tabiî ve tarihî
gelişimler ve oluşumlar dışında Devlet ve Hükü
met eli değmemiş (kurunu vüstai bekâreti) için
de sürüp gitmektedir.
— Tarımda, üretim ilişkileri ve üretim güç
leri ile üretim teknikleri hâlâ en İlkel biçim ve
düzenini muhafaza etmekte, tarımsal üretim
bugün dahi (îlâhi koşullara) bağlı olmaktan
kurtulamamış bulunmaktadır.
— Tarımda çalışanlar, her gün biraz daha
ağırlaşan yaşama koşulları yüzünden gittikçe
hız ve şiddet kazanan ve (Kavimler muhacere
tini) andıran sürekli (Bîr iç ve dış göçün) yol
cuları olmuşlardır.
— İşsizlik, iş bulma imkânsızlığı, yeni iş sa
haları darlığı umut kesici ve moral çöküntüsü
yaratacak ölçülere varmış gibidir.
— Aracı ve tefeci soygunu kendi sınıfı dı
şındaki bütün zümreleri en İnsafsız ölçülerde
sömürmekte, yaratılan ekonomik fazlayı topla
yıp lüks tüketim harcamalarında yok etmekte,
ya da üretken olmıyan alanlarda taş etmekte
dir.
— Bütün Kamu îktisadi Teşebbüsleri sorum
suz ve verimsiz yönetimlerden oluşmuş bir eko
nomik kaos içinde batmak üzere çırpınmakta
dırlar.
— Sanayi yatırımlarında korku verecek
oranda bir gerilemenin âdet haline gelmesi is
tidadı yeisle müşahede olunmaktadır.
— Devlet yönetimi, korkunç bir lüks ve isra
fın kahredici çarkları arasına düşürülmüş bu
lunmaktadır. Haksızlıklar, kayırmalar, çalma
lar, çırpmalar ve kamu varlıklarını ulufe da
ğıtır gibi dağıtan sorumsuz uygulamalar, ardı
arası kesilmez söylentilerin ve şikâyetlerin ge
dikli konulan olmakta devam etmektedir. Bu
durum halen işbaşında bulunan Hükümetin eli
ile ve icraatı ile biran evvel ortadan kaldırıl
masını arzu ettiğimiz, üzerinde hassasiyetle
durduğumuz bir uyarı, bir ikaz olarak kabul
olunmalıdır.
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— Dış ticaret, ucuza, ham kol gücü satıp bu
gücün değerlendirdiği yabancı mallarını, çok
yüksek fiyatla satınalma şekline, sömürge şart
larında görülür bir mübadele biçimine dönüş
müş gibidir.
— Kamu gelirleri, giderek, büyük ölçüde
fakir halkın emeğinden ve ekmeğinden keserek
verdiği vergilerden elde edilir olmuş, son defa
getirilen kanun tasarılariyle vergi yükü düşük
ve dar gelirlilere daha da ağırlattırılarak ada
letsiz ve acımasız biçimde yüklenmek suretiyle
bir tür vergi cehennemi yaratılmak eğilimleri
belirmiştir.
— Sağlık ve öğrenme olanaklarından yarar
lanma nerede ise yalnız varlıklı bir azınlığın
imtiyazı haline gelmiş gibidir.
— Bizzat bütçe, gerçek anlamda ekonomik
kalkınma aracı bir bütçe olmaktan çıkmış (ki
mi yerde maaş bordrosu) kimi yerde lüks ve
israf içinde yüzen Devlet idaresinin masrafla
rını karşılamaya mahsus bir çeşit (Hazine-i has
sa mazbatası) haline dönüşmüş giibidir.
— Bozuk düzene dayalı ekonomik konjonk
türlerin devamlı hale getirdiği pahalılık, katla
nılır ve dayanılır olmaktan çıkmış, çoluk - ço
cuk, köylü - kentli, çiftçi, İşçi, memur, esnaf
bütün toplum katlama, tarifsiz acılar veren
bir işkence aracı olmaya yüz tutmuştur.
Değerli senatörler,
Birkaç kalın çizgi ile en belirgin örneklerini
verdiğimiz ve toplumun hemen her alanına ya
yılmış bulunan (bozuk düzen) ve onun oluştur
duğu zor ve ağır yaşama koşulları Türk toplu
muna ve Türk insanına ıstırap vermekte maa
lesef devam ediyor.
Yıllardır bıkıp usanmadan tekrarlıyarak di
le getirdiğimiz bu dramatik gerçek, niçin elini
ülke üzerinden çekmiyor?
Çünkü, iktidarda bulunanlar bozuk düzeni
bu düzenden yararlananlar adına sürdürüyor
lar da ondan...
Her zamanki gibi biz, bize düşen görevin
sorumluluğu ve bilinci ile öneriyoruz ve diyo
ruz M; toplumun az gelişmişlik felâketinden
kurtulması, hızlı ve dengeli bir kalkınma ve
ilerleme süresi içine girebilmesi üçin, iktidarda
bulunanların şu evrensel gerçeği kabul etmele
rine ve gereklerini yerine getirme şartına sıkı
sıkıya bağlıdır:
29 —
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Kalkınma, bozuk düzen temeli üzerine bina ı mamalarına, topyekûn gerici ve tutucu politika
larına açıkça bağlamış görünanektedir.
edilemez.
Ne var ki; ülkenin içinde bulunduğu duru
Kalkınma her şeyden önce bir (Düzen deği
mu,
neden - sonuç ilişkilera açsından bu derece
şikliği sorunudur).
güçlü bir doğrulukla tesbit ve teşhis eden
Kalkınma, toplumu her alanda kıskıvrak bağ12 Mart Muhtırası, salık verdiği yönetim biçim
lıyan ve bunaltan temel ve yapısal bozukluk
leri ve usûlleri ile yöneticilerin tutumları bakı
ları devrimci hamlelerle kırıp atmadan, bugün
mından aynı güçlülük ve etkinlik düzeyine eriş
kü düzen değiştirilmeden ne yapılırsa yapılsın,
memiştir.
asla gerçekleştirilemez.
önce; devrimci olmıyan, düzen değişikliği
Kalkınma, şu veya bu alanda alman yüzey
yapmaya
yanaşmıyan, reformları tahakkuk etsel tedbirler, bozuk düzen temeli üzerine oturtirmiyen
iktidarlara
birazda demokratik düze
tumaya çalışılan cılı^ ve çelimsiz politikalar,
nlin
mahzurlu
sonuçları
gibi bakmanın ve de
özel besleme usulleriyle kamu kaynaklarının tü
mokratik
işleyişi
bir
ölçüde
de olsa durdurma
keten, dışa bağlı, cüce boyutlu yarı merkantil,
nın devrim yapmaya, düzen değişikliğine ve re
vidalama ve pakatlemeden ilerilere uzanamıyan
formları tahakkuk ettirmeye yetmediği ve yetuğraşlar ve bu uğraşları böylece sürdüren sek
miyeceği deneylerle sabit olmuş bulunuyor.
törler aracılığı ile başarılamaz.
Filhakika; bozuk düzenden yararlanan egeÇünkü kalkınma, aynı zamanda vs eş anlam
da olmak üzere (Temelli ve bağımsız bir sa I men güçlenin iktidarı olarak hareket eden, eko
nomik ve sosyal huzursuzlukları bunalım dere
nayileşme devrimi sorunudur.)
cesine vardıran siyasal partilerin demokratik
Bağımsız ve ülke gerçeklerine uygun bir sa
yollarla iş başına geldiği doğrudur; ama bozuk
nayi devrimine mâni olan köhne yapıyı, bozuk
toplumsal düzeni değiştirmeyi, gelir dağılımı, I düzeni değiştirmek için mücadele veren ve ge
niş halk kütlelerinin yararına işliiyen âdil bir
toprak dağılımı, fırsat ve imkân dağılımı alan
düzeni kuracak siyasal partilerin iktidarın gel
larında mevcut derin adaletsizlikleri yok edecek,
melerini
sağlıyacak düzenin, yine demokratik
bölgeler, sınıflar ve kişilerarası dengesizlikleri
düzen
olduğu
da, o derece doğrudur.
topyakûn giderecek köklü bir düsen değişikliği
Zira; çağdaş siyasal hayatta bugünkü evren
yapılmadan kalkınma gerçekleştirilemez.
sel
koşullar içinde iktidara el değiştirtmenin
Nitekim, bozuk düzen 'sökülüp atılamadığı,
başka bir yolu bulunmadığı tartışma götürmez.
bağımsız ve temelli bir sanayi devrimi başanlatoplumsal bir kanun olarak hükmünü her yerde
madığı, nispî ilerleme ve gelişmeler bozuk dü
olduğu gibi burada da sürdürüyor.
zen içinde güçsüz sınıflar ve toplumsal katlar
Bu itibarla, düzen değişikliği istemiyen ve
aleyhine daha da bozulduğu içindir ki, bu ülke
getirrniyen
tutucu iktidarları iş başına getiren
nihayet, ekonomik ve sosyal huzursuzluklar te
mekanizmanın demokratik düzen olduğu vakı
meline dayalı, eşine ender raslanır (Ağır ve
asına bakarak demokratik hayatın bütün icaplakoyu bir toplumsal bunalımın) kucağına düşü
rıyle yürümesi yerine, bir ölçüde ve bir süre
rülmüş bulunmaktadır.
için de olsa özel yapılı ve kısmen kapalı idareYüce Senatonun değerli üyeleri,
I
1er aracılığı, güçlü ve erdemli kişiler eliyle ya
İşte 12 Mart olayı, böyle bir ortam içinde
pılacak reformlar yoluyla toplumsal yapıyı de
oluşmuştur.
ğiştirme çabalarına girişmek ve bu girişimleri
Tarihsel koşullan, metninde yer alan ifade
leri ile ele alındığı takdirde 12 Mart Muhtırası I başarıya ulaştırmak mümkün olamıyor.
Aksine, bu tür yöntemler halkın, düzen de
özetle :
ğişikliği uğrunda verdiği demokratik mücadele
Türlüye Cumhuriyetinin geleceğini tehlikeye
yi havlıdan havlıya yavaşlatıyor, geriletiyor ve
düşürecek ağır bir bunalımın, anarşi ve kardeş
kavgasına varan derin sosyal ve ekonomik hu geciktiriyor.
Hattâ, bu mücadeleye katkıda bulunan as
zursuzlukların oluş nedenlerini, A. P. iktidar
kerli sivilli Anayasal kuruluş ve kadroları yıp
larının Anayasada öngörülen raformları yapma
ratmak, onlara güc kaybettirmek gibi olumsuz
mış olmalarına, çağdaş uygarlık düşeyine ulaş
mak için gerekli düzen değişikliklerine yanaş- 1 bir sonucu da beraberinde getiriyor.
SO —
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Değerli senatörler,
I tirada devrim ya da reform adı altında ne ön~
Bugün, engin deneylerle ispatlanmış ve pe
görülmüşıse helmen hepsine ya topyekûn karşı
kişmiş bulunan bu fikir ve kanaatimizi biz, da
çıkmışlar, ya da öylesine bozup dağıtmışlardır
ha 12 Martı takibeden ilk aylarda, yeni Sıkıyö ki, bütün reformcu eğilimleri daha doğuşları
netim Kanunu müzakereleri sırasında yine bu
sırasında reformcu özden tamamiyle yoksun ha
kürsüden ifade ve beyan etmiş idik. Adı geçen
le getirilebilmişlerdir.
kanunun müzakere tutanaklarına baktığımızda:
Doğru bir siyasal tarih anlayışının ve onun
«Çağımız koşullarının oluşturduğu evrensel
mantığının doğal ürünü olan bu sonuç, bizim'
ve sosyal bir kanun gereği; devrimler ve re
beklemediğimiz ya da hayıflandığımız bir so
formlar gibi düzen değişikliği savlayıcı soylu
nuç değildir; fakat, bu sonucu doğuran olayla
ve köklü atılımlar siyasal parti şeklinde örgüt
rın ve etkenlerin çok ilgi çekici başka bir yö
lenmiş kurumlar dışında hiçbir kişi, zümre, top
nü daha vardır.
luluk ya da kurum eliyle gerçekleştirilemez.»
12 Mart muhtırasının (... Anayasanın öngör
«Kişiler, ne ölçüde üstün düzeyde bilgi ve
düğü reformları IMıakikuk etitirememiş olup,
erdem sahibi, kurumlar ne derece iyi niyetli ve
Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini ağır bir
kararlı olurlarsa olsunlar, değil devrim ve re
tehlike içine ve toplumu seyyal ve ekonomik
form gibi soylu ve köklü değişim hareketlerini,
huzursuzSulklaır içine düşürmüş olmakla...) suç
ıslahat gibi yüzeysel düzeltmeleri dahi yürütüp
ladığı siyasal parti, bütün ibu üsarşı fcoymalarıayerleştirmeye kaadir olamıyorlar.»
da, çelmelemelerinde ve muhtırayı temelden bo-»
«Sosyal ve ekonomik alanlarda devrim ve re şa çıkarma hareketlerinde kendine yardımcı
form gifci köklü değişiklikler, ancak, uyumlu
olarak 12 Mart olayını takiben işbaşına gelen,
ve tutarlı sistemlere bağlanmış halkçı ve dev bugün 2 nci dönemini süren Hükümeti ve daha
rimci programlara sahip siyasal partilerin de^ doğrusu onun başını bulmuş gibi davranmakta
mokratck iktidarı âüe ba^anlacak büyük toplum dır.
sal atılımlardır.»
Gerçekten de icraat ve davranışlasvyle söy
Demiş olduğumuzu teöbit ederiz.
lev ve demeçlerini bütünyle ele aldığımız tak
dirde, maalesef Sayın (Başbakanın:
Değerli senatörler,
Memleketin içine düştüğü buhran ve huzur
Biz daha o günlerde, ülkenin zinie güçleri
nin ve kurumlarının siyasal hayatı olumlu yön suzlukların, temelde yatan ve topyekûn adına
(Düzen bozulduğu) dediğimiz dengesizlikler,
de etkilemek, toplumu hızlı ve denşreüi bir kal
kınma sürecine sokmak için gerekli reformlara eşitsizlikler ve adaletsizliklere eklenen âciz bir
işaret maksadiyle yaptıkları iyi 'niyetli müda iktidarın kötü ve teMkeli icraatı, tutucu ve sa
haleye, toplumun egemen çevreleri ve dayandık kat politika]ariyle bir kat daha ağırlaşmış
(Toplumsal kökenli bunalımlar) gözü ile bak
ları siyasi partilerin tabiî bir dirençle karşı ko
yacaklarını ve muhtıra muhtevasını boşa çıka madığını, ibretle tashit ederiz.
Sayın Başbakanın; yine maalesef büyük bir
racaklarını ve devrim ya da reform adı altında
kaygı
ve hayıflantma eseri olarak iarz ©deriz ki,
ne yapılmaya kalkışılırsa onu bozup çarpılma
ya var güçleri ile uğraşacaklarını, büyük bir yıllardır ardı arası kesilmez gösteriler, diren
partinin engin tecrübelerinden yararlanarak meler, protestolar, mitingler, onbinlerce kişiLk
belirtmiş, devrim ve reform gilbi soylu ve kök yürüyüşler, her çeşit (hak iaramalar şeklinde
sürüp giden kanun içi hareketere dahi büyük
lü atılımların, devrimci partilerin demokratik
iktidarmdan başka hiçbir vasıta ile başarılaanı- halk kütlelerinin bozuk düzene ve bu düzeni
yaoağını ortaya koymaktan öteye hiçbir iddia sürdüren iktidarlara karşı yaptığı demokratik
mücadeleler, sosyal ve ekonomik huzursuzluktaşımıyorduk.
Bu görüş ve kanaatimizin tartışma götür I 1ar içine sokulmuş ıbir toplumun savunana çaba
mez şekilde doğrulandığı bugün kazandığımız ları v© kurtulma hamleleri nazarı ile balcmadığı söylev ve demeçleriyle belli olmuştur,
tecrübelerle sabittir.
Sayın Başlbakana göre; 12 Mart muhtırası
Gerçekten de öyle olmuştur ve bozuk dü
zenden yararlanan egemen güçlere ve dayan nın açık ifadesine rağmen toplumsal huzursuzdıkları siyasal parti ve tüm müttefikleri, <muh- I luklar, bu ülkenin Ve bu ülke insanının henüz
31 —•
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hak kasanmaıdığı ve ehliyet kesbetimsdiği teenel
hak ve özgürlükleri bünyesinde taışıyan IvJks
bir Anayasanın getirdiği kapsız gailelerdir. Bıı
itibarla yapılacak ilk iş ülkeyi saran »toplumsal
huzursuzlukları doğuran Anayasayı değişMrmek, insan bak ve hürriyetleri adı altında top
lanan ve henüz bu ulusun kıülannısya ehil ol
madığı yetkileri kısıtlamaktır.
12 Marttan sonra, 12 Martın getirdiği Hü
kümet başının ilk icraatı böyle olunca 12 Mart
muhtırasını alanlar, yıllardır şikâyetçi olduk
ları bir dertten kendilerini kurtaranın ve bütün
(suçlamalardan arındırıp haklılık düzeyine çı
karanın Hükümet başı olduğunu görünce çok
değerli bir yardımcı kazandıklarını anlamakta
güçlük çekmediler ve bu hali olanca tehlîkeleriyle istismardan çekinmediler.
Esasen Sayın Başbakan bundan sonra bir
dizi davranış, söylev ve demeci ile 12 Mart muh
tırasını alanlar paralelinde bir icraatı, bir çe
kingen tutum ve davranışı şiar edindiğini sak
lamak gereğini de görmedi.
Örneğin; kendi yardımcısı bir bakanın, 12
Mart ile devraldıkları mirasın ne derece bitik
bir tereke olduğunu, özellikle A. P. iktidarları
döneminde ülkenin nasıl Mr malî ve iktisadi
perişanlık ve çıkmaz içine düşürüldüğünü res
mî belgelerle kanıtîıyarak acı fakat gerçekçi
bir anlatımla ortaya koymasına karşın, Sayın
Başbakan, A. P. iktidarlarına baş olmuş ünlü
kişinin bir ziyaretini 20 defa giderek mukabele
edeceğinî, ve daha ilginci onsuz ve onlarsız hiç
bir iş yapmıyacağmı ilân ederek kendi yardım
cısını boşlukta bırakmak pahasına da olsa 12
Mart öncesi iktidarın başı ile bir kere daha eş
düşünüşe düşmek talihsizliğine uğramıştır.
Yine Başbakan, A. P, iktidarı döneminde,
idare birimleri başına getirilenlerin eskiden ol
duğu gibi partizanca davranışlarına, verimsiz
ve israflı tutumlarına mâni olmak istiyen kabi
ne arkadaşlarının tasarruflarını geri çevirmek
ten kaçınmamış, bir kez daha A. P. çevrelerinin
şikâyetini mucibolan bir harekete meydan ver
memeye âdeta özen göstermiştir.
İcraatı sırasında, özellikle zora düştüğü an
larda, kendilerinin dahi henüz teşhis edemedik
leri uluslararası büyük bir komploya hedef ol
duğumuzu ifadeyi âdet edinen Sayın Başbaka
nın bu iddiaları,- 10 aydan beri müspet ya da
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menfi bir sonuca bağlanmamış olarak kaldığı
için, Hükümet etme sorumluluğuyla bağdaşır
olmaktan ve inandırıcılık vasfından mahrum
savlar haline gelme tehlikesine mâruzdur.
Gerçekten ülkemiz ciddî, endişe verici ülke
nin bekasına kasteden uluslararası büyük bir
komplo tehlikesi içerisinde ise, bunu bütün bir
ulusça göğüsleyip yok etmeye neden girişmiyo
ruz?
Ama ne olduğu tam anlamiyle anlaşılmıyan
ve anlatılmıyan mevhum ve korkunç bir suikast
tehlikesinin Sayın Başbakanın dilinden düşür
mediğini gören kişiler ve kurumlar beşer ola
rak, sorumlular olarak elbette aşırı duyarlılık
şeklinde tecelli eden ruh haletleri içinde hare
ket edebilirler.
Çok mükemmel bir üslûp ile Sayın İnönü ta
rafından ifade edildiği üzere dalgınlıkla yapıl
mışa benzercesine, yüksek öğretim üyeleri, ay
dınlar, yazarlar ve özellikle öğretmenlere karşı
yürütülen ısrarlı kovuşturmalar ve diğer mua
meleler bu kadar geniş çaplı ve köken gözetir
biçimde icraasında kanımızca bu beyanların et
kisi olmuştur.
Sayın senatörler;
Büyük bir üzüntüyle arz ve ifade edelim ki,
Sayın Başbakandan sadır olan beyanlar, demeç
ler ve bu tür icraat ile ülke ve toplum bir şey
kazanmamıştır; fakat, ortada zahmetsiz kazanç
sağlıyan, haksız kazanç sağlıyan zimmetsiz bir
beraatın paha biçilmez hüccetini ele geçirmiş
bulunan bir varlık vardır. O da, 12 Martla suç
lanan A. P. iktidarı ve bu iktidarın başıdır. Bu
gün, beğenmediği Hükümeti düşüren, ancak
kendileri gibi Hükümet ettiği takdirde öyle bir
teşekküle müsaadekâr olduklarını kabul ettir
me yolunda bulunan ve bu güçlerini maalesef
2 nci Erim Hükümeti programı ile siyasal ha
yata geçiren bir kurum haline gelmiş gibidirler.
Değerli senatörler;
Bu sonuçlar bizi ansızın yakalamış değildir.
Bu itibarla bizi ne üzmüş ne de kaygılandır
mışlardır.
Bu sonuçlara O. H. P. olarak biz, bunca yıl
lık demokratik mücadelemizin semere vermeye
yüz tuttuğu dönemlerde, rakiplerimizin mecal
leri kesilirken, Devleti de batırma noktasına
getirmeleri yüzünden zorunlu hale gelen müda
halelerin toplumsal ve siyasal ürünleri nazariy
le bakmaya ve bu sonuçları abartmadan, bu so-

C. Senatosu

B : 25

1 . 2 . 1972

O :2

nuçlardan korkmadan ve başka bir türlü sonuç I ülkenin sağlam güçlerinin iyi niyetli ve çoğu
kez âcfiS Obir zaTiıretlim ziorlaldığı mıüdahalıeler so
bdkler olmadığımızı açikça ifade ederek kendi
nucumda mieyldana gelen (özel siyalsal ortam) ile
sınırları içinde tutmaya çalışıyoruz.
uğraşmayla miecbur oluyoruz.
Çünkü biz, tarihin hiçbir döneminde uyum
lu, tutarlı, sistemli programlar haline gelmiş
SaJyın Senatörler, ne var ki; güçlü amilaJtiimgörüş ve düşüncelerimizi kenidi demokratik ik
larıımız, uıyulmlu ve tutarlı «merilerimizle sis
tidarımızdan başka hiçbir vasita ve araç ile ta
temli bir program gücü kazandırdığımız «Orta
hakkuk ettirme emeline kapılmamışız'dır.
nın Solu» tuitlumıulmuz ille bozuk düzen ve omdan
Ne var M, her seferinde bıraktığımız yer I yaralananların iktidarını sürdüren partilere
den değil de yenli Ibasitan işe başüamalk durulmunkarşı vereceğimıiız ilk demolkraitlilk mücadelede
fda kaılmlalktan glelem bir haklılıkla ve ballkum
bu koşuülar içinde dalhi Türk halkını yanımız
esenliği yolunlda verdiğimiz demokratik niüoada bulaoağıımıza inanıyor ve güveniyoruz.
deüeyi başarıya ulaştırma azimlimizi yenilemek
Değerli 'Senatörler, eleşHâri ve imcelemlelerive doğru yöntemleri saplayabilmek nmlksaldiy- I mizim bu nloktaıya kadar oöian kisımamı...
le bu sonuçları objektif değerleriyle orltaya koyORHAN KOR (İzmir) — Daiha 40 senede
mıafklttaın ikemldimizi lalamıyoruz.
I öğrenirisiniz
Hiçbir korkuya kapılmadan ya da diploma
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
tik bir uslulba gerek görimıeidem halkın, bozuk
yorum müdahale etmeyin.
düzenden kurtulma yolunlda süridüridüğü deMEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) —
amokraltilk mücadeleye katkıda bulumjmiak I Dinle, dMe de öğren biraz..
amaoiıylle ve iyi niyetle yapılan müdahaleler I
ORHAN KOR (izmir) — Sapık konuşımalayukarıda arz etltıiğiımıiız tarihî ve tioplıuimlsal me I n dinliiyemıem.
denilerle basan sağlıyalımayımca, halk yığınları
BAŞKAN — Lütfen etfemdim lütfen..
nım ve devrimci siyasi partilerim siyasal yaşa I
C.
H. P. GRÜFU ADINA FİKRET GÜNDOmımda kaçınılmaz olumsuz eskiler ve tepkiler
ĞAN (Devamla) — Sapılklığı muhtıraya geçmiş
mıeyfdama getiriyorlar.
I bir partimin...
önce; her tiürlü müdahale iktidarda buüiumaaı
I
ORHAN KOR (İzmir) — Hatibe de müdaha
paritli dnşınjdaiki paritlere ıdelmlolkratk kural dışı
le ediniz.
haksız bir yardım gibi telâkki olunuyor. Son
BAŞKAN — Ona da müdahale ediyoırum.
ra; müdahaleler, baıIk tabakalarımı, kendimde I
I
Müsalade
buyurun, bemdemiz idare edeyim. Ona
olduğumu veya kemdileriaıe verildiğini kabul et
da
ihtar
eittöilm.
tikleri ıdeımloknaltjifc iktidar kaymağının gerii alımDevam edin efendim.
dığı kuşkulsunıa kapılıyorlar. Halkı aldaitimıa I
alanında çok ustalaşmış egeımıen çevreler ve
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNsiyasıal partiler bu koriku ve kuşkuyu öylesine
DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
usltiabkla istismar ediyorlar ki, ilk seçimli deeleştirilerimizin ve incelemelerimizin bu moktıaımlolkrasıi dememesimıde, mlağdur ddillmişffiık, hak I ya kaldar olan kısmıma pek muhtemelen üslusızlığa uğraimışlhik kisvteisi içimde, iktidarı tekrar
bumıuiz, ikullamldiiğımız, gücümüzün yettiği için
halka devretmek mücadelesini yapar görünü
bulabildiğimiz kelimeler ve onların teşkil ettiyorlar ve bu kabîl partiler me kadar tutucu, nle I ği cümlielene balkaralk, bir nevi fanatik kıarşı
dengeli egemeni güçler ve çıkar çevrelerinle ya koyucu, olayları kendi huıdultları içimde değerkın iseler ve nıe denli haılka uizafc olu fMnsıa oilleoıldirmiyerielk, onları abartmaya çalışan bir
isumllar başarı sağlıyorlar ve birçıok aydının par
tenlkid ve eleştiri türü gözü ile bakmayınız.
maklarımı ağızlarımda bırakarak, halk eliyle
Aksime, mlEimleikeltin uzun zamıamldam beri içimde
halk aleyhine iktidar olmyorlar...
I yaşamak zorunda kaldığı bozuk düzenin, bütün
Devrimci bir par'ti olanak biz, bir yamdam I şeianaicltl Se sürüp giden boaulk düzlemin biran
halk yığınlarının yaşam koşullarını gütltifeçe I evvel ve demioıkratik mücadele yoHları ile halağırlaştıran bozuk ıdüzen ve omu sürdüreni züm I kın beraberliğini, halkın yandaışllığım kaaamareler ve iktidarlarla savaşımlaya, diğer yanldan I raik bütün il&riol güçlerin birbirleriyle bütüm33 —
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lesjerek ıdeğil, ittifak ederek, bu olumsuız gidi
şe som vermemin. yollarımı uyarı ve ikaz olarak,
doğru ıbir terühî, tabıiî, sosyali mıamltığın kaplan
ma uygum görüşle ifaJdedem ibarettir.
BümaJemaTieyıh, eleştMeriımizte bütiüm ilerici
güçlerim, devrimci çevrelerim, Türk halkı ya
rarımla hülzmielt verem kişilerin ve aüımrielerim bu
igtözle balkımaları tarihî bdir zajruretitir. Türkiye
lbu(güm o mioktodaJdır ki, -hiçbir propagamlda
şemanesi taşıimıa/dam ifade ve iddia ediyoruım, brütüm iktidar tüllerini demleimliş ohmamım taıiühî
tecrübesi ışığımda lamcaik 0. H. P. mim demıokrıaföiik iktidarı ile bugün içimde butaıiduğu durumııdam belki kurtulanla ümidime ısaihiibolabiliır. Ak
si takdirde hiçbir şekil ve surette Türkiye'min
içinlde yaşaidığı çağ dışı, ilkel ve omur kırıcı
yaşam koşullarımdam kurtulfmıası mümküm değil
dir.
Hiç kimse devrimci vie halkçı C. H. P. inin
demJokraJtik iktidarı dışımda bir kurtuluş yolu
araımıalsım, var oölduğu isamısımıa kapılmıaısım, güç
lerini C. H. P. de bMesjtiirmifiikten öteye hiçbir
yönflemie imamımaısım, tevessül etenlesin.
Değerli semaltıörlier, bumdlam sonraki bölüm
de bütiçemftn sıayıısial ilişkilıariıne ve ekonomik
konulara kusa satırbaşları balimlde teamais eteneye
çalışacağımı:
ilk defa, bütçe tahmimleriyle 1972 yıllık
programı milimi milimine rakam bakımından
'bir aynılık gösteriyor. Bu, Türkiye'nin Devlet
idaresinde atılmış değerli ve olumlu bir hare
ket olarak tarafımızdan telâkki ediliyor. Böy
le olmalı. Böyle yapılmadığı seneler çok ol
muştur.
Bütçe 50 küsur milyar hacmiyle şişkin bir
bütçedir. Bizzat bu karakteri enflâsyonisttir
ve bütçe böyle büyümekle sanıldığı gibi hiz
metler artışına temel olmuyor. Aksine, enflâsyonist sürecin besi kaynağı oluyor.
Türk ekonomisi cidden müzmin ve azgın
bir enflâsyonun acımasız cenderesi içindedir.
Ve fakat, bugünkü hükümet dâhil, bu müzmin
ve azgın enflâsyonun önlenmesi çaresi olarak,
ekonomi politikası rasyonellerine uygun bir
öneri, bir tedbir getirebilmiş değildir.
Vergi almak yoluyla enflâsyonu - çünkü,
enflâsyonun bilindiği gibi hayat pahalılığı ya
da fiyat yükselmesi gibi bir eş anlamı vardır önlemek istemek, çelişkin bir iddiadır.
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Bütçe, Devlet idaresi ile ulusal gereklerim
birbirine gittikçe yabancılaştığı bir yapıt ola
rak ortada duruyor. Ülke için mi bütçe, Devlet
idaresi için mi bütçe? Bu bütçeyi hangi vasıf
ta bir bütçe olarak tavsif etmek mümkün olmu
yor.
Cari harcamalar korku verecek bir hızla bü
yüyor ve bütçenin tümünü yutma eğilimini ta
rıyor. Yatırını harcamaları ya duraklıyor, ya
da çek az artıyor, işte yabancılaşmanın fevka
lâde tipik iki örneği...
Bütçe açığı eşi görülmemiş düzeylere ulaş
mış bulunuyor. Gerçekten bu açığın 15 milyar
olduğunu iddia edenlerin pek haksız oldukla
rını sanmıyorum. Filhakika, (bu açığı önleyici,
marjinal gelir sağlayıcı, ek gelir sağlayıcı bir
takım girişimlerde bulunduğunu söyliyen Hü
kümetin büyük bir başarı sağlıyacağına geçmiş
deneyler müsait değildir.
Ekonomik durum çok yönlü bozukluklar
arz ediyor. Ekonomik durumumuzda üretim ek
sikliği, yatırım eksikliği, istihdam eksikliği, ve
rim düşüklüğü, pahalı maliyetler ile çalışma,
âtıl kapasiteler, yeni ufuklara açılma girişim
lerinin yokluğu boyutları büyütme isteksizliği.
endüstrileşmede dik yokuş dönemine gelinmişliğin göstergeleri. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu sorunları ve bunlar karşısında bilinçsiz bir
bekleyiş hali,, ihracat cansızlığı, birbirini tutmıyan rejimler kaosu, özel sektörün iç çelişki
leri, paranın dış değerinin ayarlanmasında ba
şarısızlık, devalüasyonun ağır maliyeti, destek
leme alımlarının finansman sorunu, para bas
ma ve açık finansman alışkanlığı, bütün eko
nomiyi durmadan olumsuz yönde etkiliyor.
Değerli arkadaşlarım, ekonomimizi olumsuz
yönde etkiliyen ve şartlandıran biraz evvel
kısa kısa saydığımız unsurların içinde önemli
saydığımız birine bir kaç kelime ile temas et
mekte fayda mülâhaza ediyorum, müsaadenizi
rica ederim :
Dikkat ederseniz «özel sektörün iç çelişkile
ri» adı altında ekonomiyi olumsuz yönde etki
liyen bir unsurdan bahsettim. Değerli arkadaş
larım, özel sektörün iç çelişkileri bir bütçe mü
zakeresinin sınırlı süreleri içinde tümüyle dile
getirilmesi mümkün olmıyan geniş kapsamlı
bir konudur. Bu itibarla başka fırsat ve müna
sebetlerle bu iç çelişkileri tümüyle yüksek hu
zurumuzda arz etmeyi va'dederim.
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Bakınız Türkiye'de özel sektör kesiminde
bizzat ve sadece ezel sektör mensuplarının ça
lışma metotlarının yarattığı bir basit durumu
size «1371 sonbaharımda 'Türkiye'nin iktisadi
durumu semineri» adı altında toplanan Ekono
mik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti rapo
rundan küçük bir parçayı işaret ederek anlata
cağım ve bu çelişkilere bir misal vereceğim :
«Özel sektör, komşusunun kâr ettiği konuya
teveccüh eder. Muhtemeldir ki, çok liberal da
ğıtılacak 150 milyon dolarla zaten kapasite fazlaiSi olan kollara dövizler heba edilecektir. Bu
nu böyle yapacağımıza, ımevcut sanayinin ik
malinim yc^ifomjmesime ve ıslah tedbirlerine, o
400 milyonluk mukaddes dövizimizi 'tahsis etti
rerek, önceliği ils de, ondan (sonra gerçekteni
memlekete yararlı projeler, yatırım dövizi tah
sis etsek dedim» diyen kişi, özel sektörün hem
de temsilcisi bir kişidir. Ne ediyor: Türkiye'
de hamılkol gücü ilhf aceder'ek, daha açılk bir dil
le insan ihracsderek kazanılmış vs tarihim bu
dömcaılnde hakikaten değerine paba biçilmez
bir döviz kaymağımın kullanılması gerektiğinde
150 milyonluk bir ek tahsisatın özel sektör
emrime verilmesini öngören Hükümetin, bu ted
birine kaırşı, biraz evvel okuduğum ifadeleri 153
tamar.m~m kaırşı çıkma eğiliminde bulunan bir
özel sektör temsilcisinin, Odalar Bı^kaamın
ifadesini görmüş oluyorsunuz. Ne diyor bili
yor musunuz? Bu 150 milyonu yeni teşebbüsle
re ve yatırımlara tahsis «tmeyin. Yeni yatırım
lar ve teşebbüsler kurulmasın. Bunları eski teşebbÜ3ij3Er!d, halen çalışmakta olan teşebbüslere
veriniz »omlar kendi ikmallerimi yapsınlar va
böylece durumlarımı düzeltsinler. Bir nevi te
kel şarttı yaratılmış olsun.
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Bunu niye söylüyorsun..? Ha.. Şundan söy
lüyorum, değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin bi
raz er/vel saydığımız birçok dramatik yaşam ko
şullara arasında bir tanesi çok önemli. Bütün
sahalarda dilediği gibi teşebbüste bulunmaya
rahatça imkân verilen öz3İ te-elbbüs, açıkça şu
nu söykımlek durumuna gelmiştir: Bsm, kendi
girişimciliğim ile bu evrensel kofullar idimde ül
kenin arzu ettiği ısanaıyi devrimini başarma gü
cünde değilim. Bana, hattâ bu^ün uygulanan
teşvik tedbirleri de kâfi değildir. B;e?aim,, bu
ülkenin sanayi devrimini başarmadaki rolü
mün, başarıya ulaşrauası içim, Devletin - henüz
şelkülemiınediği için bemıilm de tarifine kaadir ola
madığım - devletin teşvik tedbirlerinin de öte
sinde çek yeni birtakım politikalarla beni sır
tında taşıması gerekir. 'Başka türlü kalkınma
çabalarıma katkıda bulunmama imkân yoktur
dermektedir. Çünkü, Türkiye'de sanayileşmenin
öyle bir maktasına gelinmiştir ki, bunu bütün
Devletçi tutumlardan, bütün tahditlerden arın
dırılmış bir ekonomik siyaseti gütssniz dahi,
özel sisktörüm tek başına ve kemdi babına tahak
kuk ettirmesi imkânsız hale gelmiş ziraidir.
Değerli arkadaşlarım, beni buraya kadar
dinlemiş olduğunuzdan dolayı e%3 teşekkürlerlmi arz ederim ve sözlerimin idinde de bahsetti
ğim gibi, temkidlerimiz ve eleştirilerimiz can
dan, içtenlikle söylenmiş birer uyarı ve Türk
Milletinin makûs talihimi yenme yolunda atıl
mış adımların düzsltmlesi olanaklarını elde et
mek ve göstermek kasdına matuftur. Kimseye
husumetimiz yoktur, kiımsemin de bize açıktan
yardımına ihtiyacımız yoktur.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarımdan al
kışlar)
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KÜEULA SUNUŞLARI
2. — Devlet Bakanı Uy as Karaöz'ün, Der/et
İstatistik Enstitüsü ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçelerinin programdaki yerlerinin değişti
rilmesine dair önergesi.

y2r deği^irilınesins müsaadelerimizi saygılarım
la arz ederim.
ilyas Kamöz
Devlet Bakan?.

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum.
Cumjhurdıyet Senaitosu Başkanlığıma
Bütçe -kamumu tasarısının Cumhuriyet Sena
tosu Gemert Kurulumda gcrüşitlnıe'S'i hakkımdaki
programım 3 Şubat 1972 Perşembe gününe gı'it
kiismımJda bulunan ve bakanlığınla bağlı kuru
luşlardan Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin
2 Şubat 1972 Çarşamba günü programımda
yer aiam Davlet istatistik Enstitüsü bütçesi ile

|
;
;
|
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BAŞKAN — 3 Şubat 1972 tarihini gösteren listsde Vakıflar Genel Müdürlüğünüm 2 Şubat 1972 tanibine alınması ve bunun yerine
2 Şubai tarihinde bulunan Devlet istatistik
Enstitüsünün 3 Şubat tarihime alınması hususu
istenmektedir. Bu hususu Yüksek Hey&tin hilgikrJne sunuyorum. Parti yöneticilerimin bu
bütçelerde sözcü olan. arkadaşlarını haberdar
e:nişleri rica olunur.

IV. — GÖRÜŞÜLEIT İŞLER (Devam)
1. — 1972 yılı Bilice kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Lûıtfi Tokoğlu.
A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Şu anda Yüce Heyetinizin huzurunu, Adalet
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına, 1972
malî yılı konsolide Devlet bütçesi kanun tasarı
sını eleştirmek görevi ile işgal etmiş bulunuyo
rum. Bu vesile ile muhterem heyetinize grupum
ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum.
Sözlerime başlarken, ifade etmek isterim ki,
1972 malî yılı bütçe tasarısını parti programımız,
seçim beyannamelerimiz ve altı yıla yaklaşan
iktidar süresince tatbik ettiğimiz iktidar felsefe
miz ışığı altında gözden geçirecek, bu tenkidi
miz içinde umumi de olsa Hükümete tavsiyeleri
mizi takdim edeceğiz. Fakat her şeyden önce,
uzun süresi iktidarımızın mesuliyeti altında ge
çen Birinci ve ikinci Plân döneminde Türkiye'
mizde sosyal ve ekonomik sahada katettiğimiz
mesafenin bir bilançosunu sunacağım. Zannedi
yorum ki, Adalet Partisine tevcih edilen mücer
ret iddialara da bu yolla cevap vermiş olaca
ğım.
Muhterem senatörler, bir memlekette hayat
standardının yükselmesi ve maddi refahın temin
edilmesi bir gaye değil, bunun ötesinde, memle

kette daha iyi bir kültürel ve enteilektüel hayat
için bir vasıta olmalıdır. İktisaden geri kalmış
memleketlerin bütün çözüm noktası, iktisadi kal
kınmasında makes bulmaktadır. Çünkü, iktisa
di kalkınma sağlanmadan, her hangi bir mesele
nin çözümü yalunda alman münferit tedbirler
verimsiz kalmaya ve kısa bir zamanda işlemez
hale gelmeye mahkûmdur.
Atatürk diyor ki; «Siyasi ve askerî muvaffa
kiyetler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ikti
sadi muvaffakiyetlerle tetevvüç teveccüh etme
dikleri müddetçe payidar olmaz, az zamanda sö
ner.».
Zamanımızda makro iktisatla ilgili bilgilerin
genişlemesi, iktisadi kalkınma teorilerinin yay
gın bir hale gelmesi, istatistiki verilerin güveni
lir derecede sıhhat ve sağlamlığa kavuşması, is
tatistik metodunun makro iktisat analizde elde
ettiği üstün başarı, iktisat politikasının bir plân
vasıtası ile yürütülmesi zaruretini ortaya çıkart
mıştır.
Bugün Türkiye. Anayasamızın 41 nci madde
si gereğince, iktisaden kalkınmasını beşer yıllık
kalkınma plânlarına bağlamış bulunmaktadır.
Birinoi Beş Yıllık Plân tatbikatında, projelerin
henüz hazır olmaması, vekâletlerarası koordinas
yonun tam işler halde bulunmaması, yetişmiş insang'üeü noksanı, taşra teşkilâtının tamamlanma
mış bulunması, kamu gelirleri ve dış kaynak ge
lirlerinin plân hedeflerinin gerisinde kalması, ni
hayet 1985 yılında tarım gelirleri plân hedefleri
nin çok altında tecelli etmesine rağmen, Birinci
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Beş Yıllık Plân devresinde, yılda vasati % 6,6
bir kalkınma hızı temin edilmiş, böylece Türkiye'de plânlı kalkınmanın gereği, yalnız idareciler tarafından değil, bütün milletçe benimsenmistir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu
müşterek inançla hazırlanmıştır.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, hızlı,
istikrarlı ve devamlı olarak % 7 kalkınma, çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasındaki farklılığı
gidermek, Türk Milletini asgari hayat seviyesine yükseltmek, çok sayıda vatandaşa iş sahası
açmak, işsizliği önlemek, kalkınmanın nimet ve
külfetlerinde fırsat eşitliği sağlamak, Türkiye
nüfusunun % 70 ini teşkil eden, ihracat gelirlerimizin % 80 ini, gayrisafi millî hasılanın
% 30 unu temin ettiği halde, tarihten gelen ihmaller sebebiyle, dünya nimetlerinden mahrum
kalmış köylü vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınması hedef olarak tâyin edilmiştir.
Nihayet, kalkınmanın asgari dış kaynakla sağlanması öngörülmüştür.
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ikinci Kalkınma Plânı tatbikatında iktidar,
Anayasanın «Devlet, çalışanların yaptıkları işe
uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yapyış seviyesi sağlamalarına elverişli, adaletli bir
ücret elde etmeleri için, gerekli tedbirleri alır.»
hükmüne uyarak, Devleti temsil etmek şerefini
taşıyan, âmme hizmetini kanunların umumiliği
prensibi içinde halka intikal ettiren, bu yolla
vatandaşın umumi huzurunu sağlıyan kamu per
soneline, 1966 yılında alt ücret dilimlerinde
% 15, üst dilimlerde % 10 zam tatbik ederek yıl
da 500 milyon Türk lirası, 1967 yılında aldıkları
ücretin 1 200 Türk lirası miktarına kadar olan
kısmından tasarruf bonosu kesintisi yapmamak
suretiyle 500 milyon Türk lirası, 1968 yılında
Asgari Geçim İndirimi Kanunu ile 300 milyon
Türk lirası ilâve gelir temin edilmiş, nihayet
1970 yılında memlekette özlemini çektiğimiz,
âmme- hizmetlerinin daha verimli bir hale getiril
mesini hedef tutan, malî haklar bakımından ada
let ve muadeleti temin eden, yıllık fiyat artışla
rına göre ücretlerin ayarlanmasını esas ittihaz
eden, diğer taraftan memur tâyini, terfi ve te
feyyüzü ilmi bir düzene bağlıyan personel refor
munu tamamlıyarak, kamu personeline Anayasa
nın 45 nci maddesinde tesbit edilen haklar ka
zandırılmış bulunmaktadır.
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Plânlı devrede iktidar, safoi't gelirli vatandaş
ların diğer bir sınıfını teşkil eden işçilerin sos
yal haklan üzerine de eğilmiş, bu sınıfın Bıirinci
Plân döneminde Anayasanın 46 ve 47 nci (mad
deleri ist'ikâımetinde kaşandığı hür sendJka kur
mak, toplu iş sözleşmeleri yapmak, grev hak
kına sahibolmaktan başka, ikinci Plân döne
minde Türkiye'ye şâmil asgari ücret tesbiti ya
pılmış, işçilerimize 1 200 Tl. kadar ücretlerden
tasarruf bonosu muafiyeti tanımakla birlikte,
Geçim indirimi Kanununda getirilen yeni hü
kümle, yılda 600 milyon Tl. gelir sağlanmıştır.
Maden ocaklarında çalışan 80 bin işçiyi ilgi
lendiren emeklilik yaş haddi 50 ye indirilmiş,
Sosyal Sigortanın bütün işyerlerinde uygulan
ması prensibi kabul edilmiş, işçi çocuklarının
öğrenimini sağlamak için, bu talebelere burs ve
kredi verilmesi karara bağlanmış, işçilerimizin
ücretsiz bakım ve tedavisi için 1965 yılında 52
tesiste 5 492 yatak mevcut iken, bu miktar 1971
yılında 12 285 e çıkartılmıştır.
Sigortalı işçi sayısı 1S65 te 921 458 den 1971
de 1 milyon 300 miktarına yükseltilmiştir.
işçilerin rahat ve sıhhi yuvalara kavuşmaları
için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamış, işçileri
mizin 1965 yılında mâlik oldukları 24 bin sos
yal mesken adedi; 1971 de 35 807 ye yükselmiş
tir. İşçilerin işyerlerinde daha verimli çalışma
metotları ııygulıyabilmeleri için, Devlet yardımiyle kurslar açılmış, eğitim faaliyetlerine hız
verilmiş, böylece hem sosyal adalet, ham de iktisaden kalkınmamızın şartları yerine getirilmiş
bulunmaktadır.
Bunlardan başka Anayasanın 48 nci madde
sinde derpiş edilen «Herkes sosyal güvenlik
hakkına sahiptir» ilkesine uygun olarak iktidar,
memlekette umumi mahiyette işsizlik, ihtiyar
lık ve sağlık sigortaları kurulması çalışmalarına
başlamış, bu sigortaların kurulmasiyle memle
kette vatandaşın geleceğinden emin, huzur ve
emniyet içinde ömür sürmesi imkânı sağlanmış
olacaktır.
Muhterem senatörler, bir memleketin maddi
ve manevî kalkınmasında çok müessir bir itici
kuvvet teşkil eden esnaf ve küçük sanat erba
bının münferit va koklkiüf teşebbüslerinin ıeü£onomimiize daha yararlı hale gelmesi, bu sınıfın
kalkınan eikonosr-ıijden, daha faala pay alabilme
sini temin için iktidar, esnaf ve küçük sanat er
babına muhtaç olduğu kredi ihtiyacını karşıla-
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mak, hammadde ihtiyacını kâfi miktarda ve
ucuz fiyatla temin etmek, el sanatlarının teşvik
ve tanıtılması maksıadiyle sengiller açmak, pazar
lama ve ihracat imkânlarını geliştirmede yar
dımcı olmak, esnaf ve sanatkârları meslek sa
hibi kılmak, onları işyerlerine kavuşturmak,
küçük sanayii ve el sanatlarını bir araya getirip,
bu sınıfın meslekî ve teknik ihtiyaçlarını toplu
olarak ele almak kasdiyle, yurdun elverişli yer
lerinde sanayi bölgeleri kurmak veya bu kuru
luşları desteklemek politikasını yürütmüştür.
Bu cümleden olmak üzere Halk Bankası kanaliyle karşılıklı kefalet sistemine dayanan koo
peratifçilik sistemini yurdun her köşesine yay
mış, bu sayede 1963 yılında 183 adet olan kooperfctif sayısı 1971 de 499 a; 1965 te 36 bin olan
ortak sayısı 1971 de 219 bine, 1963 te 200 mil
yon 500 bin Tl. olan meslekî kredi, 1971 de 1
milyar 300 milyon liraya, 1963 te 225 milyon
500 bin Tl. olan umumi kredi, 1971 de 1 milyar
750 milyon Tl. na çıkartılmıştır. 1963 te 5 bin
Tl. olan âzami kredi hacmi, 1968 de 70 bin Tl.
na yükseltilmiştir. Bu sınıf erbabı lehine orta
vadeli işletme ve uzun vadeli yatırım kredisi te
sis edilerek, esnaf ve küçük sanat erbabının iktisaden kalkınmasına g*ereken hizmet ifa edilmiş
bulunmaktadır.
Muhterem senatörler, memleketinizde mad
di ve mânevi Ikaliknnımia (köyden ffışkıranaz, iktdlar iikfcis'adi îkallkanmamaizidan meydıaaıa gelen
maddi ve mânevi imlkânflan âimıme hizmetleri
olarak köye götüremezce, memlekelfcijmüzün sos
yal ve ekonlolmik kaKkmiması devamlı ve ilstiJkrarlı olamaz, düşjüneestime sahilbolan ilkltidar, ta
nım sektöründe temerklüz eden ıgMi işsizliğin
meydana getirldiği sosyal ıstırabı yok etmek
makisaıdiyle, zirai sdglorlta teşjkülâ'tını önigöırlmüŞ,
diktiiıdar sosyal Ibir ploılliitilka olarak tarım ürünle
rine taban fiyatı teslbit etmiş, desiteMeıne alı
mı politikasına önem vermiştir. Köyün yolunu
ve imeJktöbini yapmayı, suyunu, ve elektriğini
getirmeyi ibirinöi plânda bir vaizife telâkki etmiiştir. Bu cümleden olimak üzere 1963 yılına
Ikadar memleketimizde 11 380 kim. Iköy yodiu ya
pılmış ilken, (bu miktar 1971 de yüzde toyuz
artış ile, 55 497 kim. ye ulaşmişltıir. 19S3 yılın
da 13 823 köye su göıti'arüleibillmişlken, fou mik
tar 1971 de 26 272 ye yufeseîmi^tir. 1963 yılma
kadar ancak 250 köye elektrik götürülebilr
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mtiişjken, 1971 de bu ımlilktar 3 647 ye çıikarial»
ımmşltalr.
MuJhıterem senatörler, zirai reform çalışma
ları cümlesinden olmak üzere ise, 1970 yılıma
kadar, Çif bçdliyi Topraklandırma Kanunu gere
ğince 445 ihata, hak ısahlilbi ûiftoii ailesine 22 mil
yon dönüm toprak dağıtılmıştır. Tarım ürün^İlerinin verimli arttırmak ımıaiksaddiyle köylüye;
1-983 - 1967 ıbeş yılllk döneminde 540 bin,
1967 - 1970 üç yılılk dönemde ise 939 İbin tan
sertif alkali tohüım dağıitıümılştır.
(Yine 1963 - 1967 ıbeş yıllılk dönemde köylü
müz 4,'5 ımliüyon iton gübre, (bun'a oniuikaibil
1967 - 1970 üç yıfflk dönemde İse, 11 milyon
ton ıgiiilbre isltihlâk etmiştir. Köylümüzü ipltidai
tarım usullerinden kulrltartmak kaısdilyle, tanımı
maikineleştinmeJk gayretine lilkltidarlar hız ver
miş, 1965 de zirai işletmelerde 55 bin
traktör kullanınırken
traktör sayısı 1971
de 116 ıbine yülkselmiişjtir. 1905
de de
zirai iletmelerde 6 500 biçer - döğer kuma
nınken, fbu mJilktar 1971 de 9 270 e yülkselmdşltiir.
ıBu devrede tanım ürünlerinin istolhls'al (kapasi
tesini düşüren ve vasfını bozan haşaratla mü
cadele ihmal edilmemiş, yalnız 1967 - 1971 dö
nemlinde 33 500 adet ilaçlama âleti itlhal edil
miş, 212 ibin adeit ilâçliaima âleti yerli olanak
imal edilmiış ve köylü vatandaşlarımızın Ihüzmetjne intikal ötltirilmii^tir. Bu müddet içimde 85
adet uçak ıdışjardan satınalmarak, Kirai müca
dele hizmetine sokullmuş bulunmlalktaıdır.
Köy hizmetlerinden hayvancılığın gelişımesine gelince; 1967 - 1971 dönemimde 860 bin
haylvan suni olarak, 430 bin hayvan tabiî
olarak Itdhuımlıanjmış, ibu dönemde 10 fbim sığır,
30 ibin koyun, 3 milyon kanatlı hayvan daımiizhlk olimak üzere, yetiştiriciye intikal etltirilmliişltir.
Besi hayvancılığımızın gelişimcisi içim ise,
685 İbin ton yem üretilmiştir.
iMulhlterem [senatörler, Iköy hizmetlerinde
toprağım verimini arttırmak, erozyona mâni
olmak, sel taşkınlarının zararımdan toprağı
korumak gayesiyle Isulama işlerine verilen
önemi, Muhterem Heyetinize arz etmek işitiyo
rum.
IBu hizmette küçük
ısu çalıışjmaillariyle,
1953 -1981 döneminde 800 proje taJtlbtilk edMlmiş;
24.1 770 dönüm arazi sulanmış, tandan 67 bin
çiftçi ailesi yarariammiıişjtır. 1961 - 1970 döme38 —
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mdnde ise, 2 200 proje tatbik ediDmiş; 2 mil
yon 640 (bin dönüm arazi sulanmış, (bundan
326 ftjin Çiftçi 'ailesi isilafaıde etmiştir. Sulama
develiojıman çahşjmıalariyle, 1970 e kadar 663
bin dönüm 'arazi sulanmış; bundan 30 bin çiftçi
'ailesi yararlanmıştır. Arazi rtevihiidll çabşimalarüyle, 1970 yılma kaidar yapılan çalışma
larla 175 bin dönüm arazi kullanılır hale 'getiril
miş, bundan 9 bin diftçi ailesi fayda ıgörlmiüftür.
Toprak muhafaza havza ılslahı çalışmaları
sonunda, 1970 yıüına (kadar 522 prioje taltbilkatiyle 1 ımiilyon 480 Ibiin dönüm arazi ıslah edilımiş, Ibundan 90 (bin çijlfltçi ailesi istifade etmişftir.
ıBirenaj ive arazi ııaGiaıhı çalışmaları sonun
da 244 proje itiatjbifcaitıiyie, 830 bin ıdönlüm arazi
(kaJbili hâl (kabili zer İhale getirilmiş, bundan
44 bin çiftli ailesi yararlanımüştır.
Toprak - su kooperatifi yoiiyle 11 Ibiin pınoje
(tatlMk edilmiş, 900 bin dönüm arazi sulanmııgtır. KuTUİlan tıopriaik - ısu kooperatifleri
adedi iise, (1964 de ıl3 iken, 1970 de (bu tmilktar 850 ye yülksellmiiştir.
IBütün (bu çalıişmalarla orantılı olarak, zi
rai Ikredi dâvıasına !dıa gerekli önem veril
miş, uımrumli zirai Ikredi hacımı 1985 yılında 3
(milyar 287 milyon Tl. iken, (bu miktar 1971
yılında 12 milyar 269 milyon liraya çıPKartılmi^tır. Kredi tevzıünde !ise ağırlılk, IbüHhaissa
)bü(yük çiftçiden orita ve küçlük çiftçi lehine
kayldırıllmılş IbuMmaktadır.
Muhterem senatörler,
Şu kısa izahatım gösteriyor ki, plânlı devre
de toprak reformu henüz ele alınmamış olmak
la beraber, bunun dışında toprak reformunu da
içine alan zirai reforma gereken önem verilmiş,
Anayasamızın 52 nci maddesi ile derpiş edilen,
«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarım
sal üretimin toplumun yararına uygun olarak
artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanla
rın emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır.» ilkesi muvaffakiyetle tatbik edil
miş bulunmaktadır.
Muhterem senatörler,
Plânlı devrede iktidarlar Anayasamızın
49 ncu maddesinde derpiş edilen, «Devlet, her
kesin beden ve rüh sağlığı içinde yaşayabilme
sini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla görev

1 . 2 . 1972

O : 2

lidir.» ilkesine gerekli önemi atfetmişlerdir, ik
tidarlar, bir milletin sağlığı temin edilmeden; o
memleketin sosyal hayatında, ekonomlik faali
yetlerinde ve vatan müdafaasında arzu edilen
güce .sabibclunmıyacağı görüşüne sadakatle,
halkın sağlık bilgisi seviyesini yükseltmek, ko
ruyucu hekimliğe önem vermek, sağlık hizmet
lerini halkın ayağına götüren hastane, klinik,
bakımevi, sağlık ocakları açmak; bu tesislere
ihtiyacı karşüıyacak sağlık personelini yetiştir
mek ve onları sağlık hizmetinde istihdam etmeyi
gaye ittihaz etmiştir.
Bu cümleden olmak üzere 12 177 köy ve 189
ilçeyi içine alan ve 9 milyon 400 bin nüfusu kapsıyan bir sahada sağlık hizmetleri sosyalleştMlmiiştir. 628 i köyde, 211 i şehirde olmak üzere
839 sağlık ocağı açılmıştır. 12 288 yatağa sahip
bulunan 2 271 adet sağlık evi tesis edilmiş, böy
lece sağlık hizmetleri büyük şehirlerden köye,
gecekondu belgelerine, bilhassa Doğu, Kuzey Doğu, Güney - Doğu ve Orta - Anadolu'ya da
ğıtılmakla bölgeler arasında hizmet dengesi ku
rulma ilkesi tahakkuk ettirilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin 'sosyalleştirildiği saha
larda 1 milyon 110 bin mesken kontrol edilmiş,
1 milyon 620 bin kişi poliklinik muayenesinden
geçmiş, 192 580 kişi röntgen çalışmalarından is
tifade etmiş, 72 bin kişi küçük cerrahî müda
haleye tabi tutulmuş, 45 bin kişinin evlenme
muayenesi yapılmış, 116 bin hâmile kadın sağlık
personeli yardımı ile doğum yapmak imkânını
kazanmıştır.
Bütün yurt sathında kızıl, boğmaca, difteri,
tifo, kızamık, trahom sıtma verem ve frengi ile
mücadele çalışmalarına ehemmiyet verilmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı
tedavi yatak sayısı 38 398 den 1970 yılında
47 885 e yükselmiş işçi Sigortaları, iktisadi Dev
let Teşekkülleri, belediyeler, üniversite ve Milî
Savunma Bakanlığı tesisleri ile bugün Türkiye'
mizde sağlık hizmetinde kullanılan yatak sayısı
91 551 e yükselmiş bulunmaktadır.
Sağlık hizmetlertinde muhtaç olduğumuz sağ
lık personelinin yetiştirilmesine de önem veril
miş, 1963 - 1964 döneminde 25 adet olan sağlık
okulları, 1970 - 1971 döneminde 30 a, 1963 1964 döneminde 12 adet olan sağlık kolejleri,
1970 - 1971 döneminde 33 e çıkarılmıştır.
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Memleketimizde bugün için noksan olan mü I
Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlıyan karayo
tehassıs sağlık personeli yetiştirmek içim, yeni
lu ikmal edilerek, Türkiye'nin Yakın - Doğu
tıp fakülteleri açılması plânlanmıştır.
memleketleri ile sosyal münasebetleri sıklaşmış,
Bu hizmetlerin ötesinde, genel sağlık sigor
bilhassa ihracat imkânlarımızın artması sağlan
tası plânlanmış, bu plân tahakkuk ettiği takdir
mıştır.
de ise, endüstri sahasında bulunan bütün işçi
Türkiye'yi iran'la birleştiren demiryolu ile,
ler, Emekli Sandığına bağlı memur ve hizmetli
Edirne - Pehlivanköy demiryolu inşa edilerek
ler tarım sektöründeki işçiler, kendi hesabına ça
işletmeye açılmıştır. Diğer taraftan Türkiyemilışanlar ve gayri faal nüfusu teşkil eden bütün
zi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlıyan
vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden sigor
yollar inşasına önem verilmiştir. Bu cümleden
talı sıfatı ile faydalanmaları mümkün olacaktır.
olmak üzere Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas,
Yozgat, Ankara yol şebekesi ile Doğu illerimiz
Muhterem senatörler,
Batı'ya bağlanmış; Hakkâri, Van, Tatvan, muş,
Anayasamızın 50 nci maddesinde derpiş edi
Bingöl, Elâzığ, Malatya, Kayseri, Ankara yol şe
len, «Halkın öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını
bekesi ile, Güney - Doğu illerimiz Batı'ya bağ
sağlama Devletin başta gelen ödevleriindendir.
lanmış, Hakkâri ilinde uzun yıllar merkez kaza
ilköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar
ile
irtibatı kurulamamış Beytüşşebap, Uludere
için mecburidir ve Devlet okullarında parasız
ilçeleri
il merkezine bağlanmıştır.
dır.» ilkesine sadık kalarak iktidarlar, halkın
büyük bir kısmının okuyup yazma bilmediği
Yeni Mardin, Diyarbakır, Elâzığ yol şebeke
Türkiye'mizde ilköğretim faaliyetine gerekli
si ile Güney - Doğu illerimiz Batı'ya bağlanmış;
önemi vermişler, 1963 - 1964 döneminde ancak
Ankara, Samsun, Trabzon, Hopa yol şebekesi ile
13 354 ilkokul tedrisat yaparken, 1971 -1972 dö
Karadeniz sahilleri Batı'ya bağlanmış; Antalya,
neminde bu miktar 38 873 e çıkarılmıştır. Aynı
Afyon, Ankara yol şebekesi ile Akdeniz sahilleri
tarihlerde ortaokul adedi 1 138 den 1 827 ye, li
ve Orta - Anadolu Batı'ya, Doğu'ya ve Kara
se adedi 301 den 454 e, ilköğretmen okulları 20
deniz sahillerine bağlanmış; Antalya - Mersin
den 89 a, ticaret liseleri 33 ten 62 ye, sanat okul
yolu ile, Akdeniz sahilleri birbirlerine bağlan
ları 35 ten 1492 ye çıkartılmıştır. Böylece, 1962
mış ; demir - çelik ve kömür havzası olan Zonyılında 3 milyon 147 bin çocuğumuz ilkokul tah
guldak'ı yurdun her köşesine bağlıyacak olan
sili görürken, bugün Türkiyemizde 5 milyon 120
Samsun, Sinop, Zonguldak, Akçaova yol şebekesi
bin çocuğumuz ilkokula devam etme imkânını
programa alınmış bulunmaktadır.
kazanmış bulunmaktadır. Bu hızlı tempo devam
Bu arada karayolu inşaat makinalarınm ve
ettiği takdirde, 1972 - 1973 döneminde Türkiye
yedek
parçalarının yurt içinde imali üzerinde
mizde ilk öğretim dâvamız halledilmiş olacak
durulmuş, Karayollarının ihtiyacı olan yedek
tır. Bugün Türkiyemizde yatılı bölge okulların
parçaların yurt içinde imal ve tedariki mümkün
da 20 120, sağırlar okulunda 1 767, körler oku
kılınmıştır.
lunda 360 çocuğumuz okuma imkânlarını elde et
miş bulunmaktadırlar.
Muhterem senatörler,
Bugün, Türkiye'deki üniversitelerimizde 1971
Plânlı devrede Türk sanayii bir sıçrama ya
ve 1972 döneminde 86 000, yüksek okullarımız
parak kendi kendine yeterli bir sanayi olmaktan
da parasız yüksek okullarda 46 000, paralı yük
çıkmayı, ihracata dönük, rekabete hazır, dünya
sek okullarda 38 000 ki, cem'an 170 000 evlâdı
şartlarına uymaya hazır hale gelmeyi şiar itti
mız yüksek tahsil yapmak imkânını kazanmış
haz etmiştir.
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, sanayiin memleket sathına
Muhterem senatörler,
yayılması, halkın sanayi teşebbüslerine iştiraki
Plânlı dönemde memleketimizin ekonomik ve
prensibi benimsenmiş, bu hedefe varabilmek için
sosyal kalkınmasında çok mühim rol oynıyan
iktidar ihracatı teşvik kasdı ile, vergi iadesi, for
ulaştırma hizmetlerine de gerekli önem verilmiş;
malitelerin azaltılması, hammadde tedarikinde
1986 yılında Karayollarının makina parkı 380
kolaylıklar gösterilmesi imkânını sağlamış; ya
milyon Türk liralık yeni makinalarla takviye
tırımları teşvik kasdı ile iktidar, yatırımlarda
edilmiştir.
vergi iadesi, Gümrük vergilerinin taksitlendiril— 40 —
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mesi, gümrük muafiyetleri, kredi kolaylıkları
gibi tedbirler yatırımların gelişmesini temin et
miş bulunmaktadır.
iktidar, sanayiin memleket sathına yayılışını
teşvik sadedinde Doğu ve Güney - Doğu illeri
mizi içine alan 82 ilimizde yapılacak yatırımlar
için vergi iadesi nisbetini % 80 e kadar çıkart
mış bulunmaktadır.
Montaj Sanayii Talimatnamesi değiştirilmiş,
bu sanayi kolunda evvelce % 35 nisbetinde kul
lanılan hammadde- nisbeti, ilk merhalede % 50
ye çıkartılmıştır.
Plânlı devrede tatbik edilen bu tedbirler
müspet netice vermiş, 1963 ve 1971 döneminde
stok değişmeleri hariç, özel sektör 78 milyar li
ralık sabit sermaye yatırımını bu memlekette
yapmış bulunmaktadır.
Muhteremi Semaitörler,
Meamleketimizılm efeonıooniik ve sosyal kafanımialsınjda en mıühiim hamimaddelealdem biri olan
enerji istihsalime de iktidarlar gerekil önemi
vermişlerdir. Bu cümleden olmıalk üzerte) hidro
elektrik enlerjisinle yöneftinıımesi, hidro - elektrik
ve terimdik kaymaklarım birbirini yedeMÜyeıcek
tarztda tesis eldiUrnıel'ed, çok maksatlı barajlara
önöeliik verilimieisi, havza artıkları ve linyit ya
kan termik samtrallelsim inşası, yüksek kapa
siteli büyük bölge santralleri kurularak yur
dun bütün bölgelerini kapsııyam emterkommekte
şlöbıdkenün teısis eldilimesi heıdeifi eflte atamıştır.
Birinci Beş Yıllıik Kaılkımma Plânımda ener
ji s'ektörü için 4 milyar 700 milyon Türk likası
yaltınım öngörülmüş ilken, ikinci Beş Yıllık
Kalikıınımia Plâmımlda bu miktar, 8 milyar 900
miöiyon Türk liraısımıa çıkartılmıştır. Bu plânlı
çalışma sonun/da emlerji isitİhsaıliımiiız 1965 yılın
da 4 milyar 900 milyon Kwh. iken 1972 progmaimı iflıe birlikte bu miktar 12 milyar Kwh. ya
yüklstelecieiMr. Böylece 1965 yılımda fert başı
na düşen elektrik enerjM 133 Kwh. dan 1971
yılımda 228 ve 1972 yılımda 300 Kwh. ya yük
selecektir.
Su ve toprak kaymaklarımızın. gelişjtiiril)mıesi,
günden güne artan miifusmmuzum beslenilmesi,
gümldem güraje arıtam sanayi istihsalimin haımlmıalddösini karşılamak, şüphesiz, ekonıoıniik şifana
ffişjleltlmlelieıriniin su ve toprak kaymjaklarımım
lapımamımıda çok maksatlı projelerim yapılması
ile miülırikün olur.
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Bu sebeple, İkinci Be§ Yıllık Plânda 1965
Türkiye'mizde mevcut 32 baraja ilâveten 35
adeit baraj daha yapıOimalsı ikararila^tırıîlınBş,
bunlardan pek çoğumun» .inşaatıma geçilmiş bulunimaktadır. Bütün bu çahışjınalardam daha
ımühiımli, İkinci Beis Yıllıik Kalkınana Plânımda
Aşağı Fıralt Projesi ele alınmıştır. Bu prioje
tahakkuk .«derse, hiç şüplhesiiz edecektir, bu
takdirde senelerden beri ele alımmaanış bulu
nan bir milyon vüsatiınldelki Giiney - Doğu ova
larımız sulanacak ve Kelbam'a ilâveltiem bu te
sisten 10,5 milyar Kwm. elektrik enerjisi istih
sali mlüimikün olacaktır.
Muhltecrtean semaJtörler, plânlı dönieımlde petrol
politikasınıda birindi merhale olarak mıeanlekeitilmıiızim peitroll ve petrol ürünleri ihtiyacımın
bir an evvel tamaumem millî kaymaklaııımıızdan
'karşılanması, peltrol ithali için yabamcı mielmüekdtlere ödemekte oMuğuamuz paralarım tasar
rufu ele ahnsmıştır. Bu hedefe mâtıuf çalılşamalar müspet sonuç vermiş, 1965 yıllımda 1 miljyom
534 bin ton olan haonpeltıriol istiilhsaldimiijz 1971
yılımda 3 milyon 550 bim tioma yiilkseillmlişıtiiır.
Bumdan başka, millî rafineri dâvası öle alın
mış, Bataıan Rafinerisi 700 000 tondan 1 mil
yon 100 bim torna, İpraş 2 mlüryom 200 bim ton
dan 5,5 mlilyom torna çıkartılmıştır. 3 mifl|yom
kapasiteli izmir Rafineri inşaatınım tajmaımllamması ile 1972 yılımda hamı peltnol işlemıe gücü
müz 9 milyon 600 bin torna yükseltilmiş, olacak
tır.
Diğer taraftan, petrolüm maliyetimi düştür
mek, makllilyede sürat kazamımlak kasltlijyile 370
milyoın Tl. ma mal olam 493 kilomıeltıre uzumluğunda petrol halttı inşa edilmiş, bu yolla varil
başıma alsgari 10 Tl. sı tasarruf sağlammışıtır.
Muhterem semaitörler, bir taraftan, da birçok
sanayi dalarımda uoutz hamlmadde tıernıimime
yarayan, özellikle lâsltilk, sumi elyaf, plâisltlik,
gübre sanayiiınlde mühim yer işgal edem peltorö kimya, petrol veya petrol gazlarını kullanarak
çeısjiltlli malılar istihsal eldilem peıtrö - Mımya te
sislerime ömeım ver!lmdiş, 800 mlillyıooı Tl. ma mal
olan bu tesiiis Yarımca'da Okurulanıuış ve işletoleye
açılmışltır. Diğer çeşilt peltro - kâmıma niiannulleıümlin istühisalini mlümlküm kılmlak üzere bu tıesİ3İim tevsdî cî!he(tim« giidümiilşttiir.
deve- Plândı devrelde yeraltı servötleırîmıizıdem dJe
faydalammlak gövdem uızaJk tıutulmajmış, meamleıkdtlümlizde halen 24 000 tom kapasiteli M testüsim
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işleltilmteöd sırasımda müşahade edilen bakır
haJmnuaiddesm'dekii tenıör düşüklüğünü telâfi etıımelk, ayını zaimamida Karadecrjz bakır madenleri
nin gerektirdiği ölçüde işletilebilmesılni temin
maksadiyle malî portesi 1 milyar 100 milyon
Tl. olan Karadeniz Bakır tesislerinin inşaatına
1067 yılında fiilen başlanmıştır. Bu tesisler iş
letmeye açıldığı zaman yılda 40 000 bakır,
200 000 ton sülıirik asi!;, 18 000 ton sülfat,
500 000 tan prlt, 400 000 ten demir cevheri htûhsal edilecek; bu maddelerden başka çinko,
altın, gümüş gibi tali fakat, kıymetli maddele
rin istihsali de mümkün olacaktır.
Muhterem senatörler, plânlı devrede sanayi
leşmenin en mühim maddelerinden biri olan ve
geniş mikyasta tatbik sahası bulunan alümin
yum istihsali de ihmal edilmemiş, alüminyum
istihsaline elverişli boksit yasaklan Seydişehir
civarında tesbiit edilerek Seydişehir'de alümin
yum tesislerinin inşaatına başlanılmıştır. Bu te
sis işletmeye 'açıldığı, zaman 200 000 ton alümin
yum, 60 000 ton saf alüminyum istihsal edile
cektir. Türkiye'nin bugün alüminyum ihtiyacı
30 000 ton olduğuna göre, hu tesisin isletmeye
açılması ile Türkiye yılda 40 milyon dolar ta
sarruf sağlıyacak, bundan başka Türkiye dışa
rıya saf ve yarı mamul alüminyum ihracetme
imkânım kazanmış olacaktır.
Muhterem senatörler, Türkiye'nin ticaret
hacmi plânlı devrede plân hedefleri istikame
tinde gelişmiş, banka 'adetlerinde değişiklik ol
mamakla beraber bankalar hizmetlerini vatan
sathında vatandaşın ayağına götürmek fikri ile
şubelerini artırmışlar, 1967 yılında 47 bankanın
şube adedi 2 223 iken bu miktar İ971 de 3 210 a
yükselmiştir.
Plânlı devrede millî gelinin artmasiyle bir
likte mevduat da artmış, 1963 te 10 milyar 516
milyon Tl. olan mevduat, 1970 te 36 mî'yar 246
milyona yükselmiş, bunun tabiî neticesi gelişen
ticari muamelelere muvazi olarak banka kredi
leri de artmıştır.
Plânlı devrede gelişen ekonomi Türk müte
şebbislerini harekete getirmiş, Türk b hayatı
ferdî veya aile teşekkülleri inhisarından kur
tulmuş, iş hayatına halka açık anonim şirketler
hâkim olmaya başlamıştır. Bu cümleden olmak
üzere 1984 yılına kadar memlöketimizde 1 mil
yar 420 milyon sermaye ile 3 500 ümited şirket
kurulmuşken, 1971 yılında limited şirketlerin
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sermayesi 2 milyar 210 milyon liraya ve şirket
adedi de 5 409 a yükselmiştir. 1964 yılma ka
dar memleketimizde 1 277 anonim şirket 3 mil
yar 360 milyon lira ile iş görürken 1971 de ano
nim şirketlerin sermayesi 8 milyar 210 milyon
Tl. ma ve teşebbüs adedi de 2 513 e çıkmış hulUMnaktadır.
Yine plânlı devrede alman olumlu tedbirler
le beynelmilel mübadele haomumız gelişmiş, it
halâtımız, % 90 ı yatırım ve hammadde malla
rına tahsis edilmek üzere 1964 yılımda 537 mil
yon dolar, 1971 yılında 1 milyar 61 milyon do
lara yükselmiştir.
ihracat gelirlerimiz ise, plânlı devrenin ba
şında 368 milyon dolardan 1970 sonumda 589
milyon dolara ulaşmış, 1971 yılı ihracatımız
iğin 1971 programında 640 milyon dolar tesbit
edilmiş bulunmaktadır.
1970 yılı Ağustosunda yapılan devalüasyo
nun müspet neticesi olarak 1971 yılının ilk 3
ayında ihracat gelirimiz artmış, işçi dövizleri
yurda artan bir hızla gelmiş, turizm gelirleri
miz nakıs bakiye vermekten kurtulmuş, Türki
ye'de ticaret muvazenesi teessüs etmiş, bu yolla
Türkiye ekonomisi dışa bağlılıktan kurtulmuş
tur.
Muhterem senatörler, plânlı devrede hubu
bat ve bakliyat üretimimiz 1965 te 12 milyon
836 bin tondan % 42,02 artış ile 1971 de 18 mil
yon 252 bin tona, yağlı tohumlar üretimimiz
1965 te 824 000 tondan % 54,08 artış ile 1971
de 1 milyon 276 bin tona, et istihsalimiz 1965
te 505 000 tondan % 27,01 artı? :"le 1971 de
642 000 tona, hampetrol istihsalimiz 1965 te
i milyon 534 O00 tondan % 131,04 artış ile 1971
de 3 milyon 550 bin tona, şeker istihsalimiz 1965
13 522 000 tondan % 34 artış ile 1971 de 700 000
tona, çimento istihsalimiz 1965 te 3 milyon
244 000 tondan % 131,01 artış ile 1971 de 7 mil
yon 500 000 tona, demir çelik istihsalimiz 1965
te 681 000 tondan % 122,01 artış ile 1971 de
1 513 000 tona, pencere camı istihsalimiz 1965 te
36 000 tondan % 136,01 artış ile 1971 de 85 000
tona, suni gübre istihsalimiz 1965 te 376 000
tondan % 89 artışla 1971 de 711 000 tona, ener
ji istihsalimiz 1965 te 4 milyar 942 bin KWH
dan % 98,01 artış ile 1971 de 9 milyar 790 mil
yon KWH a yükselmiş, pamuklu dokuma istih
salimiz 1985 ite 599 milyon metreden % 45,02
artış ile 1971 de 870 milyon metreye çıkmıştır.
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Diğer taraftan, fert başına düsen petrol is
tihlâki 1935 te 112,07 kilogram iken % 106,07
bir artış ile 1971 de 233 kilograma, fert basına,
düşen çimento istihlâki 1965 te 103,03 kilogram
iken % 71,05 artış ile 1971 de 177 kilograma,
fert başına düşen elektrik istihlâki 1965 te 133
KWH iken % 71,04 artış ile 1971 de 228 KWH'a,
fert 'başına düşen şeker istihlâki 1965 te 14,03
kilogram iken % 19,09 artış ile 1971 de 17,05
kilograma, kimyevî gübre 1965 ite 813 000 ton
kullanılırken % 296,06 artış ile 1971 de 3 224 000
tona yükselmiştir. Aynı zamanda gayri safi mil
lî hâsıla 1965 fiyatlariyle, 1965 yılında 69 mil
yar 994 milyon Tl. ından, 1971 yılında 111 mil
yar 926 milyon Tl.'ma yükselmiş, böylece fert
başına düşen gayri safi millî hâsıla 1965 fiyat
lariyle 1965'te 2 332 Tl. iken, 1971'de (bu miktar
3 032 Tl.'ma 'baliğ olmuştur.
Muhterem senatörler, ibir ekonominin geliş
mesini aksettiren endikatörlerle birlikte takdim
ettiğim şu tablo gösteriyor ki, Türk Milleti
Plânlı devrede hürriyet nizamı ve insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış içinde, kendi emeği,
kendi sermayesi ve kendi gayreti ile, kendi için
de yeni bir Türkiye yaratmış 'bulunmaktadır.
Türkiye'nin istihsal ettiği bu netice, dost ve
müttefik milletlerde hayranlıkla karşılanmakta
dır.
Muhterem senatörler, Sayın Birinci Erim
Hükümeti, 12 Mart Muhtırası sonucu iktidara
geldiği zaman, yukarda 'kısaca takdim ettiğim
veçhile, plânlı istikrarlı ve o nisbstte hızlı bir
tempoda kalkınan Türkiye'nin idaresini deruhte
etmiş hulunuyordıı. Şüphesiz iSaym Erim Hükü
metli iktidara geldiği zaman, çalışına programım
12 Mart Muhtırası muhtevalı istikâmetinde ha
zırlayacak, artık milletçe sebebi zahir olan
memlekette (bozulan asayişi tesis edecek, Anaya
samızın emrettiği ve iktidara gelen her partinin
programında derpiş edildiği halde, 12 Mart 1971
tarihine kadar tahakkuk etfcirilemiyen reformları
Atatürkçü bir görüşle hasırlayacak, Parlâmento
da grupu bulunan 'bütün siyasi teşekküllerin it
tifak ettiği seçim kanunu değişikliğini hazırla
yacak, neticede demokratik nizamın vaz geçilmez
unsuru olan umumi seçimlere mümkün olan en
kısa 'bir zamanda giderek, iktidarı Büyük Türk
Milletinin emrine amade kılacaktır. Şüphesiz
bu arada geçecek zaman içinde Kalkınma Plâ
nının ilkeleri dairesinde ekonomimize gelişme
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hızı kazandıracak, ekonomik kalkınmanın nimet
lerinden tüm vatandaşları fırsat eşitliği dâhilin
de istifade ettirecek, memlekette ekonomik is
tikran isağlıyarak milletin huzur ve refah içinde
yasamasını sağlayacaktır.
Muhterem senatörler, 'Sayın Erim Hükümeti
vazifeye başladığı zaman, Türkiye'de zirai istih
sal yıllarca özlemini çektiğimiz rekor seviyeye
ulaşmış, yabancı memleketlerden alın teri döken,
sıla hasreti çeken vefakâr ve çalışkan işçileri
mizin Türkiye'ye gönderdikleri döviz rekor se
viyeye çıkmış, bu yolla Türkiye'nin beynelmilel
mübadele gücü artmış, yatırım malları, sanayi
nin hammadde ihtiyacı zamanında temin edilir
hale gelmiş, hattâ fiyat istikrarını temin mak
sadı yle toplam talebi karşılamıyan istihlâk »mad
deleri dâhi derhal temin edilir hale gelmiş; bü
tün bu çok müsait şartlar ötesinde, Birinci Sa
yın Erim Hükümetinin haklı talebi ve Parlâ
mentonun hâdiselere doğru teşhis koymasiyle
memleketin 11 vilâyetinde sıkıyönetim ilân
edilmiş, 'böylece vatanın 'bütünlüğüne kasdeden
bedhahlara karşı açık İbir mücadeleye (girişilmiş,
bu mücadeleye geçte olsa başta Parlâmento ol
mak üzere, diğer Anayasa müesseseleri, matbuat
ve tüm Türk Milleti katılmış; vatanın bütünlü
ğüne kasdedenler teşhis edilerek yakalanmış
Türk adaletine teslim edilmiş ve tethiş hareket
leri durdurulmuştur.
Sayın Erim 'bu huzurun sıkıyönetim idaresi
nin dışında da devamını temin kasdiyle, Adalet
Partisinin uzun müddet müdafaa ettiği günün
şartlarına uygun düşmiyen Anayasanın bâzı
maddelerinin değiştirilmesi fikrine iltihak etmiş,
Parlâmentonun olumlu tutumu ile, Anayasanın
10 yıla yaklaşık tatbikatının ışığı altında duyu
lan ihtiyaç göz önünde tutularak, Anayasamızda
gerekli değişiklik yapılmış; ancak bütün bu müs
pet gelişme içinde Sayın Erim Hükümeti zama
nında bir türlü iktisadi refah temin edilememiş
tir.
Muhterem senatörler, biraz evvel ifade et
tiğim veçhile, 1971 yılında memleketin huzuru
na kasdetiği kadar, memleketin iktisadi geliş
mesine de tasallut eden tethiş hareketleri dur
durulmuş, zirai istihsal ve döviz gelirlerimizde
memnuniyet verici gelişmeler vukubulduğu bir
devrede, teessürle beyan edelim ki, Türk Mille
ti tahammülü güç bir hayat pahalılığı girdabı
içine düşmüştür.
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Türk ekonomisini hızlı ve istikrarlı olarak
kalkındıracağız, gelir dağılımındaki dengesiz
liği en kısa zamanda gidereceğiz, vatandaşın
asgari geçim seviyesini yükselteceğiz iddiala
riyle iktidara gelenler, yazık ki, iddialarını ta
hakkuk ettirememişler, bilâkis zamanı iktidar
larında hayat pahalılığı halkın çekemiyeeeği
bir yük olmuş, iktidarı ellerinde bulunduranlar
alacakları olumlu iktisadi tedbirlerle vatandaşı
bu ağır yükün altından kurtaracakları yerde,
bir taraftan hayat pahalılığına birinci derecede
etkisi bulunan iktisadi Devlet Teşekkülleri ma
mullerine zam yapmak, diğer taraftan haksız
ve gereksiz bir şekilde Adalet Partisi iktidarı
nı yermekle vakitlerini geçirmişler, bu arada
hayat pahalılığını devalüasyon, Personel Ka
nunu ve Emekli Kanunu malî hükümlerinin
tatbiki, destekleme alımları, işçi ücretleri ve
işçi dövizlerinin sebebolduğu emisyon artışına
bağlıyarak, içine düştükleri güçlükten kurtula
caklarını sanmışlardır. Fakat büyük Türk Mil
letini idare etme şerefine mazhar olanlar, sa
rahaten şunu bilmelidirler ki, Türkiye'de ikti
sadi gelişmeyi fiyat istikrariyle birlikte sağla
mak, gelir dağılımı dengesizliğini gidermek
kalkınma yarışında bclgelerarasmda mevcut
farklılığı telâfi etmek, işsizliğe çare bulmak.
kalkınmanın nimet ve külfetlerinden bütün va
tandaşları fırsat eşitliğine sahip kılmak, ansak
mesnedini Anayasanın 45 nci maddesinde alan
Türk kamu personelinin maddi mânevi ihtiyaç
larının üzerine eğilmek, onları mümkün olduğu
nisbette gidermek; mesnedini Anayasanın 52
nci maddesinden alan ve büyük Atatürk'ün üze
rinde hassasiyetle durduğu vefakâr ve cefakâr,
fakat o nisbette dünya nimetlerinden mahrur*
kalmış Türk köylüsünün alın terini değerlen
dirmek; yine mesnedini Anayasanın 45 ve 47
nci maddesinden alan Türkiye'nin iktisaden
kalkınmasında bir numaralı rolü oynıyan sinai
sektörün insangücünü teşkil eden işçilerimizin
asgari ücret meseleleriyle birlikte, plân dokü
manında da derpiş edildiği veçhile yıldan yıla
değişen fiyat ve prodüktivite artışları nisbetinde ücretlerinin yükselmesini sağlamakla gö
revlidirler.
Muhterem senatörler, bir Millî Eğitim Ba
kanlığı nasıl mektepsiz tasavvur edilemezse, ik
tidar edenler ve kamu personelinin maddi ve
mânevi ihtiyaçlarını nazara almadan, işçi üc-
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retierinin asgari haddini tâyin etmeden, bu üc
retleri yıldan yıla husule gelen fiyat ve pro
düktivite artışlariyle ahenkleştirmeden, sosyal
bir politika olarak zirai ürünleri destekleme
alımlariyle kıymetlendirmeden bu büyük Mil
leti idare edemezler. Mesele odur ki, memleke
tin iktisaden geri kalmışlığı sebebiyle, hal çare
si bekliyen bin bir derdi içinde, vatandaşın ha
yat -oviyesmi ona taşıyamıyacağı yükler tah
mil etmeden yükseltmektir.
Hiç şüphe yok ki, bir iktidarın her şart ve
şerait içinde dahi muvaffak olmasının bir sırrı
vardır. Yazık ki, birinci Sayın Erim Hükümeti
bu sırrı çözemediği gibi, bu sırrı çözmek gayre
tinde de bulunmamıştır. Çünkü, bu sırrın anah
tarını Benedetto Gros aşağıda aynen nakletti
ğim sözleriyle dünya efkârı umumiyesine sun
muş bulunuyordu : «Nazariye realitenin bir
fotoğrafı değil, realiteyi anlamaya hizmet eden
bir ölçüdür. Milletlerin refahı ve piyasaların
hareket kabiliyeti yalnız plancılık, devletçilik
ve liberalizm gibi klişe formüllerle değil, dev
let ve fikir adamlarının zihniyetine ve haki
katleri anlama kabiliyetlerine bağlıdır». Birin
ci Sayın Erim Hükümetinde Türk ekonomisi
nin mukadderatını ellerinde tutanlar, kendile
rini sıkı sıkıya nazariyelere bağlı kalmaktan
kurtaramadıkları için Türk vatandaşının ıstı
rabını teşkil eden hayat pahalılığına bir çare
bulmak bir tarafa, hayat pahalılığı yükünün
günden güne artmasına seb&bolmuşiardır.
Muhterem senatörler, itiraf edelim ki, 1971
ymın diğer önemli bir meselesini de ihracatı
mızın r< 80 ine yaklaşık bir1 nisbetini elan mu
hafaza eden tarım ürünleri istihsali bu yıl re
kor seviyeye ulaştığı, devalüasyon sebebiyle
ihraç mallarımızın fiyatları rakip memleketle
rim fiyatlariyle rekabet edecek duruma geldi
ği, hattâ ruçhaniyet kazandığı, sanayi ürünle
rimizin dış piyasalarda müşteri bulduğu bir
devrede, ihracat gelirlerimizin normal bir ar
tış gösterememiş olması teşkil etmektedir.
Üzüntü ile ifade edelim ki, ihracat gelirle
rimiz yılın üç ayında ümit verici bir hızla ge
lişmesine mukabil, Birinci Sayın Erim Hüküme
tinin iktidara geldiği tarihten itibaren yılın
Nisan - Haziran aylarına ait ihracat gerilemiş,
Temmuz - Eylül aylarında, aşağı yukarı sabit
kalmiS; Ekim ayında ise son üç yılın en dü-

O. Senatosu

B : 25

şük seviyesine inmiştir. Hiç şüphe yok ki, ihra
catımızın artması için zemin ve şartlar müsait
olduğu halde, ihracatımızın beklenilen asgari
seviyede dahi tahakkuk etmemesinin sebepleri
vardır. Bu sebeplerin başında ise, nazariyatçı,
saibJit fikirli ve o nisbette iddialı bir ekibin pi
yasa psikolojisi ve piyasa şartlarını nazara al
madan tatbik ettikleri politika gelmektedir.
Gerçekten Birinci Sayın Erim Hükümetinin
ekonomi politikasını yürütmekle görevli genç
elemanları vazifeye başladıkları günden itiba
ren, iş adamı ve işçinin ürkütüldüğü bir ortam
da ekonomik gelişmenin mümkün olmryacağı
hakikatini gözden uzak tutmuşlar, kahir ekse
riyetini ciddî ve namuslu iş adamları teşkil eden
ihracatçıyı, memleketin en kıymetli sermayesi,
dövizini kaçıran kişiler olarak görmüş veya
piyasada bu hissi yaratacak tutumda bulun
muşlardır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
Hükümetin, mesul kişileri ihracat işlerinde özel
sektör kairosuyle birlikte ihracat güçlükleri
ni alacakları müşterek tedbirlerle bertaraf
edecekleri yerde, ihracatta melhuz döviz ka-'
yıplannı önlemek kasdiyle kuvvetli bir mura
kabe sistemi kuracakları yerde, vekâlet ihraca
tın tüm kontrolünü üzerine almış bulunmak
taydı. Vekâletin takibettiği bu yeni politika
sürat istiyen ihracat muamelelerimizde for
maliteyi artırmış, o tarihte fiyat tescilinin sa
nayi odalarından bakanlık emrine alınması
ihracat işlemlerini bir anda altüst etmiş, mütaaddit ihraç malı gemilere yüklendiği halde,
gemilerden geri alınmış; bu yeni politika mu
vacehesinde bir kısım akreditifin süresi dolmuş,
zamanında taahhüdünü yerine getirerniyen ih
racatçı, alıcılarına 'mazeret serdederek onlar
dan malın teslim tarihinin teminini t al eb etmek
zorunda kalmışlardır. Formalite hastalığı o de
receye vardırılmıştır ki. o günlerde Akdeniz
seferine çıkacak bir Türk gemisinde ihraç malı
'bulunması nedeniyle yolcu gemisi tarife saa
tinde seferine dâhi çıkamamıştır. Eu şartlarla
ihracatçılarda, alıeılariyle yeni bir satış pa
zarlığına girmek cesareti kırılmış, vergi iade
si ve ihracat teşvik tedbirleri gerekli ciddi
yetle tatbik edilmemiş, böylece piyasa tetkik
lerinden uzak kalarak alınan bu tedbirler en
çok ihracata mü.htaeolduğumuz bir zamanda
diğer piyasalarda olduğu, gibi, ihracat piyasa
sında da durgunluğa sebebolmuştur.
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Muhterem senatörler, hiç şüphe yok ki, bir
iktidarın muvaffak olması, âmme hizmetlerinin
vatandasın ayağına götürülmesi, kamu perso
nelinin iyi yetiştirilmesi, vazife şuuruna sahibolması, deruhde ettiği hizmetin maddi ve mâ
nevi sahada -karşılığını alabilmesine, yani mo
ral gücüne bağlıdır. Bugün memleketimizde ol
duğu gibi, hemen bütün medeni ve demokratik
memleketlerde memur statüleri idarecilerin sa
dece hizmet ve görev fikrine bağlılığını sağlıyacak şekilde düzenlendiği halde, teessürle
ifade edelim ki, Birinci Sayın Erim Hükümeti
İktidara gelir gelmez bu lâzımeye riayet et
memiş, memleketin büyük fedakârlıklarda ye
tiştirdiği birinci sınıf insang'ücünü kendile
riyle birlikte çalışma yeteneğinin bulunup bu
lunmadığını dâhi tecrübe etmeden yerlerin
den etmişlerdir. Yazık M, Sayın Erim Hükü
metinin yaptığı bu tasarruf kendilerinden baş
ka ancak küçük bir zümreyi memnun etmiş,
'buna karşılık Türk kamu oyunda ise, hayret
ve teessürle karşılanmıştır. Bu devrede Kar
ma Bütçe ve Plân Komisyonunda Sayın Hükü
metten sual ettiğimiz halde, sebebini elan öğrenemediğimiz 67 vilâyetin emniyet müdürle
rinin yerleri değiştirilmiş, böylece idarenin
tarafsızlık ilkesi ilâl edilmekle kalmayıp, bu
tasarruf kamu personelinin moralini bozmuş;
tüm kamu personeli sıranın ne zaman kendi
sine geleceği endişesine kapılmıştır. Bundan
başka bu tâyinler sebebiyle Devlet sebepsiz
bir cari harcama yükü altına sokulmuş, neti
cede 67 vilâyetin emniyet müdürleri uzun bir
süre hizmet dışı kalma zorunda bırakılmış
tır.
Muhterem senatörler, müsaade ederseniz bu
pragrafta 1972 malî yılı Bütçe tenkidi müna
sebetiyle tesbit ettiğim hâdiselerin ışığı al
tında şu anda, 1972 bütçe tasarısını müda
faa etmekle görevli İkinci Sayın Erim Hükü
metine grupumun Devlet idaresinde ehemımiystle ele alınmasında fayda mülâhaza ettiği dü
şüncelerini takdim etmek istiyorum.
Muhterem senatörler, biz inanıyoruz ki, ik
tidarların gayesi Anayasamızın derpiş ettiği
demokratik rejimi payidar kılmak, hürriyet
nisamı içinde plânlı halkmmayı temin etmek,
sosyal adaleti tahakkuk ettirmek, kalkınma
nın nimet ve külfetlerinden bütün vatandaş45 —
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lara fırsat eşitliği sağlamak, idarede ahlâk,
samimiyet, ehliyet, tecrübe ve bilgiyi temel
saymak, âmme hizmetleri ifasında kanunla
rın umumiliği prensibine uyarak vatandaşa
>bir ve müsavi muamele yapmak, her hizmet
ten ileriye büyük Türk Milletini Atatürk mil
liyetçiliği hedefinde kardeşçe birleştirmek, bu
prensiplerin ışığı altında icraya müteveccih
samimî tenkitleri benimsemektir.
Biz inanıyoruz ki, bir topluluk beraberlik
ve karşılıklı dayanışmalar ruhuna sabibolmadıkça sosyal dâvalarını halledemez. Her ik
tidar Türkiye'nin meselelerini siyasi menfaat
ler açısından değil, .'büyük Türk Milletinin umu
mi ve müşterek menfaatleri zaviyesinden ele
almakla yükümlüdür'. Bir memlekette huzur
bütün bir milletin itimadını kazanmakla sağ
lanabilir. Bu itimat ise, ancak tarafsız ve va
tandaşın haysiyetini baş tacı yapan bir idare
ile mümkün olur. Partizan idare veya bir züm
reye rüçhaniyet tanıyan bir idare demokrasi
nin -amansız düşmanıdır. Tarafsız idare ise,
vatandaşa şavka t ve feragatla hizmet eden
bir idaredir ki, bu idare Yüce Türk Devletinin
bekasının temelidir.
Biz huzurun yolunu, halkın Devlet müessese
lerine, bu müesseselerin millete karşılıklı sevgi
ve saygı duymasında, vatandaşın vicdani kana
atleri sebebiyle birbirlerine hasım olmamasında
arıyoruz. Bu sebepledir ki, Türk milletinin has
retle özlediği siyasi istikrar, iktisadi gelişme,
maddi ve mânevi sahada gelişmiş milletler sevi
yesine ulaşmak, hattâ tarihte olduğu gibi onları
geçmek, onlara örnek olabilmek için Birinci Sa
yın Erim Hükümetinin ihmal ettiği, âtide tadadedeceğim hususların tatbikatını, ikinci Sayın
Erim Hükümetinden samimiyetle talebediyoruz.
İkinci Sayın Erim Hükümetinden memlekette
infirat politikasına itibar etmeyip, yurt içinde
kardeşlik ruhunu yerleştirmek gayretini göster
mesini; Anayasa müesseseleri içinde hiyerarşide
en üst kademede bulunan büyük Türk Milleti
adına yegâne karar almak salâhiyetine sahip Yü
ce Parlâmentoya her nereden gelirse gelsin, her
türlü bühtanın karşısında olmasını; Anayasa ge
reğince demokrasinin vazgeçilmez unsur siyasi
partilere gerekli saygıyı göstermesini; aslında
kalbi aziz milletine hizmet aşkı ile çarpan, bu
hizmeti yapmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyan kişi olan politikacıyı, bu asil kanaatin dı-
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şmda menfaatçi ve çıkarcı telâkki edenlerin ha
kikatte millî iradeye saygısız kişiler olduklarına
inanmasını ve daima onların karşısında bulun
masını; insanların olduğu gibi milletlerin haya
tında da zaman zaman nazik, hassas ve muhata
ralı devrelerin olabileceğine inanmasını, böyle
bir muhataralı durumdan milletin en az zararla
çıkabilmesi için yalnızca bir zümrenin vazife aş
kı ve vatanperverliğinin kâfi gelmiyeceğine, bu
hamlede tüm milletin vatanperverliğine muhtaç
olduğumuza, büyük Türk Milletinin ise bu hasle
te çok üstün bir derecede sahip bulunduğuna
inanmasını; Büyük Atatürk'e dahi ilham kay
nağı olmuş, tarih yaratmış aziz milletimizin dert
lerini yine onun nabzını yokluyarak, ondan il
ham alarak gidermeyi şiar ittihaz etmesini te
menni ediyoruz.
Muhterem senatörler, bir memleketin refah
seviyesi milletin enirinde bulunan istihsal vası
talarından âzami verimi sağlamak hususunda
göstereceği maharete bağlı olduğu gibi, Devlet
bütçelerinin vatandaşa cekenıiyeceği ağır vergi
yükleri tahmil etmeden hazırlanması da, Devle
tin asg;ari masrafla âzami işgücü elde edebilme
maharetine bağlıdır. Samimiyetle ifade edelim
ki, 1972 bütçesi bu vasfı taşımaktan uzak bulun
maktadır. Günkü, 1972 bütçesinde masrafçı. dai
relerle Maliye Vekâleti arasında samimi bir iş
birliği kurulamamış olduğunu; bütçeye giren bir
masrafın müesseseleşmiş olduğunu, bütçeye gi
ren masraf kolîannm gözden geçirilmediğini, ön
ceki yıllar harcamalarının lüzumlu olanlariyle,
olmayanlarının tefrik edilmediğini; neticede büt
çede gider fasıllarının rasyonellik prensibinden
mahrum olduğunu, 1972 malî yılı Konsolide
Devlet Bütçesi kanun tasarısının Bütçe Karma
Komisyonundaki müzakeresi sırasında müşahhas
delilleriyle tesbit etmiş bulunmaktayız.
Muhterem senatörler, Sayın Maliye Bakanı
Sütçe Karma Komisyonunda 1972 bütçesini tak
dim ederken, 1972 yılı bütçesinin bugün piyasa
da mevcut fazla satmalına gücünü yeni vergi
tedbirleriyle massederek toplam arz ile, toplam
talep arasında denge kurmak suretiyle hayat pa
halılığını cııliyeceğini; kamu sektörünün yatı
rım gücünü artırarak ekonomide aktiviteyi sağlıyacağın:; bu yolla bir taraftan istihsal artışını
temin ederken, diğer taraftan işsizliği giderece
ğini, kamu maliyesinin bu hedefe erişebilmesi
su -—
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için bütçenin denkliğine önem verildiğini, bütçe
denkliğini temin maksadiyle ise, 1972 bütçesinde
15 milyar liralık munzam bir gelire ihtiyaç bu
lunduğunu ifade ettiler,
Hemen belirtelim ki, 1972 bütçesi yüce Par
lamentoya takdim edildiği bu haliyle Türkiye'de
asgari hayat seviyesini düşürmeden, ekonomide
enflâsyon kadar tehlikeli bir iktisadi hastalık
olan depresyona mâruz kalmadan, Sayın Baka
nın derpiş ettiği hedeflere ulaşmanın mümkün
olduğuna kendileri gibi biz de inanabilseydik,
şüphe etmemenizi rica ederim ki, ilk vazifemiz
Saym Bakanı gönülden tebrik etmek olurdu. Ya
zık ki, 1972 bütçesi ile takdim edilen iktisadi ve
malî politika bize bu imkânı bahşetmiyor.
Malumlarınızdır M, enflâsyonla mücadele et
menin mühtelif yolları vardır. 1972 bütçesinde
sayın Hükümet ekonominin bir bütün olduğunu
nazara almadan, memleket ekonomilsine gerekli
teşhisi koymadan, hayat pahalılığına sebebolan
bütün faktörleri yeteri kadar etüdetmeden hattâ
enflâsyon boşluğunu dahi tesbit etmeden, bu yol
lardan en kolayını seçmiş; yeni vergi tedbirleriy
le piyasada mevcut fazla satmalına gücünü kısa
rak ekonomimizin bütün dertlerine deva buluna
cağı zehabına kapılmıştır. Buna mukabil Bayın
Bakan, iktisaden geri kalmış memleketimizde
enflâsyonla mücadele ederken ihtiyar ettiği ted
birlerle vatandaşın asgari hayat seviyesini dü
şüreceğini, sermaye noksaniyle malûl özel sek
tör müteşebbisine çekemiyeceği imunzam yük
ler tahmil ederek özel sektörün yaratıcı gücünü
baltalıyacağmı, (böylece ekonomide yeni bir
durgunluk, hattâ deprasyona sebebolunacağmı
nazarı itibara almamış bulunmaktadır.
Muhterem senatörler, 1972 yılı ekonomisine
tesiri mutlak telâkki edilen 1971 yılı Türkiye
ekonomisine kısa bir nazar atfedersek görürüz
ki, piyasada özel sektör adına söz sahibi muh
terem kişilerin ellerindeki verilere istinadeden
beyanlarına göre, 1971 Türkiyesinde gıda sana
yii ve kısmen pamuklu ve sentetik dokumalar
dışında kalan sanayi kollarında tüketim ya 1970
yılını aratmakta veya cüzi miktarda 1970 yılı
nın üzerine çıkmaktadır, inşaatı besliyen sa
nayi kollarında ise gerek üretim, gerekse istih
damda gerileme vardır.
Hiç şüphe yok ki, ekonomide tedbirler alı
nırken 'önce iktisadi 'hayata tam bir teşhis koy
mak, bu teşhisde de mümkün olduğu nisbette
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yanılmamak gerekir. 1971 'Türkiyesinde gıda
maddeleri sanayiinin gelişme göstermesi, şüphe
yok ki, Türk Vatandaşının israf meylinden de
ğil, yaşama seviyesinin düşük olmasından ileri
gelmektedir. Hiç şüphe yok İki, modern Devlettin
önemli bir vazifesi de vatandaşın asgari hayat
seviyesini yükseltmektir. 1972 yılı Bütçesinde
bütçe denkliğini temin ederek hayat pahalılığı
na son vereceğiz iddiasiyle alınması düşünülen
vergi tedbirleri, esasen vergi yükü ağır olan
vergi mükelleflerini hedef ittihaz ettiğinden, bu
tedbirlerle 1972 Türkiyesinde vatandaşın as
gari hayat seviyesini yükseltmek bir tarafa, bu
gün yaşamakta tolduğu hayat seviyesini dahi
ayakta tutmak mümkün olamıyacaktır. Çünkü
bu tedbirler alınırken munzam finansman ihti
yacını karşılarken seçilen yolun, toplumun muh
telif gruplarını ne şekilde etkileyeceği hususu
düşünülmemiştir. Bilhassa bu yükün 'fakir, orta
halli ve zengin tabakalar arasında dağılışı, alı
nan tedbirlerle mevcut gelir dağılımı eşitsizliği
nin artırılmaması düşünülmemiştir. Halkın malî
tazyike tahammül kabiliyeti vergi yükünün
millî hâsılaya nisbetinden ziyade, umumi ka
zanç 'seviyesine (bağlı olduğu düşünülmemiştir.
Gelir seviyesi düşük olan ülkelerde halkın malî
tazyikten çekeceği sıkıntının 'daha ağır olaca
ğı düşünülmemiştir. Fiyatlar sabit kalsa dahi,
gelirin gittikçe büyüyen bir kısmını vergi halin
de ödiyen mükelleflerin geriye kalan gelirle
riyle daha az mal alabilecekleri düşünülmemiş
tir. 1972 yılı (Bütçesi denk olmak gayretiyle
vergiciliğimizi dar bir fiskalist görüş içinde ele
almış; vergi gelirlerinin artırılmasında kolay
yakalanıp, köşeye kıstırılabilen mükellef ara
mış, böylece vergi yükünü belli (bir zümrenin
omuzlarına yüklemiştir.
Muhterem senatörler, 1971 Türkiyesinde ik
tisadi bir durgunluk müşahade edilmektedir. Ne
yazık ki, bu durgunluk zirai istihsalimizin re
kor seviyeye yükseldiği, (Merkez Bankasında dö
viz rezervi bulunduğu, bu yolla yatırım malları
ile sanayiin hammadde ihtiyaçlarının kolaylıkla
temin edildiği bir dönemde (hâsıl olmuştur. Bu
durumda memlekette iktisadi kalkınmamızı âzaımi sürat ve rasyonellikle gelişltiİTimelk görevi ile
yükümlü bulluaıan Rüikümet, alacağı malî ve
iktisadi tedbirlerle faaliyette bulunmaya teşvik
kınma yönünide faaliyette bulunimaya teşvik
edeceği yerde, bu poltifkaya iltifat etmemiş,
47 —
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bilâkis 1972 yılı (Bütçesinde munzam vergi ted
birleri politikasını ıbeniıiîiissımelk suretiyle (bir ta
raftan vatandaşın gönüllü tasarruf gücünü
düşürücü diğer taraftan özel sektör yatırımla
rını önleyici ve Türk ekonomıiısinıin kalkınma
sında aktif kaynaMardan 'biri olan mıütsşebbis
sınnfm teşebbüs şevkini kırıcı yönde (hareket et
miştir.
'Sayın Hükümetin takib ettiği bu politikarm
tabiî Ibir neticesi olarak 1972 bütçesinde yal
nızca kamu sektörünün, kaynaklar, harcamalar, tasarruf, yatırım dengeaine önem verClmiş; buna mukabil kalkınma plânımızın eko
nomik kalkınmamız için kabul ettiği karma
ekonomi felsefecine ve özel sektörün teşvik
nıeit'Gitlariyle, yatırımlara tevcih edilmesi prensiip ve zaruretine rağmen, iktisaden kalkmma•miı'zm birinci derecede faktörü olan özel sek
törün kaynaklar, harcamalar, tasarrııt v.° ya
tınım dengesi ihmal edilmiştir. Neticede İP'72
yılanda Türkiye'de gönülden arzu ettiğimi',
'dengeli, istikrarlı ve o nisbstte (hisli bir ikti
sadi kalkınma ünidi zayıflamıştır.

1 . 2 . 1972

O :2

3 milyar Tl. gelirin % 60 a yaklaşan kısmını
ücretli sınıf ödeyecektir. Bu sınıftan alman
vergiler ise artış basarn aklarının zirvesine ulaş
mıştır.
1.971 yılında Emlâk Vergisi inşaat ruhsatı
sebebiyle emlâk alım ve satımları yaivaşlamış,
inşaat sanayiinde ise 1970 e nazaran bir geri
leme olmuştur. Böyle bir piyasada bu kere
•Malî Denge Vergisinin esasen Eimlâk Vergici
inşaat ruhsatıyla vergilendirilmiş bir matraha
teşmil edilmesi hiç şüphe yok ki, bu aktör
deki durgunluğu gidenin sik bir tarafa, bu
durgunluğu müzmin bir hâle sokmiak niteli
ğini taşımaktadır. Yukarıdaki mâruz sebep
lerle Ma'î Denge Vergisini sayın Hükümetin
1972 Bütçesinde 'derpiş ettiği şekilde tasvibedilmesi rnütrîlkün görüiıjiemektsdir.

Mulhterenı senatörler, 1972 bütcs'siınin muh
tevası üzerinde görüşlerimizi yufkanda telihisen arz ettikten sonra, müsazade ederseniz bu
kısumda vergi tedbirleri üzerinde de Yüce
Heyetinize görüşlerimi kısaca 'arz etmek istiyo
rum :
Şüphe yok ki, vergi kanun tasarıları Muh
terem Heyetinizde müzakere edilirken Adalet
Partisi Grupu her vergi tasan'sı üzerinde gö
rüşlerini ark ve amik belirteceklerinden; ben
burada 3^alnız iki vergi kolunu ele alacağım.

Kurumlar Vergisine gelince : Türk ekono
misinin hızlı ve İDtikrarlı gelişmesi, istihsal
gücünün artmadı, istihsal maliyetinin 'dlüşürülmeyi. sanayi ürünlerimizin Ortak Pazar re
kabet şartlariyle boy ölçüşehilmem ve vergi
ziyamm asgari hsd.de indirilme'si, şüphesiz
snoi teşebbüslerin bacımca büyümesi., yani
sınai teşebbüslerin aile şirketleri inhisarından
çjkıp halka aş:!k anonim şirketler kurulma!
sına bağlıdır. Biz inanıyoruz k'i, memleketi
mizde özlemini çektiğimiz bu teşebbüslerin ku
rulması ve gelişm:.si kâr faktürüyle hareket
elen piyasa il:, kuramlara munzam vergi yü
kü tahmil etmekle mümkün olamaz. Bu 3ebrple Kı-rvı-i-'T Vergisi ni;bstini % 25 den
% 50 ye çıkartmak isteyen malî tedbirlerden
yana olmamıza imkân yoktur.

'Biz inanıyoruz ki, munzam finansman ihti
yacını karşılarken, seçilen metotta bilbassa bu
munzam yükün, fakir, orta halli ve zengin taba
kalar arasında dağılışına, alınan tedbirlerle mev
cut gelir dağılımı •eşitsizliğinin artırılımasma,
Bütçeye gelir sağlama pahasuna gönüllü tasar
rufları aksatmamasına ve özel ssktörün yatı
rım imkânlarını zayıflatmasına dikkat etmek
lâzımdır. Kanaatimiz odur ki, Malî Denge
Vergisi genel bir v eriği prensibinden mahrum
dur. Malî Denge Vergisi bürüt kazanç üze
rinden tahsil edildiği cihetle niziheti zahiren % 8
gösıükse de, 'aslında öz gelir üzerindeki yükü
% 12 nin üzerine çıkmaktadır. 'Malî Denge
Vergisi tatbikatiyle elde edilmesi
düşünülen

Muhterem Senatörler, bir bütçenin açık ve
samimi olması ne kadar mühimse, kanaatim
odur ki. o bütçeyi tatbik edecek olan Maliye
Bakanının da o derece açık, samimi ve ciddî
olması gereklidir. Bu kanaatle sayın bakanın
8.1.1072 tarihli Türkiye Radyoları ve Televiz
yonu uda yaptığı konuşmaya değinmeden gecemiyeceğim.
Saym bakan Ibu konuşmasında aynen, «Me
murlar için derece ilerlemesinin durdurulması
bahis konusu değildir. Bu, kademe ilerlemesi
için bahis konusu idi. Fakat sayın Başbakan
bunun kati olarak portesini bilmek istedi. Bu
nun portesini hesaplıyoruz. Eğer bunun portesi
bizim için fedakârlık yapmaya müsait bir ne-
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tice verirse, 'Bütçe ive Plân Komisyonu bunu tas
vip ederse o takdirde bunu geriye alacağız»
Muhterem Senatörler, hiç şüphe yok ki, mil
letçe bir Maliye 'Bakanından beklediğimiz dik
kat ve hassasiyet (bütçenin 'bütün rakamlarına
sahip fölması; bilhassa zaruret sabit olmadan
bütçe tariki ile Mç bir vatandaşa gereksiz bir
külfet yüklememe'sidir. Ne yazık ki, sayın ba
kanım »millet (huzurunda açıklığa kavuşan bu iti
rafı gösteriyor ki, sayın bakan hâdisenin malî
portesini öğrenmek lüzumunu daM hissetmeden,
sırf bütçenin mücerret 'denkliği ıhayaliyle mem
lekette ı800 bin kamu personelinin, dolayısiyle
aile efradının mukadderatını ilgilendiren bir
mevzuda dahi gerekli titizliği 'gösterememiş bu
lunmaktadır.
Sayın bakan aynı konuşmasında, «Bu vergi
lerin tutarı, gerçekte 7 milyarlık açığı kapat
mak için aldığımız vergilerin tutarı 4,5 milyar
liradır. Bakiyesi vergi olmayan; faraza kur far
kı gibi ve «ski tasarruf bonolarının vergiye dö
nüştürülmesi gibi yerlerden 'gelmektedir. Ger
çekte bugünkü Türk Milletinin omuzlarına çö
ken vergi yükü 4,5 milyar liradır» diyorlar.
Muhterem Senatörler, malûmlarıdır ki, ta
sarruf bonosu 'hasılatı 1972 evvelinde bir vergi
Ideğil, Devletin vatandaştan uzun vadeli ve
faizli cebri bir istikrazı idi, 1971 yılında tasar
ruf bonosu hasılatından 1 milyar civarında ge
lir temin edileceğini 1972 bütçe dokümanından
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu takdirde Malî Den
ge Vergisi Kanunu tarikiyle tasarruf bonosu
mükelleflerine 1972 yılında 2 milyar Tl. sı
munzam (külfet tahmil edildiği (halde, sayın ba
kanın bu 'hakikati görmezlikten gelerek Malî
Denge Vergisi Kanunu üe vatandaşa yeni bir
külfet eklemediklerini beyan etmesini hayretle
karşıladığımı Yüce Heyetinize arz etmek iste
rim.
Muhterem Senatörler, bir evvelki paragraf
ta belirttiğim veçbüe memleketin iktisaden ge
lişmesi, istihsalin artması, istihsal malları ma
liyetinin düşünülmesi, ihracatımızın ve gönüllü
tasarrufların artması ve vergi ziyamın asgarî
nloktaiya indirilmesi, 'Türkiye'de kurumların ge
lişmesi ve halka açık yeni yeni anonim şirket
lerin kurulmasıyle mümkün olduğu bugün her
kes tarafından bilinen bir 'husus iken, sayın ba
kan aym konuşmasında; «Kurumlar Vergisi
Kanunu henüz hazırlanmadı, kimsenin eline de
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geçmedi. Plânlama ile Maliye Bakanlığı ara
sında henüz müzakere ediliyor. Binaenaleyh,
söylenen sözler nazaridir» demektedir. Buna
rağmen sayın bakan 1972 yılı bütçesinde Ku
rumlar Vergisi Kanunu hazırlanmışcasma bu
vergi gelirinden bütçeye, 1971 yılı tahsüâtıhdan 1 milyar 100 müyon lira fazla tabsüât koy
mak cesaretini göstermektedir.
Muhterem Senatörler, müsade ederseniz
yukarıda arz ettiğim hususlara zamimeten sa
yın bakanın aynı konuşmasında ileri sürdüğü
şu fikirlere de değinmek istiyorum:
Sayın (Bakan aynı konuşmasında, «Denk
bütçe politikasıyla hayat pahalılığını önleyece
ğini» tekrarladıktan sonra aynen; «Bu husus
ta benim kanaatim katidir, bu kanaat ezbera
değildir, şahsî de değildir, bütün literatür bu
nu böyle yazar ve bütün tavsiyeler bu yolda
dır. Pahalılıkla yapacağımız en ilmî, en bilinen
ve bütün Dünya tarafından kabul edilen sistem
budur» demektedir.
Muhterem Senatörler, bilindiği gibi sayın
bakanın mezkûr iddiaları hilâfına pek çok de
ğerli iktisat ve Maliye bilginleri ifade ederler
ki, denk bütçe, fiyat istikrarının gerektirdiği
şartlardan yalnız biridir. Bir bütçenin millî
gelire oranı »gittikçe yükselir, üretim gücünü
artıran etkenliğini kaybeder ve kamu hizmet
leri maliyetini yüksek tutarsa, o bütçe, fiyat
istikrarını sağlayamaz. Kamu sektörü, ekono
minin satın alma gücünü, gittikçe büyüyen bir
kısmını emer, fakat üretim gücüne pek az kat
kıda bulunarak aynı satın alma gücünü piyasa
ya enjekte eden bir unsur halini alırsa, uzun
vade de fiyatlar istikrarlı kalmayıp yükselir.
Varidatı ve harcamaları ile nispî önemi büyü
yen kamu sektörünün fiyat istikrarını sağlayıp
pahalılığı önleyebilmesi için, bir yandan kamu
hizmetlerinin maliyetini düşürmesi, öte yandan
üretim gücü üzerinde dolaylı dolaysız etkenliği
nin artması gereklidir. Aksi halde, kamu sektörü,
üretim gücüne pek az katkıda bulunan kamu hiz
metlerinde verimli düşük bir unsur olarak ucuz
luk kaynağı değil, pahalılık sebebi olur.
Muhterem senatörler, zannederim ki şu ma
ruzatımla, yalnız denk bütçe hazırlamakla bir
ekonomide ucuzluk temin edilemiyeceğini kısa
hatlarıyle tebarüz ettirmiş bulunuyorum. Mü
saade ederseniz bu noktada iyi bir maliyecinin
vakıfları üzerinde de durmak istiyorum.
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Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerin l kümetin bütçe tenkitlerine verecekleri cevapla
den sayın Dr. Prof. ismail Türk'ün, «Maliye po rı dikkatle takip edecek, nihayet 1972 malî yılı
litikası, Amaçlar ve Araçlar» adlı kitabı bu
konsolide Devlet bütçesinin reddi ile ekonomi
hususta bizi aydınlatmaktadır, Sayın Prof. bu
mizde hasıl olacak sararla, bu bütçenin kabulü
eserinde, «iyi bir maliyecinin düşünce sistem halinde Türk ekonomisinde meydana gelmesi
leri çelişmesiz olmalıdır, iyi bir maliyeci, hem
muhtemel zararı mukayese ederek neticeye va
enflasyonla mücadele etmek ister, hem de denk racaktır.
bütçe taraftarı olamaz. Depresyonla mücadele
Muhterem senatörler, 1972 bütçesini ten
etmek isteyen bir maliyeci, açık bütçelerin aley kit ederken, takip ettiğimiz hedef, sayın Hü
himde bulunamaz Bir maliyeci, her çeşit ön yar
kümeti hayal aleminin rehavetinden kurtarmak
gının dışında kalmalıdır. Çünkü on yargı, sağ teşkil etmiştir. Bu hususta eğer muvaffak olalam ve sıhhatli düşünceyi önler.» demektedir.
bildiysek ne mutlu bize.
Muhterem senatörler, konuşmama son verir
Muhterem senatörler, 1972 bütçesi üzerin
ken
Yüce Heyetinize en derin saygılarımı teyide şu ana kadar yaptığımız eleştirmelere bir
den arz ederim. (Alkışlar)
nazar atfettiğimiz zaman, 1972 bütçesinin denk
BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın
olmadığı kanaatmda bulunduğumuz sarahaten
Mehmet
izmen,
anlaşılır. Çünkü, 1972 bütçesinde denklik yal
KONTENJAN
GRUPU ADINA MEHMET
nızca global rakamlar olarak mütalâa edilmiş,
İZMEH
(Cumhurbaşkanınca
S, Ü.) — Sayın
vergi ve harcamalar teşkilinin, kişisel ve sosyal
Başkan değerli senatörler;
refah ile yatırım, üretim gücü artışı üzerindeki
Kontenjan G-rupımun 1972 yılı bütçesi üzerin
etkileri dikkatle ele alınmamış, vergilerin teş
deki görüş ve temennilerini arz etmek üzere hu
vik edici, alakoyucu etkileri sistematik bir bi
zurunuzda bükmüyorum. Sözlerime başlarken
çimde mütalâa edilmemiştir. Biz inanıyoruz ki,
bütçenin hazırlanmasında, son şeklini almasın
bir bütçenin kıymeti, belirli konjonktür devre
da büyük çabalar harcıyan Sayın Hükümete,
leri itibariyle denk hale gelecek vasıfta olması,
idarecilerimize. Bütçe Karma Komisyonunun de
tatbik edildiği yıllar içinde umumî ekonomik
ğerli üyelerine tefekkürlerimizi sunuyorum. Bu
hayatı arzu edilen gelişme istikâmetine yönelte
vesile ile başta Sayın Maliye Bakanını ve Ba
bilmiş olmasıyla ölçülür. Bir bütçenin kıymeti,
millî ekonomide beliren enflasyonist veya def- kanlığın güzide elemanlarına da teşekkürlerimi
zi s".n"Tyorus. Bu arkadaşlarımı meslektaşlarım
lasyonist temayüllere kam zamanında tedbirler
olarak selâmlıyorum,
alarak, bu temayüllere karşı koyabilecek ve ik
•Sayın senatörler, konuşmamızın doğrudan
tisadi dalgalanmaları asgari hadde indirerek
doğruya
bütçe iîe ilgili bölümüne başlamadan
tam çalışmayı sağlamak karakterinde olması
önce, bütçenin hazırlandığı ve uygulanacağı devile ölçülür. Biz inanıyoruz ki, modern bütçeler.
roie dış ülkelerin ve ülkemizin genel görüşü
yalnızca Devletin yıllık gelir ve giderlerinin
üsîrlnde kısaca durmak istiyorum.
bir tahmini değil, onun ötesinde kamu ve ezel
iktisadî sektörlerin dengesini temin eden bir
İkinci Dünya Savasında, bir uçtan öbür ucu
plândır, ifciraf edelim ki, 1972 Bütçesinde bu
na İra"lar kökünden sarsılan yer yüzü, politik
vasıflan bulmak mümkün değildir.
ve ekcnomlk yenden, aradan 27 yıl geçmesine
Muhterem senatörler, 1972 malî yılı konso rağmen, h?M bir sulh ve sükûna kavuşamamış
lide Devlet Bütçesi tenkidimin sonuna geldi tı,;. Bn sulh ve sükûnu sağlamak ve gelecekte
yeni karblerin çıkmasını enlemek amacı ile kuğim şu anda, halline mecbur olduğumuz bir me
selenin vuzuha kavuşması gerektiğine inanıyo rııîıni"3 olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve bu
i;e:-ki!Atîn organları, kendilerinden umulan fay
rum. O da, Adalet Partisi, noksanlarını tenkit
daları bir clcüde sağlamışlardır; fakat arzu edi
konuşması ile belirttiği 1972 bütçesine hangi
len sonuçlara varamamışlardır. Dünya, Doğu istikamette oy vereceği konusudur.
3atr blolm adı verilen iki büyük ve kudretli gruMuhterem senatörler, Adalet Partisi bu hu
pa ayrılmış, bunun yanında 3 ncü dünya devlet susta kararını verirken tek taraflı düşünmiyecek. Bütçe Karma Komisyonunun 1972 bütçesi j leri adım alan 3 ncü bir grup vücuda gelnüştir.
üzerinde yaptığı yerinde tasarrufu, sayın Hü- I Yakın samanlara kadar Amerika Birleşik Dev50 —
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letleriyle Sovyet Rusya'nın hegemonyası altında
bulunan kudretli Doğu - Batı bloku, silâhlanma
yarışı yolunda giderek, aralarında tehdit esası
na dayanan denge kurmaya çalışmışlardır. Ra
kamlara sığmıyacak kadar büyük paraların sar
fını gerektiren bu denge, her iki lider devletin
ekonomisini ve maliyesini ağır şekilde basla al
tına almıştır. Bu tutum, bloklar içi, bloklar dışı
bütün dünya devletlerini de kendi ölçülerinde
aynı yollara sevk eylemiş, devletlerin ekonomile
ri de, taşınması güç ve büyük külfetlere katlan
mak zorunda bırakılmıştır. Bu hal, bütün dün
ya milletlerini huzur ve refahları yönünden
olumsuz şekilde etkilemiş, kuvvetli ekonomik ka
pasite ve malî imkânlara sahip kudretli devlet
lerin sosyal bünyelerinde bile hoşnutsuzluklar
ve birtakım hareketler yaratmış, bu hareketler,
devletleri idare edenlerin dikkatini çeker hale
gelmiştir.
Bu durumda tehdit dengesi yerine, müzakere
yolu ile uzlaşma dengesinin sağlanması cihetine
gidilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır. Yumuşama
politikası adı verilen bu politika havası içinde,
bugün, çok yönlü görüşmeler devam etmektedir.
Dünya sorunları üzerinde söz sahibi olduğunu
yıllardan beri fiilen kabul ettirmiş bulunan Çin
Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlere kabul
edilmesi üzerine, Teşkilât bünyesinde hukukan
yerini almış bulunmaktadır. Böylece, bugün, Do
ğu - Batı bloku, Amerika Birleşik Devletleri,
Sovyet Rusya, Oin Halk Cumhuriyeti devletleri
nin hegemonyası altında görülmektedir.
Diğer taraftan, Batı - Avrupa devletlerinin
siyasi bütünlüğü gayesi ile kurulmuş bulunan
Avrupa Ekonomik Topluluğu da, 22 Ocak 1072
de Brüksel'de imazlanan Anlaşma ile; İngiltere,
İrlanda, Norveç ve Danimarkalını ela katılması
ile esas hedefine doğru daha büyük adımlarla
yol almış bulunmaktadır. Siyasi bütünleşme
amacı oldukça uzun bir vâdeye bağlı görünse
dahi, bugün, 250 milyon nüfusu, altıyüz küsur
milyar dolarlık üretim kapasitesi ve dünya tica
retinin yarısına hâkim olması nedenleriyle sahiboldıığu iktisadi potansiyeli ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu, şimdiden özellikle ekonomik
yünden büyük bir kudret halini almış ve dünya
nın ekonomik ve ticari sorunları üzerinde söz
sahibi olmuştur. Bu son günlerin olayı, dünya ta
rihinin çok önemli bir aşaması olarak kabul
edilmektedir.
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Değerli senatörler, aday üyesi bulunduğu
muz bu büyük ekonomik teşekkülün kısa yoldan
siyasi bütünlüğünü sağlıyarak, dünyanın sulh
ve sükûna kavuşması ve bunu devam ettirmesi
hususlarında, kısacası dünya milletlerinin selâ
meti ile ilgili konularda söz ve oy sahibi olması
nı temenni etmekteyiz.
Adaylık döneminde bulunan memleketimizin,
Avrupa Ekonomik Topluluğu dayanışmasına
ekonomik ve politik yönlerden olumlu katkılar
da bulunması ve bu dayanışmadan millî menfa
atlerine uygun, haklı paylar alması ve yararlar
sağlaması için büyük çabalar harcaması gerek
mektedir.
1972 yılı bütçesi uygulamasında bu hususla
rın göz önünde bulundurulması gereğine özetle
işaret etmek istiyoruz.
Dünyanın içinde bulunduğu siyasi durumun,
birinci derecede ekonomik ve ticari münasebet
lerde, dolaylı olarak da her ülkenin iç ekonomik
sorunlarında etkisi olduğu bilinmektedir, ülke
mizin milletlerarası siyasi ve ekonomik münase
betlerinin, bu genel atmosfer içinde yürütülece
ğine ve 1972 yılı bütçe devresinin bu konjonk
türün etkisinde değerlendirilmesi gereğine de
ğinmek amacı ile bunları arz etmiş bulunuyoruz.
Değerli senatörler, 1972 bütçesinin hazırlan
ması sırasında dış ekonomik gelişmelere kısaca
göz atılmasında fayda vardır. Bütçe tasarısı ile
birlikte' hazırlanmış olan 1971 yılı iktisadi rapo
runda verilen bilgilere göre, dünya ekonomisi,
1970 yılının 2 nci yansından beri gittikçe artan
bir yavaşlama temposu göstermiştir. Bu hal, bü
tün millî ekonomilere sirayet etmiştir. Bu duru
mun nedenleri, bir yandan sanayici ülkelerde
r;.eydana gelen konjonktür gerilemeleri ve daral
maları ve bu yüzden alınmış olan iş talepleri dü
zenleme tedbirleri, öbür yandan milletlerarası
para alanında meydana gelen bunalım ve buna
bağlı olarak altın kambiyo esasından uzaklaşılmış olması şeklinde özetlenebilir. Bu durum
1971 yılmın ilk yarısında bir aralık nispî bir
canlanmaya yönelmiş ise de, Amerika Birleşik
Devletlerince 1971 Ağustosunda alman malûm
tedbirlerden sonra, sanayi ülkeleri ekonomile
rinde yeniden bir yavaşlama dönemi başlamış
görülmektedir.
10 1ar Kulübü adı verilen, 10 devletin yetki
lileri arasında geçen aylarda, milletlerarası para
konuları üzerinde varılan anlaşma ve Amerikan
51.—
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dalanının % 10 civarında düşürülmesi ve Ame
rika Bileşik Devletlerince alınmış olan tedbir
lerin gevşetilmesi yeniden nispî bir canlılık yaraitmış is© de, son zamanılarda tekrar bu dur
gunluk ve yavaşlama havaisinin belirtileri Ibaşgöısıterimiiştir. ölbür yandan, sanayii ülkelerinde
2 yiudan beri kendisini gösteren ve diaha zş:y:jie
maliyet aıilaşlarını aksettirir mahiyette olan
eııflâsycncu baskı yalgın bir şekil almış, tapman
fiyat artıkları yıllardan beri, görülmayen bir se
viyeye yülkseiiniiİD'âr. iç fiyatlarda meydana ge
lem bu artrşEıar, mıamul madde ihraç fiyatlarını,
esasen yükselmiş bulunan 1970 fiyaiblıarının İM
'kat üstüne çıkanmış bulunmakladır. Mamul
maddelerıin ihracat fiyatlarındaki bu yükseliş
ve saaay^ci ülkelerde hammadde taleplerinin
azalması 1970 te ticaret hadlerinin gelişmekte
cilan memleketlerim aleyhime dömmesıime sebebcftmuştur. Bu nedenlerle 1970 ve 1971 in ilk
yanışında sanayi ü-kelexıimcm istihdam hacminde
nispî düs'imsler olm-ş ve işsiz sayısı gittikçe ka
baran bir bal almıştır.
Sayın senatörler, dünya tiîcareti 1970 yılında
cari f iyatlaTÜa % 15 oranımda bir artış kaydeyleünijtiiı*. Bu ticaret, hacim itibariyle 1969 a
oranla % 10 dan % 8,5 e (düşmüştür. 1970 te
dünya hammadde ihracatı % 13 oranında, ma
mul medde ihracatı ise % 15 oranında bir geliş
me göstermfei'iî'. Bu gelişmelerde hammadde fiyat'arındaki 'artış, mamul mıadie fiyatlarmdakinin ancak yansı kadar oilmır tur. Bunun so
nucu olarak mübadele hadleri hammadde ihracedem ülkelerin aleyhine bir gelişme göstermiş
tir.
Bütün bu nedenlerle gelişime halimdeki ülke
lerin toplam ihracatından sağladıkları ısatınalma gücü kazancı; 1970 te - önceki yıla güre % 10 dan % 5 e dürmüştür. 1971 yılında, özel
likle ilk yansında dünya ticaretinde nispî bir
duraklama eğilimi belirmiştir. Milletlerarası pa
ra alanındaki bunalımın hâıd bir hale gelmiş ol
ması bumla büyük ölçüde âmil olanuşıtur. Biraz
önce sözünü ettiğimiz para anlaşmasına rağmen
bu konuda yeni bir köklü bir sistem bulunun
caya kadar mevcut para şist ciminin dünya tica
retini etkilemekte devam edecek nitelik taşıdı
ğını ileri sürebiliriz.
ıSayın senatörler, dış ekonomik gelinmelerin
ve dünya ticaretinin 1970 - 1971 yıllarında be
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liren eğıiıÎDmleri devam etmekte olduğundan,
1972 bütçesinin uygullanımaısında bu hususların
çeşitli yönlerden eıtkiıli olacağına dikkatleri çek
mek amaoiyle bunları arz etmiş bulunuyoruz.
Değerli senatör arkada jlarmı, 1972 bütçesi
nin hazırlandığı, görüşülüp uygulamaya konul
mak üzere bulunduğu bu denemde memleketin
genel siyasi durumu 1971 in (bugünlerine naza
ran çek farklıdır. Bugünkü halyle ımemkk£t
memnunluk verici bir sükûn içindedir. Bu sü
kûn siyasi tarMıriıze «12 Mart muhtırası» aJdiyle geçen muhtıradan sonra krarulimuş olan Bi
rinci ve onun değişik sekilide devamı olan bu
günkü ikinci Erim hükümetleri samanımda sağ
lanmıştır. Vatandaşların bu durumdan mem
nun olduklarımdan şüphem yoktur. Ancak her
kesin içinde yine de fcer kuşku yatmaktadır.
«Acaba ıSıikıycnetim kalktdktıam ısonra durum, ne
olacaktır?» şekümde konuşan vatandaşlar var
dır. Bu kuşkunun zihinlerden çıikması hepimisijı içten 'dileğidir. Ancak, bu konuda dilekte
bulunmak yeterli değildir. Vatandaşım bu kuş
kulardan azade olması için basa şartların mut
laka yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlar :
1. — ilk önce Devletin, otorite -ihtiyacından
doğduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak
lâzımdn*. Otorite ise; ciddî Devlet idaresinin
tam ve kusursuz olaılı'k her zaman tecelli etti
rilmesi ile, kanun ve nisam hâkiım'yetirjin hatıra
gcmüle bakmadan kendini göstermesi ile kaim
dir. Bu otoritenin merkezi Devlet teşkilâtında»
mahallî idarelerde, belediyelerde ve köylerde
yüzümüze çarpan hava peklinde duyurulması
lâzımdır. Bu hususta müsamaha, gevşeklik asla
caiz değildir. Aksi hal devleti inikâr etmek de^
mektiı'. Otorite ihtiyacının giderilme&i; güven
lik, huzur vergilerle karşılanan kamu hizmetle
rinin ba§ta gelenidir. Hai'kın Devletten haklı
olarak beklediği ilk görevdir. Bu zeımin ve ik
lim sağlanmadıkça hiçjbir şey yapmaya imkân
yoktur.
2. — Yeni Anayasamızla çağdaş bir hüviyet
kazanmış olan Devletin sosyal adaleti sağlamak
amaeiyle her türlü tedbirleri alması ve Anaya
sanın gösterdiği hedeflere doğru giden yoları
açması ve toplumu bu yollara yöneltmesi lâzım
dır. Toplumun böyle bir yola yöneltilmesi hailin
de vatandaş grupları arasında zaman zaman
başgösterem rahatsızlık tezahürlerinin geniş öl
çüde ortadan kalkacağına inanıyoruz.
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Değerli senatör arkadaşlarını, özetlemeye
çalıştığımız bu şartların yerime getirilmesi (bu
günkü Hükümetim Parlâmento ile borikte 12
Mart muhtırası ile dile getirilen tutum ve dav
ranış içinde harekat .etmesi jle kabil olacaktır.
Biz'Jm görüşümüze göre bugünkü Hükümet,
zamanımızdaki memleket şartlarının ortaya çı
kardığı nevi şahsına münhasır bir hükümettir.
Yine bir.:m görüşümüze göre bugünkü Parlâ
mento, ter çeşit kurucu meclis durumundadıır.
Bugünkü durum, Parlâmem't onum, irıS'T lâmento
faaYy etlerinin, siyasi partilerim Parlâmento
grupları çalışmalarımdan çok,teker teker Parlömanterlerin Anayasaya göre ettikleri yemiinleri istikametinde görev yapmalarını gerekli kıkm bir durumdur. Bu görüş ve temennilerimizin re&jls-t olmadığı ileni sürülebilir, fakat bizce
bugünkü fiilî durumun gereği budur.
Sayın senatörler, biraz ence de ifade etmek
istediğim gibi bugünkü Hükümet partiler dışı
bir Hükümet hüviyeti ile siyasi parti grupların
dan meydana gelen bir Parlâmentoya karşı so
rumlu durumda bulunan bir Hükümettir. Bu
durumda Hükümet Parlâmento arasında zaman
zaman önemli görüş ayrıhklarımım çıkması mu
kadder gibidir. Bu ayrılıkların Hükümet krizi
ne kadar gitmesi de ihtimal dâhilin dsıdir. Nite
kim Sayın Erim'in 1 nci Hükümeti kuruluşun
dan 7 - 8 ay sonra böy'e bir akıbetle karşıkarşıya gelmiştir. Böyle bir akıbet bundan sonra
da olabilir. Birinci Hükümetin istifasından son
ra Sayın Erim'im İkinci Hükümetinim partilerarası takdire değer bir anlayışla demokratik
usullerle kısa zamanda yeniden kurulması Parlörnanter rejimin yürütülmesi hesabına mem
nunluk uyandırmıştır. Bu değişiklik olay ola
rak memlekette olumlu karşılanmıştır. Temen
ni edilmemekle beraber, vukuu muhtemel Hü
kümet krizlerinim geçen seferki gibi kolay ve
çabuk giderilebileceği her zaman beklenemez.
O halde ne yapmalı?
Çok muhterem senatörler, bu husuftaki dü
şünce ve tekliflerimiz şunlardır :
1. — Bâzı şartların ortaya çıikardığı Hükü
met, bugünkü Parlâmento ile programımda ön
celik verdiği reformları mümkün olan kısa za
manda kanunlaştırmalıdır.
2. — Anayasa değişikliklerinin zorunlu kıl
dığı kanunlar da aynı çabuklukla çıkarılıp
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memleket güvenliği daha da kuvvetlendirilerek
yürütülmelidir.
3. — Hiç vakit kaybetımeden memleket şart
larına, milletimizin sosyal ihtiyaçlarıma uygun
bir seçim kanunu çıkarılmalııdır. Bubime kadar
çıkarılan seçim kanunları daha çek iktidardaki
siyasi partilerin görüşlerine göre yapılmıştır.
Vatandaş bugünkü seçim kamrıınlarını beyemımemekte, arzu ve ihtiyacına uygun bulmamaktadr.
Kanımızca memlekette Parlâmento d^ı mu
halefet temayül ve hareketlerimi ortaya çıka
ran başlıca nedenlerden birisi de bugünkü Se
çim Kanunudur.
Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu da değişım'eye muhtaçtır. Bu kanun da partiler içi demok
ratik murakabeyi sağhyaoaik tarzda değiştiril
melidir.
Değerli senatörler, hangi nedenlere bağla
nırsa bağlansın, bugün memlekette zaman za
man aşığa çıkan, bazan örtünen bir siya
si huzursuzluk vardır. Bu huzursuzluk neden
leri'. arasında biızim,ıkaanımıza g'ire sıerOm kamumlariyle 'Siyasi Partiler Kanunu başta gelmekte
dir. Bu kanunlar siyasi partiler arasında, aynı
partilerin idarecileri arasımda alternatif olma
imkânlarını ortadan kaMırmaktadır. Bu hal,
yurdumuzda seçmen vatandaşları birtakım böl
melerde tutmakta, oy kütlelerini âdeta dondur
maktadır. Bu sebeple de söz konusu kanunların
değiştirilmesi gereğine inanıyoruz.
4. — Yukarda belirttiğimiz gerekçelerle baş
ta reform kanunları, bu arada seçim kanunları
çıkarıldıktan sonra zamanında genel seçimi:re
gidilmesinde, böylece Hükümelt ve Parlâmento
münasebetlerimin normal mecrasına konulmasın
da büyük yararlar olduğuma inanıyoruz.
Muhterem senatörler, bugün 'milletimiz sos
yal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda pek
çok sorumlarla karşıkarşıyadır. Bu sorumları
kcMü ve büyük bir toplum olan milletimizin
yararlanma uygun şekilde, hiçbir a?ırı ideoloji
nin esiri olmadan, demokratik parlömanter re
jim yolu ile ve tam bir hürriyet nizamı içinde
çözümlemeye mecburuz. Aksi takdirde siyasi,
ekonomik ve sosyal bunalımların zaman zaman
ortaya çılkmasımdan kurtulamayız. Bu sorumla
rın çözümlenmesi içim çağdaş görüşlere göre
yapılmış bir Anayasaya sahip bulunmaktayız.
Bu Anayasa, çağımızın gereklerine uygun yemi
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Devlel fikrini benimsemiş bululmak-adır. Bun- I rara kavuşmuş olacak, bu istikrarı bozmaya
kimse kendini haklı görmiyecektir.
lara yürekten inanıyorsak, "bunları gerçeklen
benimsiyorsak Anayasanın ^Itslsdiğl ve görev
Değerli senatörler, konuşmamızın bu kısmı
lendirdiği devleti organlariyle "bütün imkânları
nı şöylece bağlamak istiyoruz :
kullanarak hedefine doğru faaliyete geçirme
Birinci Erim Hükümetinin değişik şekilde
miz gereklidir. Devletin imkânları arttıkla, mil
| devamı hüviyeti ile ikinci kez icrada görev alan
letçe bu hedeflere ulaşılacağına vata::usların.
I Sayın Erim Hükümeti idaresinde memleket nor
kani olmaları için olumlu göstergelerin ortaya
mal bir güvenlik havası içindedir. Bu hali ile
konulması da şarttır,
memlekette 1072 yılı bütçesinin uygulanacağı
siyasi iklim müsait görünmektedir. Yeni bütçe
Muhterem senatörler, bugünkü normal olbu hava içinde uygulamaya konulacaktır.
mıyan siyasi ortamdan çıkmak için; reform kanunlariyle seçim kanunlarının çıkarılmasından
Memleketin ekonomik durumuna geçiyoruz.
sonra zamanında genel seçimlere gidilmesi ge
Muhterem senatörler, 780 O0O Km2 vatan
reğine inandığımızı biraz evvel arz eylemiştik,
toprağı üzerinde yaşıyan milletimizin bugünkü
Bu genel seçimlerde memleketin çözüm bek7 inüfusu 38 milyonu aşmış bulunmaktadır. Mem
yen sorunlarının hangi yollardan ve narl çö
lekette toplam işgücü 14 milyon 384 bindir. Bu
zümleneceği hususunda açık tekliflerle siyasi
istihdam gücünün % 72 oranında olan 9 mil
partilerin milletin huzuruna çıkmalarında bü
yor. 753 bini tarımda, 1 milyon 504 bini sanayi
yük isabet ve yararlar görmekteyiz. Yani sos
de. geriye kalan 3 milyon 130 bini de diğer alan
yal, ekonomik ve kültürel alanlarda Anayasa
lardadır.
ile Devlete yükletilen vecibelerin bütün devlet
görevlerinin ne şekilde ve hangi yollardan çö
G-ayrisâfi millî hâsılanın % 25 i tarımdan,
zümlenip, yürütüleceği hususunda açık teklif
% 17 si sanayiden, % 57 si de diğer faaliyet
lerle Devletin asıl sahibi olan milletin huzuru
alanlarından elde edilmektedir. Bu tablo karşı
na çıkılmalı ve onun hakemliğine başvurulma
sında Türkiye'nin genel ekonomik durumu şöy
lıdır.
le görünüyor :
Memleketimizde demokratik rejim bakımın
dan gelecek seçimlerin önemi büyük olacaktır,
Bu seçimlerin çok dikkatli ve itinalı bir şekilde
yapılması gereğine inanıyoruz. Her secimde şi
kâyet konusu yapıldığı bilinen din istismarı ve
ekonomik istismarlar gibi tutum ve davranıp
lardan titizlikle kaçınmak suretiyle yapılacak
genel seçimlerden elde edilecek sonuçların bü
yük değeri olacağına inanıyoruz. Millet hakem
liğinin gelecek seçimlerde üzerine tos kondur
madan tecelli ettirilmesi hususunda siyaset
adamlarımızın, siyasi partilerimizin inanç birli
ğine, hareket beraberliğine varmalarını mutlak
surette gerekli görmekteyiz, Bu konuda siyasi
liderlere sorumluluğu ağır büyük görevler din
mektedir. Böylece yeniden kurulacak olan nor
mal siyasi düzenin, demokratik parlamenter re-.
jim üzerindeki olumsuz tartışmaları yurt düze
yinde etkisiz hale getireceğine, içeride ve dışa
rıda memleketin itibarını yükselteceğine, - so
nuç olarak - milletimize büyük yararlar sağ11
yacağına inanıyoruz. Böylece yapılmak s?nir:lerîe memleketimiz muhtacoîduğu siyasi istik- I

1. Bütçe gerekçesiyle birlikte verilen 1971
yılı iktisadi raporuna göre 1971 yılında gayrisâfi millî hâsıla 173 milyar lira olacaktır. Bu
rakama göre İ971 yılı kalkınma hızı sabit fiyat larla gecen yıla kıyasla % 9 dur. Bu miktar
% 7 olan Plân hedefinin asıldığını göstermek
tedir.
Ekonominin anasektörler itibariyle 1971 yılı
gelişme hızı, Plân hedefleriyle birlikte gözden
geçirilince, tarım sektöründe plân hedefi % 4,
gerçekleşme % 9; sanayide hedef % 12, ger
çekleşme % 8/7; ulaştırmada hedef 7,2 gerçek
leşme 7.9; inşaatta hedef 7, gerçekleşme % 2
dir.
Bu rakamlardan görüldüğü gibi tarımda
kalkınma hızı % 9 -olmuştur. Tanın sektörü
plân hedefi olan % 4 ün yıllardan beri çok al
tımda kaldığı halde, bu yıl ilk defa olarak, he
defin 2 katı olmuştur. Bu sonuç plân ve büt
çe politikasının baş ansımdan, ziyade, forumda
meteoroloji şartlarının çok uygun geçmesinden
meydana gelmiş olmakla birlikte yine de şükramla karşılanacak bir olaydır.
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Sanayi sektöründe % 12 olan ikiimci Beş I yük imkânlar sağlanmıştır. Bu imkân dış ti
caret gelirlerimizin % 80 ine varan bir ödeme
Yıllık Plân hedefinin % 73 ü demek olan % 8,7
gücü
sağlamıştır. Bu güc sanayiimizin ihtiyaç
de kabıumıası, inşaatta % 7 olan plân hedefi
larınım sağlammasında, kapasitesinin artmasın
ne göre sadece % 2 de kalınması, bu istika
da, iş alanınım genişlemesinde çeşitli yararlar
metlerde, program ve bütçe uygulamalarının
sağlamıştır. Yine bu dış ödeme gücü sayesin
başarıya ulaşmadığımı gösteriyor. Sanayideki
de »tarihimizde ilk defa döviz rezervlerimiz 750
bu başarısızlık olumsuz bir sonuçtur. Çünkü
sanayileşme bütçe ve plân politikamızın sihirli milyon dolara yükselmiştir. Niilhayet, bu kay
naktan elde edilen dış ödeme gücü sayesinde
düğümünü teşkil etmektedir. Bu olumsuz so
yıllardan beri yalbancı ülkelerim bankalarımdan
nuçta 1970 yılında milleti topyekûn endişelere
merhun bulunan altınlarımızın taımaımı rehinliden
düşüren anarşik hareketlerin doğurduğu topkuTltaaılmıştır. Yabancı diyarlarda çalışan
luimisal ve ekonomik huzursuzluk ve güvensiz
yurttaşlarımızın memlekete sağladıkları bu çok
liğin etkM büyük olmuştur.
yönlü yararlarım büyük önemi milletçe takdir
12 Mart Muhitırasiyle memleket bir felâkete
edilmektedir.
uğramalktan talkdire değer bir vatanıseverıiükle
Muhterem senatörler, bu müsait şartlara rağ
kurtarılmış ise de, bu güvensizlik havası 1971
men ekonomik hayatımızda 1971 de durgunluk
yılının tamamını sarmış ve ekonomik hayatı
olmuştur. Bu hal devam etmeteidir. Bu duru
bütün yıl etkisi laltında tutmuştur.
mun
daha çok politik ve psikolojik nedenlere
2. 1971 yılı gayrisâfi millî hâsıla mlMarımı
bağlı
olduğu görüşümde gerçek payı vardır.
îteşjkil eden 173 milyar liradan özel ve kamu tü
Bu halin ortaldam kalkması, durgunluğun hare
ketimi toplamını teşkil eden 140 milyar lira dü
kete imkılaböfcmeisd içim, havanın yavaş yavaş
şüldükten sonra kalan 33 milyar lira millî ta
.mıüisanıt şanolara dönüşmekte olduğunu tahmin
sarrufumuzu göstermektedir. Buna karşılık
ve ümidetmektieyiz.
Kalkınma Plânımızın 1972 programı gereği ola
1971 yılı sonlarına doğru önceki yıla oranla
rak, karma ekonomi yatırım ihtiyacımız 34
milyar lira tutmaktadır. Bu iki rakam arasın mal ve hizmet fiyatlarında % 25 - 30 civarında
daki fark olan 1 milyar 125 milyon lira ekono- artışlar olduğu iddiaları yaygın bir hal almış
tır. Bugün memlekette tahammülleri aşan bir
m'imdızin dış kaynak ihtiyacını göstermektedir.
Bu durum milletçe, Devletçe cari tüketimlerimi pahalılık olduğundan herkes şikâyet etmektedir.
zi azaltmak suretiyle asgari seviyede millî büt Bu durumu uzmanlar yeni bir enflâsyon 'türü
olan maliyet enflâsyonu olarak kabul ve izah
çe dengemizi sağlamamız gereğini ortaya koy
etmektedirler. Ne türden olursa olsun, memle
maktadır. Bu gereği yerine getirmek görevi
pratik olarak Devlete düşen bir görevdir. Bu kette çeşitli istikâmetlerden bir enflâsyon ha
nun için Devletin cari güderlerinde dana tasar vası esmekte olduğunu inkâr etmeye imkân yok
tur.
ruflu hareket edilmesi icabeder.
Memleket ekonomsinin birCoirinin zıddı olan
3. 1970 Ağustosumda yapılan % 66 oranın
bu şartları içinde hazırlanmış olan 1972 yılı
daki devalüasyona rağmen ihracatımızda bek
Bütçesiyle getirilen tedbirler ciddî şekilde mü
lenen artış gerçekleşmıem'iştir. Bu olumsuz so
nuçta memleketin ekonomik bünyesinin bir öl nakaşa edilecek 'haldedir. Bu yıl bütçesi üzerin
de, istikrazla kapatılan açık bir bütçe, yüksek
çüde etkisi olduğu kanısındayız.
seviyeli denk bütçe, gene yüksek seviyeli; fa
4. Yalkancı ülkelerde çalışan vatandaşları
kat,
gelir fazlasiyle bağlanan bir bütçe şeklin
mızın sağladıkları gelirlerden yurda gönlderde
görüşler
ileri ısürülmüş, tartışmalar olmuş
diküleri döviz miktarı, 1971 yılı sonu itibariyle,
500 milyon dolara baliğ olmuştur. Bu imkân tur. Hükümet 1972 bütçesi üzerinde tercihini
memlekette büyük memnunluk yaratmıştır. yüksek seviyeli denk bütçe şeklinde kullanmış
ve bütçeyi böylece Parlâmentoya sunmuştur.
Binbir türlü sılkımltı içimde yabancı diyarlarda
çalışan bu yurttaşlarımıza buradan teşeikkürle- Hükümet bu bütçe ile millî ekonominin karşı
rimtiizi ifade etmekten büyük zevk duymakta karşıya bulunduğu sorunların çözümü için olum
lu tedbirler getirdiği kanısındadır ve bunu azimyız. Bu kaynaktan millî gelirimize yapılan
önemli katkı yanında dıtş ödemelerimiz içim bü- I le 'savunmaktadır. Yüce ıSenatoda görüşülmeye
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başlanmış olan bu (Bütçenin hüviyeti, Parlâ
mento müzakerelerinde anlaşılacak, tedbirlerin
isabet dereceleri takdir edilecek, böylece mev
cut şartlar içinde etkili malî bir vesika haline
konulmuş olacaktır.
Muhterem arkadaşlanm, şimdi doğrudan
doğruya bütçe ile ilgili görüşlerimizi arz etme
ye geçiyorum. İlk önce bir noktayı belirtmek is
tiyorum.
Bilindiği gibi bütçe »görüşmeleri, hükümet
lerin icraatı üzerinde bir çeşit (genel görüşme
mahiyetindedir. 'Hep birlikte Ihatırlanmızdadır,
burada her yıl bütçe tenkidleri yapıyoruz, Dev
le! t hizmetlerinin aksaklıklan hakkında açık şi
kâyetlerde bulunuyoruz, temenniler ileri sürü
yoruz; Hükümetten, bakanlardan cevaplar alı
yoruz, bütçe uygulamalan sırasında dikkate alı
nacak vaatler alıyoruz, bütçeyi böylece kabul
ediyoruz. 'Gelecek yıl gene aynı tenkidleri ve
aynı şikâyetleri, aynı temennileri ileri sürüyo
ruz. Geçen yıl sanki Ihiçjbir şey olmamış gibi, ba
kanlar gene aynı cevaplan Veriyorlar, aynı vaitlerle bütçelerini alıp tgidiyorlar. Halbuki bu
böyle olmamalıdır. (Her yıl (Senatoda, bütçe gö
rüşülmesi başlanınca, bütçenin takdimi (sırasın
da geçen yıl ileri sürülmüş olan tenMd ve te
menniler hakkında Hükümetçe açık bilgiler ve
rilmeli, bu tenkidlerin bir muhasebesi yapılma
lıdır. Bakanlar da kendi bütçelerinin görüşül
mesine başlamadan ^ce (böyle yapmalıdırlar.
Biz burada sistemli bir 'tenkidi muhasebesi ya
pıldığını hatırlamıyoruz. Bu hususu, bütçe gö
rüşmelerinin ruhuna uygun bir gelenek haline
getirilmesi ricasiyle, Yüce iSenatonun takdirle
rine arz ediyorum.
Muhterem senatörler, burada bütçenin ha
zırlanma tekniği ve gerekçesi üzerinde de bir
parça durmakta fayda »görüyoruz. 1972 bütçesi,
hazırlanma tekniği itibariyle, önceki bütçeler
den farklı değildir. Genel ve Katma Bütçeli
dairelerin teklifleri aşağı - yukarı istenen gider
çeşitleri ve miktarlan olduğu gibi kabul edilip
(Bütçeye konmuştur. Maliye Bakanlığı tarafın
dan birkaç yıl önce tespit edilen «program büt
çe» prensiplerinin, bunca çalışmalara rağmen,
bu yıl ki, (bütçede izlerine ve etkilerine tesa
düf edilmemektedir. Filvaki, mânasını kaybet
miş pek çok daire ve hizmetlerin ödenekleri,
tutarlan 200 (milyon liralan aşan iç ve dış se
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yahat yölluklan, mirasyedi görüntüsündeki taşı
ödenekleri, mefruşa yölluklan, ziyafet ödenek
leri, belli bir hizmet görmiyen hattâ odaları, ma
saları, maiyetleri bulunmıyan, topyekûn sayılan
birkaç yüzü bulan, hemen hemen her bakan
lıkta bir hayli sayıda mevcudolan müşavirler,
merkez valileri, merkezde (büyükelçiler giıbi yük
sek dereceli personel giderleri gibi ödenekler
1972 yılı Bütçesinde, önceki bütçeler gilbi, yer
almış bulunmaktadır. Bu ödeneklerin program
bütçe fikriyle (bağdaştınlmasına imkân var mı
dır? Bu müşahadelerimize karşı, «bunlar malûm
şeyler, 50 milyarlık bütçe içinde bunların tu
tan ve etkisi ne olabilir ki?» diyenler olabilir.
Hayır muhterem senatörler, mesele öyle değil
dir. Bir kere bu çeşit ödeneklerin miktarları ve
toplaımı az değildir. Yüz milyonlan çok aşmak
tadır. Sonra, bedel ödeme bakımından hizmet
de mal (gibidir. Teslim alınmıyan bir malın be
deli nasıl »denemezse Devlette /hizmet görmi
yen bir personelin ücretide ödenemez. Faydası
kalmıyan hizmetler de öyle olmalıdır; işe yaramıyan bir mal bedelinin ödenemiyeceği gibi.
Kaldı M, israftan kaçmak, milletin 1 lirasını
bile Iboş yere harcamamak (bir zihniyet mese
lesidir, bir tutum meselesidir. Millet bu türlü
tutumlardan şikâyetçidir.
Muhterem senatörler, Bütçe gerekçesi ve bu
nunla birlikte verilen iktisadi rapor gibi »dokü
manlar üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. Bu
dokümanlar her yıl başka biçimde başka ter
tipte ve başka tasnifte hazırlanmaktadır. Bunlan birbiriyle mukayeseli »olarak inceleyip so
nuca varmak kabil olmuyor. Sonra bu dokü
manlar müphem ve (gereği kadar açıklamalar
dan mahrumdur. Okumak, anlamak, değerlen
dirmek çok güçtür. 1972 yılı Bütçe gerekçesi
bâzı verileri de kapsamamaktadır. Bu arada,
1972 yılı Bütçesi ödenekleriyle ilgili rakamlar
ve bilgiler gerekçede, tablolarda yer almamış
tır. Bunlara da ihtiyaç vardır. Bütçe gerekçesi
dokümanının her yıl aynı tertip Ve tasnifle ha
zırlanması ve gerekli bilgi ve açıklamalan kap
saması, gerçek gerekçe olması bakımından ge
reklidir. Bunu temenni ve rica ediyoruz.
Muhterem senatörler, »görüşmekte bulundu
ğumuz 1972 yılı Bütçesi genel karakteri itiba
riyle şöyledir :
1) Bütçe yüksek seviyede denk olarak ha
zırlanmış bir bütçedir. »Gider ve gelirleri yu-
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varlak rakamla 52 milyar lira üzerinden bağ I maye teşkili ve transfer harcamaları şeklindeki
lanmıştır. Bütçe denkliği vergi yoluyla sağ ekonomik tasnifinde yer alan ödenekler ve toplanmıştır. Bütçenin giderleri toplamı geçen yekûn bu ödeneklerin gecen yıl bütçesi ödenek
(bütçeden 13 milyar lira fazladır ve fazlalık ora leri ile kıyaslanmasından çıkan sonuçlara göre
nı % 35'tir. S2 milyar lira gider toplamının % 50 1972 bütçesi tam mânası ile klâsik bir bütçedir.
DaJha ziyade Devletin birtakım emrivakiler ha
oranında olan 26 milyar lirası cari giderlere;
17,5 (oranında olan 9 milyar lirası yatırımlara; linde artan cari giderlerini ödemekle yükümlü
% 32 oranında olan 16,5 milyar lirası da serma bir bütçedir. Duraklıyan yatırımları harekete
ye teşkili ve ıtransfer harcamalarına tahsis edil getirecek kudrette bir 'bütçe değildir. Bizi bu
mektedir. Bu (bütçe ile 45 milyar lira vergi alı kanıya vardıran nedenler şunlardır :
nacaktır. Bu vergi miktarı geçen yıldan 15
1. 1972 yılı Bütçesinin 9 milyar lira tuta
(milyar lira fazladır. Bunun 8 milyarı normal rındaki yatırım ödeneği geçen yılM yatırım
artışlardan, 7 milyarı da mevcut vergilere zam ödeneğinden 2 milyar lira fazladır.
yapılmakla daha ziyade yeni vergiler koymak
Yatırımcı Devlet dairelerinin gittikçe artan
suretiyle toplanacaktır.
genel giderleri, bakım ve idame giderleri ve
nihayet 1971 yılında vâki olan ve 1972 yılına
Bütçenin gelir artışı geçen yıla oranla % 35
da sirayet etmiş bulunan % 25 - 30 seviyesin
fazladır. Bu yıl bütçesindeki cari harcamaların
deki fiyat artışları karşısında geçen yılM yatı
geçen yıla göre artış oranı carilerde % 31, ya
rım giderlerinden % 15,4 oranında fazla olan
tırımlarda 15,4, sermaye teşkili ve transfer har
(bu yılki yatırım ödeneklerinin geçen yıldan
camalarında (56,8 olduğu anlaşılmaktadır. Bu
fazla bir hareket getirebileceğini kaJbul ötmek
halli ile 1972 bütçesi, önceki yıl bütçelerine gö
zordur.
re, ileri derecede rekor teşkil eden bir bütçedir.
Sayın senatörler, Hükümet 1972 bütçesini
Sayın senatörler, [bu hacimde İbir dokuman takdim ederken ekonomide kendisini hissetolarak Parlâmentoya sunulan bütçe, !bir taraf tirmaye başlıyan enflâsyon baskısına karşı
tan asıl fonksiyonu olan 'Devlet hizmetlerinin bu bütçe ile tedbirler getirdiğini beyan eyle
miştir. Bu tedbirler de bütçenin mutlak suret
bugünkü seviyede görebilmek için (gerekli kamu
te denk olarak yapılması ve denkliğin de ver
harcamalarını karşılayan bir bütçe; öbür taraf
gi yolu ile sağlanması şeklinde formüle edil
tan da millî ekonominin içerisinde bulunduğu
bugünkü şartlarda bir yandan liş hayatındaki miştir. Bu maksatla vergiler, artırılmış, bâzı
durgunluğu ortadan kaldırıp ekonomiyi hare yeni vergiler alınması ögörülmüftür. Hemen
kete geçirmek, öbür yandan da ekonomi üzerin •söyüyelim ki; enflâsyon baskısına karşı, hat
tâ ihtimaline karşı tedbir alınması yerindedir.
deki enflâsyon baskısını önlemek için düşünül
Denk bütçe formülü de yerindedir. Bu denk
müş tedbirleri kapsıyan bir politika aracı ola
rak takdim edilmektedir. Böylece de savunul liğin vergi yolundan sağlanması da sırf düşün
ce olarak yanlış, değildir. Bu düşüncenin isa
maktadır.
bet ihtimali, alınacak vergi hâsılasının sarf
Bütçenin bu amaçla hazırlandığında şüphe
edileceği yerlere 'bağlıdır. Alınan vergilerin hâ
yoktur. Gerçekten bu amaçları sağlıyacak bir
sılatı yatırımlara sarf edilirse mesele yoktur.
bütçe ise mesele yoktur, olumlu karşılarız ve
Böyle bir tedbir başka tedbirlerle birlikte enf
takdirlerimizi beyan öderiz. Ancak biz, biraz
ıgonra arz edeceğimiz nedenlerle bu bütçenin lâsyon baskısını önleyici tedbirler olarak isa
betli olur; fakat cari giderlerin, bu arada per
iddia edildiği şekilde bir ekonomi politikası
aracı olması karakterini zayıf ve şüpheli bul sonel giderlerinin baskısı altında bulunan bir
bütçenin gelirleri arasında yer alan bu vergi
maktayız. Ayrıca, bütçenin asıl fonksiyonu olan
lerle
enflâsyonun önleneceği iddiası bizce za
kamu Ihizmetlerini bugünkü seviyede finanse
edecek nitelikte olup olmadığı hususunda kuş yıftır. Çünkü, bu vergilerin hâsılatı yatırım
lara değil, ilk önce bütçenin cari giderleıüne,
kularımız vardır.
bu
arada personel giderlerine harcanacaktır.
Değerli senatörler, biraz önce bütçenin genel
Millî
ekonominin bir tarafından kesilen bu
karakterini belirtmek maksadiyle verdiğimiz
I
paralar,
bu satıualma gücü öbür tarafına ekrakamlar, bütçe giderlerinin cari, yatırım, ser57 —
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lenecektrr. Yani, ekonomideki bu global talep
değişıniyecektir. Belki de bu kısım talep daha
esnek bir talep haline getirilmiş olacaktır. Böy
le olunca «Yeniden konacak vergilerin bir fay
dası da enflâsyonu önlemek olacaktır.» şeklin
de düşünülen ve ileri sürülen tedbirlerde isa
bet olduğunu kabul etmeye imkân göremiyo
ruz. Bu sebeple yeni konacak vergilerle enf
lâsyonun önleneceğim beklemek hatalı bir in
tizar olur kanısındayiîm.
Kalıdı ki; artırılması veya yeniden alınma
sı düşünülen vergilerin 1972 yılında özel sek
tör tarafından yapılacağı plân ve programlar
la öngörülmüş bulunan 16 milyar lira tuta
rındaki yatırımlara olumsuz etki yapması ih
timali de vardır. Bu ihtimal enflâsyonu önle
yici değil, artırıcı bir kuşku taşımaktadır.
(Sayın senatörler, bu nedenlerden ötürü biz
1972 bütçesinin ekonomi politikası aracı olma
vasfını zayıf gömmekteyiz. 1972 bütçesinin aynı
zamanda bir ekonomi politikası aracı vasfın
dan mahrum olmasının nedeni görüldüğü gibi
ağır cari giderler yükü altına girmiş olması
dır.
Muhterem senatörler, cari giderlerin bu de
recede ağır artması bütçenin ekonomik karak
terini zayıflatmıştır. Bugün bu durum bir em
rivaki halindedir. Bunun âcil bir çaresi de yok
tur. Geçmişteki personel politikasının sorum
luluğunu bugünkü Hükümetin zimmetine yaz
mak insafsızlık olur. Ancak, 1972 bütçesini bir
çeşit ipotek altına almış olan personel gi
derleri yekûnunu normal hadlere icra ederek,
gelecek bütçeleri olsun bu mahkûmiyetten kur
tarmak için ileriye matuf tedbirleri arayıp
ıbuîmak görevi bugünkü Hükümete düşmek
tedir.
Değerli senatör arkadaşlarım, şimdi bütçe
nin asıl karakterini, malî karakterini eleştirme
ye geçiyoruz.
Devletimizin Türk milletine yapacağı hiz
metler için 1972 yılında yuvarlak rakamla 52
milyar lira ödenecektir. Bu hizmetler için de
halktan 45 milyar lira vergi alınacaktır.
Sayın senatörler, şimdi bu ödeneklerin sarf
yerleri olan kamu hizmetlerinin üzerinde kı
saca durmak istiyoruz. Devletin, asıl görevi
olan iç ve dış güvenlik hizmetleri yanında
bugün, ekonomik, sosyal alanlarda da onun ka
dar önemli görevler yüklendiği artık bilinen
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bir şeydir. Genel hizmetler, sosyal hizmetler,
ekonomik hizmetler adı ile üç grupta toplanan
bu önemli hizmetleri görmekte olan hizmet
teşkilâtı genel olarak verimsiz ve pahalı, işle
mektedir. Bu teşkilât, merkeze bağlı teşkilât,
iller teşkilâtı, il özel idareleri teşkilâtı, bele
diyeler teşkilâtı olarak artık tatmin edici de
ğildir. Esas itibarı ile Cumihuriyet înlalabrııdan önceki eski rejimden devir alman bu teş
kilât daha da esiMmiş, bâzı hizmetler mânâsı
nı büsbütün kaybetmiştir. Bu teşkilâtın zihni
yeti klâsik Devlet teşkilâtı zihniyetidir. Ye
ni Anayasa ile Devlete yükletilen plânlı kal
kınmanın gerektirdiği ekonomik görüş bu
günkü hizmet teşkilâtında mevcut değildir.
Ekonomik kalkınmanın ağır yürümesinde, bâzı
sektörlerde olumsuz sonuçlar vermesinde bu
günkü hizmet teşkilâtının büyük kusurları ol
duğu kanısındayız. Ayrıca, bugünkü hizmet
teşkilâtı çok ağır yürümekle, bürokrasi her
şeye hâkim bulunmaktadır. Halik bu durum
dan şikâyetçidir. Bugün şikâyet edilıriiyen hiz
met teşkilâtı çok azdır. Yurt ölçüsündeki tra
fik düzensizliklerinden, Devlet tarafından gö
rülen ulaştırma ve haberleşme hizmetlerin
den, bu arada telefon hizmetlerinden bütün
millet şikâyetçidir. Bu hizmetlerdeki kusur dış
münasebetlerimizde milli itibarımızı zedeîiyecek
hale gelmiştir. Bu şikâyetin artık hissedilmiye-n tarafı yoktur. Bunları bilmiyen kalma
mış tu*. Parlâmentoda her vesile ile bu aksak
lıklar ileri sürülüp, düzeltilmesi temenni edil
mektedir. Merkezi Devlet teşkilâtı, iller teş
kilâtı, il özel idareleri teşkilâtı, belediyeler ve
köyler teşkilâtı mutlaka yeniden düzenlen
melidir. «Bu konundaki Parlâmento tenkitleri
tesirsiz hale gelmiştir» şeklindeki sözlere artık
mahal bırakılmamalıdır.
Bütün bunlar için hükümetlerin hazırlıkla
rı olduğu yılardan beri söyleniyor. Biran ön
ce bu ıslahatın yapılması gereğini bir kere
daha dile getirtmekle görevimizi yapmak isti
yoruz. Devletin cari giderlerinden önemli ta
sarrufu yapması için bu düzeltmeleri ve dü
zenlemeleri artık zorunlu görmekteyiz.
Diğer taraftan devlet hizmetlerinin iyi iş
lememesi alınan vergilerin hasılatmm yerine
sarf edilmemesi vergiye karşı mukavemeti ar
tıran psikolojik bir faktördür, ve çok önemli-
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dir.-Bütün bu. nedenlerle gelecek bütçe görüşinel&rine kadar idarenin yediden düz-e-nlennıesi yolunda ciddî ye fiilî adımlar akacağını ümidediyoruz.
Muhterem senatörler, cari giderlerin en bü
yük kalemini tenkil eden personel giderleri
arasında önemli bir yer tutan yolluk giderle
ri aittik göze batar bir hal almıştır. Bu yolluk
lar 1965 - 1971 yılları arasında personel gider
lerinin % 2 - 3,5 u arasındadır. Çeşitli yolluk
lar toplamı 1967 - 1971 yıllarında 225 ilâ £59
milyon lira arasındadır. Bu rakamların içinde
özellikle son yıllarda dış seyahat yollukları
ödeneklerinin miktarı da bir hayli kabarıktır.
Çoğu dövizle ödenen bu çeşit yolluklar için
her yıl dışarıya tonlarca altın ödüyoruz de
mektir. Bu miktarlara bütçe dışı turizm gider
leri de eklenecek olursa bu çeşit ödemelerin
yıllık miktarlarının ne derecede önemli olduğu
görülür.
Yollukların, özellikle dış yollukların asga
ri hadde indirilmesi gereğine işaret maksadı
ile bunları arz etmiş oluyorum.
'Sayın senatörler, cari giderler arasında per
sonel giderlerinden, sonra en büyük gider ka
lemini genel yönetim giderleri teşkil eder, Bun
lar cari giderlerin % 15 - 20 sidir., Bu giderle
rin yıldan yıla artış oranı yüksek lir.
Genel bütçe giderleri arasında taşıt gi
derleri ile kira giderleri taşta gelmektedir.
Devlet dairelerinin taşıt giderleri Türkiye'
de dikkati çeken bir israf konusu olarak dai
ma ileri sürülmektedir. Bu hal maaiesef hâla
devam etmektedir. Bu konudaki tenkitlerin
artık cevapsız bırakılmamasını önemle te
menni etmekteyiz, 3u arada ulaştırma gider
leri üzerinde de durmak gerekmektedir. 1971
bütçesinde 2 700 000 C00 lira tutan yönetim gi
derlerinin c/c 5 i, yani 140 milyon lirası ulaş
tırma giderleridir. Bunun da çoğu telefon mas
raflarıdır. Memleketimizde resmî sektörlerin
israf örneklerinden biri de budur. Buna da ne
dense bir çare bulunamamaktadır.
Sayın senatörler, bütün bunları arz etmek
ten maksadımız cari giderlerin ve bunları teş
kil eden başlıca gider kalenderinin gittikçe
arttığını, çoğu kes bir israf konusu halinde
devam ettiğini göstermektedir. Bu giderlerin
modern devlet işletmeciliği hadlerine indiril-
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iîiesi için devlet teşkilâtının mutlaka ıslâhı
lâzımdır. Bu artık kaçınılmak bir şey olmuş
tur. Aksi takdiılde gelecek yıllarda bütçe yap
mak imkânı kalmıyacaktır.
Yarı tim ödenekleri:
Muhterem senatörler, gayrisâfi hâsılanın
c
/c 5 i oranında, 1987 - 1971 yılları ortalamala
rına göre konsolide bütçelerin % 21 i oranın
da ayrılan yatırım ödeneği 1971 de % 20 ye,
1972 de ise % 17 ye düşmüştür. Bu oranların
özellikle 'son yıkarda düşmesinin nedeni ev
velce d s söylediğimiz gibi cari giderlerin ve
personel giderlerinin arslan payını almasındandır. Bumın çaresi bulunmadıkça gelecek
yıllarda yatırım ödeneklerinin oranı düşük ol
makta devanı edecektir.
Yıllık programlan dairesinde yürütülen
yatırım Ödenekleri konusunda şu hususlar dik
kati çekmektedir:
1. Yatırım harcamaları gerçekleşme ora
nı yıllar itibari ile % 88 - 92 arasındadır'..
2, Yatırım harcamaları için uygulama yıl
ları içinde önemli miktarlarda ek ödenek alın
maktadır.
Bu müşahadeler yatırını ödeneklerinin hesabında- ve yatırım işlerinin yürütülmesinde
aksaklıklar olduğunu göstermektedir. Memle
ket ekonomisi bakımından önemi aşikâr olan
i: ıı yatırımlar konusunda bu aksaklıklara mey
dan verilmemesini önemle temenni etmekteyız,
ISermaye teşkili ve transfer harcamaları :
Gayrisâfi hâsıladan son beş yıl ortalamasına
göre % 6 oranında kaynak ayrılan, yine son
beş yıl ortalamalarına gere bütçe ödeneklerinin
% 25 i oranında ödenek tahsis edilen sermaye
teşkili ve transfer harcamaları 1965 yılından
1971 yılma kadar iki milyar liradan 10,5 milyar
liraya yükselmiştir, 1972 bütçesine konan bu
ödenek miktarı 16,5 milyar liradır. Geçen yıl
dan bu yıla artış oranı % 57 dir. Bu miktarın
bütçe ödenek toplamına oranı % 31,5 dir. Ge
rekçede yeteri açıklama olmadığından 1972
bütçesine konan bu ödeneğin bütçedeki yerini
ve tesirini mütalâa etmek imkânı olmamıştır.
Muhterem senatörler;
iSermaye teşkili ve transfer harcamalarına
ait eski yıllar uygulamalariyle ilgili tabloların
tetkiki, bu ödeneklerin daha ziyade malî trans59 —
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ferlerde, iktisadi transferlerde ve borç ödeme I farklı görüşlere göre işlemlerle haksızlıklara
lerinde yıldan yıla önemli artışlar olduğunu
uğramaktan korunması da sağlanmiş olacaktır.
'göstermektedir.
Belediyelerin almakta oldukları harçlar ba
Bilindiği gibi iktisadi transferler İktisadi
kımından ayrı bir özelliği olmakla beraber, on
Devlet Teşekküllerine, kamu teşekküllerine, ba
ların vergi toplama teşkilâtının da aynı görüş
ğımsız bütçeli idarelere yapılan transferlerdir.
lerle gözden geçirilmesinde faydalar bulundu
Malî transferler ise; genel, katma bütçeli ğuna kaaniiz.
Değeri sema/tör arkadaşlarım;
idarelere, bağımsız bütçeli idarelere, özel ida
Şiımidli bütçeyle ilgüili görüşMmMn diğer
relere ve belediyelere yapılan transferlerdir.
Obur bölümüme, bütçe gelirleri bölümlünle geçiBorç ödemeleri de, Devletin iç ve dış borç
yommı.
larının yıllık taksitlerini göstermektedir.
Sayın senatörler;
Muihberem senatörler;
Konsolide bütçelerden yapılan iktisadi ve I
Ştümdi bütçenûn gelir kıisıımlaırı haMomlda gömalî transferler bunları alan daire ve teşekkül
ırü^eriımiM arz edeceğülm.
ler tarafından daha ziyade cari harcamalara
Yukarda bir vesileyle de söıyieldliğiiimiız gibi
tahsis edilmektedir. Bu durum dolaylı olarak
1972 yılı bülbçeısiniin belirgin niteliikteirliınıden bk
/bütçelerin «A/1 Cari Giderlerinin» ağırlığını
I ri de 45 milyar liralık bdir vergi öngörülmüş olartırmaktadır. Bunun da topyekûn yatırım gi
mıasıldır. Bu şimldlijye kaldar gö^ütonıeımiiş bir rederleri aleyhine etki yaptığı inkâr edilemez.
koıldıur. Bu vergi geçen yıl bültçesâmân 30 mil
Sayın senatörler;
yar Mira civanımda olan vergi mlilktanınıdaın % 41
Konuşmamızın "burasında mahallî idare üni
oranımida büJyuMür. Bir yıldan diğerime ton ka
telerimizden il özel idareleriyle, belediyelerin
dar yütoiklikfee bir sıçrama normal değildir.
malî teşkilât ve malî hizmetlerine kısaca değin
Burnum medenli, bilimıdiiğii giilbi, 1972 yılı bütçesi
meyi gerekli görüyoruz.
gider toplamıınidia % 35 oranımda., normalin üs
tümde bir artış mıeyldamia gelmesi, emrivakıi şek
Bu ünitelerin topyekûn idari ıslahat arasın
limde bir gider artıışdlyle karşı karşıya (kaJıemada ele alınmaları gereğine evvelce işaret etmiş
bulunuyoruz. Malûm olduğu üzere il özel ida sıdır.
relerinin yurt ölçüsünde faaliyette bulunan bir
Kamu giderleırMın güttükçe arltiması, buna
malî teşkilâtı vardır. Bu teşkilâtın özellikle
İkarşılılk gedfcr i!h%aolari!nım çoğalması olağana
vergi tahakkuk ve ta'hsilâtiyle ilgili servisleri
dır. Aıma, bu oramlarfdaiki arınışları olağan ka
bugünkü durumda fuzuli bir teşkilât haline
bul etmeye imkân yoktur. Bütçelerin gelir
gelmiş bulunmaktadır. Devlet gelirleri teşkilâ
Myacınım, çoğu vergilerle karşılanır. Bteım1
tında yapılmakta olduğunu memnuniyetle öğ
bü^çelerMade 1968 -1971 yıllan ortalamaflarıma
rendiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları sıra
göre Devlet gellrMrııim % 80 i vergülerldiem>
sında özel idarelerin söz konusu vergi teşkilâ
% 20 si de vergi dışı kaynaklardan sağlanmıştının da dikkate alındığı tahmin etmekteyiz.
te. 1971 yılı tahmin ve tahsilâtına göre dle
Bir taraftan yurt ölçüsünde genel vergi poli
Devlet getrlerinim % 82 si vergilerden, % 18 i
tikası uygulaması, öbür yandan da fuzuli mas
'de vergi dışı gelirlerden sağlanmıışıtır.
raflardan kurtarmak için il özel idarelerinin
vergi tahakkuk ve tahsilâtiyle ilgili teşkilâtının
Devletçe alman vergiler gayrisâfi ndllî hâkaldırılmasında isabet olacağı düşüncesindeyiz.
sıfllayla mukayese edüldiğtiınlde; 1966, 1967, 1968,
il özel idarelerinin <bu hizmetlerinin merkezi
1969 ve 1970 yıMarımıda alımiam vergilerin oranı
gelir teşkilâtı tarafından görülmesinde bir sa
% 13 ilâ % 15,5 arasımda değişmek üzere orta
kınca olmıyacağı kanısındayız. Böylece halkı
lama % 14,5 dir. Sözü ediilen yıllarda alınan
mızın geniş mânasında Devlete vergi verme ve
vergilerden nüfus başına düşen mükıfcarliar ise
harç ödeme görevini yerine getirirken mükellef
387 ilâ 644 lira olmafe üzere ortalama 502 Ira
olarak gereğinden çok sayıda teşkilât ve me
dır. Bu mukayese 1972 de ahmacağı öngörülen
murlara muhatabolmaktan kurtarılması, vergi
45 mülyar liralılk vergiliye göre yapıldılğı taJktdürihtilâfları ve tahsil usulleri bakımlarından I die, bu yü gayrisâfü millî hâsılamın % 25 - 26
60 —
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ısı oramı dia vergi allanacağı ve niüfus başıma dtöşen vergilerin de 1 200 lira olacağı anlaşılmak
tadır.
Muhterem, senatörler;
Yhılkarılki mulkayeselerdem ve gerekçede göstariilem mukayese talblofllaırımım teltkMndıem, Tür(külye'de vergimin topyekûm gayrfüsâfi hâsılaya
JOHaımiTiifri' sosyal ve eikomiomuik bümyeamiiıze göne
ıdüşük değil, yüksek demıeeek d'erecelde olduğu
anlatılmaktadır.
Parafiskal ınülkeBelijyeltler demilem sigorta
primleri ve benıaeri itiedliyeilıer de dtükSkıal&e adımdı^
ğı takdirde bu oran daha da ağırlanmaktadır.
1971 yılıma kadar yılık onanülann gelişmesi
yumuşak bir seyir talki/beldeırken 1971 dem 1972
ye bir sıçrama halimi almışlar. Diğer tarafltam,
tfert başıma düşeni vergi yükü ise yıldan yılla
dıaJha çok mlMarida ve oramtada artmakta, vergh'lsümii tiam verenler içim güttükçe ağırlaşmaikiflaidur. Gierçekjttem gerelkçedieki mukayese taMiolarıma göre:
1. 1964 te % 12,5 oranında olan gemsel ver
gi yülkü oramı 1970 de % 24 artarak % 15,5 e;
1970 dem 1972 ye ilse % 35 dem fazla artarak
% 20 ııin üzerime çıkmıştır.
1964 tie 303 İ r a oilam müfuls başıma düşfem
vergi yiMi ise, 1970 de % 100 artarak 644 1ra olmuştur. Bu aritış 1970 dem 1971 e % 45
lartarak 883 İ r a olmuş; 1972 de de % 80 dem
f alzla artarak 1 200 Iraya yükselmiştir.
Muhterem sematöriıer;
Bu mukayeseler vergiller^mizle müMî geliri
miz arasııüda fonksiyonel bir münasebet olmadih
ğımı, yami vergilerimizin bir yıldam öbürüme
mrillî gelrlerSımliizJlm artış oranlarında değül, kem
di mahsus oramlanda arttığımı, daha doğrusu
aritanldiğımı go^termîefldtedir. Bu, çağdaş vergi
cilik yönünden, önemli bar kulsurdur. Bu ku
sur yüzümden vergi pıofMkasımam tesfoitömdıe, vergimffin opitffimal moktasımım tâyininde ve nihayet
vergimin aynı zaımıamlda bir ekonomi politikası
aracı olîarak kulamıilmasımdla büyük isabetsiz
likler yapıllmlalkta, tultiarlı olımıyam durutaılara
girilimıektledir.
Muhterem senatörler;
Bütçe görüşmieleri sırasında ortaya çıikan
em önemli tartışma komulianmıdam biri de her yıl
bütçe Üie birlikte birtakımı yemi vergiler getirilmesü, mevcut vergilerde önemli değişiklikler
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yapılmasıdır veya verigfetim aıta3lınası husıusudur.
1972 yılı büfcçeteiijyle ortaya çılkam bu raılünakasa önceki yıüardam dana da f aızua dıkkaltffleri
çelker bir bal almıştır ve bütün mleımlefket sat
hına yayıltoııştır. Gerçektem 1972 yılı bütçesiy
le öngörülem vergi mlüktarı evvelice de siöyledlğilm gibi, gecem yıl 30 milyar liralık vergiiye
karşı bu yıl abanması dfüşiümüllem vergi 45 möltyar
İTaldır. Analda 15,5 milyar liralık faizMık far
kı vaıldır. Sayın Malâye Bakamı tarafımtdan ya
pılan açıM'amaya, verileni bilgilere göre burnum
8 küsur milyarı nıormal artışlardan, 7 mööyar
lirası da yemi vergilerden ve yapılacak zamlardam alınlacalktır.
Muhterem senatörler;
Bütçe görüşmelerinin en önemli noktası ve
bütün vatandaşları ilgilendiren bir konu olma
sı, millî ekonomi üzerinde büyük bir ameliye
halinde bulunması yönlerimden vergi konusu
ürerinde biraz daha durmak istiyoruz.
Hemen şunu söyleyelim ki, mücerret vergiye
karşı değiliz. Normal vergi artmalarına karşı
da değiliz. Devlet elbette vatandaşlardan vergi
alacaktır. Aslolan bütçe ihtiyaçlarının vergi
yolundan karşılanması, bütçe ihtiyaçlarının
vergi ile karşılanması yoludur. Vergi yüküne
gücü olan mükellef durumundaki herkesin ka
tılması, vergilerin âdil olması, millî ekonomiye
zarar vermemesi, beklenen randımanı sağla
ması, masraflı olmaması ve nihayet vergi hâsı
latımın israf edilmeden verimli şekilde kamu
hizmetlerine harcanması lâzımdır.
Değerli senatörler;
Şimdi bu konulardaki görüş ve düşünceleri
mizi arz edeceğiz.
îlk önce şunu söylemek durumundayız.
Devletimizin vergi politikası, vergi sistemi, topyekûn vergi düzeni ve vergi teşkilâtı gereğine
göre tesblt edilmiş, anaçizgilerle ortaya atılıp
vatandaşın gözünün önüne konulmuş değildir.
Başka türlü bir ifadeyle, bu konularda zaman
zaman alınan tedbirler tutarlı bir sistem ve or
ganizasyon halime getirilmiş değildir. Vergicili
ğimiz bir istikrarsızlık içimdedir. Her yıl büt
çeyle, her yemi bütçeyle bütüm Vergi düzenimiz
münakaşa konusu yapılmakta; vatandaşlar, iş
hayatı birtakım kuşkulara düşürülmektendir.
Çünkü, vergi artık işe, güce, mal ve hizmetle
rin maliyetine, satış fiyatlarına, günlük yaşan-
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tılarımıza, bir kelime ile her şeye karışan sos
yal bir faktör olmuştur. Vergiciliğimizin her
bütçe yılı başında kökünden sarsılacak derece
de alarm haline getirilmesinde büyük sakınca
lar vardır. Bu yıl bu konu çok daha hararetli
bir tartışma halini almıştır.
Bu yıl bütçe giderlerinin bir çeşit emrivaki
halinde % 35 oranında artması, Devlet masraf
larının artması karşısında altı - üstü hesabsdilmeden yeni vergilere gidilmesi ve vergilere zam
yapılması zorunluğu doğmuştur. Sös konusu
yeni vergi ve zamları başka nedenlere baehvarak gerekçe beyan etmek inandırıcı delildir.
Geçen yıllardaki hükümetlerin sağlam hesapla
ra dayanmıyan tutumlarının sonucu olan bu
günkü bütçeyi getirenlerin başka bir yol tut
malarına imkân olmadığını insafla söylemek
durumunda bulunuyoruz. Maksadımız gecen
yılların yanlış tutumu neticesi olarak bütçe
üzerinde meydana gelen ağır emrivakilerin te
sirlerini ileriye doğru azaltacak tedbirlerin alın
ması, bundan böyle o türlü davranışlardan ke
sinlikle kaçınılması gereğine önemle işaret et
mektir.
Muhterem senatörler;
Bu müşahedeler vergiciliğimizin sistem ve
teşkilât olarak yukarda belirtilen esaslara göre
reforma tabi tutulması ve bu reformun en kısa
zamanda gerçekleştirilmesi lüzumunu her sa
mandan daha belirgin olarak ortaya koymakta
dır. Bu reformun gerçsklest-irilmesiyle vergi
nin tek kaynağı olan millî gelirin ve bundan
fertlere düşen payların mücerret vergi adaleti
ve sosyal adalet ölçülerinde tam olarak vergi
lendirilmesi kabil olacaktır, Böylece vergi sis
temiyle millî gelir arasında fonksiyonel bir
bağlantı kurulacak, millî gelir artışlarından
fertlerin bu artış oranında aldıkları paylardan
bir ölçüde otomatik olarak vergi alınması im
kânı sağlanmış olacak, böylece Devletin vergi
gelirleri de ekonomideki gelişmeyi izliyerek
artmış olacaktır. Vergiciliğimiz böyle esnek bir
mekanizma haline getirildikten sonra, gerekirse
sadece vergi nispetlerinde oynanmak suretiyle
vergi sistemi g-eniş çapta millî ekonomi şartla
rına ve bütçe ihtiyaçlarına göre işletilmek im
kânına kavuşturulmuş olacaktır. Bu suretle ver
giciliğimiz gerek millî ekonomi yönünden, ge
rek malî yönden istikrar kazanmış olacaktır.
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Her yıl beHlbaşlı vergilerin özüne, muafiyet
ve istisnalarına dokunmak suretiyle ve çoğu
kez de makable teşmil edilerek vergi anarşisi
yaratılması önlenmiş olacaktır.
Sayın senatörler, bu arada Devletin âcil ver
gi gelirlerine olan ihtiyacını da karşılamak zorunîuğu ile mevcut vergi sistemini mümkün
olan ölçüde tam kapasite ile çalıştırmak lâzım
dır. Her zaman söylendiği gibi, ilgililerin ve uz
manların da söz birliği halinde olduğu üzere
bugün memleketimizde büyük ölçüde vergî ziyaı vardır. Bu durum inkâr edilemiyecek şekil
de bellidir. Mevcut resmî vergi istatistikleri bu
nu göstermektedir. Miktar olarak kesin bir şey
söylemeye imkân olmamakla beraber, genel ka
naat olarak % 50 nln altında olmıyan oranlarda
vergi ziyaı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu oran, söz konusu vergi ziyamın bir öl
çüde önlenmesi halinde, vergi gelirlerinde Dev
lerin ne "büyük ferahlıklara kavuşacağını gözler
de canlandırmaktadır.
Değerli, senatör arkadaşlarım, iddia olunan
vergi zİ3^aı bisim görüşümüze göre başlıca üç
grupta düşünülebilir:
1. FJilen vergileme alanı dışında kalan millî
celir sektörü.; yani tarım.
2. Vergileme alam dıgma çıkarılan millî
Tclir parçaları; çeşitli istisna ve muaflıklar.
3. Vergileme dışında tutulan vergi matrah
lar', Tâbiri marufuyle vergi kaçırmaları.
Bunlar üzerinde kısaca durmakta fayda gör
mekteyiz.
İ. Tarımdan milli gelirdeki payına oranla
hiç. denecek derecede az miktarda vasıtasız ver
gi alınmaktadır. 1089 da 68 milyon lira; top
lar;?. vasıtasız vergilere oranı 1,5 ten azdır.
İ070 ds 76 milyon, vasıtasız vergiler toplamına
oranı 1,3 ten asaır. Net olarak hesaplanırsa, bu
durumda tarımdan vasıtasız vergi alınmıyor de
mek, küçük bir ihmalle, caizdir.
Tarım sektörü dışında kalan millî gelir sek
törlerinden elde olunan millî gelir grubundan
sanayi, ticaret serbest meslek erbabına düşen
paylardan bâzıları sektör elarak esas itibariyle
vergi mevzuunda olmakla beraber, mevcut ka
nunlara konulan istisna ve muaflık hükümleriyle
vergileme alanı dışına çıkarılmıştır. Bunların
miktarı sanıldığından çok fazladır.
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Vergileme işlemleri dışında tutulan matrah I îiıevcudolduğu ileri sürülebilir, Türkiye'de mevcudolduğu yetkililerce zaman zaman ifade ve
lar diye biraz önce ifade ettiğim grup, herkesin
beyan edilmektedir.
üzerinde durduğu ve şikâyetçi olduğu vergi zı
Nedenleri ne olursa olsun, vergi ziyamda
yaı grubudur. Üstelik bu grup vergi ziyaı, tâ
bulunan mükelleflerin mevcudiyeti, bir ölçüde
biri caizse tamamiyle gayri meşrudur.
Ayrıca, bu tür vergi: ziyamın miktarı tahmin bu gibi hareketleri gittikçe artırmaktadır. Aynı
piyasa şartları içinde çalıştıkları halde, az ver
lerin çok üstünde olduğu gibi, mazarratı da do
gi
vermenin çaresini bulanlarla rekabet zorunlaylı olarak çok büyüktür.
luğunun,
kötü niyetli olmıyan mükellefleri bu
Sayın senatörler, olayları gerçek hüviyetiyle
raya doğru zorladığını iddia edenler de vardır.
değerlendirmek amaciyle bu grup vergi ziyamın
Şimdi, kısaca bu vergi ziyama karşı alınma
nedenleri üzerinde durmakta fayda görüyoruz.
sını
düşündüğümüz tedbirleri özetle arz etmek
Bu grup vargi ziyaı, vergiye tabi hal, kıymet ve
hizmet hareketleri yurt çapında vergi dışında istiyorum:
ilk önce ne yapıp yapıp tarım sektörünü va
bırakılmak suretiyle yapılmaktadır. Açık ifa
desiyle; alınan satılan malların, mübadele edi sıtasız vergiler yolu ile fiilen vergi altma alma
nın çarelerinin bulunması lâzımdır. Bu konu
len kıymetlerin, yapılan hizmetlerin pek çoğu
nun
müşkülâtını biliyoruz. Tarımdan elde edi
memleketin her tarafında vergi dışında bırakıl
len gelirlerin çok küçük parçalara bölündüğü,
maktadır. Bu şekilde hareket edilmesinin baş
binaenaleyh vergileme yönünden, vergilendiril
lıca nedenleri; memlekete özellikle ticaret ha
mesinin güç olduğu da malûm. Fakat, bu konuda
yatının kendi haline bırakılması, yani teşkilâtmodern teniğe tanı uymasa bile, bâzı vergilen
îandırılmaması, muhasebe, kayıt ve fatura ni
dirme şekilleri bulunabilir. Meselâ, bütün yurda
zamına tabi tutulmamasıdır. Ayrıca, ticaret ha
teşmil edilmek üzere düşünülen işletme Vergisi
yatımızın ve ticari işletmelerimizin daha çok
gibi, satılmak üzere piyasaya arz edilen mahsul
fertlere, ailelere ait kişisel işletmeler hainde
ler üzerinden kilo basma veya bâzı ölçüler üze
bulunmasıdır.
rinden mutedil nisbette bir satış vergisi adı ile
Bunun yanında tarım sektörünün hemen ta
vergi, alınmasının mümkün olduğunu sanıyoruz.
mamının vergi alanı dışında bırakılması, vergi
kanunlari'mızda mevcudolan istisna ve muaflık
Böyle bir verginin tekniği ve buna karşı ileri
lar bu grup vergi ziyaı hareketlerine kaynak
sürülen sakıncaları tartışılabilir elbet.
olmakta ve yataklık etmektedir.
Tarımın fiilen vergiye tabi tutulmasının baş
Son grup vergi ziyamın nedenleri arasında,
ta geîen faydası sanayi ve ticaret alanlarında
Gelir ve Kurumlar Vergi kanunları yapıldığı
elde edilen gelirlerin ziyaa uğramadan vergiye
sıralarda kabul edilmiş bulunan vergi tarifeleri,
tabi tutulmasını sağlamaktır. Ayrıca, millî ge
vergi nisbetleri, en az geçim indirimi hadleri, o
lirdeki payı. iîe orantılı olarak, tarımdan alına
zamandan bu zamana para kıymetinde vukua
cak vergilerle Devletin ihtiyacı önemli ölçüde
gelen büyük ölçüdeki düşüklükler, bugün eskarşılanacağı için, her yıl mevcut vergilere zam
pirfeine ve mânasını kaybetmiş haldedir.
yapılarak, esasen vergi yükü ağır olan ücret er
babı vergilerinin yıldan yıla daha da ağırlaştı
Ayrıca, 'mükellef gruplarından hangisine gi
rılması yoluna gidilmiyecektir.
rileceğine dair olan para ile ifade edilen ölçüler
de maksadını kaybetmiştir. Yine bu kanunlar
Mevcut vergilerimiz içinde istisna vs muafi
la matrahtan düşürülmesi kabul edilen gider
yet hükümlerinin süratle gözden geçirilmesi su
çeşitleri telâkkisinde,, bugünkü iş hayatımızın
retiyle önlenecek vergi ziyamdan biraz önce arz
gelişmesi karsısında önemli değişiklikler olmuş
ettiğim, faydalar sağlanacaktır.
tur. Bu giderlerin de o günkü para ile ifade
Herkesin üzerinde durduğu üçüncü grup ver
edilen değerleri bugün değişmiştir.
gi ziyamın önlenmesi için alınmasını sağlık ver
Kanunların boşluklarından faydalanmak ve
diğimiz tedbirler şunlardır :
bilgisizlik yüzünden yapılan bu tür vergi kaybı
1. iş hayatının muhasebe kayıt ve fatura
hareketleri arasında doğrudan doğruya kasıtlı
nizamına tabi tutulması. Bu maksatla kayıt kasa
vergi ziyamda bulunan, açık tâbiri ile vergi ka
sisteminin bütün yurda yayılması için tedbirler
çıranların her memlekette olduğu gibi bizde de 1 alınması.
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2. Bütün emtia ve hizmet hareketlerinin
vergi kayıtlarına geçirilmesi amacı ile yurt Öl
çüsünde yapılacak kontroilaria özellikle emtia
hareketlerinin sanayici, ithalâtçı ve toptancılar
dan başlanarak, perakendecilere kadar takibedilmesinir. sağlanılması.
S. Bugün otokontrol makamında kullanılan
ortalama kâr haddi, gider bildirimi, servet beya
nı gibi usuller, mekanizmasının fiilen ve ciddî
olarak çalıştırılması, stopaj usulünün teşmil edil
mesi, vergi incelemesi oranlarının bugünün çok
üstüne çıkarılması,, yeminli serbest hesap uzman
ları teşkilâtının artık geciktirilmeden kurulma
sı, vergi ihtilâflarını tetkik eden mercilerin, iti
raz komisyonları, vergi temyiz komisyonu gibi,
yeniden düzenlenmesi ve bugün fiilen üç kade
mede karara bağlanan vergi ihtilâflarının iki ka
demede karara bağlanması esbabının temini.
Zaman zaman, özellikle vergi beyannamesi
verilmesi, taksit ödenmesi zamanlarında radyo
lardan yayın yapılarak vergi görevinin hatırla
tılması; kanun hükümlerinin, vergilerini doğru
beyan etmiyenlerin, taksitlerini zamanında ödemiyenlerin ıığnyacakları cezaların ve kanuni
akibetlerin hatırlatılması, mükelleflerin ıığrıyacaklan müşkülleri sorup öğrenmek üzere danış
ma büroları kurulması suretiyle mükellefleri3
uyarıcı münasebetler kurulması ve nihayet ver
gi teşkilâtının kurulması ve bugün mükellefle
yüs - göz olmuş küçük mahallî teşkilât birlikleri
yerine, kadro, personel, yetki bakımlarından
kuvvetli gelir daireleri kurulması ve bunların
elektronik cihaz, kayıt ve takip makin a! arı ile
cihazlanduılması hususlarında artık vakit kay
bedilmemelidir.
Muhterem senatörler, şimdi, 1972 bütçesi ile
öngörülen vergilerin gerçekleşme ihtimalleri
üzerinde kısaca durmak istiyorum. :
Sayın Maliye Bakanı tarafından yapılan açık
lamaya göre, bu yıl 15,5 milyar lira olarak Ön
görülen vergi gelirlerinin 8,5 milyarı, mevcut
vergilerde sağlanacak normal artışlarla elde edi
leceği ifade edilmiştir.
Bu 8,5 milyar vergi tahmini geçen yılın ver
gi toplamı ile karşılaştırıldığı takdirde, bu artış
oranı % 29 olur. Halbuki geçen yıllarda bu oran
da vergi artışı olmamıştır. Nitekim, 1969 da
vergilerde artış oram % 17,9, 1970 te ise % 20
dir.
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Bu rakamlara göre 1972 de normal vergi ar
tışı olarak öngörülen 8,5 milyar liralık vergi ge
lirlerinin gerçekleşme ihtimallerinde aşırı iyim
serlik vardır.
Yeni vergilerden alınacağı umulan 7 milyar
liralık vergi gelirlerinin, vergilerin yeni olması
sebebi ile, geçen yıllardaki uygulamalarda görü
len noksanlıklar sebebi ile gerçekleşmemesi ihti
mali vardır. Bu itibarla, 15,5 milyar lira ola
rak öngörülen ve bununla denkleştirilen 1972
bütçesinin yukardaki ihtimallere ve bizim yapa
bildiğimiz hesapların gösterildiğine göre, 4 - 5
milyar lira tutarında açık vermesi mümkündür.
Uygulamada bu noktanın dikkate alınması lâ
fı m dır.
Saym senatörler, 1972 bütçesinin gelirleriyle
ilgili maruzatımızı burada bitiliyoruz. Bu konu
da ifade ettiğimiz düşünceler ve yaptığımız tav
siyeler anahatları itibariyle bilinmiyen şeyler
değildir. Esasen bu konuda yapılmakta olan
çalışmalar da olduğu zaman zaman ilgililerce
ifade edilmiştir. Bunları tekrar etmekten mak
sadımız, özellikle âcil vergi tedbirleri olarak
dile getirdiğimiz tavsiye istikametinde gerekli
çalışmaların yapılması ve yapılmakta olan ça
lışmaların biran önce sona erdirilmesi suretiyle
gelecek bütçe yıllarına daha rahat, daha hazır
lıklı ve daha telâşsız olarak girilmesine yardım
cı olmaktır.
Sayın senatörler, şimdi konuşmamızın son
bölümüne gelmiş bulunuyorum. Burada görüş
lerimizi ösetliyerek bâzı temennilerde bulun
mak istiyoruz.
Konuşmamızın buraya kadar olan bölümle
rinde ileri sürdüğümüz görüş ve tenkidlerde tamamiyle objektif hareket edilmiştir. Hiçbir si
yasi grup ve hiçbir şahıs hedef alınmamıştır.
Sorumlu kişilere şu veya bu maksat izafe edil
memiştir. Biz, objektif olarak, güdülen politi
kaları ve bunların sonuçlarını tenkid ediyoruz.
Bu politikaların tesbitinde, yürütülmesinde his
sesi bulunanlar elbette yapılan tenkidlerin içi
ne girmiş olacaklardır.
G-rupumuz, vücut bulmasının nedeni ve bün
yesi 'itibariyle siyasi partilerin programları bi
çiminde her hangi bir siyasi programa bağlı ol
madığı gibi, bir muhalefet ve iktidar grupu tu
tum ve alışkanlıklarını da tabiî olarak benimsememiştir. Gücümüz ölçüsünde politikayı iyi kö-
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tü taraflariyle eleştirerek faydalı olmaya ve
bize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.
Yine konuşmamızın buraya kadar olan bö
lümlerinden kötümser bir görüş içinde olduğu
muz intibaı hâsıl olmuşsa, maksadımızın asla
böyle olmadığını hemen ifade etmek isteriz.
Bizler, ne grup olarak, ne de şahıslarımız itiba
riyle hiçbir suretle bir karamsar meşrebe sahip
değiliz. Ayrıca, karamsar olmanın ve böyle tab
lolar yapmanın bir faydası olmadığına, aksine
medeni ölçüler içinde iyimser olmanın faydala
rına, iyi yapılan işleri de kötü yapılanlar ka
dar belirtmenin medeni bir davranış olduğuna
inanıyoruz.
Her devirde mevcudolan politikadaki hata
lara, uygulamadaki başarısızlıklara, bir çok ko
nulardaki geniş çaptaki şikâyetlere rağmen
memleketin ve milletimizin gelişme ve selâmet
yolunda olduğuna inanıyoruz. Bu yürekten
inancımızı ifade etmekle, milletimizin zaman
zaman ümitsizlik ve kuşkulara kapılıp üzülmek
ten korunması için kendisine moral alanında
hizmet etmiş olduğumuz kanısındayız. Öbür ta
raftan, milletimizin selâmet ve mutluluğu için
içtenlikle çalışanların da takdir edilmesi bir ka
dirşinaslık borcudur.
Genel olarak ileri sürdüğümüz tenkidlerde
görünüş olarak farklı bir hava varsa, maksadı
mız gerçekleri dile getirmek suretiyle hatalı,
kusurlu ve zararlı tutum ve davranışları belirt
mek suretiyle, gelecekte bu türlü davranışlar
dan sakınılması hususunda sorumluları uyar
mak ve özellikle milletimizin yaptığı malî feda
kârlıkların mümkün olan ölçüde, en az kayıpla
amacına göre kullanılmasına yardım etmektir.
Çok değerli senatör arkadaşlarım; şimdi bu
anlayışlar içinde şu dileklerde bulunmak istiyo
ruz :
Hükümetle parlâmento sıkı ve samimî bir
işbirliği halinde devlet otoritesinin tam ve ku
sursuz olarak her zaman, her yerde tecelli et
mesi için gerekli kanunları çıkarmalı ve uygu
lamadaki gerekli idari tedbirleri almak suretiy
le, her şeyin başı olan huzur ve sükûnun bozul
malına hiçbir zaman fırsat ve imkân vermeme
lidir. Bu arada, basta malî reform, vergi refor
mu olmak üzere, Hükümet programında öncelik
verilen reformları zamanında gerçekleştirmeli
dir. Öncelik arz eden önemli reformların yapı
lıp, başarıya ulaştırılması, her şeyden önce ver

1 . 2 . 1972

O : 2

gi reformunun yapılmasına bağlıdır. Bu reform
ile aynı zamanda ekonomik gücü ölçüsünde
herkesin vergi ödediği, vatandaşlar arasında
siyasi dayanışmanın, malî dayanışma ile de perçinleştiği inancı ile, yurtta tam bir millî daya
nışma sağlanacaktır.
Günümüzde bu tür sosyal dayanışmaların
yeıi ve önemi çok büyüktür. Böyle bir dayanış
ma ile memleketimiz, birbirine inanarak, güve
nerek ve birbirini severek kalkınmada hedefle
rine daha çabuk yaklaşmakta devam edecektir.
Muhterem senatörler;
Memlekette bugün ekonomik hayatta varlı
ğı kabul olunan istikrarsızlık ve duraklama,
bir ölçüde psikolojik nedenlerle ilgili olsa da,
bu hal aslında kendine has nedenlere bağlıdır.
Yatırımlarda tereddütler, ticari hayatta talep
getflliemeisii şeklimde izah olunan duraklamala
rın, para politikası, yeni vergülerkı biran ev
vel vuzuiha kavuışituırulması gilbi başlıca tedbir
lerle önHeınelbileeeği kaniilsınıdayız. Bu iarada çok
şikâyet konusu olan fiyat yükseliiışl'eriin'iın durdnıruiîması için, başltia tam kapasite ile çalış
tırılmak suretiyle, sınai üretiminsin artırıl
ma?.!, tanımsal üretim paızarlamalarındaik'i aksglkfıfîliarınan giderilmesi tedbirlerine hız veril
melidir. ihracatın teşviki, ihracat ve ithalâtın
faydanız idari fortmalijtelerden kurtarılması giîbi
tedbirlerin de yararlar sağlıyacağına ve fiyat
yükselişlerinim durdurulması için faydalı olaca
ğıma kaaniilz.
Bize göre, normal vergi artışları ıtahıminindeki 'aşın iiiyiımısıefrlilk, vergi artırmaları ve
yeni vergU gelirlerinim henüz yeteri kadar
açTklığa kavuışturulmaımaisı nedenleriyle, vergi
gelirleri - ibeş milyar lira civarında mîfean
gerçekleşebilir. Denk ©UıanaJk hazırlanan bütçe
de, bu selbeple, dört - beş mil'yar lira açdk var
demekler. Devlet Yatınım Bankası nezdkde
ihdas edilen fon şeklindeki ıbiir çeşit (bütçe
açığı, (bu hesafba dâhil değildir.
Karma Bütçe Koım&syonu.nca, Büütçe Kanu
na konulan 69 ncu .madde ile alman % 10
ödensk azaltılmiası tedbiri, bütçe açığı ihifânaline karşı Ibiır tedbir olmuştur, takdirle kar
şılarız ; fakat bu da yataımmliar aleyhine 'işleye
cek bir tedbir g M görünmektedir.
iSayın senatör arfcadaşllarıım; Barlâmeınltoda
yapılan bütçe (gönüşımelerinin (bağlı bulunduğu
usûl, !bu görüşmelerin ve bütçelerin belli sü-
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reler slonunda mutlaka bir 'sonuca göltiirülınesi
zcrtunluğu karşısında, burada ileri 'sürülen tenIküdler, daiha ziyade uygulamada vs g e l e c i
ıb'itışelerin yapılmasında dikkate alımmak durUmtönıiadıır.
Bu iıübarla, 1972 (Bütçesi ile ilgili olarak
dile getirdiğimiz tenkit ve temennilerin bu şe
kilde değeırlendififeceğlini ümit edjycru'z.
Uygulamada gösterilecek dikkatli ve titiz
tutum sayesinde bütçenin bünyesinde bulunan
zaafların olumsuz etkisi asgariye Ün'dirileîbiıliır.
Biz, birçok sorunlarım, para ve imkânlar
kadar, iyi niyetli, ciddî tutumlarla çbziirmleneibiieceği inancıdayız. IBıu arada, fciü'tçs uygulamalariyle Oolk yaikırldan ilgili bulunan Muhaselbei Uimuimıiye Kanunu ile, Artırıma - Eksiltve ve İhale kamunlarıına kısaca değinmek i5di
yoruz. Bu kanunlar çok e'EklmCıftir. Tadilleri
için 15 yıldan beri çalışılmakta ve beklenmek
tedir. Bunlar, Ibütıçe uygulamalarına son de
rece lolulmlsıiiz etki yapan kanunlardır. ıSıomradan çıkan birçok kanunlarla, bâzı D'-S'vlît
hizmeltSi gören birçek Ibültçeli daireler, !bu ka
nunların dışına çıkarılmKşlardır. Bulgun aynı
Devlet hizzmetleri bakımından ikili uygula
ma varıdır. Bu, kesinlikle yanlıtşitır. Bu kanun
ların aıitık çıkarılmasını önemle temenni et
mekteyiz
'Sayın senatörler,
lKon'te:ojan Grrupumun, 1972 Bütçesi üzerin
deki görüş ve temennilerine ait konujmaınm
(buradatfoaıa©rdiriyoruz.
Bu kenuda görevimizi yaparken, uzun za
manınızı alıp sizi yordumsa bağışlamanızı rica
ederim.
Yüce Senatoda dile getirilen değerli ve
olumlu tenkit ve temennilerin ışığı altında
1372 Bültcelsinim iyi uygulanacağını, 1973
bütçesinin bütün bu tenkitlerimizi dikkate ala
rak, bunlara cevap verecek şekilde hasırlana
cağını ümiit ediyor ve temenni ediyoruz.
1972 İB'ütçesinim aziz milletimize uğurlu olımaısınot diiyioruz.
Yüce Senatoya Kontenjan Grupunun ve
şahsi(mm saygılarını sunarım.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Konulmaların, tahdide tabi olmıyan kıslmını tamalaiimş bulunuyoruz. Bundan
böyle gerek grupları adına ikinci defa söz
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hakikim Ikullamımıak ilstliyen sayın sözcüler, ge
rek şahıisları adına bütçe tenkidi yapacak alam
sayın üyeler, 30 daüfkka ile mukayyettir. örfi
İdare yasağı da göz ömıümlde bulundurularak,
sayım üyelerim kemidilieırine tahsis edilmiş aanıan
içerisinde komuşımialarını bitirmelerini hasısaitem
istirham eidiıyoruz.
Şimdi, Adaleît Partisi Grupu adına 'ikinci de
fa Sayın Osman Salihoğlu, buyurum efendimi.
A. P. GRUPU ADINA OSMAN SALİHOĞ
LU (Sakarya) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri;
Adalet Partisi Grupu adına ikinci keız söz
almamızın sebebi burada Cuimhııriyett Halk Par
tisi Grupu adına konuştuğunu ileri sürterek ko
nuşmasını yapan Sayın Fikret Grünıdoğam'ım
gereksiz yere Adalet Partisini hedef alan konuşmiallarını vaktin müsaadesi nülslbetinde cevap
landırmaya çalışacağım.
Fiikrelt Gündoğan, bizim ve herkesim mialûmu bir fikir yapısına sahiptir. Omııin bu konuş
masında yadırgadığımız cibeit, Cumıhuriyet
Halk Partisi Grupu adıma konuşuyorum diye
isöze başlaması olmuşıtur.
Fiikrelt Gündoğan, bu konuşlmasımda yalnız
Adalet Partisi devrini değil, bütün Culmihurryet
devrini içinle alan, dalha doğruisu Cumhuriyet
rejimini kötüliyem bir konuşanla yapmıştır. He
def, A. P. yi kötülemek diye her ne kadar seçil
miş ise de, ustalıkla özlemlini duyduğu nizam ve
sistemin savummiaisını yapmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi içimde bünyevi bir
rahatsızlık olduğunu bilmekteyiz. Bunun kKsa
zamanda iyi bir şekilde halledilmesi teımennilerimdzdemdir. Esasen, demokratik düzenin anaumsuru olduğuma inamdılımız çok partili sistem
de, partimizıim de alternatifi olacak bir parti
hjüvtiiydti almasını C. H. P. den befclemekt'eyıiız.
Bu balkımdan, millî çıkar gördüğümüz bu dü
şünce zaviyesinden konuşm'amı çok itinia ile
Sapmak zorunluğunu da duymaktayım.
Konuşmacının, Cumıhuriyeft Halk Partisi
Grupuna maletm'eik istediği konuşmiasıinın, Cum
huriyet Halk Partisi Grupumıca da kabul edile
ceğini sanmıyoruz. Omun bizce bilinen hüviye
ti ve şahsi düşümce'sinıin bir beyanından öteye
;manalandırılmaismı da düşünmemekteyiz. Konuganıacı, konuşmiasının bütünü ile bir başka
nıi2am hasreti içinde ve onu tem'el alarak yap-
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mış olduğu da göz önümden kaçmamıştır, ama I meımîlıekettien sonra en yüksek kalkınma hızıdır.
1962 yılımda s'abit fiyatlarla 62 milyar lira olan
kendisi bilmelidir ki, bu nizamı koruyan güçler
gayrisâfi millî hâsılaya, on senede heımem buma
dipdiri aiyalkta durmaktadır.
yakın bir meblâğ, yani 58 milyar lira ilâve olu
12 Marttan sonra geçten olaylar ve o tarih
nabilmiştir. Böylece 1962 yılına kadar erişti
ten bu yana Hükümet elden partiler üstü Baş
ğimiz gayrisâfi millî hâsıla bir misline yakın
bakanım defaiatle dile getirdiği, Türk topluartırılaib'ilimiştir.
onıunuın içiten ve dışltan komplo karşısında oldu
ğu beyanlarınla rağmen, bu konuşmanın ne kaEndüstrimin millî gelir içindeki payı 1962 de
idar kasıltlı olduğunu görmemek mümkün değil
% 17 ilkem, 1972 de % 22 ye yükselmekte, bu
dir. Milletlerin iidare tarzı ve rejimleri, anaya
nun yanında tanımım payı ise, % 42 den % 29
saları ile tâyim ve tesbit edilir. Fikret Gtünidoa düşıımektieidir. 1962 nin 9 milyarlık yatırımı
ğan'ifltı tasıldığı fflkirtller, bu Anayasayı yapan
üç müsıli artarak, 1972 de 26 milyara yükseütillarım elbette ki meçhulü de değildi. Türk Milmlüştir. Türkiye, on yılda salbit fiyatlarla 165
lletimie en faydalı olarak seçilen bu rejimlim ta ımilyar liralık bir yatırım hacmini gerçekleşjtiraftarları, onum samldığımldam da fazla sayıda
reıbilmiştir. Bunu yaparken, 1971 yılına kadar
olarak dümldik ayaikta durmaktadır.
fiyat istikrarı korunaibdlmliş, yıllık fiyat artışKonuşmacı, her aaim'an olduğu gibi, konuş - ları ortalaima % 5 civarında tutulalbilmüştir.
1962 de bankalardaki mlevduat yekûnu 10 mil
ımıalarınJda demagoji yapmaktan öteye geçeımeyar civarında iken, 1971 de bu meblâğ 45 mil
Idiğinldem, ralkalmlar vermek suretiyle mukaye
seli tablolar ortaya koymamış, saldece maksadı yar liraya yükselmiştir. 1962 de 381 milyon do
larlık ihracat yapan bir Türküye, 1972 de 700
ma nafil olniak için birtakım kötülemeler ve ka
milyon dolardık ihracat yaplaJbiledeiktlir.
ranlık tablolar çizmeye çjalUşımıştır. Ben, bu
yolu ıseçmıe'dem, Büyük Türk Milletimin huzu
Çeşitli sahalardaki üretim kapasiteleri ay
runda taıblomun o olmlaidığı ve t&iblomum şöyle
nı inkişafı gösttermişltlir. 1962 de 3,5 mlilyar
olduğunu, Devlet arşivlerindeki kaynaklara kilovat saat elektrik üreten Türkiye, 1972 de
dayanarak dile gteitirımıerye çalışacağım,
11 milyar kilovat saalt elektrik üretebilecektir.
inşa haindeki tesislerin ikmali ile bu rakam,
Türkiye'nin 1962 - 1972 döneminde kaydet
18 milyar kilovat saate yükselebilecektir. 1962
tiği ilerlemeyi Devletlin resmî dokümanlarından
de 480 bin ton çelik üreten Türkiye, 1972 de
alarak ve saidece bu ilerlemenin bir kısmını or
1 milyon ton çelik üretebilecek, inşa halindekft
taya koyarak çoğumu ortadan kaldırmak ımümİskenderun ve Ereğli tesislerinim ikmali ile de
küntdür. 1962 - 1972 dc'meminim özelliği Türki
ibu miktar 4 milyom tomu bulacaktır.
ye'nin Bininci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarının
tlatfbik edildiği son on yılı kapsamasıdır.
1962 de 400 bin ton gübre kullanan Türki
ye, 1972 de 4 mityon ton gübre kullanacaktır.
Bu dönemlde çeşitli siyasi hâdiselere ve zor
1962 de 2 milyon ton çimento istihsal eden Tür
luklara rağmen, alman mesafe küçümsenecek
kiye, 1972 de 10 milyon tonluk kapasiteye ve
'duırmimlda değildir. Dalha iyisini yapabiliriz,
im'fa halimdeki tesislerim bitdimileriyle 15 milyon
yapmalıyız da; ama bunu sihirli reçeMer ve
Ibüyülü hayellerle sıçrayarak yapamayız. Hu ton kapasiteye sahibolacaktır. 1962 de 3 mil
zur, sükûn, istikrar ve hürriyet içinde kalkın- yon yavrusu ilkokullara güden Türkiye'min,
ima, yurdumuzun çağdaş uygarlık seviyesine I 1972 de 6 milyon yavrusu, yami ilkokul çağınidıalki çocuklarınım hepsimi Okutacak okulu ve
ulaşlmlalsunm tek yoludur.
öğretmeni olacaktır. 10 sene evvelki 3 milyon
DeğerlenidİTİilmeye çalışacağımız on semenin
çocuğumuzu ökutaMmek kapalsitiemiz, 10 yıl
fbüyük bir kısmında üç kıltanın birleştiği bir
da bir misli artmıştır. 1962 de 40 bim köyümün
yerdeki Türkiye'ye bir hürr*iydtiler adaisı olarak,
saJdiecıs 100 ünde elelktr'ük bulunan Türki^de,
ıBaltı daM gıpta ile bakmaktadır. Bakalım ne
ıbıügün 5 bin köyde ışık mevculdolup, birkaç se
ler yapmnşılz.
me sonra da 8 bim köylde medeniyetin em büyük
Şayet 1972 de % 7 kalkınma hızı gerçefcnimetlerinden olan elektrik yanacaktır.
leşjtMleMimirse, on yılın ortalama kalkınma hı
zı % 7 ye yakın olacaktır. Bu, savummm mas
Bu taıblloyu uzatmak çok kolayldır. Bu neti
rafları hiç olmıyam veya pek az olan birkaç | celeri küçümseyenlerin, «daha iyisi yapılabilir— 67
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.di» denmeleri kâfi değildir. «Daha iyisi nıe ile
yapıliaJblirdi ve nıasıl yapılabilirdi?» suallerimi
doğru olarak cevapiamldıırmTjaları lâzımıdır. Bu
cevap, delilleriyle ortaya komtmaıdıfkça, kötülean/eüer, rejime ve düzeme yönelmiş sataşmalar,
tecavüz ve tasallutlar mumların, öfkelerim ve
iart düşümcelerim işareti olmııalktam öteye geçemez.
Gelimliız enerjimizi ve şevMımM boş yere akıp
gidem ırmaklar gibi israf edeceğlilmiıze, hürriyet
içerisinde, demııolkrıajtik Cumhuriyetim çerçevesi
üçer'isinıde miMetâın ve memleketim hayrı, meıdemıijyet içim, ilerleıme içim, ümran için, büyük
ve güçlü Türkiye'yi yapmak içim hareket baümide tutalım.
Sayım sıemufcönller, Sayım F'ükret Gümıdoğam'ım
humırumuzlda çimdiği taiblo, kemdi kafa yapışımın
ve kefldi düşüm çelerinim mahsulü oUlduğuma tek
rar inanıyoruz. Devlet arşivlerimde mevcut ve
sikalardan abanmış ve Türk MHeıtmıe karanlık
gölsterilem bu tabloyu izale idim huzurumuzu işgial ettüm. Aidaüeit Partisi Grupu adıma tekrar
saygılar sumıarıam efemdiim. (A. P. sıraHanmdam
(alkışlar.)
MEHMET HAZER (Kars) — Grup aidıma
söz işitiyorum.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bemdlm
'söylemediğimi bornıa altfeidem kişiye cevap veramelk üraere ısöız istiıyıoruan.
BAŞKAN — Nedir meselâ? Tasrih eıddn, söylermiödiğıiniız sözllsr meıdiır, omu tasrih eıdim. Oma
göre takdir hakkımızı kullamıalıım ef emldiim.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hiç bi
risi.
BAŞKAN — Bu şekilde söz veremeöı. Han
gi fikirfll»rimiz? Toparlayın, ben Sayın Haızer'e
isöz veriyorum, hamgi fikirlerimiz dısırfda size
bir i*m?it vâlkı ise, omu beyan edim. Oma göre
takdir hıaMkıfmı kullppıgıvım efenidilm.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — özbomimıi duvduğuım rejim...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kasdeidiilem
mizamı..
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — «Cumıhur<v:et Halk Partisinin meselelerini biliyoruz,
Ha% PartıisM alternatif saymak istiyoruz...»
ıdiye C^tmhjuriiyeit Halk Partisüne mal edil'ijyor;
kotmîryTfo kasıtlı konuşuyor.
BA SKAN — Pdki efenidr'ım.
Cn^ııri/veft Halk Parifei Grupu adıma Sa
yım Mehmet Hazer.
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MEHMET HAZER (Kars) — Arkadaşıma
söz verecek misiniz
BAŞKAN — Onu bilâhara beyan edeceğim
efendim. Size söylemek mecburiyetinde deği
lim. Size söz verdim, buyurun efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu
yurun, Grup adına söz hakkım mahfuzdur. O
sizin takdirinize kalmış bir şey değil.
BAŞKAN — Evet.
MEHMET HAZER (Kars) — Yalnız arka
daşıma yapılan tecavüzler dolayısıyla söz vere
cek misiniz, vermiyecek misimiz?
BAŞKAN — Sizim o suali sormak hakkımız
yok. Size Grup adına söz veriyorum, buyurum
konuşum. Bilâhara Sayın Gündoğan'a ben ce/ap vereceğim efendim. Buyurun.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın
Başkan, oyun içinde oyun çevirmeyin. Cevabı
}inıii verin.
BAŞKAN — Çok istirham ederim. (Gürül
tüler) Müsaade buyurum efendim. Çok istirham
ederim. Sarlıcalı, medeni ölçüler içersinde bir
müzakere cereyan ediyor. Onun için istirham
ediyorum, bu hududu aşmıyalım.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Açık ve
samimî olarak kararınızı beyan edin.
BAŞKAN — Edeceğim efendim. Açık ve
samimî olarak beyan edeceğim kararımı. Buyu
run Sayın Hazer.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHME THAZER
(Kars) — Değerli arkadaşlarım, müzakerelerin
olumlu ve sükûn içinde sürdürüldüğü bir sırada
hiç de beklenilmiyen ve arzu edilnıiyen bir mü
dahale oldu. Adalet Partisi Grupu adına konu
şan arkadaşım, komşu kapının deliğinden içeri
bakan, penceresinden birtakam hayaller vehme
den bir konuşma bir müdahale yaptı.
Bizim Halk Partisi içimde meselelerimiz var
dır; herkes biliyor bunu. Fakat Adalet Partisi
içinde bin tane mesele vardır ve bunu da her
kes biliyor. Parçalandınız, parçalanabilirsiniz
hâlâ, Sayın Genel Başkanınız da burda...
BAŞKAN — Sayın...
C. H. P, GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Sayın değil, müsaade buyurun.
Kendi yanında oturan arkadaşları, Grupunda kendi aleyhinde birtakım tertipler, birtakım
şikâyetler, birtakım iddialar dermeyan etmiştir;
bunlar basma da imtikal etmiştir, kamuoyu da
biliyor. Binaenaleyh, siz bırakın bizim içimiz-

C. Senatosu

B : 25

deki meseleyi, onu biz hallederiz. Biz, kurulu
şumuzdan bu yana böyle meselelerin hepsinin
altından kalkmış hepsinin uhdesinden gelmişizdir. (A. P. sıralarından «İnşallah, temenni ede
riz» sesleri) Olacaktır, ister sizin temenniniz
olsun, ister olmasın, biz yapısı itibariyle reform
lar yapan, ilerliyen, gelişen bir partiyiz. Bizim
gideceğimiz mesafede o mesafeye varmak için,
o hedefe gitmek için nefesi tükenenler oluyor;
onlar bizden ayrılıp geride kalabiliyorlar. Ola
bilir. Demokrat Parti böyle kurulmuştur, Te
rakki Perver Partisi böyle kurulmuştur... (A. P.
sıralarından «Güven Partisi öyle kurulmuştur.»
sesleri)
ÖMER TJCUZAL (Eskişehir) — Tarih öğre
niyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — istirham ederim efendim, mü
dahale etmeyin, müzakereler sezsiz ve sakin ce
reyan etsin.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Binaenaleyh, biz, kendi meselele
rimizi kendi içimizde halledebiliriz.
Arkadaşımızın Grup adına yaptığı konuşma
ların bizim de maksadımızı aşan noktaları ol
muştur.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
işte onu diyoruz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Müsaade buyurun; biz demokra
siyi fazilet rejimi olarak biliyoruz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Hiçbir gerçeği kamu
oyundan, halk vicdanından saklamayız. Ama
o maksadımızı aşan noktalar, sizin temas etti
ğiniz noktalar değildir ve sizin gördüğünüz va
hamette de değildir.
Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz
bu olağanüstü şartlara biz nereden geldik?
Hangi idarenin zamanında bu belâ bizim başı
mıza geldi?.. Adalet Partisi devrinde.
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hangi
belâ?.
C. H. P, GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Adalet Partisi devrinde geldiğine
göre, bundan sadece bahsetmiş olmak; biz bu
nun üzerinde durmuyoruz... (Gürültüler.)
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sayın Hazer
müdahale celbedecek şekilde konuşmamanızı is
tirham ederim. Lütfen, muhterem arkadaşlar
sizler de hatibe müdahale etmeyin, efendim.
— 69
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C. H. P, GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Sayın Başkan, siz..
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — 12
Mart'ı nimet gibi tutuyorsunuz, sonra belâ di
yorsunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — 12 Mart nimettir hakikaten.
Eğer 12 Mart olmasaydı, sokakta vatandaşlar
birbirini öldürecekti, işte o belâydı, o belâyı
siz getirmiştiniz bizim başımıza.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayenizde.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — 12 Mart olmasaydı, bir De
niz Gezmişsin sesi Süleyman Demirel'den, Baş
bakandan daha yüksek çıkıyordu. Öyle bir dö
nemi, öyle bir idareyi bu memleketin başına be
lâ olarak getirdiniz. Yalan mıdır? (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Hazer,
efendim şimdi sataşmadan dolayı yeniden söz
almalar olacak; müzakerelerin uzamasından de
min zatıâliniz şlkâyetleniyordunuz. Müsaade
buyurun; «örfi idare dolayısiyle bir tedbir aldı
nız mı?» diye zatıâliniz soruyordunuz. Binaen
aleyh, karşılıklı söz almaları icabettirecek şe
kilde konuşmamanızı istirham edeceğim.
0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Efendim, bakın Halk Parti
si hakkında konuşulan bu hazırlığı, bu tertibi
siz daha evvel önliyelbilirdiniz Başkan olarak.
Önlemediniz. Mecbur kaldık. Biz hiçbir zaman
ne hazırlıklı idik, ne arzulu idik, ne de bekli
yorduk. Arkadaşımız kendi görüşüne göre bir
şeyler hazırlamış... Halk Partisinin içinde, yani
bize...
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Halk
Partisine dokunmadım ben....
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Halk Partisine dokundu
nuz. Şahıslar hakkında bir noktayı nazardır;
İfade ettim ben. O konuşmada bizim de maksa
dınızı aşan taraflar olmuştur, tashihini istedi
ğimiz taraflar olmuştur. Fakat bu meseleyi du
rup dururken bir sağa bir sola çekerek, yeni
yeni polemikleri tahrik etmekte ne faydanız
olacaktır?
MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) —
Grup adına konuştu.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim.
Devam edin efendim.
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C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Devamla) — Grup adına konuştu, eksi
ği olabilirdi, oldu. Sizin grup adına konuşan
arkadaşın her kelimesi, her noktası grupunuzun
müşterek tasvibinden mi geçmiştir?... (A. P.
sıralarından «evet» sesleri) Elbette yazan ar
kadaşların üslubu, şahsi görüşü de konuşmala
rın hepsine hâkimdir. Hangi grup, hangi parti
Ibütün konuşmaları nüvesi nüvesine, kelimesi
(kelimesine başından sonuna kadar tetkik eder,
(beraber olur?
ÖMER UCUZAL (EsMşehir) — Biz öyle
yiz.
G. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Devamla) — Hayır, hiç birisi değildir,
misallerini gösteririm...
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Binaenaleyh, arkadaşımı
zın kendi noktai nazarı, kendi şahsı hakkında
başka vesile ile bir şey konuşabilirsiniz. Ama,
grup sözcülüğünü vesile ittihaz ederek Halk
Partisine, «Halk Partisinin içindeki meseleleri
'biliyoruz» diye imalarda bulunmak her şeyden
evvel Adalet Partisinin işi olmamak lâzımdır.
Yani, sırça köşkte oturanlar başkalarının sara
yına taş atmamak durumundadırlar. (A. P. sı
ralarından «oldu, tamam» sesleri.)
Biz ileride de, yani, bu bütçelerin parça
parça müzakere edilmesi sırasında da görüşe
ceğiz; hedefimiz bugünkü iktidarın, bugünkü
Hükümetin eski dönemlerde olduğu gibi bir
polemik havasına çekilerek zayıflatılması de
ğildir. öteden beri bâzı arkadaşlarımız sadece
polemik yapmayı, sadece iftira yapmayı po
litika sayıyorlar. Halbuki, ne polemik yapmak,
ne iftira yapmak politika değildir. Politika,
doğru adamların işidir ve doğruların sanaiıtır. Uzun ömürlü politikalar da böyle yaşamış
tır, böyle yasıyor. Binaenaleyh, rakam verilmb
verilmemiş; onun noksanı bize aittir. Siz de ra
kam vermediniz. Sayın Tokoğlu'nu ben dinle
dim; nelerden bahsetmedi, camların ebadından,
yolların metresinden, efendim çeşmelerin akıt
tığı su litresinden ve saire..
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ra
kamdı onlar, siz rakam vermediniz.
C. H.'P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Bunların çoğu da gerçeklere ay-
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kırı, çoğu da lüzumsuz. Biz Adalet Partisi Hü
kümetinin icraatını değil, bugünkü Hükümetin
icraaitmı konuşuyoruz. Kendileri, bugünkü Hü
kümetin getirdiği bütçeyi konuşurken, bu Hü
kümetin icraatından değil, bir saat iki saat sa
dece Adalet Partisinin icraatından bahsetti
ler, hiçbir şey demedik. Yani, eğer tenkid et
mek icaoetse idi, eğer müdahale etmek icabetse idi, biz de onu pekâlâ eleştirebilirdik. Onlar
la uğraşmıyoruz, büyük bir mesele karşısında
yız. 'Bir olağanüstü dönemden normal döneme
geçmek için, ıbiran evvel normal idareyi geti
rebilmek için sükûnetle çalışıyoruz, uğraşıyo
ruz ve çok şeyleri de bağrımıza taş olarak ba
sıyoruz, susuyoruz. Adalet Partisinin İktida
rı zamanında da çok sustuk. (Adalet Partisi sı
ralarından gülüşmeler.) Uzun müddet, hattâ
kendi taraftarlarımız, bağımsız basın, «Adalet
Partisini Halk Partisi himaye ediyor, koru
yor, muhalefet vazifesini yapmıyor.» diye ten
kid etmişti. Maksadımız şu idi: Adalet Partisi
veya her hangi bir parti madem ki iktidarda
dır, o iktidar süresince vazifesini yapsın, faz
laca kendisini meşgul etmiyelim. Ama..
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Seçi
mi kaybettiniz, ertesi gün başladınız.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Biz seçimi kaybettiğimiz zaman
ertesi günden başlamadığımızı bütün tarih...
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum.
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Seçi
mi kaybettiniz, öyle başladınız. (A. P. sıraların
dan anlaşılmıyan müdahaleler.)
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Arkadaşlar, Türkiye'nin mese
lesi seçim meselesi değildir. Siz Devlet yöneti
mini öğrenmeye mecbursunuz. Seçim kazanma
yı öğrenmişsiniz, her yolda, her fırsatta seçim
kazanabilirsiniz. Ama, maalesef Devlet yöneti
mini öğrenememişsiniz arkadaşlar. Devlet yö
netimini öğrenemediğiniz için, istediğiniz ka
dar seçim kazanın, istediğiniz kadar oy top
layın, Devlet vazifesini yapamıyacaksınız, mem
leket dertlerini çözemiyeçeksiniz. Sizin eksiği
niz oy toplamaik, seçim kazanmak değildir. Ek
sikliğinizi lütfen biliniz. Biz oy toplamıyoruz.
ÖMER UUCUZAL (Eskişehir) — Kimin öğ
renip, kimin öğrenmediğini herkes biliyor.
70 —
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G. H. P, GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Biz bir gün bunu öğreneceğiz. Oy
toplamak, toplamamak büyük mesele değildir.
Mesele toplanmış oyları, «226 yi bulun, gelin.»
diye diretip, memleketin başına belâ getirmek
olmamalı idi. Binaenaleyh, siz bunu da öğren
memişsiniz. özetle söylüyor, arkadaşımızın söy
lediklerine fazla dokunmak istemiyorum, ra
kam da vermek istemiyorum, meseleyi sağa so
la taşırmak da istemiyorum. Adalet Partisi Türk
siyasi hayatına Halk Partisinin hazırladığı im
kânlardan sonra gelmiş bir partidir. (Adalet
Partisi sıralarından «Maşallah» sesleri)
iSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Plânı ge
tirdik, plânı. (Adalet Partisi sıralarından «Ma
şallah, maşallah» sesleri.)
Plânı getirdik, «Plâv» diyordunuz, plânı ge
tirdik. (Adalet Partisi sıralarından «Yaşa, yaşa»
sesleri.) Yaşa ya... Başka lâf bilmezsiniz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER
(Devamla) — Şimdi dinle, dinle Adalet Parti
si... (A. P. sıralarından gürültüler.)
Bir dakika beyefendiler...
BAŞKAN — Şimdi muhterem üyeler, müsaa
de buyurun...
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Dinleyin, 1960 İhtilâli ol
muştu. IBen onların hepsinin içinden geliyo
rum. 1960 İhtilâli olmuş, ordu siyaset sahnesine
girmişti. Orduyu kışlasına döndürmek ve se
çimleri yaptırmak için zemin hazırlıyan kimdi,
vicdanınıza hitaben soruyorum; Halk Partisi
miydi, değil miydi?.. Halk Partisiydi.
BAŞKAN — Çok istirham ediyorum Sayın
Hazer.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Ve Adalet Partisi bundan
sonra...
BAŞKAN — Saym Hazer, Sayın Hazer, mü
saade buyurun efendim, bu şekildeki konuşma
müzakeratı çığrmdan çıkarır.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Çığrmdan çıkarmaz.
BAŞKAN — Binaenaleyh, eğer böyle bir
maksadınız varsa, ben sık sık müdahale etmek
mecburiyetinde kalacağım.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Hayır, lüzumsuz yere mü
dahale ediyorsunuz.
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BAŞKAN — Aksi takdirde, şöyle güzel gü
zel devam eden müzakerelerin tekrar mecrasına
girmesine hep beraber çalışalım.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Efendim, lüzumsuz yere
müdahale ediyorsun/ız. Ben gayet sakin, hiç
kimseyi tahrik etmeden konuşuyorum. Niye he
yecanlanıyorsunuz ?
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hem de ne
kadar lüzumsuz.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Adalet Partisi hazırlanmış
bir vasat içinde iktidara geldi. 1061 dönemi
böyle başladı.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz mi ge
tirdiniz?
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Biz getirdik tabiî. (A. P.
sıralarından gülüşmeler)
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İktidar
olsa idiniz, siz getirirdiniz. O nasıl iktidar ki,
elinin tersi ile itilir?
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Plân hazırlandı, plânı kaJbul
ettirmek için aylarca yıllarca uğraştık. «Plân
şimal rüzgârlarının getirdiği bir hediyedir.» di
ye direttiğiniz; fakat sonradan çok şükür siz
de plâna ister şeklen ölsün, ister gönülden ol
sun hiç olmazsa inanmış bulunuyorsunuz. Halk
Partisinin ibu memlekete olan hizmetlerini her
kes unutabilir. Maalesef Halk Partisinin ekme
ğinin tuzu yoktur, çok nankörlerle karşılaşmı
şız dır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne demek
nankörlerle karşılaşma?..
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) —Sana ne yahu?..
BAŞKAN — Size söylemiyor efendim, is
tirham ederim.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Ama Halk Partisinin im
kânlarından, fırsatlarından en çok yararlanan
Adalet Partisinin hiç olmazsa insaf ile mesele
yi mütalâa etmesi ve bizim içişlerimize de karış
maması lâzımdır. Size tavsiye ederim, sizden
rica ederim; biz kendi işimizi kendimiz halle
deriz. Bizim tecrübelerimiz vardır. Siz düşü
nün. Sizin bir parçanız gitmiş, diğer parçası da
yüzde otuzdan fazla nisbeti de içinizdedir. Bi
zimkiler ortadadır.
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bizim
kiler de ortada.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Devamla) — Fikir münakaşası yaparız,
kim kazanırsa o kalır, kimin nefesi tükenirse
o gider. Binaenaleyh, mesele budur. Biz haysi
yetli bir politikayı, Türkiye'nin geleceğini hazırlıyan bir politikayı izlemeyi daima vazife
saymışızdır ve o istikamette gideceğiz. Göre
ceksiniz. Arkadaşlar, Halk Partisi Türk siyasi
hayatının direklerinden birisidir. O direk yıkıl
dığı takdirde, rejimin sarsıntıya uğraması ihti
malini beraberce düşünmeye meclburuz.
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) —
Ecevit'i bırakmayın, vallahi o direği yıkacak.
O H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Devamla) — Biz Ecevit'le filân uğraş
mıyoruz. Biz sadece rejimle uğraşıyoruz. Reji
mi yoluna koymak, inkılâpları yerine oturtmak,
Atatürk'ün Altıcklu bayrağını Atatürk'ün gös
terdiği hedefe götürmek için yarışa çıkmışızdır.
(A. P. sıralarından gürültüler) Engeller olacak,
çelmeler takılacak, fakat biz o hedefe gidece
ğiz ve altıokla beraber gideceğiz, siz de göre
ceksiniz onu.
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yok öyle yağ
ma.. (A. P. sıralarından gürültüler)
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER (Devamla) — Binaenaleyh, muhterem ar
kadaşlar, biz Halk Partili olarak sataşmalarla
yolumuzdan dönmeyiz ve Adalet Partisi Grupu
adına konuşıan arkadaşımın ithamlarını da hiçbir
noktada haklı bulmuyoruz ve tamamiyle insaf
dışı, lüzumsuz, manasız bir poleımik tahriki ma
hiyetinde görüyoruz. Bundan sonraki konuşımalarda inşallah hu hal tekerrür etmez, biz de
kendilerine cevap vermek durumunda kalma
yım.
Yüce Heyete saygılar sunarım. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Giindoğan, Sayın Hazer'in konuşmasından anlıyorum ki, Sayın Adalet
Partisi sözcüsünün konuşması yanlış anlaşılmış.
Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, dikkatle takibettim; C. H. P. nin mânevi şahsiyetini istihdaf
eden hiçbir kelime kullanmadılar. Bilâkis Halk
Partisinin Adalet Partisine bir alternatif ol
maktan çıkmasından üzüntü duyabileceklerini
ve böyle bir kötü neticenin tahassül etmemesi
dileğinde bulundular. Bunu beyan ettiler. Size
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sadece özlemini duyduğumuz rejim mevzuunda,
bir sataşana kabul ederek, bu mevzu ile mukay
yet bulunmak şark ile söz veriyorum. Bunun
dışına çıktığınız takdirde sözünüzü keserim.
Buyurun efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın
3aşkan, değerli arkadaşlarım;
Salihoğlu'nun konuşmasına Yüce Heyetini
zin bildiğiniz üslûbumla ve daha şiddetli keli
meler kullanarak ve onların gücünden istifade
ederek sıert bir cevap vermeyi, onun derecesine
düşmeımek içim ihtiyar etımiyeoeğim. Yalnız,
önemli bir halata ruhiyeyi tesibit etmiş bir in
san olarak sükûnetle şu hususu dile getirmeme
müsaadenizi rica edeeeğjm.
Sayın arkadaşlarım,
Salihoğlu'nun, özlemini çektiği rejimi getir
mek istiyen kişi olarak beni tavsif etmesi, hiç
şüpheniz olmasın ki, beni kamuoyunda başka
bir rejimi istiyen kişi gibi göstermek çabasın
dan ileri gelmiş bir faaliyet değildir. Sayın Salihoğlu, benim kafa yapımdan veya özbımini
çektiğim rejimi getirmelinden korkmuyor. Sa
yın Salihoğlu, benim dile getirdiğim ve Cumhu
riyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde har
fiyen yazılı olan, konuşmamda yer almış fikir
lerin Cumhuriyet Halk Partisinin fikirleri ola
rak her gün kuvvet kazanmasından duyduğu
endişeyi burada ifade ediyor. Benden değil, hal
kın indinde, sabahki konuşmaımda yer alan dü
şüncelerin itibar kazandığını görmesinden duy
duğu derin, korkulu endişeyi dile getiriyor.
Benden korkmuyor; Cumhuriyet Halk Partisin
den, bu kitapta yer almış, «Düzen Değişikliği
için Halktan Yetki istiyoruz» isimli kitaptaki
fikirlerden korkuyor. Ve her korkak gibi, şid
detli kelimeler kullanarak ve nerde ise terbi
ye dışına çıkacak- birtakım sözlerle bizi ithama
kalkıyor.
Arkadaş, biz şahsiyetlimizi Türkiye 'nin kur
tuluşunda ve kuruluşunda hiç kimsenin inkâr
etmiyeceği halkçı, devrimci, milliyetçi Cumhu
riyet Halk Partisinde eritmiş kişileriz. Bizim
o büyük, teşekkülün, o fikir yapısı ile bütün
dünyada ün yapmış teşekkülün yanında hangi
fikrimizin değeri olabilir? Biz şayet başka bir
fikirde olduğumuz takdirde, bizim fdlMrlerimize
uygun olmıyan bir partide bulunmıyan tenezzül
edecek kadar küçük insanlar değiliz. -Ve şayet
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İbıaşıka bir fikirde olduğumuz zaman, onu açıkça
söyleıniyecek kadar kendianüse saygısı olmıyan
insan da değilz. Bu itibarla, siz aslında bananı
kafa yapım veya özlemini istediğim rejimisn
bahsederek benden değil, - tekrar etmeme mü
saade edin - işte bu kitapta yar almış fikirlsrden ürküyorsunuz. Hem de sonluların talaşı
içinde ürküyorsunuz. Hem de size bu memleke
tlin vereceği çok ağır dersten korktuğunuz için
destekler, dayanaklar arıyorsunuz.
Çok sevgili arkadaşımın şu kürsüden ifade
ettiği, bâzı noktaları dile getirdiği hususları,
ıbiürmisMz, aslında sizin destek aradığı hu
suslara sizi yok yere haklılık düzeyine çıkar
manın verdiği bir infial ile biraz da sert sözler
kullanarak dokunduğum için belki ifade etti.
Siz ne bekliyorsunuz, biliyor musunuz? Fe
lâketinizin setbebini kurtuluşun çaresi yapmayı
bekliyorsunuz. Sizi indirenlerin indinde tekrar
itibar kazanıp onlarla özdeşleşmenin yolunu
arayıp halka yine eskiden olduğu gibi mânevi
zulüm, maddi zulüm, her çeşit nalâyık ve insan
«nuruna aykırı bir toplum düzenini sürdürmek
için bunu istiyorsunuz.
Soruyorum size, açıkça soruyorum size; ben
size rakamdan bahsetmedim diye hata işlemiş
olduğumu kabul edemem. Sözlerimin yazılı
metninde gösterdim; en büyük, en emin kay
naklar programda ve bütçe gerekçesindedir,
dedim. Bu programı okudunuz mu? Bu prog
ram sizin bıraktığınız mirasın nasıl bir tereke
olduğunu ifade ediyor ve sîzin tabiî tarihî geliş
meden öteye bir adım atmıyan iktidarınız dö
neminde husule getirdiğiniz ve «kalkınma» diye
şimdi burada takdim ettiğiniz şeyin tabiî tarihî
gelişim eseri olduğundan başka; onun global
miktarlarında bizim bir itirazımız yok. Biz de
biliyoruz 1962 de gayrisâfi millî hâsılanın 62
milyar olduğunu. Ama, bizim itirazımız, büyü
yen Türkiyette kimin ne para aldığını, gelir
dağıtılmamın nasıl dağıtıldığını ve bu gelir da
ğılımı düzensizliğinin, bozuk düzeninin devam:
cısı, takipçisi, sürdürücüsü olarak Türk halkı
nın en düşük gelirli kısmını, kesimini nasıl yü
rekler acısı ıstıraplara garkettiğini söylemek
tir. Bana gelir dağılımındaki adaletten ve ada
letsizlikten bahsedin, gelirin bir misli, iki misli
büyümesinden değil. Bu sizin anlıyamıyacağınız kadardır ve bu toplumun sizin yüzünüzden
çektiği ıstırabın temelinde yatan dramatik ger-
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çek budur. (C. H. P. sıralarından «bravo» ses
leri ve A. P. sıralarından «millete de anlatamı
yorsunuz» sesleri) Siz, millete hiçbir şey anlat
madınız. Yine tekrar ediyorum, arkadaşımın de
ğindiği o noktaya. Siz, özel siyasi ortamlardan
yararlanarak halkın kendisine verildiği kanısı
na kapıldığı demokratik iktidar kaynağının
elinden almıyor görünümüne kaptırılmasından
İstifade ediyorsunuz.
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hep
böyle mi olmuştur?
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz,
katiyen ve katibeten gerçek fikirlerinizi söyle
mek cüretini ve cesaretini gösterecek kadar
açık yürekli dahi değilsiniz. (A. P. sıralarından
«Allah, Allah» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, İsnadedüen
hususa cevap vermekle mukayyedolmak üzere
size söz verdim. Karşılıklı sataşmaları davet
edecek şekilde konuşmamanızı son olarak siz
den rica ediyorum, efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım;
Evet, bugün bozuk düzeni sürdürenler, on
ların siyasal partileri, bakmayın geçici dönem
lerde suni olarak kazandıkları haklılık görü
nümlerini; fakat, istikballerinin feci bir yenil
gi olduğunu içten içe hissediyorlar. A. P. nin
telâşı budur.
YİĞİT KÖKER (Ankara) — 1946 dan beri
yenile yenile nasır tuttu. (A. P. sıralarından
gülüşmeler)
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve
C. H. P. olarak sonuna kadar müdafaasına
azimli olduğumuz halkçı, devrimci, milliyetçi
düzen değişikliğini mutlaka getireceğiz. Yepye
ni bir toplumsal düzeni kurucu parti olmak gö
revimizden bizi hic kimse, hiçbir iftira, hiçbir
korku, hiçbir destek, hiçbir dayanak, hiçbir güc
alıkoymıyacaktır.
îSaygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunlar ye
ni mi icat edildi? Bu yeni icatmış demek ki. 30
sene bununla yetindiniz.
BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe kanun tasarı
sının tümü üzerinde gruplar adına yapılan ko
nuşmalar bitmiştir.
Şimdi, şahısları adına söz istemiş olan sayın
üyeleri sırası ile okuyorum : Saym Nurettin
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Ertürk, Sayın Faik Atayurt, Sayın Fatma İs
men, Sayın Hamdi Özer, Sayın Hüseyin Öztürk,
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın
Hüsnü Dikeçligil, Sayın Şevket Koksal, Sayın
Salim Hazerdağlı^dır.
Sayın Ertürk, buyurunuz.
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler;
Basit bir tâbiri ile bütçe müzakereleri, Dev
letin yıllık gelir ve gider hesaplarını ve hükü
metlerin yıl içinde yapacağı işlerin neler olaca
ğını tesbit etmek olduğu halde, teamül ve tat'bikat bütçe ile alâkalı olsun veya olmasın her
türlü memleket meselelerinin ele alınıp tartışıl
dığı bir ortam haline gelmiştir.
C. H. P. nin sayın sözcüsü ve bâzı parti
sözcüleri görüşlerini belirtirken Hükümet ic
raatının kendi görüşlerine uygun «olması üze
rinde ıher zaman ısrarla dururlar. Halbuki,
!her partinin bir program ve bir secini beyan
namesi vardır. Partiler seçimlerde milletin hu
zuruna bu program ve bu seçim beyannamele
riyle çıkarlar. Bunları mulhtelif vasıtalarla ilân
ve izalh ederler. Seçmenler bunları dinler, dü
şünür ve beğendiği partiye oylarını verirler.
Verilen oylarla Meclisteki sandalyelerin yarı
dan bir fazlasını kazanan parti iktidar olur,
Hükümeti kurar, program ve beyannamesini
tatbike başlar. Muhalefette kalan partilere dü
şen vazife de Hükümetin program ve seçim be
yannamesi ile millete vadettiklerini tatbik edip
etmediklerini denetlemekten ibaret kalır. İkti
dar partisi programı tatbik etmez veya seçim
beyannamesinde ileri sürdüğü vaatlerden döner
se muhalefet gelecek seçimlerde bunları izah
ederek o partiyi ancak yine milletin reyi ile
bertaraf etmeye çalışır. Muhalefeitin iktidar
partisinden kendi partilerinin program veya
seçim beyannamelerinin tatbikini istemeye ne
hakları vardır?
Takibedilecek normal yol bu olduğu halde,
bizde tatbikat tamamiyle (bunun tersidir. Her
parti iktidardan kendi program ve seçim beyan
namelerinin tatbikini ister. Bu olmayınca da
kıyameti koparır, Meclislerin çalışmalarını en
gellemeye kadar işi ileriye götürürler, parti
ler, zihniyet ve programlarının ötekilerden da
ha iyi olduğunu, onlardan daha çok çalışıp da
ha faydalı olacaklarını söyliyerek ve milleti
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buna inandırarak iş basma gelmeyi prensibedinmelidirler.
İktidar kadar muhalefetin de memleket
idaresinden mesul olduğunun kabulü şarttır.
Bu görüşe yer verilmedikçe memlekette demok
ratik nizam kemali ile kurulamaz ve işliyemez.
Bütçelere yalnız iktidar partisi değil, muha
lefet partileri de sahip çıkmalıdırlar. Muhale
fete mensubolanların daima yeni yeni harcama
lar teklif ettiğini, iktidara mensubolanların
| bunları karşıladıklarını her vesile ile görmekte
yiz.
Muhterem senatörler, bütçelerin denk ve sa
mimî olmaları ne kadar lazımsa, iyi ve samimî
tatbik ve samimî tenkidedilmeleri de en az o
kadar lâzımdır. Çok partili hayata girdiğimiz
den sonra merhum Recep Peker'in 1947 bütçesi
muhteva bakımından ondan evvelki bütçelerle
kıyas kabul etmiyecek bir mükemmeliyette idi,
Fakat, samimî olmadığından tatbik edilemedi.
Yıllarca devam eden kısır bir iktisadi politi
kanın takipçisi olmakta ısrar etti.
O devirlerde 3 şeker fabrikasının imal ettiği
50 000 ton civarındaki şeker bile tam istihlâk
edilemiyordu. Çimento da öyle idi; yılda 390 000
ton çimento istihsaline mukalbil, istihlâkimiz an
cak 440 000 tondan ibaretti. Bir memleketin
kalkınması ve medeniyette ilerlemesi bilhassa
I çimento, demir, kömür ve elektrik istihlâkinin
artışı ile ölçülür, işçi yevmiyesi 100 - 150 ku
ruştan ibaretti. Pamuk üreticisi olduğumuz
I halde bezimiz, basmamız ihtiyacımızın yarısına
bile yetmiyordu. Malesef, her sahada böyle idik.
Bu devrede bu düzen onlara göre iyi düzen idi.
I
Bu hazin durum 1950'ye kadar devam etti.
1950 de iktidarın değişmesi ile iktisadi görüş de
değişti. Kısır ve korkak iktisadi politika yerini
cesur ve çok hareketli bir iktisadi politikaya
bırakmış oldu. Şeker ve gübre fabrikaları kuru
larak, traktör adedi 5 000 den 55 000 in üs
tüne çıkartılarak sulu ziraate hız verildi. Sula
malara, barajlara, taşkından korunmalara bu
devrede başlanıldı ve inkişaf ettirildi. Çeşitli
fabrikalar bu dönemde kuruldu ve Türkiye'nin
kaderi değiştirildi.
Buna rağmen, bir tarafın görüşüne göre,
her yönden memleketin kalkınması ve nurlu
ufuklara doğru yol alması ve Atatürk'ün hedef
verdiği muassır medeniyet seviyesine yüksel
mesi bu tarihten sonra başladı ve 1960 a kadar
74
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Kaldı ki, C. H. P. bu borcun büyük kısmını
devam ettirildi. Diğer tarafın görüşüne göre de, I
carî harcamalarda kullandığı halde, Demokrat
Demokrat Partinin iktisadi görüş ve tatbikatı
Parti ile Adalet Partisi memleketin kalkınmasını
memleketi batırdı, iflâs ettirdi, çocuklar bile
sağlıyan büyük ve hayati yatırımlarda kullan
borçlu doğmaya mahkûm edildi.
mışlardı. Memleketi batırmak bu ise dostlar
Bu görüşleri Aziz Türk Milletinin çok iyi
başına deyip bu bahsi kapatıyorum.
değerlendirdiğine inanıyorum. Geçmiş seçimler
Bir memleketin iktisaden kalkınabilmesi için,
bu değerlendirmenin neticesidir.
iç ve dış sermayenin huzur içinde olması ve ür27 Mayıs sonrası kurulan hükümetlerle,
kütülmemesi lâzımdır. Bir Hükümet darbesi
koalisyon hükümetlerinin kısır çekişmelerle de
tahakkuk etmiş, üç darbe teşebbüsü önlenmiş bir
ğerli vakitleri 'heder ettiğini gören millet, 1965
memlekette, kalkınma hızının son derece yavaşseçimlerinde Adalet Partisini tek başına iktida
lıyacağım takdir buyurursunuz. Dünya, bunun
ra gelirdi. Adalet Partisinin insanüstü gayreti
misalleriyle doludur. Yıkıcı ve bölücü olayların
ile, realist çalışması ile, (memleketin mevcut
açıkça cereyan ettiği ve himaye gördüğü, parti
varlığına her yönden bir misli güc katması ile
münasebetlerinin çok kötü hâl aldığı memleke
memleketi kalkmdırdığını bugün artık insaflı
timizde, bugün Devlet ve millet olarak benliği
muhalifleri bile kabul etmektedir. Bütün dün
mizi muhafaza ediyor ve ayakta durabiliyorsak,
ya devletleri içinde Japonya'dan sonra kalkman
bunu Cumhuriyetin temelinin çok kuvvetli atılı
memleket olduğumuzun mânası da işte burada
şına, Atatürk ilkelerinin sağlamlığına, Türk Or
dır. Adalet Partisi bu gayretleri ile yeni yeni iş
dusunun bu ilkelere samimi olarak bağlılığına
sahaları açarak fert başına düşen geliri bir mis
ve nihayet 1950 den bu yana başarılan kalkınma
li artırmış, ısrarlı direnmelere, kötülemelere ku
hamlelerinin iktisadi bünyemizi kuvvetlendirdi
laklarını tıkayarak bugün muhaliflerini de hay
ğine borçlu olmamızı bilmemiz lâzımdır.
ran bırakan dev yatırımların temellerini atmış,
iktisadi, içtimai ve kültürel yönlerden tam
büyük ve müreffeh Türkiye'yi kurmaya başla
mânasiyle kalkmabilmemiz için, memleketin iç
mıştır.
ortamının müsaidolması ve büyük memleket me
Bun?, rağmen yine söylenmiyen bırakılmadı,
selelerinde, siyasi partilerimizin asgari müşte
her şey kapkara gösterilmeye devam edildi. Yi
reklerde birleşmeleri şarttır.
ne aynı çevreler ve yardakçıları Demokrat Par
Zirai ve toprak reformu başta olmak üzere,
tiden sonra Adalet Partisinin de memleketi ba bütün reformların süratle ve verimli bir şekil
tırdığını iddia ve ilân etmekten çekinmediler.
de yapılabilmesi de yine bu şarta bağlıdır. Ana
yasa tadili, sıkıyönetimin uzatılmaları ve bâzı
Çok muhterem arkadaşlarım;
teklif ve tasarıların Meclislerdeki görüşmeleri
1950 de iktidardan ayrılan C. H. P., 300 mil
sırasındaki münakaşa ve ithamlara bakarak,
yonluk açığı çıktıktan sonra 1 milyardan biraz
parti münasebetlerini ve geçmiş olayları müm
fazla bir bütçeye karşılık, 2,5 milyardan fazla
kün olduğu kadar tarafsız bir görüşle tekrarla
bir borç bırakmıştır. Yani, 2,5 senelik bütçesi
makta büyük fayda mülâhaza ediyorum.
ni boş devretmiş oluyor. Demokrat Parti 1960
Bütçeler acıkmış, denkmiş, iktisadi hayat
ta 8 milyar civarında bir bütçeye mukabil, 15
iyiymiş, kötüymüş, pahalılık çok tehlikeli hal al
milyar civarında bir borç devretmiş oldu ki, bu
mış; bence bunlar hep tâli meselelerdir. Mühim
da ancak iki senelik bütçesini boş devretmiş de
olan, iç bünyemizin sağlamlığı ve iç politikamı
mektir.
zın huzur ve sükûna kavuşturulmasıdır. Bunu
Adalet Partisine gelince, 37 milyarın üstün
sağladığımız gün, en bozuk taraflarımızın çok
de bütçesine mukabil 55 milyar bir borç, yani
kısa zamanda düzeleceğine inanmaktayım. Parti
1,5 senelik bütçesini boş devretmiş oluyor. C. H.
münasebetlerimizi hür demokratik memleketler
P. nin bütçesi ile devrettiği borç nisbetinde boş
deki emsaline yaklaştırabilirsek, halledemiyecebırakmış olsalardı Demokrat Partinin 15 milyar
ğimiz müşkül kalmaz. İşte bunun için de, yine
yerine 20 milyar, Adalet Partisinin 56 milyar
parti münasebetlerine ve geçmiş olaylara temas
yerine 94 milyar borç bırakmış olmaları icabeetmekte sayısız faydalar vardır. Sabırlarınızı tüderdi.
[ keteceğimden dolayı özür dilerim.
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Muhterem senatörler, memleketimizde siyasi
partilerin tarihi Meşrutiyete dayanır. Meşruti
yette ilk defa esas çekirdeğini subayların teşkil
ettiği ittihat ve Terakki Fırkası kurulmuş, 10 se
ne kadar yaşamış, imparatorluğumuzun siyasi
kaderinde büyük rol oynamış, Birinci Dünya Sa
vaşı mağlûbiyetinden sonra haliyle dağılmıştır.
Bunun karşısında, yine bir kısım subayların iş
tirakiyle, Hürriyet ve İtilâf Fırkası kurulmuş, bu
Fırka da memleketin kaderine kısa bir süre hâ
kim olmuştur.
Bu iki fırkanın münasebetleri çok kötü ol
muştur. Fırkalar, kendi hayatiyetlerini diğerinin
yok edilmesinde bulmuş, birbirlerini yok etmek
için de her vasıtayı meşru görmüş ve kullanmış
lardı. Bu devrede de, zaman zaman Darülfünun
ve Talebei Ulûm mensupları, yani bugünün üni
versite hoca ve gençleri ile, devrin softaları po
litika sahnesinde görülmüş, içten ve dıştan gelen
tahriklerle sokaklar yine dolmuş ve boşalmış,
kelleler istenmiş ve impartorluğım zamanından
evvel çökmesi ve parçalanması hazırlanmıştır.
Birinci Dünya Savaşından sonra, İstiklâl Sa
vaşımız başlamış, istisnaları olmakla beraber, bu
mücadelede umumiyetle ittihatçıları Atatürk'ün
yanında, itilâf çılan da Padişah ve Halifenin sa
fında yer almış görüyoruz. İstiklâl Savaşından
sonra Saltanat, kısa bir müddet sonra da Hilâfet
kaldırılmış ve Cumhuriyet ilân edilmişti. Bu ara
da, savacı, kazananlar arasında fikir ihtilâfı baş
göstermiş, Atatürk'ün etrafında kalanlar Cum
huriyet Halk Partisini, karşısında olanlarla,
oraya itilenler de Cumhuriyet Terakkiperver
Fırkasını teşkil etmişlerdi. Çok geçmeden bu
iki fırkayı da Meşrutiyette olduğu gibi, birbir
lerine düşman iki fırka olarak görüyoruz. Cum
huriyet Terakkiperver Fırkası bir bakıma yaşa
ma hakkı tanınmamış, bir bakıma yaşıyamamış
ve kısa bir zaman içinde tarihe mal olmuştur.
Sayın inönü'nün 25 . 7 . 1971 günkü televiz
yon konuşmasını dikkatle dinledim. Bu konuş
masında Sayın İnönü «Atatürk'e küskünleri ça
ğırdım, bir araya getirdim» diyerek ihtilâfın yal
nız Atatürk'le bunlar arasında olduğunu, kendi
siyle ve parti görüşleriyle alâkalı bulunmadığını
anlatmak istiyordu. O tarihlerde çok genç olma
mıza rağmen, iyiyi kötüden ayıracak yaşta idik;
bu ihtilâfları yaratanın bizzat Sayın inönü ol
duğu o zaman tevatüren söylenmişti.
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Fitnelik
etme, Atatürk'le inönü'nün arasına giremezsin!..
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Hazerdağlı.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Dinle
meye mecbursun, dinle..
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen fit
necisin, fitneci adam!..
EAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer
dağlı, size bir ihtar veriyorum... (Gürültüler)
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Kendi
si cevap versin. Sen Atatürkçü olsan... (Gürül
tüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ertürk...
SALİBİ HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ata
türk'le ismet Paşanın arasına giriyor, haddine
mi düşmüş senin!
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Otur
yerine ..
BAŞKAN — Sayın Ertürk, Sayın Hazerdağ
lı...
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tarihi
bozamazsın.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer
dağlı, sükûnetle dinlemek mecburiyetindesiniz.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Fitneyi
dinlemem.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı sükûnetle
dinlemek mecburiyetindesiniz.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Bağır
makla susturacağım mı zannediyorsun?
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ertürk, bir
dakika.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Atatürk'
le inönü'nün arasına girmek haddine mi düşmüş
senin.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Dinler
sin, buradan cevap verirsin, yine cevabını alır
sın.
BAŞKAN — Sayın Ertürk bir dakika efen
dim. Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazerdağlı, sükû
netle dinlemek mecburiyetindesiniz efendim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Haki
katler hep böyle batar...
BAŞKAN — Sayın Ertürk istirham ediyo
rum, bize de söz hakkı bırakın.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tarihi
bozamazsın. Fitneyi dinlemem.
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NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Dinle
mezsen gidersin. Keşke olsa.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ertürk
müsaade edin. Sayın Hazerdağlı, sükûnetle din
lemek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde bu
müzakereler uzar gider. Bundan da netice iti
bariyle Anayasa hükmünün yerine gelmemesi
doğar; buna sebebolmayın rica ediyorum. Tü
zük hükümlerini tatbik etmeye beni mecbur et
meyin. istirham ediyorum. Hoşunuza gitmiyebilir, dinlemezsiniz çıkar gidersiniz, ama müdaha
le etmeyin. Buyurun efendim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Geç de
olsa, zaman gelecek bu iki fırkanın münasebetle
ri ve kapanış sebepleri tarafsız bir görüşle yazı
lacaktır.
Muhterem senatörler, Atatürk yalnız Cumhu riyeti kurmakla kalmadı, öteden beri düşündü
ğü ve milleti aydınlığa çıkaracağına samimi ola
rak inandığı inkılâpları da birer birer tahakkuk
safhasına koymaya başladı. Millî hâkimiyete da
yanan demokratik nizamın şaşmaz prensibi olan,
çok partili hayatın lüzumuna da inanıyor ve
ikinci bir partinin kurulması düşünceleri arasın
da yer alıyordu. Bu boşluğun dolması için çaba
harcadığı, ve yakın arkadaşlarından merhum
Fethi Beyi Cumhuriyet Halk Partisinden istifa
ettirerek...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bütçe ile bu
nun ne iligsi var?
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BAŞKAN — Bütçe ile ilgisini ben takdir
ediyorum, sizin müdahalenize lüzum yok. istir
ham ediyorum.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz bu
havayı bozdunuz, bizden cevap alacaksınız.
BAŞKAN — Bütçe ile ilgili konuşuyor efen
dim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Ben si
yasi partilerin münasebetlerinden bahsediyo
rum, bu yer neredir ve kimlerdir onu söylüyo
rum. Biraz dinleyin, dinlemesini öğrenin.
BAŞKAN — Bu kürsü hürdür, müsaade edin
efendim. Sayın Ertürk, siz cevap vermeyin istir
ham ediyorum.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz bu
havayı bozdunuz, bizden cevap alacaksınız.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, istirham edi
yorum efendim. Bu kürsü hürdür, herkes fik
rini söyler, beğenilir, beğenilmez, ama müdahale
edilmez.
Buyurun Sayın Ertürk.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Millî
hâkimiyete dayanan, demokratik nizamın şaş
maz prensibi olan çok partili hayatın lüzumuna
da inanıyor...
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — (A. P.
sıralarına hitaben) Patlayın inşallah.

V. — DİSİPLİN CEZALARI
1. — Elâzığ Üyesi Salim II az er dağlı'ya iki
ihtar cezası verilmesi.

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı size bir ihtar
daha veriyorum efendim.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10))
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Ve
ikinci bir partinin kurulması düşünceleri arasın
da yer alıyordu. Bu boşluğun dolması için ça
t a harcadığı ve yakın arkadaşlarından merhum
Fethi Beyin Cumhuriyet Halk Partisinden istifa
ettirerek, Cumhuriyetçi Serbest Fırkayı kurdur
duğu görüldü. Bu fırka kısa zamandan büyük
inkişaflar kaydederek yurt sathına yayıldı, teş
kilâtlandı; fakat çok geçmeden şu veya bu se
beple kendini fesetmek zaruretini duydu. Böy-

leee Cumhuriyet devrinde Cumhuriyet Halk
PartJ3i muhalefetsiz bir iktidar olarak, Türki
ye'nin kaderinde uzun yıllar söz sahibi tek parti
olarak kalmıştır. Ben demiyorum bunu, tarih
diyor.
MEHMET HAZER (Kars) — Din istismarı
yaptılar, tekkeleri uyandırdılar.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Bu hali
maskelemsk istiyenler çaresini bulmakta gecik
mediler. Cumhuriyet Halk Partisinden 10 kü
sur milletvekiline Müstakil Grup namı altında
muhalefet vazifesi verildi, bu vaMfe ikinci Dün
ya Savaşının sonuna kadar devam ettirildi, ikin-
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Erci Dünya Savaşı ile milletler eskisinden çok da- I
ha kanlı bir savaşa şahidoldular, savaş uzun türk.
Muhterem arkadaşlar, ben dikkatle takibedisürdü ve çok ıstıraplı bitti. Milletlerin kaderi
yorum,
her hangi bir sataşmaya meydan vermive dünya haritası ikinci bir defa daha değişti
yeceğim.
Onun için istirham ediyorum, belki
rildi. Savaş sonu dünya devletleri iki bloka
bir tarihi seyri..
ayrılmak zorunda kaldılar.
RIZA ISITAN (Samsun) — Bütçe ile ilgisi
1. Amerika'nın başında bulunduğu hür de
ne?.
mokratik blok.
BAŞKAN — Durun efendim, müsaade buyu
2. Rusya'nın başında bulunduğu komünist
run. Belki bir tarihi seyri izah edip bir netice
blok.
ye varacak, bekliyorum, dikkatle takiTbediyoBu bloklara katılmada bir kısım devletler
rum, her hangi bir sataşmaya meydan vermiyeiradelerini serbestçe kullanmak imkânı bile bu
ceğim.
lamadı, emrivakilere boyun eğmek zorunda bıra
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Niye
kıldılar.
tahammül etmiyorsunuz muhterem Beyler?..
Bize gelince; her hangi bir dış baskı ile
MEHMET HAZER (Kars) — Bayatlamış
bloklara girmeye zorlanmış değiliz. Memleke
lâfları yakıştıramadım sana.
timizin coğrafi durumu, uzun ve şerefli tarihi
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O zaman
mizin seyri, yaşantımız ve her yönden millî men
Demokrat Parti Mille t vekiliydin, şimdi de Dofaatlerimiz demokratik bloku teşkil edenlerin
mokrat Partiye sahip çık.
safında yer almamızı icaJb ettiriyordu, o günkü
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı istirham edi
Hükümet de yerinde bir kararla bunu yaptı.
yorum.
inkâr mı edeceğim?
Devam edin Sayın Ertürk.
MEHMET HAZER (Kars) — Çok bayatla
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Hepi
mış hikâyeler.
niz dinlediniz, tarihten bahsediyorum.
Yine Saym İnönü 25 Temmuz televizyon ko
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — İnsan
nuşmasında 1945 senesindeki çok partili rejime
hak ve hürriyetlerine büyük değer veren ve bu
geçmemize temas ederek; «Arkadaşlarım, yine
nu beynelmilel toplantılarla belgeliyen, hür ve
irtica baş gösterir, başka parti kurulmasına
demokratik blokta sözüne güvenilir va hatırı sa
müsaade etmeyiniz dedikleri halde, ben onları
yılır bir üye almamızın asgari şartı olan ve
dinlemedim
kurdurdum, ama hâdiseler onları
«Müstakil Grup» gibi göstermelik olmıyan çok
haklı
çıkardı.»
diyerek, ömründe ilk defa güya
partili rejimi kabul etmek mecburiyetinde idik.
bir hakikat kabıü etmiş oluyor.
işte bu nedenlerle, ikinci Dünya Savaşından
Şurası muhakkaktır ki, Cumhuriyet Halk
hemen sonra, ciddî bir parti elan Demokrat Par
Partisi her devirde siyasi muarızlarını aynı si
tinin kurulmasiyle çok partili rejime girmiş bu
lâhla, irtica ile suçlar, bertaraf etmeye çalışır
lunuyorduk. Bu bir zaruretti. Yoksa, bâzıla
ve bunda da muvaffak olur.
rının iddia ettiği gibi, bu rejim sırf faziletinin
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
idrakinden dolayı beğenilmiş veya Şefin lûtfuyBaşkan, bu türlü konuşmasına nasıl müsaade
la kurulmuş değil. Eğer böyle olsaydı; Demok
ediyorsunuz?
rat Partinin kurulusundan yedi ay sonra yapı
BAŞKAN — Sayın Ertürk, Sayın Ertürk is
lan meşhur 1946 seçimlerinin arefesinde Cumhu
tirham edeceğim..
riyet Halk Partisinin mebus ve vekilleri yurt
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalan
sathına yayılır; «Demokrat Partinin kökü Mos
söylüyorsun, tarihi tahrif ediyorsunuz, hakikat
kova'dadır, Rus parası ile kurulmuştur, reyleri
leri tahrif ediyorsunuz, burası mahalle kahvesi
nizi vermeyiniz.» diye haksız ve çirkin isnatlar
değil.
da bulunmazlardı.
BAŞKAN — Müsaade buyuurn efendim, bu
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Dediko
yurun. Sayın Ertürk.
duları, buraya getirmeyin Allah aşkına.
RIZA ISITAN (Samsun) — Hırsızlıklardan
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Tarih
konuşuyor tarih, kızmayın.
I bahset.
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BAŞKAN — Sayın Er'türk, müsade buyu- ' telerine almak lüzumunu duydukları din adamlariyle, mensübolduklan tarikatlar hatırlanır.
run efendim. (Gürültüler.)
öyle ise, siz idare edin buyurun, müsade Atatürk devrinde kapatılan tekkelerle, imam
hatip - okullarının şu veya bu sebep ve bahane
edin idare edelim.
SALİM HAZERDAaLI (Elâzığ) — Biz ma lerle 1950 den evvel yeniden açıldıkları düşü
ziyi karıştırmak istemiyoruz, yoksa söyliyecek nülürse ve bunlar irtica ise, irtacaa ilk defa
kimlerin ne maksatlarla tâviz verdikleri çok
çok söz olur.
daha iyi anlaşılır.
BAŞKAN — Sayın Ertürk, istirham ede
ceğim; bir partiyi her hangi bir şekilde sataş
MEHMET HAZER (Kars) — Grup adına
madan dolayı söz istiyecek şekilde konuşma söz istiyorum.
lar yapmamanızı istirham edeceğim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Muh
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Sayın
terem senatörler, 1946 seçimlerinde.
Başkanım rica ediyorum, ben tarihî vakaları
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim.
getiriyorum buraya. Sayın İnönü böyle konuş
10 dakikaya yakın zamanınız var. Devam etmek
madı mı, inkâr mı ediyordunuz, söyleyin bana?
mi istiyorsunuz, müsaade istiyeceğim Umumi
Bütün millet bunu dinledi, Mecliste konuşmak
Heyetten. Yoksa yemek arasından sonra mı de
ta ne mahzur var?
vam edeceksiniz?
BAŞKAN — Sayın Er'türk, karşılıklı yapNURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Yemek
mıyalım bu işi, istifham ediyorum. (C. H. P. sıten sonra.
raalrmdan gürültüler.) Devam edin efendim.
BAŞKAN — Müddetimiz dolmuştur. 20,30
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — 1950
da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum.
seçimlerine iştirak eden partilerin, Ankara baş
ta olmak üzere, birçok vilâyetlerden seçim lisKapanma Saati : 19,00

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 20,30
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde)
BAŞKAN — 25 nci Birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum.
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz,
BAŞKAN — Sayın Ertürk, buyurunuz.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
* BAŞKAN — Ne hakkında efendim?
LÜTFİ BİLGEN (içel — Usul hakkında.
BAŞKAN — Neyin usulü efendim?
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, görüş
melerin bitim saatinin gece saat 01,00 de ol
duğunu iki defa söylediniz. Bununla beraber
örfi idareden önce bitirmek zorunda olduğu
muzu da iki defa söylediniz, örfi İdare en âcil

'hallerde kart vermek suretiyle müsade etmek
tedir. Kaldı ki, burada Senato toplanıyor, ica
bında geç kalabiliriz. Vazifeli memurlara kart
verilebilir. Bunu bu kadar mani hal olarak gör
mek doğru değil.
BAŞKAN — Onu henüz görüşmüş değiliz,
bir kartla meselenin halledilip edilmiyeceği şüp
heli olduğu için, arkadaşları her hangi bir riske
duçar bırakmıyalım diye ben öyle söyledim. Ya
rın o dediğiniz şekilde görüşme vâki olacak.
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Ben bunu Divan
daha önceden düşündü sanıyordum?
BAŞKAN — Düşünmemiş efendim.
Buyurunuz Sayın Ertürk.
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NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Çok muh
terem senatörler, bıraktığım yerden devam edi
yorum.
1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi
fiilen iktidarda kalmış, 1950 ye kadar iktidar
daki bu Cumhuriyet Halk Partisiyle muhalefstteki Demokrat Partinin münasebetleri zaman
zaman sertleşmiş olmasına rağmen, yine de nor
mal devam ettirildi sayılır. Çünkü, fiilen de
olsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır, gü
rültü ve kavga sebebi mevcut değildir. Bu dev
rede muhalefeti temsil eden Demokrat Parti
nin iddia ve istekleriyle iktidardaki Cumhuri
yet Halk Partisinin cevaplarını kısaca arz et
mekte büyük fayda görüyorum. Zamanımıza
ışık tutacağı gibi, ibretle alınacak dersleri de
ihtiva eder. Demokrat Parti neler istiyordu?
1. Hâkimlerin murakabesinde, nispî temsile
dayanan, gizli oy açık tasnifi ihtiva eden bir se
çim sistemi.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anayasa Mahkemesi.
Hâkim teminatı.
Üniversite muhtariyeti.
Radyonun tarafsız neşriyatı.
Matbuat hürriyeti.
Tarafsız bir idare cihazı.

Demokrat Partinin istekleri aşağı - yukarı
bu 7 maddede hülâsa edilebilir. Cumhuriyet
Halk Partisi bu isteklere karşı çıkıyor:
«1. Nispî temsil usulü kuvvetli ve müsta
kâr bir hükümet kurmamızı engeller. Bu itibar
la millî bünyemize uygun değildir.
2. Anayasa Mahkemesi Millî iradeyi gölge
ler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde
bir kuvvet kabul edilemez. Meclisten çıkan ka
nunların Anayasamıza aykırılığı hukuken dü
şünülemez ve iddia edilemez.
3. Hâkimler teminat altındadır, aksi varit
değildir.
4. Üniversitelerimiz muhtardır, muhtariye
tin daha fazlası zararlı olur.
5. Radyo devletin yayın organıdır, elbette
tarafsız olamaz.
6. Matbuat hürdür, sizin de her söylediği
nizi yazıyor. Daha ne istiyorsunuz?
7. idari cihaz tarafsızdır. Siz Demokrat
Partililer de memleket sathında rahat rahat ge
zip, mitingler tertip edebiliyorsunuz.» diyorlar.
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Parti müfettişleriyle, valilerden aldıkları ra
porlarda yapılacak seçimleri Cumhuriyet Halk
Partisinin kahir ekseriyetle kazanacağı belirtil
diğinden, hâkimlerin murakabesinde gizli oyu,
açık tasnifi ihtiva eden ve ekseriyet usulüne
dayanan iyi bir Seçim Kanunu kabul edildi.
Bu kanunla yapılan 14 Mayıs 1950 seçimlerini
Demokrat Parti kahir bir ekseriyetle kazanmış
tı. Bu hal C. H. P. çevrelerinde şaşkınlık, De
mokrat Parti çevrelerinde zafer sarhoşluğu ya
ratmıştı.
İktidar muhalefet, muhalefet de iktidar ol
muştu. Fakat dâva yine bitmedi. İktidarla mu
halefet arasında koltuklar değişmekle kalmadı,
düşünce ve görüşler! de değişmiş bulunuyordu.
Demokrat Partinin 1946 dan 1950 yılma kadar
istediği halde Cumhuriyet Halk Partisine kabul
ettiremediği yukarda 7 madde altında arz et
tiğim hususları şimdi Cumhuriyet Halk Partisi
aynen İstiyor; Demokrat Parti de aynı mucip
sebeplerle kabule yanaşmıyor ve «benim ikti
darım zamanındaki tâtb.'kat bu isteklerinize
hak verdirmez» diyordu. Yalnız matbuat ka
nunu geniş bir hüviyet verilerek değiştirilmişi/' Mücadele çok erken ve çok oetin basla/di.
Her an artan şiddetiyle devam ettirildi. Bir ta
rafın «ak» dediğine öbür taraf «kara» demek
ten çekinmiyordu, NATO ya girmemizin muvaf
fakiyetini küçültmek amaciyle, bilerek veya
t'jlmiyerek bu memlekette bir Amerika düşman
lığı yaratıldı ki, hâlâ devam ediyor.
Bir taraf, Devlet Reisi Sayın Bayar'm bir
baloda çekilen resimlerini tefeir ederek köyler
de dolaştırıyor; «işte müslüman dediğiniz Cum
hurbaşkanı böyle yarı çıplak kadınlarla icir> eğ
leniyor» dtyor. Diğer taraf, Sayın İnönü'nün şu
veya bu seba^el milliyetçilere ve dine baskı
yaptığını söylüyordu. Bu mücadele bâzı çevre
lere göre Cumhuriyet Halk Partisi ile Demok
rat Parti mücadelesi; bâzı çevrelere fföre de,
Atatürk devrinde başlıyan înönü - Bayar mü
cadelesinin devamı.
Çok muhterem senatörler,
Mücadele o kadar kızışmıştı ki, partiler yi
ne hayatiyetlerini, diğerinin yok edilmesinde
görüyordu. Aradan yarım asır geçmesine rağ
men parti münasebetleri yönünden bir arpa bo
yu ilerlemiş değildik. Meşrûtiyet zamanına te
mas etmem de bu durumu vuzuha kavuşturmak
içindir.
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Beni affetsinler, ama kanaatim odur ki. Sa
yın inönü ile Sayın Bayar, ca'li de olsa, bugün
birbirlerine karşı göstermek lüzumunu hisset
tikleri dostluğu 1960 tan evvel göstermiş olsa
lardı; yahut birbirleriyle konuşacak, veya selâmlaşacak kadar medeni münasebetlerini de
vam ettirmiş bulunsalardı parti münasebetleri
bu hale gelmez, memleket 27 Mayıs darbesine
ve 12 Mart muhtırasına asla muhatabolmazdı.
Bugün az gelişmiş memleketler arasında değil,
lişmiş memleketler safında şerefli yerimizi
mutlaka almış olurduk.
Bu kanaatime rağmen, bu kötü inkişafın bü
tün vebal ve günahını ;valnız Saym İnönü ile
Sa,yın Bayar münasebetlerine veya yalnız poli
tikacılara yüklemenin de büyük haksızlık ola
cağını İfade etmek isterim.
Matbuatımızın, talebe ve hocalariyle üniver
sitelerimizin, politikaya fiilen girmemiş münev
verlerimizin, tarafsız olmaları lâzımgelen bir kı
sım müesseselerimizin basında ve içinde bulu
nanların vebal ve günahları politikacılardan da
ha az değildir.
Muhterem senatörler, çok partili rejimi ka
bul ettiğimiz zaman iktidardaki Cumhuriyet
Halk Partisinin Meclisteki çoğunluğu bir Ana
yasa tadiline yeterli iken, demokratik rejimin
yerleşmesi ve kökleşmesi için gerekli değişikli
ği yapmamış ve lüzumlu Anayasa müe^s'o s el eri
ni kurmamış veya ıslah etmemişti.. 1950 den
1960 a kadar da Demokrat Parti aynı çoğun
lukta olduğu halde o da bu lüzum ve zarureti
duymamıştı, ben de bu partinin içinde milletvekiliydim.
Tek parti devrimdeki Anayasa ve bir kısım
kanunlar, cari teamül ve tatbikat çok partili
rejimi ayakta tutamazdı; Nitekim tutamadı da.
'Birbirlerini takibedem dünya savaşları, hız
la ilerliyen medeniyet bütün dünya milletleri
nin iktisadi, içtimai ve kültürel hayatında bü
yük değişiklikler ^aiDinıştır. Her millet ilerli
yen hayatını yeni hukuk nizamına istinadettirmeyi düşünmüş ve zamanında tedbirlerini al
mışken, biz bu lüzum ve zarureti asla duyma
mış; böylece çok ilerlemiş bir hayatı geri kal
mış bir hukuk nizamı ile idare etmeye zorlamı. sızdır, ki diğer bâzı faktörlerin başında bu
hal memleketi 27 Mayısa getirmiştir,
Aziz arkadaşlarım, yukarıda izahına çalış
tığım hâdiseler ve siyahi münasebetler maale-
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a sı 1261 Anayasamızın hazırlanmasına ve mü
zakeresine de hâkim olmuş, memleket realitele
rine ve her yenden bünyemize uygun bir Ana
yasa yerine, Sayın Erim'in de birkaç defa be
lirttikleri gibi, bâzı yönleriyle lüks ve reaksiyoıısl bir Anayasa kabul edilmişti. Bu Anayasa
ile millî irade taksim edilmiş, yeni yeni mües
sesler kurulmuş, hn müesseselere geniş salâhi
yetler, fertlere hudutsuz hak ve hürriyetler ta
nınmış, tatbikatta bu salâhiyet ve hürriyetlerin
suiistimal edileceği hiç düşünülmemişti. Millî
iradenin kayıtsız şartsız mümessili olduğu Ata
türk tarafından kabul edilen Türkiye Büyük
Millet. Meclisi Anayasa Mahkemesinin, Devletin
icra organı olan hükümet çeşitli yargı organla
rının mutlak murakabesine tabi tutulmuş; ku
rulan bu müesseselerin değil hükümetle, birbir
leriyle dahi ahenkli çalışıp çalışmayacakları ha
tır ve hayale getirilmemiş ve dolayısiyle Ana
yasada tedbirleri de alınmamıştır,
BAŞKAN — 3 dakikanız var, ona göre ayar
layın efendim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Muh
terem Başkanım, benim konuşmamın çoğu ke
sildi. Bu itibarla onun da ilâvesini rica edece
ğim.
BAŞKAN — Efendim, siz ona göre ayarla
yın lütfen,
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Bu,
Anayasa ile hükümete ağır mesuliyetler tahmil
edilmiş, olmasına rağmen, gerekli ve yeterli sa
lâhiyet tanınmamış, milletvekili ve senatörlere
hiç itimacledilmemişti. Bu Anayasa ile kurulan
müesseselerin bünyelerine alınacak şahısların
da politikacılar gibi bu toplumun içinden çıka
cak, aynı düşünceye, aynı görüşe, aynı hisse sa
hip, hattâ aynı kültürü almış kişilerden olaca
ğı ve hiç olmazsa, politikacılar kadar bunların
da bilerek veya bilmiyerek hata yapacakları
asla düşünülmemişti. Tatbikatta bu defa da ge
ri kalmış bir hayatî çok ileri bir hukuk nizamı
ile idare etmek mecburiyetiyle karşılaşılmıştır
ki, bu da memleketi ister istemez 12 Mart muhtırasma getirmiştir.
Her memlekette seçim biter, partiler seçim
neticelerine rina gösterir. İkinci seçime kadar
itkidarıariyle muhalefetiyle gönül gön itle olma
ca bile, yanyana, elele memleketin kalkınması
ve ilerlemesi için birlikte çalışırlar. Bizde, se
çim biter bitmez gelecek seçimin mücadelesi
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başlatılır. Sinirler gerilmiş yay gibi ayakta tu j kat ve itina ile umumi efkâra akset tirilmesi de
esefle ve ibretle görülmüştür. Bası partiler ve
tulur. Bu gergin yayın zaman zaman boşalarak
bir kısım parlönnanterlerin DİSK, Dev - Genç,
topluma büyük zararlar verdiği de görülür.
Tös gibi aşırı sol teşekküllerin hamilik ve mü'Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs darbesin
dafiiiğini yapmalarının hâdiseleri alevlendirdi
den sonra ilk defa yapılan 1961 seçimlerinde
ği de bir hakikattir. Deniz Gezmiş ekibini ya
Cumhuriyet Halk Partisi en çok milletvekili çı
kalamak için takibin sıklaştınldığı günlerde
karmış, gürültü ve patırtı da fazla olmamış ve
bir grup a mensup bir sayın senatörün «Bu genç
böylece C. H. P. başkanlığında Koalisyon Hü
ler vurulursa Hükümeti şimdiden kaatil ilân edi
kümetleri devrine girilmişti. Millet Cumhuriyet
yoruz» dediği ve bir kısım üyelerce tasvip gör
Halk Partisini bu iktidarında da görmüş, tanı
düğü de bir hakikattir.
mış ve denemişti. 1865 senesinde ikinci defa
yapılan seçimlerde nispî temsil ve millî bakiye
Üniversitelere, fakültelere gidilerek genç
sistemine ve «ortanın solu» sloganına rağmen
lerin silâhlı hareketlere tahrik ve teşvik edil
Ada]et Partisinin tek başına iktidara getiril
diği de görülmüştür.
mesi elbette sebepsiz değildi,
Bütün bu olaylar cereyan ederken kanunen
kâfi salâhiyetle teçhiz edilmemiş bir Hükü
1938 de Senato kısmî seçimleriyle beraber
met vardı. Bu Hükümete tesirli salâhiyet veril
mahallî seçimler yapılmış ve Adalet Partisi bu
mesi de asla düşüaülmüyordu.
seçimleri de ezici bir çoğunlukla kazanmıştı.
27 Mayıs'ta seçimle iş başına getirilmiş bir
1&69 .?3nesinde. yani 1 sene kadar sonra da 3 ncü
iktidarın Cumhurbaşkanı ve Hükümeti ile be
defa milletvekilleri seçiminin yapılması gereki
raber bütün bir grupunu teşkil eden üyeleri
yordu, Dikkat buyurulursa mahallî ve kısmî Se
tevkif ve mahkûm edilmiş, bir Başbakan ve iki
nato seçimlerinin yapılıp bittiği 1968 Haziran
Bakanı ipte can vermişlerdi.
ayında üniversite olay]arı dediğimiz boykot ve
imaller başlamış veya başlatılmış ve maalesef
Bu nedenlerle, Hükümetin bu tatbikattan
bası önemli çevrelerce «gençliğin masum hare
haklı olarak ürkek davranacağının, Anayasa çiz
ketleridir» diye tasvip de görmüştür.
gisinden bir milimetre bile inhiraf etmemenin
gayret ve çabası içinde olacağının ve gerekli
BAŞKAN — Lütfen, vaktiniz doldu. İnkıta
tedbirleri
de bu haleti ruhiye ile alacağının in
samanını müsamaha olarak kabul ediyorum.
safla kabulü gerekmez mi?
Bağlamanızı istirham edeceğim bu saman içe
risinde.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. Sa
NURETTİN ESTÜRK (Devamla) — Bağla
yın Ertürk, bitmez o.
mama imkân yok Sayın Başkan, Benim vaktim
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Beye
çok gitti. Dikkat buyurunuz, (A. P. sıraların
fendi, Sayın Başkanım çok güzel ama..
dan «oyb yalını» sesleri.)
BAŞKAN — Beni müşkül vaziyette bırakı
BAŞKAN — Oylanmaz efendim, oylanmaz.
yorsunuz efendim?.
Programa göre hareket etmek zorundayım.
NURETTİN EBTÜRK (Devamla) — Ama,
Herkes için oylarsam bu müzakereler bitmez.
ben müşkül vaziyette kaldım.
SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — OylıyaBAŞKAN — Her hatip sizin gibi zaman İ3mazsmız.
terae ben ne yapayım?
NURETTİN ERTÜBK (Devamla) — Sayın
NURETTİN EBTÜRK (Devamla) — Ben,
Başkanım, benim konuşmam,..
vakitlerinizi her zaman işgal eden bir arkada
BAŞKAN — îşte, o kesilen kısmı Hava edi
şınız değilim. Eğer arkadaşlarım müsaade ederyorum efendisi. O müddet içerisinde tamamla I ierse bitireyim. Eğer müsaade etmiyorlarsa ine
manızı rica edivorunı.
yim, konuşmamı yarıda bırakayım. Çok rica ede
rim.
NÜBETTİN EBTÜBK (Devamla) — Bfemleketi:mizİ3 devam sdegeleıı bu hareketler, açık
OSMAN SALÎHOĞLU (Sakraya) — Bundan
ça Devletin ve Cumhuriyetin varlığım yjk elsonra konuşan arkadaşımız sırasını veriyor.
meyi komünhi idare getirmeyi hedef aldığı
BAŞKAN — Kim veriyor efendim?
halds, iktidardaki Adalet Partisine ve onun Ge
NURETTİN EETÜEK (Devamla) — Esasen
nel Başkanına karşı yapıldığının hususi bir dik- I konuşmalarım kesildi, bu sebeple bitiremedim.
82 —
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BAŞKAN — Sayın Ertürk, size o zamanı ver
dim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, sırada değilim; ama ben 10 dakikamı
veriyorum.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olmaz
efendim. (A. P. sıralarından «oya arz edin» ses
leri)
BAŞKAN — Umumi Heyetin, oyuna arz ede
rim. Sayın Ucuzal, konuşmasının 10 dakikasını
veriyor, bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler...
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sırada mı
efendim?
BAŞKAN — Efendim, hakkından veriyor.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın
Başkan, sırasını mı veriyor?
BAŞKAN — fendim, istirham ederim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Bir ar
kadaş yerini başkasına verir, bu kabul edilir
de 10 dakikasını vermesi niçin kabul edilmez?
(A. P. sıralarından «Söz sırası Faik Atayurt'un» sesleri)
FAİK AT AYURT (Uşak) — Söz sıramı ve
riyorum.
BAŞKAN — Evet; Sa/yın Atayurt veriyor
efendim. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim.
NURETTİN SARLICALI (Balıkesir) — Baş
kan, 'sırasını mı veriyor?
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Kaldı
ki, değil Hükümet...
BAŞKAN — Sırada kendisi, 10 dakikasını
veriyor. Sırada efendim, müsaade buyurun. De
vam edin efendim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Kalın
ki, değil Hükümet, geçmiş tatbikattan ürken...
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tüzü
ğün hangi maddesine g'öre söz veriyorsunuz
Efendi gibi başladık, efendi gibi bitirelim.
BAŞKAN — Yüksek Heyetin oyuna arz et
tim, kendim re'sen vermedim efendim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Müzake
releri baştan çıkarıyorsunuz. Tarafsızlığınızı mu
hafaza ediniz.
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu, bir
keyfi idare.
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BAŞKAN — Lütfen oturunuz.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Kaldı
ki, değil Hükümet...
BAŞKAN — Yüksek Heyetin kararı ile ver
dim, re'sen vermedim. Devam edin efendim.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Kaldı
ki, değil Hükümet, geçmiş tatbikattan ürken ve
suçları takiple mükellef olan bütün mercilerin
bu haleti ruhiye içinde oldukları da inkâr edi
lemez. (Gürültüler)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Otur, otur,
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siyasi
sahtekMıktan başka nedir?
BAŞKAN — Lütfen efendim müsaade buyu
run.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Politika
yı, polemiklere âlet etmeyin. Bu demokratik an
layış mıdır? Keyfî idare. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sayın Sarlıcaiı lütfen sözünüzü geri alın.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siyasi
sahtekârlık.
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, sözünü geri al
mıyor. Sayın Sarîıealı'nın salondan dışarı çı
karılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler (Gürültüler)...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sahtekâr siz
siniz.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Savun
masını alacaksınız. C. H. P. sıralarından «sa
vunmasını al» sesleri)
BAŞKAN — Hakaret ediyor, alacak sözünü.
(Gürültüler) Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir'.
İdare Âmirleri lütfen vazife görsünler.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Adama
böyls küfür ettirirseniz böyle olur.
RIZA ISITAN (Samsun) — Savunma alma
dan salondan çıkarılmaz.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Yüksek He
yete hakaret etme hakkını hiçbir yerden ala
maz. Bu itibarla, kendisinden Başkan olarak
sözünü geri almasını talebettira.
RIZA ISITAN (Samsun) — Tabiî almaz.
BAŞKAN — Kabul etmedi, oyladım, (Gürül
tüler) Oyladım ve Yüksek Heyet kabul etti. Lüt
fen dışarı çıksın.
Devam edin efendim.
oo —-
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SALIM HAZEKDAĞLI (Elâzığ) — Akşam
dan beri bir siyasi partiye tecavüz edilirse böy
le olur. (C. H. P. sıralarından «savunmasını alın»
sesleri)
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, görülüyor M.,.
BAŞKAN - - Savunma ile olmaz, lütfen tü
züğü okuyun.
Evet, devam edin efendim.
RIZA ISITAN (Samsun) — Tarafsız Baş
kan istiyoruz. Tutumunuz hakkında söz istiyo
rum.
NURETTİN EETÜRK (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, görülüyor M, kusuru yalnız
bir tarafa yüklemek haksızlıktır.
MEHMET HAZER (Kars) — Tarihî tahrif
ediyorsunuz.
BAŞKAN — İdare Âmirleri... (Gürültüler)
Lütfen efendim susun.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Büyük
lüğü, küçüklüğü ne olursa olsun, iktidarı ila
miühalıefeti ile beraber Parlâmento kusurludur.
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Tüzüğü tat
bik edin.
BAŞKAN — Tüzük gereğince hareket ettim.
MEHMET HAZER (Kars) — Savunmasını
almanız gerekir.
•»•
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BAŞKAN — Tüzüğe göre hareket ettim, bu
yurun oturun.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Çün
kü, gerekli Anayasa tadilini zamanında yapa
mamıştır. Bugün kahramanlık yapmak istiyenler, o gim Anayasa tadilinin karşısına çıkmış
lardır.
BAŞKAN — Beyler, celseyi tatil etmek
mecburiyetinde kalacağım.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Daha be
nim de savunmamı alacaksınız.
BAŞKAN — Lütfen efendim. İdare Âmiri
yok mu efendim? (0. H. P. sıralarından «Tatbik
edemezsiniz» sesleri)
Edeceğim, edeceğim. (Gürültüler) İdare Âmi
ri yok mu efendim?
RIZA ISITAN (Samsun) — Savunmasını
alın.
BAŞKAN — Tüzükte savunma alma diye bir
şey yok efendim. Lütfen salonu ter'kefesinler
(Gürültüler) Lütfen salonu terketsinler. (Gü
rültüler)
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. (Gürül
tüler)
Kapanma saati : 20,53

o>e-«»--(-

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21,10
BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Mehmet Çamlıca (Kastamonu)
BAŞKAN — 25 nci Birleşimin 4 ncü oturu
munu açıyorum.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sez rica edi
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAH — Buyuran Sayın ösdsn.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu oturumdan evvel cereyan eden hâdise
lerde Tüzüğümüz hükümlerine göre arkadaşımı
müdafaa etmek istiyorum. Tensip buyurursanız
kürsüden bu meseleyi açıklayacağım.
_

BAŞKAN — Sayın özden, müsaade buyu
run arz edeyim. 156 ncı madde hükmü tatbik
edilmiştir. Şöyle ki; sayın arkadaşımız, He
yeti Unramiyeye, Başkanlığa hepsi dâhil olmak
üzere hakarette bulundular. Kendilerine sözle
rini geri almalarını teklif ettim. Bu bir açıkla
maya davetti. Tekrarladılar hakaretlerini. Bi
naenaleyh, Başkan olarak 156 ncı maddenin
1 nci fıkrasını tatbik ettim. Yani oya koydum.
Bunun neticesinde 157 nci madde tatbikatı kalı84 —
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yor. 157 nci madde tatbikatına giriyorsa söz
isteğiniz, yani bir tavzih ve özür dileme mahi
yetini taşıyorsa söz vereyim, aksi takdirde ar
kadaşımız salonu terketmedikleri için Birleşimi
kapatmak zorundayım.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Tüzüğün yanlış tatbikatı var, müsaade buyursanız usul hakkında.
BAŞKAN — Usul hakkında söz veriyorum.
Buyurun Sayın özden.
EKREM ÖZDEN (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Gecenin bu geç saatinde Türkiye'nin en mü
him konusu olan 1972 yılı Bütçesinin tümü üze
rinde vâki görüşmeler sırasında cereyan eden
hâdiselerde bir tüzük tatbikatı yanlışlığı vardır.
Bunu arz etmek istiyorum.
NAHİT ALT AY (Çanakkale) — 156, 157 nci
maddeler.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok onlar
dan baJhsetmiyeoeğim.
Şimdi, muhterem Başkan, arkadaşlarımız
dan Adalet Partisine mensup bir senatör bura
da görüşürken süresinin bittiğini ifade ederek
kürsüyü terketmesini istedi. Bunun üzerine bir
arkadaşımız, oradan kalkarak «Ben kendi sıra
mı bu arkadaşımıza veriyorum» dedi ve Sayın
Başkan da bunu kabul etti. Bu tutumu doğru
mudur değil midir? Bunu münakaşa etmek is
tiyorum, usul hakkında tensibederseniz.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, söz sırasını
başkasına verme matlalbı içinde Tüzüğümüzün
57 nci maddesi vardır. Aynen okuyorum: «Bir
üye, aldığı söz sırasını daha sonra söz almış
olan bir arkadaşına verebilir.» Demek ki, kıy
metli arkadaşım söz sırası kendisine gelmiş ol
duğu halde, söz sırasını başkasına devretmek isıtiyecek. Yani bu demektir ki, kürsüde sözü söyliyen arkadaşımıza devir değil, kendisinden son
ra gelen arkadaşımıza sözünü devredecektir.
Bu yanlış bir tatbikat olmuştur. Tabiî kıymetli
Başkanımız belki bu ciheti zuhulen gecenin bu
yorgunluğunda düşünememiştir ve bu meseleye
maalesef, maalesef diyorum, sebebiyet ver
miştir. Maddenin devamını okuyalım;» Sö
zünü arkadaşına bırakan üye, onun sırasında
söz söyleme hakkını haizdir.» Buradaki arka
daşım söz söylediği zaman, oradaki arkadaşını
çıkarıp «Sözümü kendisine devrediyorum» de— 85
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diği zaman, lütfen yerine oturup, o arkadaşını
za söz sırası geldiği zaman tekrar kürsüye çıkıp
sözünü ikmal etmesi gerekir idi.
SALÂH ATTİN ACAR (Ordu) — O da yan
lış.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Burada,
okudum efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben
cevabını arz edeceğim.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Okudukla
rımda bir yanlışlık varsa, lütfen izah buyurur
lar; ama müsaade buyurursanız burada da bir
hata görmüyorum.
Sonra Sayın Başkan, bâzı meselelerde sadet
harici çıkan arkadaşlarımızı ikaz etmemişlerdir.
Biz burada 1972 yık Bütçe Kanununun tümü
hakkında görüşüyoruz. Biz burada 1950 den ev
velki hâdiseleri görüşmüyoruz, biz burada inö
nü - Bayar meselesini görüşmüyoruz, biz burada
inönü kabahatli, iniönü düşmanı Atatürkmüş,
bunları düşünmüyoruz ve bunun tizim Bütçe
Kanunu ila hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilg;j.:i yok.
Bu itibarla, arkadaşımız sadet harici çıkmıştı,
bu sadede davet gene Tüzüğümüzün icabı idi.
Sayın Başkan da bunu yapmamıştır ve hepimi
zin, asabını bozacak şekilde harekete sebebiyet
vermiştir.
Sonra nedir, Burada gargaraya gurguraya
getirilmiş birtakım tekerlemelerle lâkırdılar
söylemiştir; «27 Mayıs darbedir» demiştir. Ka
bul ediyor musunuz arkadaşlar? Siz kabul edi
yor musunuz?..
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — öyle de
medim Beyefendi.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — 27 Mayıs
darbe midir? Darbe ise arkadaşlar, hepiniz gay
ri meşrudur.
BAŞKAN — Şimdi lütfen efendim. Sayın
özden, Sayın özden...
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Böyle şey
yok. Darbe değildir.
BAŞKAN —- Sayın Özden, Sayın özden.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu meşru
bir haktır...
BAŞKAN —Sayın Özden, Sayın özden.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ve kullanıl
mıştır.
OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Bu,
usul hakkında mı?
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BAŞKAN — Sayın özden, usul hakkında ko
nuşuyorsunuz.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet usul
hakkında.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu usul
dür.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,
müsaade buyurun. Sayın özden..
EKREM ÖZDEN (Devamla) — İste Devle
timizin..
BAŞKAN — Sayın özden, Sayın özden.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — ikmal ede
yim çekileceğim.
BAŞKAN — Ama usul hakkında konuşuyor
sunuz.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Usul hak
kında konuşuyorum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu neyin
usulü?
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanımın, Devletin resmî bayramı olarak ilân
edilmiş 27 Mayıs İhtilâlini, inkılâbını tanımıyan bir arkadaşa ihtar yapmaması, onu sadede
davet etmemesi, hattâ hattâ sözünü geri al de
memesi, vazifesini suiistimal ettiğinin bir delili
dir.
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar ve A. P. sıralarından gürülütüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun efendim.
Sayın Özden, usul hakkında söz istediniz;
usul hakkında konuşmadınız, ama Başkana hi
taben
isnatlarda bulundunuz, ben de Tüzük
maddelerini zatiâlinize izah etmek zorundayım.
Tüzüğümüzde söz hakkını vermek diye bir
mevzu yok. O hususta Tüzüğümüz açıktır. An
cak, söz sırasını değiştirmek vardır, önce söz
almış olan birisi, kendisinden sonra söz almış
olan bir diğerine söz sırasını verir; hakkını de
ğil. Söz sırasını verir, onun söz sırasında da
kendisi konuşmak hakkına haizdir. Tüzüğümüz
bunu yazar. Ama, normal müzakerelerimizde
bir hatip güzel konuşurken Heyeti Umumiyenin
hoşuna gidiyor..
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — (C. H. P.
sıralarına hitaben) Sizin hoşunuza gitmiyor.
BAŞKAN — Müsaade buyurun izah edeyim
efendini, müsaade edin. Heyeti Umumiye, Baş
kanın o hatibe «Vaktiniz tamam» demesine
— bö
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rağmen, «Oya koyun, biz konuşmasını arzu edi
yoruz» teklifi vâki oluyor; oya konuyor ve o
üyenin daha fazla konuşma hakkı uzatılıyor.
(Gürültüler)
Müsaade buyurun, isah ediyorum.
ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Program
var.
BAŞKAN — Bunda program var, programla
her üyenin konuşması takyit edilmiştir; bir hak
verilmiştir, yarım saat konuşacak. Bu müddet
o üyenin hakkıdır. Bu program daha evvel oy
lanmış olduğu için her fırsatta yeniden oylama
hakkı yoktur. Konuşanın söz hakkının uzaması
için yeniden oylama hakkı yoktur; ama kendi
lerine yarımşar saat olarak tanınmış olan hak
tan bir üye, «Ben 10 dakikamı, konuşan üyeye
10 dakika daha konuşması için veriyorum»
teklifini yaptığı zaman bu oylanabilir. Tüzüğü
müzde buna ait her hangi bir hüküm olmadığı
için Heyeti Umumiyenin oyu ile bu mesele hal
ledilir. Ben de eyle yaptım. Sırada bulunan
hakla olan bir arkadaş baklandan 10 dakikasını
verdi, Heyeti Umumiyenin oyuna arz ettim, ka
bul olundu.
VEHBİ ERSÜ

(Tabiî üye) — öyle olma

ca.
BAŞKAN — Bundan daha tabiî hiçbir şey
olamaz.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — öyle olmaBAŞKAN — Olur Beyefendi.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye)

öyle olma-

di»

BAŞKAN — Öyle oldu. Öyle oldu efendim.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Olmadı efen
dim.
BAŞKAN — Nasıl oldu? Buyurun.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Herkes sey
retti.
BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın da nasıl
olduğunu izah edin.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Tamamiyle
keyfi bir tutumla dakikalarca oj/aladınız, en
sonunda söylediğiniz husus, üyeler tarafından
teklif edildi. Başkanlık görevini evvelâ suiisti
mal ettiniz zatiâliniz ve olaylara bizzat sebebi
yet verdiniz.
BAŞKAN — Suiistimal diye bir şey yok, çok
istirham ederim.
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VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Bugüne ka
dar da Başkanlık makamını i^gal ettiğimiz her
dönemde hemen hemen olaylara sebebiyet ver
mektesiniz.
BAŞKAN — O sisin kendi görüşünüz. Ken
di görüşünüz o. Lütfen oturun.
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Zabıtları ka
rıştırın.
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen
oturun.
Bu böyle cereyan etti.
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Evet.
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan, bu böyle cereyan etmedi. Siz 6 ncı sırada
ıolam Sayın Ömer Uouızal'ı...
BAŞKAN — İkaz ettiler arkadaşlar, Sayın
Atayurt verdi; o da olabilirdi, o da olabilirdi.
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Lütfen efen
dim. 6 ncı sırada olan bir arkadaşın dakikası
nı almanın gayretine düştünüz. Halbuki, ko
nuşan hatip mulhitereon arkadaşımdan sonra sı
rası Sayın Atayurt'unidu. Atayurt %ı bunu verelbiOiirdi.
BAŞKAN — Tashih ettik, tıalshih öttük, ikaz
üzerine tashih ettik.
ŞEVKET KOKSAL (Ondu) — Ama, siz öaıce 3 dakikaya yakın zamıan içinde, Sayın
UcuzaMan zaman kazanmanın gayretti içine
dürtümüz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben ver
dim.
ŞEVKET KOKSAL (Ondu) — Bunu belirtmiek bizim için vazife Sayın Başkan.
BAŞKAN — Böyle bir gayret yok. Burada
güç şartlar içerisinde vazife gören bir arkada
şınız hata edebilir, ikaz üzerine bu hata tas
hih edilmiştir.
Eveit, şimdi 156 ncı miaJddeye göre cereyan
etti, 157 nci maiddeye göre Sayın arkadaşımız..
EKREM ÖZDEN (istianibul) — 156 ncı mad
deye göre müdafaa hakkı için söz istiyorum.
BAŞKAN — Siz alamazsınız söz efendim.
'EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evet, alaIbüirijlm.
BAŞKAN — Söz alaJmiaızsınız.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır, öyle
değil Sayın Başkan. O kadar da değil, rica
öderim. Balkınız buraida yazıyor: «Aleyhimde
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böyle bir ceza teklif ©dillen üyenin, bizzat ve
ya bir arkadaşı vasıtasiyle açıklama yapmaya
hakkı vardır.» diyor.
BAŞKAN' — Evet, ama ben 'arkadaşı davet
ettim.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Etmediniz.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sözü
nüzü geri alın dedim.
EKREM ÖZÜEN (istanbul) — Tekliften
evvel söz hakkı vereceksiniz.
BAŞKAN — Sözünüzü geri alın dedim.
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Geri almak baş
ka, müdafaa hakkı başka.
BAŞKAN — Ama o müdafaa etmek demek
tir efendim. (Gürültüler) Yok öyle şey. öyle
şey yok efemdim.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu Tüzüğü
tatbik etmiyecek misiniz?
BAŞKAN — 157 nöi maddeye göre 156 ncı
madde tatbik edilmiştir.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Edilmemiş
tir.
BAŞKAN — 157 nci maddeye göre söz is
tiyor musunuz, işitemiyor musunuz? Sayın
Hazer, 157 nci maddeye göre mi istiyorsunuz
ef emdim. (Gürültüler) 156 ncı maddeyi tatbik
ettim efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Tekemmül et
memiş, usulî muameleleri tamamil'aoıımanuş bir
muameleden sonra bu olmaz.
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, sizin namını
za, müdafaanızı yapmasını kabul ediyor musu
nuz efendim? Çünkü madde o şekildedir. Ken
disi veya bir arkadaşı vasıtasiyle, der. Her
hangi bir arkadaşı kendiliğimden bu hakka istiiyemez. Ama, Grup Başkanı olarak buyurun
Sayım. Hazer.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ben
cevap vermedim Sayın Başkan, bana sual sor
dunuz. Siz bana müdafaa hakkı tanıyor mu
sunuz?
BAŞKAN — Sayın Sarlioah, ben zattıâlinize,
«Hakaret ediyorsunuz, sözünüzü geri alın»
dedim. Siz burada bu anıda, bu müdafaa hakkjniizı kullanmak dururnıumdaydınız; fakat tekıiarlaidınız- Başkanı oya müracaat etmeye mec
bur bıraktınız, ama şu bütçe müzakereleri gi
bi mühikn bir meselede, ben bunu şahsan hata
yapmış kabul ediyorum, ama hatalı değilim
aslında. Halta yapmış olarak kabul ediyorum,
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size söz hakiki veriyorum, buyurun müdafaa
haMa veriyorum. Açıklama yapınız.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Oylama muallâkta kaldı Sayım Başkanını, niye
oyladınız?
BAŞKAN — Oylanmadı esasen. Bir daki
ka. (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim.
Sayın Sarlıoalı, simidi siyasi sahtekârlık
olarak bir ithamda, bir isnatta bulundunuz, bu
mun açıklaımaisını yapacaksınız efendim.
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın
B*uşkam, mulhterem arkadaşlar;
En basit bir hukuk kaidesi olmak lâzımdır;
ıbir müdafaa hakkı ceza verildikten sonra tanı
nır. Binaenaleyh, Sayın Başkan bana bu cezayı
verdikten sonra, bunun tatbikatına geçmeden
önce, tüzüğün de sarih hükmüne göre bir mü
dafaa hakkı tanımış olması gerekir idi. Şimdi
muameleye yeniden başlıyoruz. Bu hakkımı
kullanıyorum.
Verilen ceza malûm. Buna mesnedolan sözle
rim malûm. Ama beni bu sözleri sarf etmeye
mecbur eden hâdiseyi de çok iyi biliyorsunuz.
Bu sözleri sarf etmeden önce ayağa kalkarak
Sayın Başkama yüksek sesle, «'Sayın Başkanı,
bütçe müzakerelerimize Cumhuriyet Senatosun
da efendice başladık, efendice bitirmemize yar
dım ediniz» dedim, bir. Daha önceki bir müna
kaşa sırasında da tekrar Sayın Başkana, «Oyum
içinde oyun oynamayın. Cumhuriyet Senatosu
seviyesi buna müsait değildir» dedim.
Şimdi, Sayın Ertürk konuşmasını müddeti
içerisinde tamamladı. Şu veya bu istikamette,
sadet içimde veya sadet dışında konuşmuş olma
sı keyfiyeti üzerinde durmuyorum. Bir grupun,
benim memsubolduğum grupun, büyük ölçüde
asabiyetimi davet ettiğini müşahade ettiniz. Üs
telik, ben de yerimden Sayın Ertürk'ün mensu
bu bulunduğu g*rupu, bâzı bakanları ve idarecileriyle birlikte büyük bir zevklilik, büyük bir
rehavet içerisinde âdeta tasvipkâr bir tavır içe
risinde mütalâa ve müşahade ettim.
Demokrasi adına çok şeyler söylemdi, çok
şeyler söylüyoruz. Ben Cumhuriyet Senatosun
da muayyen bir seviyesinin behemehal muhafa
za edilmesi, korunması fikrini basımdan beri savumamlardam birisiyim. Bern Sayın Başkanım ba
nim hakkımda tatbik 'edeceği bir yanlış muame
leyi şahsım itibariyle değil, Senatoda emsal ol— 88
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ması itibariyle endişe ile karşılarım. Em müna
kaşalı ve en sert celselerde bile bu gürültüleri
ve bu müzakereleri, .münakaşaları yatıştıracak
olan Senato Başkanı ve o celsede riyaset edem
Başkamvdkili&ir.
Şimdi hâdise; müddeti dolam bir arkadaşı
mızı ne yapıp yapıp biraz daha konuşturmak
arzusundan ileriye geliyor. Bu arzuya, Danışma
Kurulunun kararıma rağmen, Tüzüğüm sarih
hükümlerime rağmen, Sayın Başkamın da alet
olmuş olması, bu arzuya katılmış olması eîbetteki, benim de asabiyetimi ve bu haksızlık kar
şısındaki infialimi davet etmiştir ve dikkatle,
son derece şuurlu olarak ne Başkanı, (Bunu su
reti katiyede arkadaşlarım, nasıl telâkki eder
seniz edim, bir özür dileme veyahut bir başka
istikamette tefsir etmeyim, rica ediyorum.) me
burada konuşan arkadaşı değil, yapılan bu mu
amele bir siyasi sahtekârlık çerçevesi içerisinde
cereyan ediyor dedim. Bumu kastettim, bunu
söyledim ve bu fikrimi muhafaza ediyorum.
Ama, tekrar ediyorum, Sayım Başkanım benden
«buraya kadar gel, sözünü geri al» demediği
halde, bem bu ifademle me Başkamı, me bura
da konuşan arkadaşı, me de burada Cumhu
riyet Senatosunda yer almış olan her hangi bir
üyeyi kasdetmedim. Cereyan edem muameleyi
siyaset ahlâkı, siyasi usullerin tamamen dışın
da bulduğum içim bu suretle ifade ettim ve bu
nu dikkatle kullandım, bilerek kullandım.
Teşekkür ederimi.
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, bir dakika
efendim. Şimdi, ben amlıyamadım. Hem diyor
sunuz ki; «Bu siyasi bir sahtekârlık çerçevesi
içerisinde cereyan etti.» Hem de «Kimseye ha
karet etmek kasdı ile söylemedim» diyorsunuz.
Bumu masü bağdaştıracağız efendim?
NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın
Başkam, bugün öğleden somra ve münakaşalarım
cereyanı sırasında tatbik edilen, ve cereyan eden
muamelenin me tüzükle, me Danışıma Kurulu
kararlan ile ve doîayısiyle ne siyaset ahlâkı ile
kabili telif olmadığımı tesbit ettirmek istedim.
Her hamgi bir kimseyi de bu konuda kas
detmedim.
BAŞKAN — Her hamgi bir kimseyi kas
tetmediniz. Peki. Sözü geri almış olmak mahi
yetimde telâkki ediyorum.
Buyurun Sayım Ertürk.
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — I mizin kurucusu Atatürkle Mao, Lenin ve 8taBaşkanın tutunnu hfJMsınida sual sormak istiyo lin'i mukayese eden gençleri yetiştiren ve bu
gençlerin kafalarından Atatürk sevgisini çıka
rum.
BAŞKAN — Lûtfon efsnı3ıxîi, sual •soramaz rarak yerine Mao ve Lenin sevgisi asılıyan ho
calar ve bu gibi gençleri himaye edenler kusursınız. Bir dslkiika.
EKREM . ÖZDEN (t~ î-.rfcul) — Yeni bir I suz sayılabilir mi?
Bir iktidar bir emniyet müdürünü başka
tarz tafoiık ediyorsunuz, yapamazsınız.
yere tayin yapamaz ve Ordu disiplin yönünden
BAŞKAN — Hayır efendim, demin cereyan
birkaç subayı ihraç edemez duruma düşürül
eden hadise devam ediyor. Oya koydum efen
mek sureti ile Devlet çarkı işletilemez hale geti
dim. Heyeti Umumiye oyu ile kabul etti.
rilirse, bunun günahı iktidarın olabilir mi? SoEKREM ÖZDEN (istanbul) — Madde ga
I kaklarda vazife gören zabıta kuvvetleri se'bepyet sarih. Tüzük var, kanun var.
siz yere kurşunlanır, suçlan takiple mükellef
BAŞKAN — Sayın Özden, heyeti umurniye- bu kuvvetler sokaklarda olduğu gibi Parlamen
toda hor görülür ve katil ilân edilirse vazife gö
nin reyine arz ettim. Arkadaş 10 dakikasını ve
riyor, on dakikayı kullanacak. Heyeti umumiye rebilirler mi? Zabıta kuvvetlerinin ıslah ve tak
viyesi için hazırlanan bir tasarının meclislerdebunu kabul etti.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Rey mevzuu ki müzakeresinde Hükümet faşist kuvvetleri
artırıyor iddiası ile engel olunmak istenmesi
bahis değil. Daha evvelki reyler ne olacak?
Dünyanın neresinde görülmüştür. Anarşist ve
BAŞKAN — On dakikasını veriyor efendim.
komünislerin şerri hareketleri böylece yasama
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Veremez.
organlarınca himaye ve teşvik görürse bunun
BAŞKAN — Heyeti Umumiyenin oyuna arz
günahı kimin olur? Bölücü ve aşırı sol hareket
ettim efendim.
ler
tenkide bile uğramazken, haklı veya hak
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Arz edemez
sız münhasıran sağa hücum edilir ve bütün fe
siniz. Kanun sarih.
lâketin ancak sağdan geleceği ileri sürülürse
BAŞKAN — Veririm efendim. Heyeti Umu bu hal aşırı solu teşvik değil midir? Bu anar
miye kabul ettikten sonra veririm efendim.
şist ve komünistlerle memleketi parçalamak is
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yaparsanız
teyen bölücüler daha tam mânası ile tespit edi
kanunsuz olur.
lip muhakeme edilmeden aflarından bahsetme
nin
Dünya da örneği var mıdır?
BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim.
16 Hizarin olayları üzerine istanbul'da ilân
NURETİN ERTÜRK (Sivas) — Çok muh
edilen
Örfi idarenin Türkiye Büyük Millet Mec
terem senatör arkadaşlarım;
Görülüyor ki; kusuru yalnız bir tarafa yük lisindeki müzakeresinde bir aylık süreyi çok gö
lemek haksızlıktır. Büyüklüğü, küçüklüğü ne rüp 15 gün kâfidir demenin Devlet idaresi ile
ciddiyeti kabili telif midir Bu hareketler mas
olursa olsun, iktidarı ile, muhalefeti ile beraber
Parlamento da kusurludur. Çünkü, gerekli Ana kelenerek zaman zaman iktidar - muhalefet mü
cadelesi haline sokulmak istenmişse de netice
yasa tadilini zamanında yapamamıştır. Üni
de maskeleri düşmüş, Atatürkçülüğe karşı topversitelerimizde, matbuatımızda, radyo ve te
levizyonda büyük kusur vardır. Her sınıf öğret yekûn komünizmin mücadelesi olduğu meydana
menlerde, hakim ve savcılarda, bir kısım ana çıkmıştır. Bu mücadeleyi samimi Atatürkçü Or
dumuz başta olmak üzere samimi millî güçlerin
yasa müesseselerinde kusur vardır. Yuvasındaki
çocuğuna Atatürk sevgisi, vatan sevgisi aşıla- işbirliği kazanacak ve Atatürkçülük her yönü
yamamışsa kusur ana - babalarda da vardır. ile bir defa daha kati zafere ulaşacaktır.
Biraz evvel de sayın beyefendinin dediği
Banka soyan, polis kurşunlıyan, adam kaçırıp
gibi, ben 27 Mayısı inkâr etmiş değilim. Bilâkis
Devletin nizamını yıkmak istiyen evlâtlarına
Devletin Radyo Televizyonumdan teşvik ve 27 Mayısın hangi sebeplerle geldiğini izah et
methiye mesajları gönderen babaların günahı tim. Açarsınız zaptı görürsünüz. «27 Mayıs dar
yok mudur? Bunları yayan Devlet Radyo ve besinden sonra üç darbe teşebbüsü muvaffak
Televizyonunun da günah yok mudur? Devleti- j olmamıştır» dedim. Buraya kadar olan maruza89 —
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tımla 12 Mart muhtırasından evvelki ortama
nasıl ve ne için gelindiği biraz daha vuzuha ka
vuşmuş oldu.
<
Muhterem senatörler, samimî Atatürkçü
olan bu Ordu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriye
tin ilkelerinin başında gelen millî iradeye neden
müdahale ediyor sorunu da kafaları işgal et
mektedir. Tarafsız ve kahraman Türk Ordusu
bu tehlikeli gidişi şu veya bu partinin iktidarı
zamanında veya şu partinin fiilen iktidara ge
tirilmesi sureti ile halletmeyi memleketin gele
ceği ve demokrasinin kaderi bakımından zarar
lı görmüş ve bu maksatla partiler üstü bir hü
kümetin iş başına getirilmesi ile bu tehlikeli
gidişe son vermeyi daha uygun bulmuştur. Bu
nun başka türlü tefsiri hakikatlere uymıyacagı
gibi istismarı da doğru değil.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayei
iktidarınızda...
NUREiTTİN ERTÜRK (Devamla) — Bir
müddet parti menfaatlerini sözle değil, hakiki
olarak bir kenara bırakır, memleketin sükûn
ve istikrarını sağlıyacak Anayasa tadillerini
yaptığımız gibi bu tadillerin öngördüğü diğer
kanunları da yine bu zihniyette ve elbirliği ile
çıkarır, bünyemizi böylece takviye edersek bü
yük mesafeler katederiz. Bugünkü seçim siste
mi ile bir daha bir Anayasa tadili kolay kolay
ele geçmez. Tadillerle değerlendirdiğimiz bu
fırsatı tatbikatı ile heder etmemeliyiz. Lazım
sa Anayasayı bir daha değiştirmeliyiz. Başka
türlü tefsire yer verecek şekilde boşluklar bı
rakmamalıyız.
iktisadi hayatın durgunluğu, fiyatların yük
sekliği iç politikadaki tutumumuzla yakinen
alâkalıdır, ek çıkar yolumuz partilerin asgari
müştereklerde birleşmeleridir. Bundan kaçma
malıyız.
Çok muhterem senatörler, sözlerimin sonuna
gelmiş bulunuyorum. Bugün karşımızda bulu
nan Hükümet bir partiye veya partilerden mü
teşekkil bir koalisyona dayanan Hükümet de
ğildir. Bütçe Karma Komisyonundaki müzake
relerin zaman zaman, çıkmaza girmek istidadı
göstermesinin sebebi de Parlamentoda hakiki
sahibin olmasından ileri gelmiştir. Bütçeyi mü
balağalı olarak kötülemek yerine hakiki duru
mu tespit ederek Hükümete tatbikatta yardımcı
olmayı ne için düşünmüyoruz?
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Düşündüğüm tedbirlere gelince;
Bizler bir kısım seçmenlerimize veya şu bu
zümreye yaranmak için yeni yeni harcamalar
teklif etmezsek, Hükümet israfı önlemek husu
sunda çok titiz davranır ise, müstaceliyet göstermiyen yatırım dışı harcamalar ileriki senele
re bırakılır ise, vergi tahsilatı üzerinde büyük
masraf yapmadan, yeni yeni kadrolar ihdas et
meden ciddî gayretler sarfedilirse, boşalan kad
rolara zaruretler dışında yeni tayinler yapıl
maz veya bâzı dairelerdeki fazlalar zaruri gö
rülen yerlere naklen tayin sureti ile boşluklar
doldurulur ise, cesur iktisadi politika takip
edilir, özel sektöre lâyık olduğu önem verilir
ise, bu memleketin hiçbir zaman komünizme ve
ya sosyalizme yer vermeyeceğinin teminatı sa
yın Başbakanın ağzından açıkça yine ifade edi
lir ve kilit noktalarına yerleştirilen solcular te
mizlenmek sureti ile bu beyan teyit edilir ise,
büyük açık vereceği iddia edilen bu bütçenin
denkolmas bile bünyeyi sarsmıyacak küçük
bir açıkla kapanacağına inanıyorum. Her zaman
memleketi kötü göstermekte ne faydamız var?
BAŞKAN — Bir dakikanız var sayın Ertürk, ona göre toparlayınız.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — Dün
ya'da kalkınan memleketler arasında Japonya'
dan sonra geldiğimizi yukarıda belirtmiştim.
Bütün Dünyaca kabul edildiği halde biz ne için
hâlâ buna yanaşmıyoruz? İyiye iyi demekten
ne için korkuyoruz? ikinci Erim Hükümetinin
birincisi gibi partizan hareket etmemesini, hak
sız yapılan tayinlerin süratle düzeltilmesini,
bekliyoruz. Birinci Erim Hükümetinin günahını,
Burdur ve Bingöllü vatandaşlarımızın çektiği
gibi, ikinci Erim Hükümeti çekmemelidir.
BAŞKAN — Tamam efendim, vaktiniz dol
du. Lütfen bağlayınız.
NURETTİN ERTÜRK (Devamla) — De
mokratik rejim yalnız bir tarafın gayret ve
çabası ile yürütülemez. Bu rejimden vazgeç
mek de mümkün olmadığına göre, yaşaması
ve gelişmesi için birlikte gayret sarfetmeliyiz.
Açık denizde fırtınalı havada bir gemi içindeyiz,
batarsak da kurtulursak da beraber olduğumu
zun tekrarında fayda vardır. Demokratik re
jim rayına oturtulursa bütçe haliyle düzelir.
Bütçenin memlekete ve millete uğurlu ve ha
yırlı olmasını diler, beni sabırlı dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşek90 —
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kürlerimi arz ederim. Yalnız hakikatlerden kaç
mayın, bundan sonra her zaman karsınızda söz
hakikattedir.
BAŞKAN — Bitti efendim.
Sayın Atayurt, buyurunuz.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) —
Tutumunuz hakkında söz istiyorum.
(Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi
sıralarından gürültüler)
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saydık
larınızı niye yapmadınız?
MEHHET VARIŞLI (Konya) — Ciddî ol
biraz.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O ciddî
olsun. Senatoyu ne hale getirdiniz.
BAŞKAN — Söz vermedim efendim, tutu
mumda bir şey yok.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) —
Sizi Başkanlık Divanını terke davet ediyorum.
Burası sizin çiftliğiniz değildir. Terkediııiz lüt
fen. Senatoyu temsil etmeye lâyık değilsiniz.
Terkediniz.
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Elini ce
binden çek de öyle konuş sayın senatör.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) —
Sana ne? (Karşılıklı konuşmalar ve gürültü
ler)
BAŞKAN — Lütfen biraz terbiyeli olun.
Devam edin sayın hatip. Lütfen, efendim.
(Gürültüler)
istirham ediyorum efendim. (Gürültüler)
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Elini ce
binden çek de öyle konuş.
BAŞKAN — Sayın Varışlı, sayın Varışlı.
(Gürültüler)
Sayın Senatörler, eğer sükuneti muhafaza
etmezseniz celseyi tatil edeceğim efendim.
Buyurun, devam edin efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkında
söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul diye bir şey yok ortada.
MEHMET HAZER (Kars) — Taksitle söz
vermek var mı Böyle usul'var mı?
BAŞKAN — Neyin usulü ama efendim? Her
usul hakkında söz isteyene söz veremem.
Buyurun efendim, buyurun devam edin.
(Gürültüler)
MEHMET HAZER (Kars) — Taksitle söz
vermek var mı?
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BAŞKAN — Sayın Hazer, bunlar tatbikatı
mızda vardır. Müsaade buyurun, grup sözcüleri
ikiye bölüp, ikisi ayrı ayrı aynı zaman içinde
konuşmuşlardır. Tatbikatımızda vardır. Bura
da takyit edilmiş olan hakkından veriyor, hayeti umumiye de bunu kabul ediyor.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sırasını ver
miştir, ondan sonraki arkadaş konuşur.
BAŞKAN — Sıra değil. 20 dakika konuşa
cak efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Kimse karşı
değil beyefendi. Bir yanlışlığı devam ettirmek
te ısrar etmeyiniz.
BAŞKAN — Hayır sayın Hazer, kendi sıra
sında konuşuyor.
MEHMET HAZER (Kars) — Öbür arkada
şın sırası geldiğinde konuşsun. Bir insan sıraya
girebilmek için yerini verdi, bitti, içtüzük böyle.
Sırası geçti, yeni baştan başlıyor.
BAŞKAN — Hayıt, 20 dakika hakkı var.
Buyurun sayın Atayurt.
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
1972 Bütçesi üzerinde şahsi görüş ve müta
lâalarımı arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Karma Komisyonda cereyan eden mü
zakerelerde bu bütçe hakkındaki düşüncelerimi
arz etmiş bulunuyorum. (C.H.P. sıralarından,
«Bütçenin hatırı için dinliyoruz» sesi)
BAŞKAN — Biz de bütçenin hatırı için uğ
raşıyoruz. Yoksa tüzüğü tatbik etmesini biz de
biliriz.
RIZA ISITAN (Samsun) — Tatbik etmi
yorsunuz.
BAŞKAN — Biz de bütçenin hatırı için uğ
raşıyoruz. Yoksa tüzüğü tatbik etmesini biz de
biliyorduk.
Buıyurıın 'Saym Altayurt.
FAİK ATAYURT (Devamla) — Müzakere
efcnEİklte buiuınduğııınıuz bütçe, haddizatında 'Sa
yın Birinci Nihat Erim Hükümetinim hazır
lamış olduğu ve onun siyasi tercihlerini göfstsren bir fc'iitç'eıdir.
(Birinci SmyM Nühaıt Erim Hükümeti çekil
dikten sonra teşkil edilmiş bulunan İkinci Sa
yın Nihat Erlim Hükümeti de bu bütçeyi
ibanimsem'iiş buiufflüiıakftador.
Karma Kcarifeyonda cereyan eden müzake, relerde bu ufsulü lâzilmenkı ikmali zaruretine
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hassaten işaret etmek ve dikkati çelkmiş bu
lunuyorum.
Muhterem 'arkadaşlar, teJkemımiöl e&miş bir
bütçenin bâzı vasıfları vardır. Bu (bütçe ®mtayyenidk, mulhamımendir, miütevazlmdir ve musaddaktır. Faikat, 1972 bütçesinin bu dört
vasfı da itam mânası ile ihtiva etmiş olduğu
nu iddia etmek güçtür, müııakiaşakdıır. Bir
defa, Kanma Koalisyonunda cereyan eden mü
zakereler sonucumda, tasarıya eklenen 69 ncu
madlde ile bütçenin muayyendik vasfı az çok te
zelzüle duçar olmuş bulunmakta ve zayıflatmış
bir dıııiTim arz etmektedir.
Yine, bütçenin gelir - gider dengeisi bakl
anımdan mütevazin olduğu noktası da gerçek
mânası ile iddia edilerniyecektir. Bu da müna
kaşalı bir vaziyet arz etmektedir.
Bütçe prensipleri bakıimından durumu tet
kik edecek olursak; ibütçenin statik prensip
leri ıbaikiimmıdan yani, umumilik, birlik ve vu
zuh prensibi bakımından da bu bütçenin he
yeti umiuimiyesıinde bâzı noksanlıkların (bulun
duğu ve bu prensiplere uygun düşmiysn ta
rafları olduğu muhakkaktır.
Dinamik prensipler bakımından bütçe tet
kik ve tahlil edildiği zamanda; yine doğruluk
bakıimından öncelden mezuniyet prensüM bakı
mından, tahsis bakımımdan ve bahusus aleni
yet noktai nazarından da yine bâzı aykırılık
lar ve mutaJbaiksıizlıfeliar bulunduğu görülebile
cektir. Ama, mevemlt şartlar ve z-arur-atler bu
noksanların kabule sayan olduğu tezini ve nok
tasını bize ihsas etmek durumundadır.
[Muhterem arkadaşlar, bütçenin esas duru
muna geçmeden evvel bir defa 1972 yılı prog
ramının ekonomik hedefleri üzerinde bir nebze
tevakkuf etmemiz lâzımgelmsktedir, Bu eko
nomik hedefler şunlardır :
'Kalkınma hızı % 7, gayrisâfi mfillî hâsılca
185,6 milyar Türk Lirası, kişi başına gayrisâfi
millî hâsıla 4946 Türk Lirası, kişi kaşıma tüke
tim 3160 Türk Lirası, özel tükettim, artışı % 3,9,
toplam sabit sermaye yatırımları, kamu kesi
minde 21,4 milyar lira, özel keşlimde 18,4 mil
yar lira olmak üzere (toplam 39,8 milyar liradan
ibarettir.
iSalbi't serımaye yatırımlarının .gayrisâfi millî
hâsılaya oranı % 21,4 dür. İthalât 1,3 milyar do
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landan, iihracaat ise 690 milyar dolardan ibaret
olacaCsltır.
Toplam kamu harcamaları ise, canilerde 29,7,
yatııriiimiarda 21,4, transferlerde 10,9 «llmak 'üze
re 61,9; ki 62 milyar liradan ibaret bulunacak
tır.
Toplam kamu gelirleri ise, 57,9 takriben 58
milyar liraya yaklaşacaktır. Harcama ile gelir
arasındaki fark, - 4 milyar lira olacaktır. Dev
let Yatırım Bankası fonu ise, 4 milyar lira ola
caktır. Bunun 2,5 milyar lirası iktikraz, yarım
milyar lirası karşılık paralar fonundan, yarım
milyar lirası işçi dövizlerinden ve yarım milyar
lirası da Memur Biriktirme Sandığından teşkil
edilecektir. Bu şekilde bir pool teşkili ve fon
teşkili suretiyle 1972 nin ekonomik hedefleri
karakterize edilmektedir.
Fakat hemen şunu beyan ve ifade etmek
mümkündür ki, 1972 bütçesi bu ekonomik he
defleri gerektiği şekilde ve ölçüde zamanında
gerçekleştirecek bir durum ve vasıf arz etme
mektedir.
Muhterem arkadaşlar, zamanımızın ekono
mik ve malî yönetimi geniş ölçüde muhasebe
istatistiklerine ve muhasebe verilerine dayan
maktadır. Memleketimizde bu hususta dokü
manlar kâfi ölçüde ve imkânda gelişmemiş du
rumdadırlar. 1972 bütçesine takaddüm eden bir
devrede konsolide bütçe bakımından birtakım
mukayeseler yapmak, hiç olmazsa son 10 yıllık
tatbikat neticeleri üzerinde tevakkuf ederek
maliyemizin ve ekonomimizin bugünkü duru
munu ele almak zarureti vardır. Meselâ;
Ödenek, harcama ve gelirlerin gelişmesi ba
kımından durumu incelediğimiz zaman, elverişli
bir manzara ile karşılaşmadığımız ve 1960 dan
1969 a kadar olan tatbikatta harcamanın öde
neğe oranının % 89 civarında seyretmiş olduğu
dikkati çekmekte, gelirin harcamaya oranının
ise % 95 e kadar yükselebildiği ve tam bir ger
çekleşme olmadığı görülmektedir.
ödeneklerin ekonomik bölünmesinde de, ya
ni cari - yatırım - sermaye teşkili ve transfer
harcamaları bakımından olan inkişaflarında da
keza arzu edilen bir sistematik ve fonksiyonel
tabiî şekilde inkişaflara raslanmamakta, birta
kım zikzaklarla karşılaşılmaktadır M, bunlar
gelişmemiş ülkelerin ve masrafçı ülkelerin ka
rakterize oldukları bütçe muameleleri olarak tesadüf edilen hususlardır.
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Gene, gelişmemiş ülkelerde olduğu veçhile,
bidayeten kabul edilmiş bütçeler, bilâhara ek
ödenekler, olağanüstü ödenekler, 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 nci mad
desine dayanılarak alınan ödenekler, 3010 sa
yılı Kanun icabı alınan ödenekler, Bütçe ve çe
şitli kanunlarla alınan ödeneklerle değişebil
mekte ve tahavvül edebilmektedir.
Bunlara ait gelişmeler de gene calibi dik
kat bir manzara arz etmektedir :
Harcama ve gelirlerin gelişmesinde de
daima menfi neticeler doğmaktadır. Meselâ,
1963 ün müspet ve 1967 nin müspet neticesine
mukabil 1960 dan 1909 a kadar diğer yıllarda
harcama ve gelirlerin gelişmesinde menfi neti
celer doğmuş, 1960 da 300 milyon lira civa
rında olan menfi netice, 1969 da 2 milyar li
raya yaklaşmış bulunmaktadır.
Harcamaların ekonomik bölünmesinde ve
gerçekleşmesinde de gene aynı istatistikler ve
rakamların arzu edilen şekilde gelişmediği gö
rülmektedir. Meselâ gelirlerin gelişmesi 1980 ta
7,3 milyar iken, tahsilat 6,7 milyar lira olabil
miş, gerçekleşme % 88,19 oramnda olabilmiş,
1965 te 14,8 milyar liradan ibaret bulunan tah
min, 13,8 olarak gerçekleşebilmiş, 93,48 oranında
bir gerçekleşme ile karşılaşılmıştır.
Yine, 1967 ve 1969 da da emsal rakamlarla
karşılaşılmaktadır.
Bütçe uygulama sonuçları da bizde tam mâ
nası ile menfi istikamette gelişmektedir. Meselâ,
bütçe uygulama sonuçlarında gelirler, harcama
lar ve denge bakımından mütalâa edecek olur
sak, - Bunların unsurlarını tadadetmiyorum 1960 ta 6,7 milyar liradan ibaret bulunan gelir
ler, 7,1 harcama ile — 300 milyon lira bir açık
vermiştii'. 1963 ün 80 milyon lirası, 1967 nin
200 milyon lirası ve 1970 in 200 milyon lirası is
tisna edilirse, bu bütçe uygulama sonuçlarının
daima menfi sonuçlar verdiği ve dengenin 0,3
milyardan — 5,4 milyara kadar çıktığı ve git
tikçe bu dengenin bozulduğu da görülmektedir.
Binaenaleyh, bu haller bizi çok itinalı ve dik
katli olmaya davet etmektedir.
Hazine ve nakit durumu bakımından da me
seleyi ele alacak olursak; bu takdirde mevcut
lar, borçlar ve aradaki farkı mukayese edersek,
1960 tan 1971 e kadar olan durumu mütalâa et
tiğimiz takdirde, mevcutlarla borçları karşıîaş— 93
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tırdığımızda daima menfi bir farkla karşılaştı
ğımız görülmektedir. Meselâ, 1960 m 1,5 milyar
liralık bir menfi neticesi, 1971 in 8,4 milyar lira
lı!:: bir menfi neticesine kadar gidebilmiştir.
Demek oluyor ki, Hazine durumu, bütçe tat
bikatı, gelir - gider vo diğer muvazeneler, Türki
ye ekonomisinin zaman zaman şiddetle rahatsız
landığını ve dış ve iç politika ve ekonomik tu
tum ve davranışlardan müteessir olduğunu, bil
hassa para buhranlarından, paritelerin oynama
sından, doların devalüasyonundan velhasıl çeşit
li ameliyelerden müteessir olmaktadır ve Tür
kiye zaten bulunduğu beynelmilel şartlar, siyasi
durum ve coğrafi vaziyeti itibariyle ve halen
geçirmekte bulunduğu istihaleler bakımından da
bu ekonomisine çok dikkat etmek, maliyesine
çok dikkat göstermek zorunluğunu duyacak du
rumdadır.
Muhterem arkadaşlar, yine borç durumunu
ele alacak olursak, borç durumunda da mateessüf menfi sonuçlar ve artışlarla karşılaşmakta
yız. Meselâ, bu bütçenin arefesinde dövizle öde
necek dış borçlar bakımından durumumuz ol
dukça kritik bir noktada bulunmaktadır. Mese
lâ, 30 . 11 . 1971 tarihinde milyon dolar olarak
ifade edecek olursak borç miktarı 2 133,0; yani
2 milyar 133 milyon dolarlık bir borç var. Kul
lanılmayan kredi miktarı 467,1 milyon lira. Top
lam, 2 milyar 600,1 milyon dolar ki, faiz tutarı
966,0 dır.
Eğer, 30 . 10 . 1970 ilâ 30 . 11 . 1971 arası
nı, bir yıllık durumu mukayese edecek olursak,
bu takdirde 1970 te 1 milyar 858,3 milyon dolar
olarak gözüken borç miktarı 30 . 11 . 1971 de 2
milyar 133 milyon dolara yükselmiş ve artış ora
nı da bu yıl zarfında 274,2 milyon dolar olmuş
tu!'.
Genel, Türk Lirası ile ödenecek olan dış
borçlar miktarı da; 30 . 11 . 1971 tarihi itiba
riyle borç miktarı 3 milyar 993,3 milyon, kullanılmıyan kredi miktarı 302,4 milyon, toplam
4 milyar 295,7, faiz tutarı da 1 milyar 839 mil
yona baliğ olmaktadır.
Ayrıca, iç borçlar bakımından da durum ol
dukça kritik bir manzara arz etmektedir.
30 . 11 . 1971 de borç miktarı 29 milyar 544,7
milyon lira, faiz tutan 13 milyar 759,9 milyon
liradır, iki yıl arasında, yani 30 . 11 . 1970
ilâ 30 . 11 . 1971 arasındaki durumu mukaye-
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S3 ettiğimiz takdirde, 1970 de 24,8 milyar lira
dan ibaret bulunan bu borç miktarı, 30.11.1971
de 29,5 milyar lira, artış 4,7 milyar liradan iba
ret bulunmaktadır. Vs buna göre, Hazine na
kit durumunun 1970 ve 1971 durumları da dik
kate alındığı takdirde, geçen yılın 4 milyar 130
milyon lira menfi sonucuna mukabil, bu yıl
8 milyar 499 milyon olarak gözükmektedir. İşte
bu şartlar dikkate alındığı takdirde, 1972 büt
çesindeki,..
BAŞKAN — Üç dakikama var efendim.
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Ma.,ırafçı ve kabarık şişkinlikleri bertaraf etmek ve
onu tashih etmek, düzeltmek mecburiyeti ken
diliğinden doğmaktadır. Bu 'bakırad?un 'bu büt
çenin kesin bir rakama ve geniş ölçüde tasarru
fa ve masrafçı tutumlara son verecek tarzda
düzenlenmesi mecburiyeti vardır.
Muhterem arkadaşlar, gerçekten bütçe tasa
rısının 69 ncu maddesinde bâzı kayıt ve şart
larla bu 52 milyar liralık bütçeden % 10 ora
nında bir tenzilât yapılacağı öngörülmekte ise
de, burada ele alınmış olan madde, gerçek mânasiyle bir hüküm ifade etmemektedir. Hakika
ten % 10 inildiği takdirde bütçenin 48 milyar
800 milyon lira ile kesin olarak ifade edilmesi
şart ve lâzımdır. Aksi takdirde bütçe muayyen
bir rakamı ifade etmez ve tatbikatta da, pratik
te de güçlükler doğurur. Hakikaten bunun Hü
kümete bırakıldığı ve Bakanlar Kurulu karariyle bu indirimlerin yapılması derpiş edilmiş
ise de, 89 ncu maddenin üçüncü fıkrasiyls, «ge
lir tahakkuku oldukça» diye bir tâbir kullanıl
mak suretiyle Bakanlar Kurulunun bunu % 8 e
kadar indirebileceği tasrih edilmiştir k i bu
«tahakkuk» kelimesi gayet dikkatle üzerinde
durulacak bir keyfiyet teşkil etmektedir. Bu
nun «tahril» olması lâzımdır. Gelirlerin tahak
kuk etmesi mümkündür ve tahakkuk etmiş pekçok gelirler vardır; sabıkadan ve haliyeden ol
mak üzere defterler bu tahakkuklarla doludur
ve fakat gerçekten fiilî tahsilat vukubulmadığı
takdirde bu üçüncü fıkradaki tahakkuk kelime
siyle bütçenin bu muayyen ve mukannen ve ön
ceden mezuniyet prensibi başka şekillerde tat
bik edilebilecek durumdadır.
Zaten bütçede tahlili rakamlar bölüm ve
maddeler itibariyle tam mânasiyle zamanın
darlığından hazırlanamadığı içindir ki, Karma
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Komisyonda da gereken ciddî indirimler yapı
lamamıştır. Meselâ, cari harcamalarda hiç bir
suretle indirilmesi mümkün olamıyacak perso
nel giderleri istisna edildiği takdirde, diğer ca
rilerden birtakım ciddî tasarrufların yapılması
mümkün ve kabildir.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Atayurt,
lütfen bağlayınız.
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın
Başkanım, şimdi şu anda biz tam bir enflâsyo
nun başlangıcında bulunduğumuzu kabul etmek
mecburiyetindeyiz. Bunun tehlikeli bir hal al
maması için, çok ciddî tedbirlere, tasarruf ted
birlerine ihtiyaç, vardır. Bunun için evvelâ büt
çede Hükümete tam mânasiyle doğru şekilde
kullanılacak tarzda bir elastikiyet tanınması
zarureti kendisini göstermektedir.
BAŞKAN — Sayın Atayurt, vaktiniz dol
du, istirham edeceğim efendim.
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ede
yim.
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Blokaj
sistemi ve yetkisinin dürüst mânada kullanıl
ması ve memleket ekonomisini ve maliyesini ıs
lah edici tarzda yapıcı metotlarla, işletilmesi
gerekmektedir, Diğer taraftan fiyat.,.
BAŞKAN — Sayın Atayurt, söz hakkinizin
10 dakikasını verdiniz efendim; onun için lüt
fen kesiniz.
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] İrinse, elbetteki yapılacak iş, bütçede gerekli in
BAŞKAN — Sayın ismen.
HÜSEYİN ÖZTÜHK (Sivas) — Sayın Bal
dirilmeleri yapmak ve yeni vergilere girmektir.
kan, müsaade eder misiniz? Sayın Ucuzal üç nu
Ancak, acaba bu durum böyle midir? Yani
maralı sırada, Sayın ismen altıncı sırada, Sayın bütçe ödenekleri aşın derecede yüksek midir?
ismen'i'n bir nıüraeaati yok üçe alınması için, Bunu 1971 bütçesiyle mukayeseler yaparak tâ
yasılı mı oldu, bunu aniıyamadım.
yin etmek mümkündür.
BAŞKAM — Sayın öztürk, bunu biliyorsu
Sayın senatörler, bilindiği gibi 1972 konso
nuz ki, ben tutmadım. Burada programda nasıl
lide bütçe ödenekleri 1971 bütçesine göre, cari
söz isteneceği nasıl söz verileceği yazılı. Buna
harcamalarda % 31,2; yatırım harcamalarında
göre tutulmuş, ama Sayın Bayhan arkadaşımız
% 15,4; sermaye teşkili ve transfer harcama
derler ki; «Sayın Ucuzal üçüncü sırada idi, be
larında % 56,8 ve toplam olarak da % 34,9 ara
ni daha sonraya al dediler. Binaenaleyh ben
sında bir artış göstermektedir. Bir yıldan diğer
kendilerini altıncı sıraya aldım, Sayın ismen:Ie
yıla bütçe harcamalarındaki bu % 35 civarın
yerlerini değiştirdim.» derler.
daki artış oranı gerçekten yüksektir. Ancak
HÜSEYİN ÖZTÜHK (Sivas) — Sayın is
ne var ki, bu, görünüşte bir artıştır ve gerçek
men'in bundan haberi yok. Nasıl oluyor?
artış oranını bulmak İçin, bir yıl içindeki fiyat
artışlarını hesaba katmak ve bu artıştan düş
BAŞKAN — Benim de haberim yok. Sayın
mek lâzımdır. Son bir yıl içinde fiyat artışları
Öztürk, ben tutmuyorum.
Fark etmez Ömer Ucuza! arkadaşımız üçün nın % 25 ilâ 27 civarında olduğu kabul edile
cü sırada konuşacak, Sayın ismen altıncı sırada bilir. Maaş ve ücretler gibi fiyat artışlarını takonuşacak. Yani bir nevi yer değiştirmişler. Be kibetmiyen kalemleri çıkarırsak, bu fiyat artışı
nim haberim yok. Haberim olsa size kâfi malû bütçenin kabaca üçte birini yansıtır. Böyle
olunca, % 35 oranından fiyat artışlarına teka
mat arz ederim.
bül eden % 18 çıkarınca geriye % 17 kalır. Di
Sayın, ismen, buyurun.
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş ğer bir deyimle, 1972 bütçesi 1971 bütçesinden
reel olarak kabaca % 17 oranında daha fazla
kan, sayın senatörler;
dır.
1972 yılı bütçesi münasebetiyle en çok tar
tışılan konu yeni vergiler olmuştur. Vergi al
İki yıl arasında millî gelirin % 7 oranında
mak antipatik bir iştir; vergiler soyut bir şekil arttığı düşünülürse, bu oran kamu hizmetlileri
de savunulamazlar veya verilemezler. Onun için kesimi bir hayli geri olan memleketimiz için
bu konuyu, tek olarak değil, etrafiy] e, yani ger pek yüksek sayılmaz. Nitekim, gerekçenin
çek perspektifi içinde ele aldığımız takdirde
(III/l) tablosuna göre, fiyat artışlarının pek
doğru bir şekilde tartışabiliriz.
yüksek olmadığı, 1969 ve 1970 yıllarında kesin
Her şeyden önce şunu tesbit etmek yerinde harcamalardaki artış sırasiyle % 16 ve % 24
oranlarında olmuştur. Kisacası demek istiyorum
dir ki, enflâsyon en kötü ve adaletsiz bir vergi
ki,
1972 bütçesi görüldüğü kadar büyük değil
dir. Bundan ötürü enflâsyonla vergi arasında
dir.
Bir yandan da 1971 bütçesinin açığını ka
bir tercih yapmak istersek, vergiyi tercih etmek
pama
durumunda olduğunu düşünürsek, bu
gerekir. Böyle olunca vergi alınmasını tek ba
bütçeye
nasıl şişkin bir bütçe diyebiliriz?
sma değil, fakat alternatifi olan enflâsyonla kar
şılaştırarak bir karar vermek lâzımdır. Bu tak
dirde kararın vergilenmesi lehinde olacağı da
aşikârdır.
İkinci olarak bütçenin hacını, büyüklüğü
hakkında doğru bir kanaate varmak lâzımdır.
Çünkü, getirilmek istenen vergilere karşı çıkan
ların gerekçesi, bütçe ödemelerinin çok fazla
olduğu ve bundan önemli kesintiler yapılabilece
ği iddiasıdır.. Eğer böyle ise, yani bütçe tahsi
satları toplamı söylendiği gibi aşırı derecede şiş- I

Sayın senatörler, diğer taraftan yatırımları
artırarak 1971 durgunluğunu telâfi etmek lâ
zımdır. Döviz rezervlerimize böyle bir yatırım
hamlösi yapmaya elverişlidir. Demek oluyor ki,
bütçeden doğrudan doğruya yapılan yatırımla
rın ve îktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırını
yapmaları için bütçeden yapılan yardımların
geçen yıla nazaran biraz yüksek olmasında ya
rar vardır. Bu durumda açıktır ki, sunulan bütçeden önemlice sayılacak kısıtlamalar yapmak
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imkânı yoktur. Çünkü bu kısıtlamalar memur
maaşları, borç ödemeleri ve diğer Devlet itiba
riyle ilgili taahhütlerden yapılamıyacağına
göre, esas itibariyle yatırımlardan yapılacak
demektir. Oysa yatırım harcamalarından 4 ilâ
5 milyar liralık bir kısıntı, kamu yatırımları
nı geçen geçen yılm yetersiz olan seviyesinin
bile altına düşürür; bunun kalkınmamız bakı
mından büyük bir kayıp olacağı da açıktır.
Burada hemen akla gelebilecek bir soruyu
cevaplandırmak istiyorum : Kamu yatırımları
nı kesip, özel yatırımları teşvik edip, artırarak
aynı neticeyi sağlıyamas mıyız? Hayır. Sağlıyamayız. Kamu yatınmlariyle özel yatırımların
konuları ve birim büyüklükleri geniş ölçüde
birbirinden farklıdırlar,. Kamu yatırımları yol,
baraj, enerji gibi altyapı yatırımlarına, maden
lerin ve diğer endüstrinin geliştirilmesine yöne
liktir. Diğeri ise, yani özel yatırımlar ise, bü
yük çapta tüketim malları imalâtına yöneliktir.
Bundan ötürü programa alınmış olan plânın
öngördüğü yatırımları yalnız ya da büyük öl
çüde özel sektör yardımlarını teşvik ederek,
gerçekleştiremeyiz. Kamu yatırımlarını da mut
laka yapmamız lâzımdır; bu böyle, olunca, yani
bütçede bir kısıntı yapmak mümkün olmıyacağma göre, bütçenin açık vermesi ve dolayısiyle
enflâsyonu önlemek için yeni vergilere ve zam
lara ihtiyacolduğu da açıktır. Maliye Bakanının
bu konudaki ısrarını yerinde görüyoruz. Bu
şartlar altında yapılabilecek iş bundan ibaret
tir kanısındayım; ama bu demek değildir ki,
önerilen vergileri ayrıca tasvibediyorum El
bette ki, etmiyorum. Anayasada, «Herkes malî
gücüne gere vergi ödemekle yükümlüdür.» ilke
sine balrlı. kakmak sar'"], bp^ta '-croliyor. ör7>ePTr!,
malî Den<?e Vergi^i^in. muafiveV haldi 2 bin.
hiç değilse 1 500 lira olması uygun olurdu. Gün
kü, böylece dar gelirli büyük bir vatandaş küt
lesi bu vergiden, korunmuş olabilirdi.
8:ym üyeler.
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Gerçekten demlin belirtimde olduğum gübi,
zılanrıdandır. Artik bugünkü kapitalist ekono I
mik yapı içinde kalmak şiar ti ile ve bu sistemi bunca gayrietlere rağmen, Erdim Hükümeti ya
pacak reform bulamamıştır. Ayrıca partiler
geliştirmek amacım yönelmiş olan reformlar
üstü bir Hükümetin mıenıllelkeıt yömeittmiekföe par
kalmamıştır. G-ünsy - Boğu'da toplanmış feodal
ti hükümetlerinden daıba başairılı olamadığı ve
kalıntılar dışındaki i^oi - patron münasebeti bi
olamıiyaoağı da ortaya çıkmıştır. Bunlar miemçiminde yapılan tan sıla ve '"bu düşeni savuna
leJkeltûmlüzim hesabıma kıymetli deneylleıidiir ve ya
savuna nasıl topraklar dağıtılır ve gerekli bir
rarlanılması ve aynı hatalara tekrar düşülme
kooperatifçiliği getirmeden böylece ufaltılmış
mesi
içim bütün ağırlığı ile oltaya konulması
topraklar nasıl verimli bir şekiiie iletilir Ar
tık yapılacak olan şey, bu mevcut yapıyı dü lâzımdır.
zenli bir şekilde geliştirmek'ir. Yani, meselâ
Sayın senatörler,
eğitim reformuna değin; her karkaı:d:fei eği
1971 yılı eıkonjomıik bakımdan talihli bir yıl
tim imkânlarım artırmaya, çok okul yapmaya,
olmuştur. Gerçekten bava şartlarımın iyi gitçok öğretmen yetiştirmeye, yeli~ırş öğj'eîmsn I ımlîöinidien ötürü 1971 yılımda tanımışa! üneltim
kıyımından vazgeçip, yerinde kullanmaya muh
çok bol olmuştur, örneğin, uzun yıllardır
tacız.
buğday ithal eitlmiefklte iîken, bu yıl bu iyi mah
Vergi reformuna değin, vergi ilarcsCai iyi sul sayesinde buğday ihracedecek duruma gel
leştirmeye, vergi borçlarını dcliuımaya muhta- miş bulunuyoruz.
ClZ.

Toprak reformuna gelince; bugüaikü ekono
mik düzen ve politik şartlar içinde yapılabile
cek is, büyük toprakların beş bin dcniimdsn
fazla o k a kısımlarjnı topraksız ya da az topraikb. köylülere dağıtmaktır. Bunun irin ayrı bir
kanun çıkarmaya lüzum da yoktur. Çiftçiyi
Toprakbmdırnıa Kanunu btı i;i pek güzel gö
rü^. Açıktır ki, beyle bir toprak kanususıun uygulamasîna da reform denemez. Bu düsen man
tığı içinde yapılacak olan budur. Bundan fazla
bir şey beklemek yersizdir. Fasla bir şey iste
nirse, bu kapitalist düzenin dsği^tirilme:: gere
kir.
Sayın senatörler,
Bu fikirlerimi daha evvelce de ifade etmiş
tim. T:ikrar ettiğim ve edeceğimden e.türü de
özür dilerim, buna lüzum görüyorum., Çüıkii
bu tip reformculuk demokratik siyasi mskanizmısmn işleyişine yönelmiş bir 'tahdit niteliğinde
dir. Çünkü, bâzı kimseler Türkiye'de toplum
hayatımızın dahia iyi istemesi için, yapiliması
zorunlu bâzı refbıımilarım bulunduğumla ve bun
ların seçimlerle iMiklara gelecek partiler tarafınıdan yapüamıyfacağıma inanmaktadırlar. işte
!bu imamış, deımokratalk mîeikamüzmıaya duşanidaaı
müdahale etmenim teorik ternıelini teşkil etmek
tedir. işte bunıdJaın ötürüdür ki, bu tiip reform
culuğun yanlışlığını, yetersizliğini tekrar tek
rar ortaya koymakta yarar' görüyorum. 12
Marttan sonraki tecrübeler de bu fikürlerimizi
doğrulamakta ve perçinleımiektedir.
!

Diğer taraftan, yurt dışında çalışan işçileri
miz 1971 yılında 500 mdlyom doüâr coyannlda
döviz göndertmişierdir. Bu rakam, ihracatın
'sağladığı dövtiz kazancımla yakın olup, sürpriz
cayılacak kadar beklemlmeldik çok iyi bir sonuç
tur.
Yine aynı yıl içimde ibracatıimıizda ve ithalâtıımızda da önemli geiişjmieler olmuştur. Ger
çekten, ihracat % 15 bir artışla 677 milyon
dolara, ithalât da % 24 bir artışla 1 mlilıyar 171
milyon dolara çıkmıştır.
Ne var ki, temJel iktisadi koşullardaki bu
müsiailt gelişmelere rağmen, 1971 yılı halkalınız
için çok sılkınitılı bir yıl olmuştur. Bir kere fiyaltlar genel seviyeısü, yamii hayat pahalılığı
büyük bir hızla artmuş, ekonomide denge ya da
istikrar diye bir şey bıraikmialmıştır. Gerçek
ten, Ekim 1970 - 1971 devresi itibariyle Anka
ra geçim endeksi % 27, istanlbul geçim endeksli
dısie % 25 gibi çok yüksek oranlarda artmıştır.
Bu artış memurlara yapılmış olan zamllarım
öneımlii bir ktörnıfnı ahp götürmüş ve bu zamlar
la güdülen amaç böylece baltalanımıştır. Diğer
tar'af tam gelirleri artmamış veya bu oranlîıarlda
artmamış olan işçi, köylü, ezcuaf kütlelerimin
geçim. sıkıntıları artmıştır. Mahsulün de, dövi
zin de bol olduğu bu iyi senede geçim sıkıntısı
artmıştır.
Fiyatlar bir taraftan böyle artarken, diğer
taraftan da yatırımlar ve iş hacmi daralmıştır.
Yani, plân stratejisinde istikrar içinde geldşme
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diye ifade edilen amacın tam tersi gerçekleş
miş, istikrarsızlık içinde duraklama olmuştur.
Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, 1971 de
millî g^liıide elde edilem ve % 8 civarımda oldu
ğu tahmin edMen airtış, tarımsal üretimin iyi
hava şartlarından ötürü çok iyi olmasından ve
ibir de işçilerimizin gönderdikleri rekor döviz
lerden olup, izlenmiş olan iktifcadi politikadan
ötürü de delildir. Bunu çok iyi bilmemiz lâ
zımdır.
Sayın senatörler, diyebiliriz ki, 1971 yılı ka
çırılmış fırsat yılıdır, heba ediîen tür yıl olmuş
tur. Oysa gerek mahsûl, gerek döviz durumu
muzun iyiliğine dayanarak 197i de önsnılj yatı
rım hamleleri yapmamız mümkün olurdu. Böy
lece geçici bir fırsatı en iyi bir şeklide değerlen
dirmiş olur dr İL Bütün bu hatalar Hükümette
teknisyen ve uzman kilslerin görev almış ol
malarına rağmen olmuştur. Bu olay da, başka
bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu da. Devlet
idaresinin sadece teknik değil; fakat asıl poli
tik bir konu olduğudur. Gerçekten bir partiye
ve onun programına dayanmadan ondan yön
a-mıyan bakanlar, r s kadar uzman kişiler olur
larsa olsunlar, tereddütlerden kendilerini kur
taranı ara ak ta ve kararlı bir icraata girişememektedirler. Nitekim, Hükümet Başkanı Sayın
Erim birçok vesilelerle, «Bu isi yaparsak kalı
rız, yapamazsak gideriz.:» demek suretiyle, pek
bir iddia taşımadığının intibaını da vermiştir.
Bunun nedeni bir partiye ve onun programına
bağlı olmaması ve ondan kuvvet vs yön alma
malıdır. Bu eîbetteki kamu ey unun Hükümete
olan inancını da zayıflatmaktadır. Böylece,
partiler üstü Hükümetin, parti hükümetlerinden
daha iyi olacağı, Hükümetin oy ve parti mülâhaazlarından kurtulacağı, daha esri ve daha ka
rarlı icraat yapacağı iddiasının geçersiz bir
efsane olduğunu da ortaya çıkarmaktadır.
Sayın üyeler, tüm bunlardan ötürüdür ki,
Erim Hükümetinin yapacağı en doğru iş kanım
ca, memleket yönetimini tekrar partilere birakmak üzere genel, seçimlerin hazırlıklarını yap
mak ve şartlarını hazırlamaktır.
Saygılarımla.
BAŞKAN —- Sayın Özsr.
HAMDİ ÖZEE (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
1972 yılı bütçeai diğer yılların bütçesinden
farklı bir özellikle huzurunuza gelmiştir. Bu
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I ezellik, reform Hükümetinin yapacağı reform
larda malî güç olarak kendisini göstercektir.
Halkımız, kendisine yabancı olan bir keli
meyi daha öğrenmiş ve reformu daha iyi bir
yaşantıya ulaştıran yol olarak kabul etmiştir.
Şimdi bu yolu umutla beklemektedir.
Anarşi kelimesini ve eylemleri de reform is
tekleri olarak kabul etmiştir. Bakalım reformI 1ar yapılsın, anarşi ve eylemler duracak mıdır?
Çünkü, sebep ortadan kalkınca, illetin de kalk
ması gerekir. Bu suretle reform marşları ile
Devletin temel düzenine saldıranların ve Dev
leti yıkmaya kasdedenlerin niyetleri açığa'öıkacaktır. Reform maskesini onlardan alıp, ger
çek suratları ile halka tanıtmanın zamanı gel
miştir. Reformlar yapılmalıdır ve yapılacaktır.
Ancak reform, rejimin deformu olmıyacaktır.
Reformlar, demokratik hukuk ilkelerine, insan
hak ve hürriyetlerine, tek kelime ile Atatürk'e
aykırı olamiyacaktır.
Sayın senatörler, Cumhuriyetimizin son anar
şi dönemindeki yangınların alevleri bugün sön
müş; fakat kıpkızıl korları kül altında saklan
maktadır. Sıkıyönetim kalktıktan sonra, nor
mal yönetimde Hükümete yardımcı olmak hepiI m izin görevi olmalıdır. Hükümet hasımlığını ve
Hükümet yıkıcılığını sanat edinen müfritler ve
muhterisler bu yıkıntının enkazı altında kalırlar.
Bunlar yalnız Hükümet yıkıcıları değil, rejimi
ve Devleti yıkıcılardır. Bunları alkış tutmıyalım.
i

Anayasa ile yerleri, görevleri ve sorumluluk
ları sınırlanan her organ ve herkes kendi sını
rına çekilmeli ve kendi işlerine bakmalıdır. Çün
kü, bu millet sınırını taşanlara mütecaviz gözü
ile bakmaktadır. Bu bakış en sağlam ve en
itibarlı güçleri yıpratır ve tüketir. Tecavüzü
meşru gösteren sebepler, millet vicdanında ba
hane olarak nitelenir ve damgalanırsa, artık
bu itibarı tekrar bulmak mümkün olamaz arka
daşlar. Bunun İçin, iktidar ve muhalefet millet
vicdanına itibar ettikleri nisbette itibarlı ve
güçlü olurlar. O halde, başta yasama organı
olarak milletin hakemliğini ve egemenliğini mü
essir hale getirmek, yani demokratik hukuk
devletini işler hale sokmak zorundayız. Hukuk
devleti olmak, kanun hâkimiyetini sağlamakla
olur. îşlemiyen hukuk devleti bir fantaziden
I İbaret kalır.

98 —

C. Senatosu

B : 2!5

•Sayın senatörler;
'Bütçedeki rakamlar Devletin vatandaşa sağiıyacağı hizmetin ifadesi olmalıdır. Vatandaşa
yüklenen külfet, ona sunulan hizmetin üstüne
akarsa bu hizmet değil, eziyet halini alır. Kül
fetin ve hizmetin dağılımında vatan'daşlar ara
sında ve bölgeler arasında eşifclüîği sağlayıcı
dengeli bir uygulama olmazsa adaletten söz et
mek aldatıcı olur.
Bunun için bütçe, vatandaşlar ve bölgeler
arasındaki gelirin tahsilinde ve hizmetin tevziîr.de âdil olmalıdır. Bölücülük yaratmamalıdır.
Maalesef bütçelerimizde bu adalet yoktur. Fa
kiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bir
vergi, perişanlığı daha perişan ve lüksü daha
lüks yapan bir hizmet dağıtımı bi&de gelenek
halini almıştır. Doğu bölgelerimizin acıklı hali
meydanda. Eğer güneş olmasaydı belki de Do
ğuya dönüp bakmak olmıyacaktı; eğer tahsil
dar olmasaydı Doğuyu tanımak olamıyacaktı.
Şurası gerçektir ki, Türkiye'de bir Ataköy
ve bîr de Hakkâri vilâyeti vardır. Batıdaki kö
yü, Doğudaki ilinden büyük ve modern olan
bir Türkiye'nin bütçesini görüşüyoruz. Öyle
bir Türkiye ki, halkı ile Devleti arasında ilk ve
orta çağlar salimen yaşanmaktadır. Tarih çağı
koleksiyonlarını etüdetmek istîyenler Türkiye
sahnesinde onları noksansız temaşa edebilir V3
"sefaletle lüksün tek elden nasıl bir hüner ile
yönetildiğini öğrenmiş olurlar. Halkın büyük
çoğunluğu aç, çıplak ve meskensiz bir perişan
lık iojnde kıvranırken, onlara hizmet götürmeyi
ve sosyal adalet sağlamayı görev edinmiş ve bu
nun için bütçeden nasibini almış bir Devletin
ihtişamına bakmak yeterlidir. Devlet dairelerin
deki lüks ve resmî araba saltanatı ile bâzı ge
nci müdürlük saraylarının akameti halk ile Dev
let arasındaki münasebeti göstermektedir. Tür
kiye zengin devletli, fakir halklı bir ülke ola
rak dünyada birinci sırayı muhafaza etmekte
dir. Halkın sefaletini lüks ile karşılıyan bir dev
let halkın malı olamaz. Devlet, halkın sırtından
"'^^edikçe ve onunla yan yana yürümedikçe
halkın malı olarnıyacaktır. Lüksü ve israfı büt
çesine ihtiyacolarak alan ve bunlara yatırım
yapmak için halkın vergi tufanına boğan bir
devlet halkın malı olamaz.
Gerçek demokrasilerde devlet için halk de
ğil, halk için devlet vardır. Bütçe bu anlayış
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tan doğmalıdır. Aksi halde bütçe bir yağma ge
liri île, talan giderinin göstergesi olan bir tab
lodan ibaret kalır. Zayıflar yağmanın kaynağı,
kuvvetliler talanın sahibi olur. Dar gelirli ve
fakir vatandaşlardan alman vergilerle, milyo
ner zenginlerden alman vergileri kıya'slıyalım.
Sefalet bölgelerine götürülen hizmetlerle, lüks
bölgelere götürülen hizmetleri kıyaslryalım.
Bîr personel reformu yapıldı, toplum sarsıl
dı. Gücünü ve hünerini kullananlar istediğini
aldı. Küçük memurlara verilen aylıklar fazla
diye elinden geri alındı. Bulunduğu kademeleri
dondurulan bir küçük memur 15 yıl aynı kade
mede, aynı aylık alarak emekli olmaya tabi tu
tuldu. Tasarruf bonoları ile Devletten alacaklı
olan memurlar Devlete borçlu ilân edildi Bir
Maliye Bakanı 800 000 memurun mutlak sicil
âmiri gibi bir ferman ile kademe terfileıini dur
durmaya kalkıştı.
Bütün bu haksız tasarruflardan sağlanan ta
sarruf, lüksün ve israfın dengesini sağlamak
ieîndir, arkadaşlar. Lüksü ihtiyaç kabul ederek
halkı soymaya kalkışmak, bütçede denge yarat
sa da toplumun dengesini bozar. Ayağa göre
yorgan yoksa, yorgana göre ayak uzatmak ge
rekir. Biz bunun tersini yapmaktayız. Bu büt
çede dengeyi sağlamak için konan aşırı vergi
ler Devletin dengesini bozmuş ve Türkiye tek
nesi su almaya başlamıştır.
Fiyat artışını frenler tezi île getirilen vergi
ler fiyatları kanatlandırmiştır. Mükellefler ver
gi artısını fiyat yarışı ile karşılama yolunu tut
muştur. Vergi sağanağı ile ağırlaşan mülk, va
tandaşa yük olmuştur. Bu yükten kurtulmak
istiyen gönüllüler çoğaldıkça mülkünü ve ken
disini Devlete teslim edip boğaz tokluğuna ça
lışan bir toplum doğmaya başlamıştır.
İşsizlik ve vergî bunalımı altında ezilen bir
toplum için komünizm rejimi bir çare haline
gelecektir. Bunun iein âdil bir vergi sistemi,
müessir bîr vergi idaresi şarttır. Verimi artırı
cı ve kaynak israfını giderici çarelerle, ekono
mik kalkınma ve sosyal refah hedef alınmalıdır,
program ve bütçe uygulanmalıdır. Ekonomik
dengeyi sağlıyan, millî hâsıla ile orantılı olan
ve yatırım hedefine ulaştıran bir bütçe sistemi
sosyo - ekonomik problemlerin çözümünde baş
etkendir. Yatırım ve tüketim talebîndeki artışı
karşılamak için üretim alanında teknolojiye ge
niş ölçüde yer verilmelidir.
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Sayın senatörler;
Çağdaş toplumlarda ekonomik altyapı ile,
sosyal ve kültürel üst yapı süratle gelişmekte
dir. Bir toplum ne tür bir ekonomik altyapı için
de ise, o tür bir üstyapı düşünüşü ve kültürü
içinde bulunur. Tıpkı bir insan gibidir; sağlam
fikir sağlam vücutta bulunur. Bedeni bakımsız,
cılız ve hasta bir insanın fikir gücü de zayıf ve
durgun olur. Yumurta ile civciv, tohum ile
ağaç... Nasıl İd biri diğerini oluşturur ve geliştirirsc, toplumdaki alt ve üstyapılar da birbirini
böylece etkiler. Samanla üstyapı göreneği alt
yapı ihtiyacını artırmış ve geliştirmiştir. Bunun
için alt ve üstyapı arasındaki boşluklar toplum
larda depremlere sebebolmaktadır. Bir zaman
lar su ve yol gibi altyapı ihtiyaçlarına karşı ses
çıkaıtamıyan toplum şimdi bunları ısrarla iste
mekte ve Devleti zorlamaktadır. Zorlayan talep
ve mümkün olan arz. işte bu ikisi arasındaki
agıklık sosyal çalkantı alanıdır. Bütün mesele
bu açıklığı asgariye indirmek ve en ideali de bu
açıklığı kapatacak seviyeye ulaşmaktır. Bu se
viyeye ulaşmak Devletin halkın sırtına binmesi
ile olmaz. Yurdumuzun zengin potansiyel kay
naklarını. işler hale getirmekle olur. Kuluçka
yatırımlar, lüks ve ölü yatırımların önünü al
makla olur. Teknolojiyi üretim alanına sokmak
ve teknik personel ihracını doldurmakla, onları
tatmin etmekle olur. Bir yüksek mühendise şo
föründen ve odacısından daha az ücret vermek
le clmaz. Beyle bir teknik anlayış içinde Tür
kiye bizim; fakat biz Türkiye'nin olamadık, ar
kadaşlarım. Türkiye bir hammaddedir, onu işiiyecek eleman ve bu elemanlara değer vermeye
mecburum.
Snyın senatörler;
Bir hususa daha işaret etmek suretiyle ko
nuşmamı bitirmeye çalışacağım.
Hayat pahalılığının bunalımı içinde toplum
kıvranmaktadır. Buna rağmen bir fincan kahve
nin vergisini de ödemektedir. Bu insanlar asga
ri bir recim hakkı istemektedirler. En az bir ge
çim indiriminin tesbitinden bu yana fiyatlar yüz
de yüz artmıştır. Âdil bir Maliye Bakanı en az
bir geçim indirimini de yüzde yüz artırmalı, tıp
kı katsayı anlayışı içinde bir işleme tabi tutma
lıdır. Bunu bir insanın yaşama hakkı olarak ka
bul. etmelidir. Vergi âdil ve mâkul olmazsa ran
dıman az olur. Çünkü bu hal, ya vergi kaçakçı
lığına. ya da kaynak kurumasına yol açar. Hiz
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met ve nimet dağılımı hatır ve gonüle ve parti
zanlığa peşkeş çekiîmemelidir.
Sırf «desinler» e hizmetten başka bir yarar
sağlaımyan haşhaş ekimi yasağını dikkatinize
sunarım. 15 milyon insanın geçim kaynağı kuru
tulmuştur. Bu kaynaklar Amerika'ya çok ucuz
fiyatla satılmıştır. 42 ilimizin toprağı 7 il ola
rak gösterilmiştir. Böylece, tazminat yolu ile
toprağımız değil, toprağımızın değeri çok ucuza
satılmıştır.
Zaten bugün emperyalist devletler topraklara
değil, topraktaki değerlere el koymaktadır; on
ları satmalmaktadır. Bu metot, hem yumuşak,
hem de kendileri için daha ekonomik olmakta
dır. Milletimiz haşhaş ekimi yasağını toprağına
kilit vurulması olarak kabul etmektedir. Mülki
yet hürriyetine ve yaşama haysiyetine darbe ola
rak kabul etmektedir. Bu millet, hiç kimseden
izin almadan toprağını kullanmak ve onun sa
hibi olmak istiyor. Haşhaş ekimi yapılmalıdır.
öldürücü silâh fabrikaları kapatılmcaya kadar
haşhaş tarlaları serbest bırakılmalıdır. Bütçemi
ze gelir akıtan bu önemli döviz kaynağını tıka
yan kör tapayı çıkartalım arkadaşlar. Bütçemiz
de bunun rengini ve zenginliğini görmek istiyor,
milletimin.
Vaktin darlığı, dolayısiyle daha birçok husus
ları dile getiremiyoceğim. 1972 yılı bütçemizin
milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın östürk, buyurunuz.
HtSIiYİK ÖETÜEZ (Sivas) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım;
Ben bası arkadaşlarım gibi tarih sayfaları
kırktırıp da yanlışlıklara, hatalara düşmeme
ye- -şa'ışa-j^-ğım. Eesnıî belgelerle Büyük Ata• uYkün Sayın încnü için tarihe gecen fikir ve
takdir dolu sözleri şüphesiz İd, başka hiç kimse
rin sarf edilmemiştir. Bunlar bu kadar kıymet
li belgeler iken, bâzı arkadaşlarımızın araların
da düşmanlık varmış gibi gösterecek bâzı pozis
yonlar yaratması, hattâ çok partili sisteme ge
çişte Sayın İnönü'nün bütün önderliğine rağ
men, kendilerinin de çok sevdiği Sayın Adnan
Menderes'in ve arkadaşlarının daha önce diren
diğinin tutanaklarla sabit olduğunu bilmeleri ge
rekir.
Ayrıca, «Millî Şef» sözünün ilk defa bir öner
ge ile Menderes ve arkadaşları tarafından Celâl
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Bayar'ın grııpıı yönettiği bir zamanda tesbit
edildiğini, hattâ çok partili sisteme geçerken
bir hemşehrimin, Koraltanın gürleysrek arka
lardan doğru, «Millî Şef varken hangi partiyi
istiyorsunuz?» diyen sözleri ile duruma müdaha
le ettiğini bilnıiyen arkadaşlarımın kailup da bu
şekilde burada bunları dile getirmesi, Meşruti
yetten beri olmadık şeyleri söylemesi çok aca
yip olmuştur.
Onun için, tarihi böyle bilmediğimiz şeylerle
ezmiyelim, tarihi tarih olarak bırakalım.
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri, Sayın Hükümet;
1972 malî yılı bütçesinin Anayasanın doğrul
tusunda Atatürk 'çü, reformcu bir yapı ve görüş
içinde hazırlanması ifade edilirken, 12 Mart
Muhtırası ve Sayın Cumhurbaşkanının mektup
larındaki direktifler yönünde bir gelişmeyi de
sağlayıc1. olmasının düşünüldüğü inancı ile fikir
lerimi arz etmek istiyorum.
Eğer bütçe gerçekten reformcu değilse, dev
rimlerin ve reformların geliştirilmesi sağlanamıyacaksa, demokratik işleyişi yine zorlatacak ve
memlekette yine tehlike çanları çaldıracaktır.
Çünkü. 12 Mart Muhtırasının felsefesinde ve ya
pısında bu gerçekler vardır.
Değerli arkadaşlarım;
1072 malî yılı konsolide bütçesi 51 960 339 108
liradır. 340 bin olarak gösterilmiş, fakat ben
birkaç defa topladım, orada bir yanlışlık var,
339 olsa gerektir, düzelteceklerini sanıyorum.
Bu şekilde bağlanmasına rağmen, bütçenin 56
milyarlık bir yekûna ulaşacağı görülmektedir.
Şeyle ki, genel bütçe giderlerinde Yatırım Ban
kasına ayrılan 4 milyara yakın bir para bütçe
rakamlarına dâhil edilmemiştir. Ayrıca 56 mil
yara yaklaşan 1972 malî yılı bütçesinin gelir
kaynaklarının bir kısmının hayalci oluşu ise,
bütçede enflasyonist bir özellik göstermektedir.
Geçen yılların uygulamalarının dışına çıkarak
toplamı 4 milyarı aşan bâzı giderlerin bütçeye
dâhil edilmemiş olması, buna karşılık çoğu no
minal gelirden sağlanan 4 milyar liralık bir mik
tarın bütçeye konmayışı da enflasyonist gidişi
etkiliyecek özellikleri birlikte getirmektedir.
Bu özellikteki bir bütçe ile hem ekonomide is
tikrarı ve hem de dış ödemelerde dengeyi sağlıyacak olanakların sağlanması şüpheli ve sakın
calı görülmektedir. Oysa, 1972 bütçesinin en
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önemli yönü, fiyatları istikrara kavuşturmak,
ekonomimizi bugünkü bunalımdan kurtarmak
olmalıdır. Bütçe rakamlarının fasla kabarık olu
şu, fiyat yükselmelerine direkt veya endirekt
olarak etki yapacaktır, önemli elan •ekonomimi
zin talep ve maliyet enflasyonunun etkilinden
kurtarıcı bir ç.zünı getirecek yapıda ve talep
daraltılmasını sağlıyacak özellikte bir bütçenin
yapılmasıdır. Denk bütçe ile. yalnız Devlet har
camaları hedef tutulmuştur, oysa harcama ya
pan yalnız Devlet olmadığı bilinmeliydi.
Ayrıca yeni vergilerin maliyeti artırıcı etki
si de gözden uzak tutulmuştur. Bu bakımdan
b'Atçe denkliği arz ve talep denkliğini düzeltemiyeoeği için, enflasyonist gidiş davam edecektir.
Genel ekonomik dengeyi koruyacak iktisat poli
tikasından yoksunluk devam ettiği sürece de
ekonomik çıkmaz hızlanacaktır.
Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda ol
sun, Genel Kurulda olsun, bütçede azaltmalar
yapılmasiyle enflâsyonun hızlanacağı fikrini sa
vunmuştur. Bu görüşün ekonominin hangi ilkesi
ve sistemi ile bağdaştığını anlamak zordur. Eğer
denk bütçe fikrini savunuyorsa, bunun da yuka
rıda belirttiğimiz esaslardan başka bütçe hac
mim genişletmekten ötede olumlu bir etkisi olmıyacaktır. Sayın Bakanm savunduğu bu fi
kirleri, buna uygun ekonomik sistemler Afrika
ve Güney - Amerika ülkelerinin bâzılarında yıl
larca uygulanmış, denenmiş ve olumsuz sonuç
lar alınmıştır. Piyasada para bolluğu yarata
cak üretim karşılığı olmıyan, başıboş paranın
enflâsyona sebebolacağı bütün iktisatçılarca bi
linen bir gerçektir. Hele 1971 malî yılı bütçesin
de olduğu gibi, para ve malî politikanın araçla
rı iyi kullanılmazsa, aşırı talebin sınırlandırıl
ması sağlanamazsa, maliyetin düşürülmesi müm
kün olmadığı gibi, fiyat artışları süratle yükse
lecektir. örnek; 1971 malî yılı bütçesidir.
1972 yılı bütçesi ile ise, yapı ve felsefesi ba
kımından, fiyatların daha da artacağını göster
mektedir. Bütçe Karma Komisyonunda Sayın
Bakanın dış ardaki fiyat artışlarının Türkiye'de
ki enflâsyonu etkiliyeceği şeklindeki sözleri ise,
şimdiden ekonomik zorlukların önünde bir tes
lim oluşun açık ifadesidir.
Bunun için diyoruz ki, 1972 malî yık bütçe
si bu fakir milletin gücünün çok üstünde büyük
rakamlara ulaştırılmak istenmiştir. Her balam-
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dan olumsuz bir bütçe yapısı göstermektedir.
Fikrimiz; Bütçe Karma Komisyonunda alman
karara uygun olarak bütçenin 5 - G milyar liralık
bir azaltmaya tabi tutulması uygun olacaktır.
Cari harcamalardan (A/2) harcamaları, makina,
teçhizat ve taşıt alımları gibi bölümlerden bu yıl
için gerekli azaltmalar mutlaka yapılmalıdır.
Mevcut demirbaşlarla ve mevcut eldeki malze
me ile yetinilmelidir.
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için gerekmiş, Görüldüğü gibi, teşbihle bata ol
man, ama bu vergileme sisteminde de hatalar ol
sa gerek. Halk geçim derdinde, Hükümet hal
kın geçimini zorlaştıracak vergi alma peşinde.
Yani, kasap et; koyun can derdindedir. Hele me
murun sırtından ve onun yamalı pantolonunun
cebinden çekip alacağımız paralarla Devlet büt
çesinin açığını kapamak, fukara bütçesinden bir
yardımlaşma amaciyle biriktirdiği. Memur Yar
dımlaşma Sandığmdaki parasına gös dikmek,
1971 yık bütçesi bu fikrimizin tersine işledi.
bunu bütçe geliri içinde göstermek ne kadar acı
Yani cari harcamaların bütçe kapasitesini aşa
ve ne kadar üzücü bir durumdur. Türk halkı
rak % 4 oranında arttığı, yatırımların % 5,6
1 her sınıfı, her kesimiyle geçim sıkıntısı içinde
oranında plân hedeflerinin gerisinde kaldığı için
kıvranırken, cari harcamalar debdebesini takvi
dir ki, ekonomik bunalım bugünkü duruma gel
ye etmeye çalışmak, ülkemisde ekonomik oldu
miştir. Görüldüğü gibi, cari harcamalar bütçenin
ğu. kadar sosyal enflâsyonun da hızlandırılma-'
% 55 ini bulmuştur. 1966 malî yılı bütçesine
sim etkileyeceği nasıl gözden kaçmaktadır? He
oranla 1971 yılı bütçesinde artış % 105 tir. Bu
le bizim bütçelerimizdeki saptanan ödeneklerin
artış oranının daha da çok cari harcamalarda
matematik ölçülerden ne kadar uzak olduğunun
oluşu, ekonomik sıkıntının artışını etkilemiştir.
örnekleri ortada iken, bütçe rakamlarının nere
1372 yılı bütçesinde de aynı oran devam etmek
ye ulaşacağı, nasıl açık vereceği ve bmmn ne
tedir. Cari harcamaların artırılmasını etkiliyen
kadar olacağı sene sonunda belli olduğuna gö
ve Devletin yatırımcı dairelerindeki çalışanların
re, voy geldi fukara ve dar gelirlilerin basma...
ihtiyaçtan daha çok bulunması ve verimsizlikleri
ise, ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmış du
12-71 yılı bütçesi hazırlanırken, tersonel Ka
rumdadır.
nunu uygulaması için, o zamanın Maliye Bakanı
Üretim, fonksiyonu olmıyan memur ve işçi 'ni bu kürsüden tekrar tekrar bu kanunun uygulan
teliğindeki âtıl topluluğun yapısı değiştirilme ması için harcanacak paranın S milyarı aşamıyacağını savunmuştur. Biz, ek vergiler getirece
dikçe ve isletmelerin başında bulunan yetersiz ve
ğini (Şahsan ben naçizane, vergiler getireceksi
yeteneksiz kişilerin tüketiciliğini önlemedikçe,
denk bütçelerin de her zaman açık vermesi mu niz, yahut da zam getireceksiniz; şimdiden i,5 kadder olacaktır. Hele bozuk düzen işleyişin ce ; 2 milyar acık var dedim.) söylediğimiz hakle ka
zasını sade vatandaşa çektirmek, düpedüz insaf bul etmemişlerdi. Bugün Devlet Memurları Ka
nununun uygulanmasından doğan intibaksızlık
sızlık olmaktadır. Bir takvim yılı içinde büt
ların yarattığı huzursuzluklar yanında. 3 milyar
çenin 14 ilâ 16 milyarlık bir artış yükünü bu
hatalı uygulamaların sonucu olarak az gelirli va la karşılanacağı savunulan intibakla elde edile
tandaşa yükleme ise, insafla, vicdanla bağdaştı cek maaş farkının bugün 9 müyara yaklaşması,
hem bütçedeki yatırım ve cari harcama eşitliği
rılacak bir uygulama olmasa gerektir.
ni altüst etmiş ve hem de piyasanm artışını et
1S71 yılı bütçesine oranla, 1972 bütçesinde kilemiştir. Ayrıca, dışarıdan gelen işçi dövizle
18 milyara yaklaşan bir artışın vergilerle karşı
rinin tahminin üstünde olması ve yatırımlara yö
lanması sonucunda, pahalılıktan ezilen fukara
neltilmelileri piyasada para bolluğu ya^atm^
halkı daha da ıstıraplı günlere götürmek, geçim ve emtia fiyatlarının süratle gelişmesine seboişkencesi altında ezmek iyi bir Hükümet etme
b ol muştur.
yolu olmasa gerektir. 1971 yılı bütçesinde bu
güne kadar 8 milyar 435 milyonluk bir vergi ar
Bu seneki bültoemiade de yatırımlar, ka/tma
tısı ve zamlarla bir çoğalma olmuştur. Şimdiden ıbütçe dâhil, tümü ürerinden bütçienlioı 1/7 sd ka45 milyara yaklaşmış olan 1971 bütçesinin sene
djajrdur. Oysa, yatırım azlığı sanayi devrimini
sonuna kadar daha da yükseleceği bir gerçektir. engelleyici ve durdurucudur. Bu bakımdan
Ayrıca, Sayın Bakanın ifadesine göre, 7 mil
1972 yılı malî bütçesinjde, geçjmiiş yıllarda olduyar 75 milyonluk yeni bir vergi de 1972 bütçesi | ğu gibi, ekonomik bozukluğun artırılmasını
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önliyecek ve ref onmîann s'ağlamfmiaisiını gerçekleştirecek bir özelliik gözükmektedir.
Bilmdiği gibi, bu kötü uygulamalar sonum
da 12 Mart Muhtırası gelmiştir. 12 Mart Muh
tırasının verilmesine ıkaldar iktisadi Devleit Te
şekkülleri kesimlinde olsun, kamu kesimimde
olsun randımıansız ve zararıma çalışma devam
etmiştir. Ayrıca, gerçeklere, olumlu fikir ve
ikazlara sırt dönülmüş, sorumsuz ve becerik
siz bir iktidar sağ ve sol faişılstlierin anarşjilk
tutum. ve eylemleri karşılsınlda iflâs etmiş, mem
leket ekonomisini, hayat pahalılığının olumsuz
yönden, etkilemesi gerçeğimi ortaya koymuştur.
Zamanında sosyal, ekonıomdlk ve siyasal tedbir
ler alınmadığı için, anarşik olaylara zemin ha
zırlanmış, arkasından hulkuk dışı davranışlar
la ortam çığırından çıikanlmıiştır. Bu yanlış
daivranışın sonucu olaraik da bilindiği gibi her
gün her tarafta bombalar, silâhlar pattaımış,
ıküçük çapta muharebeler olmuş, kan dökül
müş, adam öldürülmüş ve demokrasimiz büyük
bir yara almıştır.
Bu ortamda yerli ve yabancı sermaye ürk
müş, yatırımlar aksamış, Devlet mekanizması iş
lemez hale gelmiştir. Bu süre içimde öyle olaylara
şahidolmuşuz ki, Devlete sahip çılkması gere
ken Hükümet, Devlete karşı okn anarşistlerin
bir kısmıyla işbirliği yapmak zorunda kalmış
tır. Bu. balkımdan, huzur olmıyan yeride bere
ket oümıyacağı gerçeğine göre, ekonomimiz de,
memHeketiimliz de, görüldüğü gibi bir dar bo
ğaza itilmiştir, işte, asıl hayat pahalılığını ya
ratan, bu ortamı hazırlayan Demire! iktidarı
nın beceriksizliği Ve ilfkel ekonomik politikası
dır. Getirilen bütçe ise, ne yazılk ki, bu poli
tikayı devam mahiyetinde gözükmektedir.
Altı yıldır Devlet işletmeleri zararına çalış
mış, millî gelir dağılımında adalet sağlanama
mıştır. Büyük payların küçük azınlığa veril
mesine göz yumulmuş, sınıf kavgalarına zemin
hazırlanmış, partizanca Ve kaba kuvvet yolu
na başvurularak Devletin adalet duygusundan
halkı kuşku duymaya başlamış, haıksız kredi,
rüşvet, soygun düzeni teşvik edülmiş, gerçek
ve yıeiterli teîdbirleri almakian devalüasyon geti
rilerek bütün bozuk yönetim şekli üzerine bu
ekonomik tedbirsizlik bir kara bulut gibi çöktürülmüşitür. Anayasanın emrettiği reformla
rın yapılmayışı, Atatürk devrimlerinim g1eliş-
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tirilmeyişi de bu ekonomik çöküntüyle birle
şince memleketin üzlerine çöken kara bulut 12
Mart Muhtırasiyle kaldırılmak istenmiştir.
Ekonomik politikanın gerçeklere dayatılmıayışından dolayı, Adalet Partisi iktidarı süresince
hayat pahalılığı ve zamlar arka arkaya sıralanimıştır. Bugünkü ortam ise o zamandan hazırlarmıştır. Bugün Sayın Demirel'in de şikâyet
ettiği hayat pahalılığı ne yazılk M, kendilerinin
eseridir.
Sayın Nihat Erim Hükümetli ve onun Sayın
Maliye Balkanımın eleştirilere uğramasına sebep,
bu önceki durumu iyi değerlendirip dile getiremeyişindedir. Temielidefhi bozuk düzenim et
kisiyle bugünkü fiyat artışlarımın % 30 a ka
dar yükselmesi gerçeği kabul edilmelidir. Fi
yat artışları vadeli bir perspektif içinde % 4
ilâ % 6 oranı arasında durdurulmazsa, hattâ
1969, 1970 lere ve o zamanki fiyatlara götürülmezse, Türk halkı bu yük?':-n altında olumsuz
yönlere doğru kayabilir, rejim tehlikeye gire
bilir.
1971 malî yılımda para değerinin yeni kayıp
lara uğraması, yatırımın yavaşlattınlması, iş
sizliğin hızla artması ülkemizin ekomomıiik, sos
yal ve siyasal hayatımı olumsuz yörde etkile
miştir. Bu durumda yeni vergilere gitmektem
ziyade, mevcutları ıslah etmek, vergi sisteminde
sosyal adaleti sağlamak, vergiyi yaygınlaştır
mak, ve vergi kaçakçılığını önlemek ön plâna
alınmalıydı. Ayrıca, zamanında verilmiş yerli
yersiz vergi muafiyetlerini kaldırmak ve böyle
ce millî hâsıladan gereken ve adil bir vergiyi
bağlamak bütçemin, temel felsefesi ve ilkeleri
olmalıydı.
Tarım alanındaki vergilemeden elde edilen
miktarın 100 milyonu bulmadığı belirtilmekte
dir. Oysa, bu alanım iyi vergilendirmeye tabi tu
tulması 2 milyar? yakın bir gelir sağlayacağını
yetkililerin ortaya koyduğa çakmalardan gö
rüyoruz. Bunun yanında karayolları gibi kay
maklar da vergilendirme sistemi içine mutlaka
sokulmalıdır. 500 bin liraya alınan bir araba
nım bir yılda kendisini amorti edecek duruma
gelmesi, kazancın ne olduğunu göstermektedir.
Uzun vadeli bir kalkınma politikası ama
cıma yöneltilmiş bir ekonomik politika anla
yışı içerisinde tedbirleri almadan, yalnız denk
bütçe görüşüyle başarıya ulaşmanın mümkün
olamıyacağı bilinmelidir.
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Ayrıca vergilerin ekonomik etkisine görz I brsgün de fukara millete çektirilmek gibi bir
durum ortaya çıkmaktadır, işte hayatı % 5 pa
seçimi ve sınıflandırılması iyi yapılmadan denk
halı] aştıran ve hem de Hükümet eliyle pahalı•bütçeyi sağlıyacak vergileri öiiyectk olanla
rın taşıyamıyacağı vergi yükü altında ezilme laş tınlan İşletme Yergisi getirilmiş, daha emek
lilik farkını bile almıyan emekli dul ve yetim
leri ise sosyal yapıyı yaralar. Çünkü, vergi yü
lere bu veı^i, aldıkları eşyalar üzerinden ödetkünün artışına karşılık kişinin sosyal refaha
tirimiştir 1 yıijdır.
ulaşmasını etkiliyecek koşullar getirilmezse,
maaş ve ücretlerdeki artışları da hayat paha
Sosyal adalet ilkesine aykırılığı ile bilinen
lılığı .alıp götürürse, dar gelirli vatandaşın içi
İşletme ve Malî Denge Vergisi gibi vergiler
ne düştüğü sıkıntı ve bukran çok tehlikeli ve
ise geliri azaltmakla kalmaz, dar gelirlileri
çok büyük olur. Eşit gelirden eşit vergi alma
daha da çok üzer. Mevcut mükelleflere zam
işi sağlamadığından ve mevcut vergi kanunla
dan başka bir ise yaramaz duruma gelen bu
rı da iyi uygulanmadığından, vergi ö diyen dar gibi vergiler yanında, şirketleşmeyi ve yatırım
gelirliler bugün bile yaşantılarını zorlukla sür
ları olumsuz yönde etkiliyecek olan Kuram
dürmektedirler.
lar Vergisi gibileri ise, özkaynakların zayıfla
masına sebebolacaktır.
Her şeyden önce üretimi artırıcı, yatırım
Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi gibi
ları hızlandırıcı bir yöntem ve bir sistem uy
gulama işine bütçe yapısı bakımından im vergilerin biran önce uygulama alanına ko
nulmasının Ortak Pazara giriş dönemimiz için
kânlar vermelidir. Toplanan vergiler de bu
gerekliliğine inanıyorum. Daha önemlisi, Tür
alanda değerlendirilmelidir. Yoksa, bugün ol
duğu gibi şişirilmiş " kadrolarla doldurulmuş kiye ekonomisine yeni baştan bir sistem ve di
siplin getirmek, fiyat ve piyasa mekanizması
verimsiz kamu hizmetlerinin, israflılığına, pa
nı belli temeller ve yöntemler üzerine oturtmak
halılığına ve olumsuz tükstieiiiğine büyük pay
şarttır. Böylece sermaye piyasanın gerçekleştiril
ayrıldığı sürece; her yıi yeni vergilerle mil
mesi, hukuksal esasların saptanması, âtıl ka
letin karşısına çıkmaktan hükümetler kurtupasitenin işletilmesi ve sermaye piyasası ka
lamıyacakllariır.
nununun derhal çıkarılması gerektiğine ina
Nitekim getirilen vergilerin ulusal gelire
oranı hayli yüksek olmasına rağmen, kişisel nıyorum,
Ayrıca, fiyat artışlarının her yıl kontrol
ve sosyal refaha, üretimin artırılmasına ve ya
altında tutulması, % 5 ten daha yukarı çıka
tırımlara etkisi nedir, ne olacaktır, belli değil
rılmaması, karma ekonomi sisteminin iyi işle
dir.
Ayrıca, bütçede karma ekonomi politikası tilmesi, ihracatın artırılması için belli ölçüle
rin tesbiti ve gerçekleştirilmesi, işletmelerin
nın iyi işlemesini sağlıyacak, gerçek bir fi
mümkün
olduğu kadar büyütülmesinin teşviki
yatla üretken piyasa mekanizmasının gelişti
- İri, bu aynı zamanda vergi kaçakçılığım da
rilmesini etkiliyecek bir özellik de görülmemek
önliyecek - bu balamdan önemle üzerinde du
tedir. Bu statü içinde işliyen bir sermaye pirulacak esaslardandır. Bunlar gerçekleştirildi
yasasası kurulmamıştır, fiyatla kalite kontrolu
ği
takdirde hayat ucuzlıyahiiir; bütçe, halk
gerçekleştirilememiştir. Diğer taraftan yaygın
ve
ülke yararına işleyebilir.
ıbir vergi sistemi içinde her türlü kazancın de
ğerlendirilmesi yapılamamıştır.
1972 malî yılı bütçesinde yatırımların azlı
ğından ve yetersizliğinden, ülke kalkınmasını
Yukarda arz ettiğim gibi tarım kesimi, kara
sağlıyannyacak bir yatırım şekli uygulandı
yolları taşıtlarının yeniden vergilendirilmesi,
ğından
söz etmiştim. Buna bir örneği millî eği
Emlâk Vergisi, bâzı esnaf için götürü vergi ge
1
tim
alanında
vereceğim:
tirilmesi, gerekirken Malî Denge ve Kurumlar
Vergisi gibi adaletten yctsun vergilerin geti
Dünyada en verimli yatırımın eğitime ya
rilmesi öngörülmüştür. İktisadi konjonktür ile
pılan yatırım olduğu bilinmektedir. Bizde ise
vergi hâsılası arasında iyi -bir ilişkinin ve eko
en çok ihmal edilen alan bu olmuştur. 222 sa
nomik diyalogun iyi kurulması sağlanmamış,
yılı Kanunda, «1972 yılma kadar okulsuz köy
ıbunun cezası ise, bugüne kadar olduğu gibi,
kalmayacağı» hükmü vardır. Bu kanun hazır104 —
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landığı zaman 10 0C0 kadar köyde okul olma
dığı saptanmıştı. Birinci ve İkinci Kalkınma
plânları uygulaması dönemi ge.
rağmen, hâlâ 4 900 köyde, hem
••olan köyde ilkokul yoktur. Bagâkı bımlarm gi
derilmesi için 61 400 dersliğe ilkiyaç vm kkr.
Her yıl nüfus artısından doğan 5 0GÖ dersliği
de eklersek, eskiyenler ve yıkılanlar hariç,
bugünkü bütçeye konan ödenekle 40 yıl daha
bu köylerimizin oku?a kavuşması mü rükün oianııyaeakiır. 10 yıllık bir plân hazırlanarak işe
girişirse, her yıl. 11 113 derslik yapılması gırekir. ödenek olarak da her yıl 825 milyon lira
ya ihtiyaç vardır. Eğer hayat sarkarı ku~
günkü ortamı devam ettirip, fiyatlar dri.m
artmazsa... Oysa bütçeden ayrılan miktar 'bu
'belirttiğim rakamın üçte biri kadardır, En
durumda ne Anayasadaki «eğitimdeki fırsat ve
olanak eşitliği» sağlanabilir, ne do köylerimi
zin normal bir ilköğretime kavuşması gerçek
leştirilebilir. örgün ve yaygın eğkimin sağkmnıası ise bir hayak bir ümit olarak devam, et
mekten daha ötede bir anlam ifade eimiyeekktir.
Dilediğimiz bütçenin iyi uygulanması, ırıc v.le kete hayırlı, uğurlu olmasıdır. E imi uinkmek
iûtfunda bulunan arkadaşlarıma sayğıîar su
narım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — S ay m Ucuzal, buyurunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gö
rüş ve temennilerimi arz etmek üzere söz almış
bulunmakt ayım.
Değerli arkadaşlarını, sayın Hükümetin ve
Hükümetle birlikte bu bütçeyi hazırlayan Hü
kümet yetkililerinin başarılı olması temennisi
ile sözlerime başlıyorum.
Ümit ve temennim; bu yıl, geçmiş yıllara na
zaran Devlet ve millet hayatında inkişaflar sağlıyacak bütçenin, gelir kaynaklarını tereddüt
lere ve ümitsizliğe düşürecek hadiseler son bu
lup, büyük milletimiz huzura kavuşsun. Bu te
reddüt ve ümitsizlikleri tahrik edenler, geldi
ğimiz bu noktada ıslahı nefs ederek Devletin
ülkesi ve milletiyle bütünlüğü prensibini be
nimseyerek normal yola dönsünler.

Değerli arkadaşlarım, geçmişimize baktığı
mızda Yüce Milletimizin, millet olarak büyük,
çek büyük sıkıntılı dönemleri olmuştur. Ecda
dımız bu devreleri Dünyayı şaşırtan bir olgun
luk, birlik ve beraberlik içerisinde kapatıp, böy
lece varlığını, şeref ve haysiyetini korumuştur.
Bugün, millet olarak çok şükür böyle bir
sıkıntımız yoktur. Hem Dünyanın şartları,
heri de büyük Atatürk'ün, koyduğu prensip is
tikâmetinde, Dürüya ile sulh şartlan içindeyiz.
üTa yazık ki; yurdumuzda sulhu istemiyenler
türedi ve türetildi. Bugün bunların ne istedik
leri su yüzüne çıkmıştır. Öylesine çıktı ki, bü
tün şüphe ve teddütleri izale ederek Türkiye'
deki insan haklarına dayalı demokratik nizamı
yıkarak, yerine insanlık haysiyet ve şerefini
yek eden, o nisbette hürriyetleri
boğulan,
inançsız, ümiisiz= sessiz bir merkezden idareye
mecbur edilen, hakkın, hukukun,
müdafanm
dahi ne olduğu bilinmeyen, şekil itibariy
le
insana
benzeyen
bir
avuç
idare
cinin hükümran
olacağı,
Atatürk'süz bir
ülke ha'in e getirmek mücadelesiyle memleket
karsı karşıya getirildi. Bu mücadeleyi yaratan
lar, içte ve dış-'-a çalışmalarına devam ediyorlar.
Devlet olarak, Hükümet olarak üzerimize düşe
ni daha ciddî olarak yapmamız gerekiyor. Bun
lar bir Anayasa değişikliğinin kâfi olmadığı
inan çındadırlar.
50 Ocak 1972 tarihli Bayram Gazetesinde
okudunuz. Daha evvelce yurt dışında çoluk ço
cuğunun riskini temin eden, vatanperver işçile
rimizden aldığımız mektupla gönderilen bildiıilerde ortaya atılan iftiralar, isnat ve tezvirler
vat mdan uzak vatanseverleri tereddüde sevneye, üzüntüye duçar kılmaya, memlekette
salim bir idarenin hüküm sürdüğüne inandırma
ğa yeter ve arlar da. işçi vatandaşımın mektu
bundaki talebi şöyle: «Bizim vatan ve evlat
hasretini bağrımıza basarak burada kazandı
ğımız dövizleri harcayarak okuma yerine, va
tan ve mi" et aleyhine çalışan, sözde talebe olan
bu kişilerin Hükümetimizce dövizleri kesilsin.
Memleketin başka ihtiyaçları karşılansın. Bu
beyannameleri çalıştığımız veya yattığımız yere
getirip dağıtan komünist talebeleri yakaladık
ça dövüyoruz, kovuyoruz. Ama, bunu kâfi gör
müyor :;::,» diyorlar. Ben de işçi vatandaşımın
dileğine yürekten iştirak ediyorum. Talebe mü105
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fettislerimiz, kültür ataşelerimizi, Devletimizi
temsil eden elçilerimizi vazifeye davet ediyo
rum. Vatandan uzakta vatan satmak isteyen
leri tesbitte zorluk yok. Bayram Gazetesindeki
yazıda saym Reisicumhurumuz tarafından Pa
ris'teki Türk-Fransız Kültür Derneğine yapılan
yardımın, komünist talebeîerce kurulan derne
ğe intikalini temin eden Türk yetkilisinin de kim
olduğunun teshili ile, hakkında gerekli kanuni
işlemin yapılması ve memlekete celbi ile orada
ki görevine son verilmesini saym Hükümetten
ehemmiyetle rica ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, yine bu Bayram Ga
zetesinden öğreniyoruz ki, Fransa'da 1 000 ta
lebemiz varmış. Bunun 50 kadarı bu isle meşgukrmş. Bir yönü ile övünülse yeridir; yani
mevcut talebenin yirmide biri bu kötü düşün
cenin esiri olmuş. Bunu dahi küçümseyenleyiz.
Bugüne kadar memleketin içinde anarşik ha
reketlere karışanların miktarına bakarsak bu
nisbet yüzhinde biri dahi teşkil etmez; ama,
memleket bu azınlığın davranışı ile nereye gel
di?
Şayanı şükran ki, bugün dışarda okuması
için onbinlerce evlâdına döviz verecek imkâna
sahipse memleketim, bu imkân kötü düşünce
nin mahsulü değil, bu imkânı yaratan, memle
ket ve millet aleyhine çalışanların emekleriyle
elde edilmiş değil. O halde bu imkânı yaratan
düşünce ve fikriyatında olan evlâtlarımıza har
cayalım.
Sevgili arkadaşlarım, bugün, yarınları iyi
hazırlamak için akıl ve ilmi değerimiz yanında,
geçmişi iyi bilmemiz ve hatırlamamız ge
rekir. 1945 - 1955 - 1965 ve 1970' lerdeki
bütçe imkânlarımızı iyice hatırlarsak mil
let olarak nereden nereye geldiğimizi bi
lerek 1975 leri, 1985 leri ona göre ha
zırlarız. Bu gerçekleri bir kenarda unutur da,
«falan Devlet bugün filâa seviyede, falan da fi
lân seviyede; biz ise hâlâ onların şurasındayız»
dernek, millet olarak bize hiçbir şey kazandır
maz. Bilâkis zararlı çıkarız. Bizim nereden han
gi seviyeye yükseldiğimizi bütçe raporunun 11
nci safyaşındaki cetvele baktığımız zaman; gay
ri safi millî hasıla ve genel bütçe gelirleri ra
kamlarıyla tesbit etmek mümkün olur.
1952 yılında gayri safi millî hâsıla tutarı
14 milyar. Bütçe vergi gelirleri 1 milyar 580
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milyon liradır. 1960 yılında gayri safi millî hâ
sıla 50 milyar, 1963 yılında 69 milyar liradır.
Vergi gelirleri 8 milyar, ki bu yıl büyük vergi
reformları yapılmıştır. Sene 1970; gayri safi
millî hâsıla 147 milyar 916 milyon lira. Genel
bütçe vergi gelirleri 22 milyar 992 milyon lira.
1952-1983 yıllarına nazaran 1963-1970 yılları
kıyaslandığı zaman gayrî safi millî hâsılanın
% 125, vergi gelirlerinin ise % 300'e yakın bir
artış kaydederek millî ekonominin plân hedef
lerine uygun olarak inkişaf ettiği, alman ted
birler sayesinde kalkınma hızının plân hedefle
rine yakın olarak neticelendiği görülür. Tam
olarak tahakkuk etmemesine, tarımda 1966
dan sonra devam eden kuraklık sebebiyle he
defin çok altından kalan üretim sebep olmuştur.
1971 yılında ise tarımda meydana gelen iyi ne
tice, kalkınma hızını hedefin üstüne çıkarmış
tır.
Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 1971
yılı tarım gelirlerindeki artış, yılın hava şart
larının normal gitmesi yanında müstahsıla ve
rimli tohum ekebilrne yanında verimi artırabilen gübrenin de sağlanmış olmasının büyük
etkisi vardır. Şayanı şükran ki, bugün Türki
ye'de gübresiz ekim hızla geride kalan sıkıntılı
günlerle beraber tarihe karışmaktadır.
Tarımda olduğu gibi, buna dayalı dış tica
retimizde de son 7 yıllık devrede ihracatta
'( 100 gibi bir artışı sağlayıp plân hedefini aş
mıştır. Bu inkişaf elbette durup dururken ol
mamış, inkişafı i amin için mevzuata getirilen
teşvik tedbirleri, geçen yıl alman devalüas
yon kararı ve onun tedbirleri mey anın da Or
tak Pazar ülkeleriyle yapılan anlaşmadan do
ğan imkânlar gerçek sebeplerdir. Taban fiyat
tssbiti, de:tekleme alımları devam ettiği müd
detçe tarım ürünlerimizde İhracatımız yıldan
yıla artacaktır. Re var ki, bu sahada eksikle
rimiz sayısız, yetkililerin kusuru affedilmiyecek kadar çoktur. Bilhassa yaş msyva ve sebze
ihracatında o pazarlara yerleşebilir-e; yani faz
la mal ve iyi fiyatla satabilme iein modern de
niz ve kara nakil vasıtalarına şiddetle ihtiya
cımızın yanında, yetişmiş ve candan çalışarak
takibedecek görevli ekiplere de ihtiyacımız var.
Sanayide geldiğimiz seviye, hiç de küçümse
necek yerde değil, iftihar edilecek hedefe doğ
ru yol almakta. Sanayinin millî gelir içindeki
payı % 22 yi bi'hn-ıs. Plân devrelinin ilk yılın-
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daki istihsalimize nazaran 1971 de demirde çi- ii meydana gelen fevkalâde ve işçi dövislerirJdcki
artışa bağlamaktadır. Karşı fikirler ise, ge
mentoda, elektrikte, kâğıtta, rafineride, alimünreken tedbirlerim zamanında alınmayışını ileri
yüm ve bakırda, gübrede, tekstilde ve bunla
f
sürmektedir.
Bence ikinci fikir daha hâkim.
rın yatırımda yi 300 den % 1 000 e kadar bir
Hükümet, gereken tedbirleri alma yerine, bilâ
aıîtış olmuştur. Hakikaten Devletin ve milletin
kis fiyat artışını kamçılamış, Devletin piyasa
imkânları plân hedeflerine göre çok iyi değer
da mevcut imkânı ile tanzim edici tedbir alma
lendirilmiş, en medeni milletler seviyesinde kal
sı gerekirken, İktisadi Devlet Teşekküllerinin
kınma sağlanmıştır. Bankalardaki mevduat ise,
zararda olduğu bahanesi ile bütün imalâtına
15 miL'yardan 45 milyara yükselmiştir. Elbet
ve hizmetlerine alabildiğine zam yapması has
te kalkınmayı temin için gerekli ithalât, en iyi
sas olan fiyat hareketlerini tahrik etmiş, hizşekilde, yine plân hedeflerine göre sağlanmış
mek ve iptidai madde fiyatlarının artışı, özel
tır. 1970 yılma kadar toptan eşya fiyatları,
sektör imalâtına tesir etmiştir. Bu arada, kömü
her yıl % 5 i geçmemiştir.
re yapılan anormal zam ise, ekonomik sıkıntı
Değerli arkadaşlarım, millî ekonomimizin
yanında, yaşama sıkıntısını yaratmış, hâlâ sı
bugünkü seviye ve imkânını beğenmiyen ve
kıntı ve yokluk, bu kara kışta, az gelirli ve fa
ya haksız tenkid edenleri insafa davet etmek
kir fukara vatandaşı, çoluk çocuğu ile bizar ha
gerek. Evvelâ bu seviyeye yükseltmek için ge
le getirmiştir.
ce gündüz çalışan insanların emeğine ve gay
I
Zamlar furyasında, en enteresan; hukuk ve
retine no öküde bir yardımda bulundular ve
adalete sığmıyan, zelzele sebebiyle tekel mad
ya yardımcı oldular Yoksa muvaffak olun
delerine yapılan zamdır. Bir felâketin kısmen
maması için gayret ini sarf ettiler. Kanaatim
olsun açtığı yarayı sarmak için bu yardıma mil
ce bunu tesbitte büyük fayda vardır. Bugün
let olarak nicelerinde katıldığımız bir gerçek
fevkalâde hal içinde bulunan ülkemizin bu ha
iken, Devlet bütçesine yük getirmemek gerek
le getirilmesine çalışanların 1971 de bu tutum
çesi ile Burdur ve Bingöl zelzele felâketinin
larına rağmen ekonomimiz bu kadar büyük in
maddi zararlarının izalesi yolunda tekel madkişaf ettiyse, inkişafa yardımcı olsalardı bu
I delerine zam yapmak her şeyden evvel adil bir
gün 1972 lerde Türkiye daha çok meselelerini ı
karar değildir. Bu karar aslında iyi bir düşün
geride bırakmış olacaktı. Günün birinde mesu
ce gibi görünürse de, tatbikatı bir nevi ceza
liyet makamına gelen bâzı kişiler de Ortak Pa
mahiyetini almıştır. Neden? Türkiye'de herkes
zar ülkelerinden 2 359 sene geride olduğumu
sigara içer ve içki kullanır olsaydı mesele yok
zu, birkaç ay sonra da kalkınma hızımızın Or
tu. Ama, herkes sigara içmediğine, içki kullan
tak Pazar ülkelerinden ileride olduğunu söymadığına göre, felâketin getirdiği maddi zara
lemiyeceklerdi.
rın telâfisini, sigara içen, içki kullanan vatan
Değerli arkadaşlarım, 1970 e kadar 2 359 se
daşa tahmil ederseniz; sigara içmeyin, içki kulne geride olan bir milletin ekonomisi, 3 ay
lanmıyan vatandaşın bu felâketten doğan yar
içinde birçok meselesini halledip ileri gidemez,
dımlaşmadan muaf tutmuş olursunuz ve muaf
giderse eloette bir mucizeye dayanmayıp, bir
tutmuş oldunuz. Onun için, Anayasanın başlan
temele dayandığını kabul etmek gerekir.
gıç hükmündeki bütün fertlerini kaderde, kı
Ivîuhterem arkadaşlarım, gayrisâfi millî hâ
vançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün olsılanın normalin üstünde arttığı, bu artış sa- j| ma prensibini ihlâl ettiği gibi, bu zammın ne
ye sinde plân hedefi olarak tesbit edilen kal zaman sona ereceği de ilân edilmediği için, in
kınma hızı, hedefine çok yakın olarak tahak
faz müddeti namütenahi devam ederse, bunun
kuk ettirilen 1965 - 1970 devresinde, Türkiye'de
bir noktada bitmesi istenebilir kanaatindeyim.
çalışmış ve çalışan her kişi, emekli, işçi ve meBu sebeple, tekel maddelerine felâket sebe
-•nıur olarak millî gelirdeki artışa oranla bir im
biyle zam yapma yolunda alman hükümet ka
kâna kavuşturulmuştur.
rarı, gerek Anayasa ve gerekse mevzuata uygun
1071 de fiyat artışlarının münakaşası çjk
olmadığı için âdil ve hukukî değildir.
yapılmıştır, Hükümet, bıı anormal, artışı Per
Değerli arkadaşlarım, özel sektör ve tarım
sonel Fanununun malî hükümlerine, tarımda j| sahasında yapılan teşvik uygulamaları, netice— 107 —
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de müspet gelişmeler sağlayıp, millî gelirdeki
yerini daima iyiye götürdüğü halde, kamu saha
sında bilhassa iktisadi Devlet Teşebbüsleri son
yıllardaki kıpırdanışa rağmen Devlet bütçesine
yük olmaktadır. Bu yük nereye kadar çekile
cek? Bu karışık problemin çözüm yolu aran
dıkça, ıslaha yönelme yerine problemler artı
yor. Mâkul ölçüyü bulmak, bünye deki verim
sizlik sebebiyle mümkün olmıyacak. özel sek
tördeki zarar etmeme çabası, özel sektörü kâra
götürüyor. Kamu sektöründeki zarar, zararı ya
pan kişilere değil, Devlete, dolayısiyle milletin
sırtında kaldığı müddetçe bunun çaresi bulunamıyacak. Her zararın sonu bütçeye, bütçe ver
giye, vergiler fiyatlara intikal ettikçe, fiyat is
tikrarını sağlamak elbette mümkün olmıyacaktır.
Değerli arkadaşlarım, gerek Devlet bünye
sinde, gerekse iktisadi Devlet Teşebbüslerinde
istihdam politikası, rantablitesini tamamen kay
betmiş, bir kişinin yapacağı iş, bilhassa Hükü
met merkezinde beş kişi tarafından yapılır ha
le gelmiş. Bu durumda Devlet, Devlet olarak
istihdam edilen kişilerin emeğini değil, ömür
lerini satmalma durumuna düşmüştür. Yani,
gününü, ayını iş yerinde çalışarak değil, otura
rak geçiren kimseler bunun karşılığında bir
ücret almakta. Böyle olunca özel sektör ile
kamu sektörünün verimliliği elbette bir olmu
yor. Kamu sektörü israftan kurtulamıyor ve
kur tulamıy acak.
Değerli arkadaşlarım, iktisadi hayatımızda
sermaye piyasasını tahribeden birtakım kuru
luşların kurucuları, kanunların boşluğundan
istifade ederek yüzbinlerce vatandaşımızı mağ
dur etme pahasına kendilerine menfaat sağla
mışlardır. istikbal için vatandaşın tasarruf
düşüncesini bu meyanda tahrip etmişlerdir:
Raybank misali, haşhaş misali. Banka ve şir
ketlerin ortakları hâlâ taahhüt ettikleri hisse
karşılığı bedelleri, icra takiplerine uğrıyarak
ödemekteki*; fakat ödemenin sonu elbette hüs
ran. Sayın Hükümotin, tasfiyeye giren bu kabil
kuruluşların biran evvel tasfiyesinin temini için
tasfiye heyetlerini iyi murakabe etmesini ve tas
fiye masraflarını asgariye indirme yolunda di
rektif vermelerini binlerce vatandaş namına di
lemekteyim.
Değerli arkadaşlarım, vaktim bitmek üzere;
sözlerimi bitirirken bütçenin gelir kaynaklan
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arasında bulunan vergiler üzerinde elbette has
sasiyetle duracağız. Büyük milletimin mesele
lerinden kaçmıyacağız. Fakir fukaraya yardım
cı olacak, onu sıkıntıdan kurtaracak bir vergiyi
bulacağız.
Bir temennim daha var. Vergi kontrol kad
rosu teşekkül ettirildi. Tatbikatta mükellefe
büyük Eorunluklar çıkarmaktadırlar. Vergi cdiyecek vatandaşı itham ederek, sıkıntıya soka
rak, tehdidederek vergi alınmaz, Vergiyi
Devlet olarak sevdirmek mecburiyetindeyiz. O
halde, bu vazifeli arkadaşlarımızin, yol göste
rici, öğretici ve mülayim hareket edici bir dav
ranış içerisinde, vergi mükellefiyle karşı karşıya
geldiğinde, hareket ederse, bundan Devlet ve
millet olarak büyük kazanç sağlıyaeağız.
Değerli arkadaşlarım, ekonomimizin sözde
ideal zirvesinde fikir söyliyerek dolaşanlara, ta
bandaki zararlı hareketlerinden vaz geçmeleri
ni tavsiye ederken; Büyük Atatürk'ün Türkiye'
si, onun arzusu ve emri istikametinde büyüye
cek, gelişecek ve mutlu Türkiye olacaktır. Buna
kimse mâni olamıyacaktır. Onun istemediği hiç
bir fikir bu memlekette yeşermiyecsklir.
Bu düşüncelerle, bu bütçenin büyük mille
time hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder,
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum.
Sayın Başkanlığa
Altı sayın senatör konuşmuş bulunmaktadır,
kifayetin oylanmasını arz ederim.
Antalya
Akif Tekin
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Aleyhin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, kifayetin
aleyhinde buyurun.
SALİM EAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Gecenin bu saatinde kifayet önergesinin aley
hinde konuşmak ist emiyordum. Türkiye'nin 50
milyarlık 1972 yılı gelir giderini konuşuyoruz.
Bütçe üzerindeki konuşmalarda arkadaşlarımız
geçen yıllara nazaran anlayış göstermişler, daha
as konuşmuşlardır. Geçen yıl sadece grupların
konuşması 1 gün devam ederken bu yıl gruplar
dalıa az konuşmuşlardır. Şahısları adına söz
alan arkadaşlarımızın sayısı da geçen yıllara
10ıQ
nj

C, Senatosu

E : 25

nazaran azdır. Şu anda sez almış 20 - 30 kadar
arkadaşımız da yoktur. Divandan söz istiyen
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
vsrilmemlş olmak için, lütfedin hazırlıklarım
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 etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yapılan tenkit ve temennilere cevap vermek
üzere Sayın Maliye Bakanı, buyurunuz.
MALİYE BAKANI SAİT HACİ ERGİ!!
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar;
Çok acele cevap vereceğim, sebebi de malûm
dur. Yalnız sözlerime başlamadan evvel şu cihe
ti arz edeyim :
Sayın senatörlerin konuşmalarından hakika
ten cok istifade ettik, birçok konuşmalar düşiincelerimizi 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? 1971 bütçe açığı, Bütçe Karma Komisyo
nunda ela söylediğim gibi, 4 ilâ 6 milyar arasın
da bir rakam olacaktır dij/e tahmin ediyoruz. Bu
kadar aralıklı rakam o eylemeden dolayı özür di
lerim. Çünkü, bunun tâyininin üç usulü vardır.
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I 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, 2CÖ milyon lira özel okulların ka
mulaştırılması için Maliye bütçesine, 55 milyon
I 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 ihtiyacma; yani
Devlet Demiryollarının toplu sözleşmeleri dolayısiyle ve saire...
Görülüyor ki sayın, 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 yanlış bir fikir var. Diyorlar ki, «Büt
çe açığı 1972 yılı bütçesini de etkiliyecektir.»
Hayır sayır. arkadaşlarım, 1972 yılı bütçesini et
kilemez. Çünkü bunlar ceste ceste bugünden sarf
edilmiştir. Yani eğer emisyonsa; Merkez Ban
kası kanalı ise, bunlar o yolda nıüsbet veya men
fi tesirlerini icra etmiştir, 1972 bütçesini etkilemiyeçektir efendim.
ikinci 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 bv. maliye
ciliğin kaidesidir. özür dilerim bu böyle olagel! mistir.
109 —
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Efendini, fiyatların artma meselesine gelince: jI
Devalüasyon yapıldı, demin arz ettiğim gibi büt
çe a Gıkları oldu, zirai mahsullerin mubayaası
'Cnümüze çıktı, döviz gelirlerimizde artışlar ol
du, yabancı memleketlerde de büyük bir enflâs
yon oldu. Biliyorsunuz, kendileriyle mübadele j
ı
yaptığımız yabancı memleketlerdeki enflâsyon
maatteessüf bütün diğer memleketlere olduğu
gibi bise de tesir eder ve bu tesirin önüne geç
mek de hiçbirimizin elinde değildir. Yalnız şubiz.lm. yaptığımız zam meselesine gelince... Sam
meselesine başlamadan evvel inandığımız kısa
bir kaideyi izah edeyim :
Eğer biz tedavüldeki para miktarını, iştira
gücünü, mukabiline mal koymaksızm artırırsak
fiyatlara tesir eder inancındayız. Kepimiz bu ka
naatteyim, bunun hilafını hiç kimse düşünmü
yor. Eğer bu bahsedilen zamları yapmasaydık,
1971 bütçesine 1 700 000 000 lira, 1972 bütçesine
de 3 milyar lira lâzımdı. Eğer biz bu zamları
yapmasa idik iki sene zarfında emisyona gidip,
bizim istikrar devresi dediğimiz bu devrede
4 700 000 000 lira çıkarmamız iktiza ederdi. Biz
bu 4 700 000 000 lirayı çıkarmayı göze alamadık
ve bu samları bütün antipatik görünmemize rağ
men yaptık efendim.

O :4

tırımları da 15 milyardan 20 milyara - Bütün
âmme sektörü olarak - çıkarttık. Bütün bunları
bir araya toplardanız, sıçramanın pek o kadar
yüksek olmadığını, bilâkis gerçekçi bulunduğu
nu kabul etmek iktiza eder.

Bir bütçe açığı da şu pool meselesidir. Yani
bir fon kurduk, bu fonu bütçe açığı telâkki edi
yor arkadaşlar. Sayın arkadaşlarım, bu, kati
yen bütçe açığı değildir. Hükümet Teşriî Mec
lisin müsaadesiyle Yatırım Bankasına para ko
yuyor ve «Jbu parayı yatırımlara sarf edeceğim»
diyor. Bu yatırımlara sarf edilecek paranın ora
ya konmasının sebebi de ödenek iptaline mâruz
kalmaması, yapılmıyan yatırımlar için tekrar
para aranmaması ve devam edilmesi ve bir de
bunların çok iyi ve dikkatli bir şekilde idare
edilmesi, yani kendi idarelerine, dairelerine bı
rakmayıp, bitaraf yatırımla alâkalı olmıyan bir
heyet tarafından idare edilmesi meselesi. Esa
sen doğrusunu isterseniz istikrazları, karşılık
paraları, yani bir defa gelip geçici olan gelir
leri bütçelere koymakta mazarrat var. Çünkü,
buna bir defa alışıldığı zaman her sene aynı ra
kamları istiyorsunuz. Halbuki aynı rakamlar
her sene yok. Meselâ; evvelki sene 2 milyar
olan karşılık paralar bu sene 500 milyon lira,
belki gelecek sene sıfır. Halbuki o 2 milyar pa
rayı bir defa bütçeye koyduktan sonra onu
tekrar bütçeden çıkarmak, ona bir karşılık bul
mak bir emri âcil. Bundan dolayıdır ki, böyle
bir pool'e hakikaten ihtiyaç vardır ve bu pool
katiyen bir bütçe açığı değildir. Bu pool'de bu
paralar, bu istikrazlar akdedilemezse ne olur?
Akdedilemezse, pool de bu hizmetleri yapamaz
jj bir vaziyete gelir; ama biz biliyoruz ki, bu is
tikrazları akdedeceğiz, bundan eminiz.

Şimdi, israfla mücadele, lüks meselesine ge
liyorum; İnşaca şunu arz edeyim : Burada, sa
yın senatörlerle hep aynı fikirdeyiz. Yalnız is
rafla mücadele ve lüksü önlemek kolay bir şey
olmuyor, bunu yerleştirmek lâzımdır. Bunu Sa
yın Başbakan iktisadi Kurula verdi. İktisadi
Devlet Teşekküllerinden başlıyarak uzun boylu
bir çalışma yapıp israfla lüksü önlemek için
bâzı tahdit tedbirlerini süratle alacağız efendim.
Şimdi, 1972 yılı bütçesindeki büyük sıçra
Şimdi, bir de «1972 bütçesi 15 milyar açık
madan bahsediyorlar arkadaşlarım. Keşke böy
tır»
diyorlar arkadaşlar. Hayır, bütçe 15 mil
le bir sıçrama gerçek olabilseydi. Bu sıçrama
yar açık değildir, getirdiğimiz rakam tamamen
gerçek değildir, yani nispeten gerçek değildir.
doğrudur. Eğer gelir kanunları istediğimiz gibi
Bunun sebepleri vardır. Niçin 1971 bütçesi 45
çıkarsa
bütçe denktir, çakmazsa yapacağımız
milyar kadardı da, 1972 bütçesi 50 milyara çık
I
%
10
tasarruflarla
bütçeyi denk tutacağız ve
tı? 1971 bütçesine bütün ödenekler konulma
zaten
Nihat
Erim
Hükümetimin
bütçe d i k l i 
mıştı ve bu öteden beri âdetti. Biz bu sene denk
ğinden
bir
fedakârlık
elmetei
mümkün
değildir.
bütçe yapacağız ve denklikte samimî olacağız
diye bütün ödenekleri koyduk. 1971 bütçesi za I Çünkü, biz bir istikrar iddiasındayız; bu feda
ten 45 milyardı. 45 milyardan 1972 bütçesine kârlığı yaptığımız zaman bütçe ve ekonomi po
litik asından vazgeçmiş oluyoruz.
gelinceye kadar fazla bir rakam da yok. Perso
Muhterem arkadaşlarım, bira?; scels konu
nel masrafları da 1971 bütçesinde 14,5 milyar
olduğu halde biliyorsunuz 18,5 milyar oldu. Ya- | şuyorum, kusura bakmayın.
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Arkadaşlar vergi gelirleri hakkında dediler
ki, «Hangi sene % 28 nasbe:Hnde vergilerde bir
artış görülmüştür ki, siz bunu koydunuz?» Ben
deniz 1961 den itibaren artışları okuyorum:
1961 de vergi gelirlerindeki artışlar nisbeti
% 18, 1962 de % 6., 1963 te % 18, 1964 te f/c 10,
1965 te % 10, 1966 da % 21, 1967 de % 19,
1968 de % 9, 1969 da <j'( 17, 1970 te % 20, 1971
de % 34.
Niçin bu sene % 28? Bu % 28 nisbeti haki
katen yüksek midir değil iridir? Bu nisbetin
yüksek olmamasının sebebi şudur: Bir defa
Personel Kamunu masrafları için koyduğumuz
para vardır. Biliyorsunuz bu para geçen defa
14,5 milyar lira iken bu defa 18,5 milyar lira
gibi mühim bir meblâğıdır. Bıı personel masraf
larından tabiî bir vergi alacağız bir.
İkincisi; fiyat artışlarını hepimiz söylüyo
ruz, fiyatlar yükselmiştir. Fiyatlar yükselince
vergi matrahlarında da yükselmeler olmuştur.
Bu da görülmemiş bir artış değildir, bundan do
layı bu artış bir gerçektir. Eğer vaktimiz olsay
dı, her bir maddede ne kadar eksik veya tam
olduğunu bütçeden çok evvel teknisyenlerimiz
hazırlamıştı, elinde uzun bir cetvel vardır, size
bunları teker teker okuyup 1972 yılı bütçesin
de, mevzuatta hiçbir değişiklik yapmazsak,
8 435 000 000 liralık bir fazlalık, yani % 28, 54
bir fazlalık olacağını arz ve izah ederdim.
Şimdi sayın arkadaşlarım, 15 milyar böyle
olunca geriye kalıyor 7 milyar. Bu 7 milyarın
yalnız 4 , 5 - 5 milyarı vergi geliridir, ötekiler
normal olan gelirlerdir, onda da hiçbir tehlike
yoktur. Eğer bu 4,5 milyar geliri Yüksek Mec
lis kabul etmezse, demin bir sayın arkadaşımın
bahsettiği gibi Bütçe ••Kanunumuzda bir madde
var, % 10 nisbeıtinde tasarruf yapma maddesi.
Bu tasarrufu yaparak bütçe denkliğini muha
faza ederiz. Ama hemen bir şey söyliyeyim, bu
rada Maliye Balkanınız olarak arzı malûmat
edeyim: Bendeniz, o gelirler temin edilmese da
hi bu tasarrufun yapılmasını şiddetle Hükümet
te müdafaa edeceğim. Çünkü Hazine fonları 10
seneden beri eriye eriye Hazine kımılıdıyamaz
bir hale gelmiştir, Hazinenin fona ihtiyacı var
dır.
Şimdi sayın arkadaşlarım, vergiler mesele
sine gelince: Bu vergiler meselesinde arz ettim
ki, vergiler vesilesiyle Maliye Bakanlığına ve
Maliye Bakanına serzenişte bulunmak - Bu tâ-
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biri mahsus hafif kullanıyorum, yoksa çok da-'
ha ağırdır - akıcı bir şey oldu; yani dilim söy
lemeye varmıyor, ama galiba moda oldu. Bu
gerçek böyle değildir. Bu verdiler Bütçe Karma
Komisyonunda durmaktadır. Karma Komisyon
bunu t e 'kik ettiği zaman Malî Denge Vergisini
% 8 den aşağı indirir; fakat göreceksiniz ki,
öteki vergiler muhik bulacaktır, bulma duru
mundadır. Bilhassa % 5 İşletme Vergisi bizim
hepimizin sizlerle birlikte şikâyet ettiğimiz ver
gi kaçakçılığı ile mücadelemizin temelini, enfrasktürünü tesis edecektir. Nasıl bundan vaz
geçeriz? Tabiî bundan vazgeçemeyiz. Binaena
leyh, vergiler meselesinde de bu rivaiyeıüere peik
o kadar ehemmiyet vermemek lâzımgelir. Bil
hassa sabahleyin de arz ettim, Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi meselesinde hakikaten bâzı
şeyler söyleniyor; biz, onu tekzibe yahut tashi
he valkit bulmadan, onlar bir hakikat olarak ka
bul ediliyor ve hakikatler bizimmis gibi bize
hücum ediliyor. Biraz sabredilirse o vergiler
geldiği zaman görülecek İki, böyle değil.
Meselâ bir senatör arkadaşım bana dedi ki,
«Canım efendim, Kurumlar Vergisine 500 mil
yon lira zam etmişsiniz; artırmıyacaksınız da,
niye zam?» Efendim, Gelirler Vergisinde hâsıl
olacak otomatik ilerlemeyi, Gelirler Vergisin
den Kurrımlıar Vergisine kaydırdık; fakat, mah
supta yeri olacaktır. Bu kabul edilirse bu zam
olacaktır. Yani hakikatte gelirler kurumları
bir araya aldığınız takdirde böyle muazzam bir
zam mevzuubahis değildir; normal bir zammın
ve biraz ayarlamanın fevlisinde. Bu Gelir Vergi
sindeki ayarlamalar da hiç şüphesiz ki, ne kü
çükleri, ne ortaları, ne de büyükleri ızrar ede
cek bir mahiyette oJümyacak, âdil bir ayarlama
şeklinde olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar müm
kün olduğu kadar soruları süratle cevaplama
ya gayret ettim. Yalnız, Cumhuriyeıt Halk Par
tisi Grup sözcüsü arkadaşımın beyanları oldu
burada. Bu beyanlar çok karışık geldi. Yani,
acaba bizi destekîıiyorlar mı, desteklemiyorlar
mı diye içime bir şüphe girdi ve bu sebeple ay
nı partinin grup sözcüsü Kars Senatörü Sayın
Mehmet Hazer'in program dolayısiyle yaptığı
bir beyanı okuyarak teselli buldum. O beyan
aynen şöyledir: «Program genel yapışiyle re
formcu nitelikte ve Atatürkçü yendedir. Bu ne
denle Hükümeti dest ekliyoruz.»
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EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bizim beya
nımız olur.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ SEGilT (Da
vamla) — Efendim?
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bizim bey asıl
maz O'dllT.
MÂLİYE BAKAITÎ SAİT HAöİ EROİ2T

(Devamla) — Evet, teşekkür sterili efendim.
SALİM HASE3DA&LI (Slâzığ) — öbürü
de olur.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
MALİYE BAKANI SAİT NAGİ ERGİN
(Devamda) — Teşekkür ederim efendim, Sağoluıırz.
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan?
MALİYE BAKAEI SAİT ITAöî EEbâll (de
vamla) — Tamam efendim, maruzatım bundan
ibarettir.
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim.
•Sayın Bilgen, sorularınızın kısa olmasını ri
ca edeceğim.
Sayın Bakan, zatialiniz de ki3?, kısa cevap
lar lütfedin.
LÛTFİ BİL&EH (İçel) — İntibakları y?.r.ılan bası memurların farklarını bâzı saymanlar
•ödemekte bâzıları ödememektedirler. Hükümet
bu hususta bir tedbir alınış mıdır?
MALÎYE, BAKAMI SAİT ITAOİ EBGÎbî (De
vamla) — Efendim, bunu bize intikal ettirdi
niz. Yalnız îbaliye Bakanlığına iki gün I ar gi
demedik. Gidemediğini için hkbdr ki.n1.537e enir
veremedim. Kakye Bakanlığına yarın gittiğini
zaman derhal burnumla meşgul olacağım efen
di aı.
LÛTFİ BİLSE!! (î-al) — üaellikle Ankara,
İstanbul, İzmir belediye hudutları ininde, be
lediye zabıta memurları seyyar satıcıya, şo
före, esnafa haklı haksız durmadan ceza kes
mekte ve bunun da arkasından bu cezaların
ordunun emriyle, Örfi îdarenba isteği ile yapıl
dığını ihsas etmekte ve hattâ yerine adre açık
ça söylemekte ve bana da İ seneden beri ısrar
la devanı etmektedirler. Bu hasuda Hükümet::!
ne gibi tedbirler düşündüğünü öğrenmek istiyo
rum.
MALİYE, BAKAI1Î SAİT NACİ EEdİId (De
vamla) — Efendim, 2 gün sarfında derkal İçiş
leri Bakanı ile görüleceğim. Tabiî bunun ökfi
İdare meselesi hilafı hakikat, ihsas da yersiz.
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İçişleri Bakam ile görüşeceğiz ve lâzınıgelen ted
birleri alacağız efendim.
BAŞKAN — Tamam değil mi efendim? Te
şekkür ederim.
MALÎYE. BAKANI BAÎT NACİ ERGİN (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyuran.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;,
Bu yılki bütçeyi, türü kendine özgü bir or
tam içinde görüşmekteyiz. Bundan ötürü orta
mın gerektirdiği cesaretli tedbirleri almak su
retiyle, içindeki bunalımdan kurtulabileceği
mizi düşündüğümüz için, bütçenin genel rakam
l ı n ve fasıllarını ağan bir çerçeve içinde eleştkilmedaden yanayım, Fakat, bu geç saatte
uzun konuşmayacağım. Bu ortamı düzeltici
politik stratejinin birkaç noktasına değin
mek istiyorum:
önce, içinde bulunduğumuz ortama gelişi
tanımlarken, sanıyorum ki gerçekleri görmez
likten gelen konuşmalara tanık olmaktayız.
Bu cilama nasıl geldiğimizi bir kez iyi tesbit
etmek gerekir ki, bundan çıkısı da o ölçüde isa
betle bulabilelim.
Arkadaşlar, biz bu ortama, birkaç çocuk döğirtü yahut su bu onları kışkırttı da mı gel
dik? 27 Mayısta da, kardeş kavgasiyle geldik
gibi bir terane tutturulmuştu. Gözlerimizin önün
de olayları şöyle bir canlandırırsak, nereden
geddiğimizi görürüz. Evet, reform istiyenlerle
iatc" m yenler tutuşmuş, karşılıklı protestolar ya
pıyorlardı, Sonra; Hükümet - daha doğrusu ik
tidar - organları reform istemiyeniere yan tu
tuyor, reform istiyenlere parti organları, ör
gütleri silâhlı saldırılar yöneltiyordu. Bunla
rın hepsi meydanda.
1968 e değin silâhlı bir saldırı henüz yok
iken, 1968 âen sonra bir baktık ki, ilk kez İlahi
yat Fakültesinde iktidar partisine mensup se
natör ve milletvekilleri de içeride bulunduğu
bir boykot oldu. Sağcı bir boykot, bili37er su
nu;. Ondan sonra üniversitelere boykot yayıl
dı. Derken, karşılıklı savaşma, silâhlanma artm?ya başladı. Bir yurdu bir taraf işgal ediyor,
sağcıyı dışarı atıyor; öbür yurdu sağcı işgal
ediyor solcuyu dışarı atıyor, Devlet kuvvetle-

O. Senatosu

BY'25

-Beyazıt meydanında polisin gözü önünde
öldürülen çocuğun yanında el sıkışıp giden
adam, herkesin güzü önünde giden adam, ya
kalanmıyor. Bir sürü insan ölüyor, kaatilleri
meydanda yok. Otobüsü işgal ediyor gençter;
Sayın Başbakan diyor ki: «Yolcular kendi başı
nızın çaresine bakın.»
Şimdi, böyle bir ortamda Devlet böyle yü
rütülürken, Devlet yok dedirten bir durum var
iken, ekonomik iflâs da, muhtıranın belirttiği
gilbi, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye düşür
müş iken ve bir de iktidar koltukları pervasız
ca çıkar sağlamak için kullanıldığı Söylenti
leri yoğun bir durumda iken, hesap vermek
ten kaçınan bir iktidar olursa bir memlekette, o
memlekette 12 Mart çok hafif bir bunalımdır.
Şimldİ bu nedeni unıultarfalk, efeondütaı M ço©ulk kavga e'tıti, JLemıin'i özDödii, Stalinli özledi,
•bilmeım ne oOldu, THirfkifye o noktaya geNdi... Ha
yır eiftenldStaı. Ortaya gelmeldien önce neler oldu
TüıMye^de, omdan sonra onaya gelindi. Simidi
tou tamlamayı koydıuJktiaoı sonra görürüz M,;
yaralışlaTİdan kurtulmanın bir yolu; MuMaraJ
bumu açıfk sayllüyor: «Nıerdıeın gelidîlk, ıııeidtedileri
sraisjyo - eikotnionıiilktir, reflormları
yakmayan,
r Anayasaya tfâris düşten bir tulttuimidur» dfliyör ve
binden de bundan çılkuş yolunu istiyor. Arana,
•üzüntü ile belirtmek iistterâim. ki, onldan sonıraM
'tfuitfuim, hiç de bu yönide uimut verici olmadı. îş
te asıl üzünltümıüz oradan sonraki tuittumıum umut
verici olmayışıdır.
BlikiümeJtttıeın beklerdik M, reformcu Hükü
met aidına uyguttıı bir traJtomla sıoTunlara yöinıelsin ve Sayım Barbakan Erilm burada, «Çomağı
arı kovanına sokacağım» dediği zaman biz omu
müjıde saydık ve ben konuşunca burada yok
tu, «bunu müjde olarak karşılıyoruz ve bunu
dleistelkliyecıeğiz, o zaman göreceksiniz bugün
bu tödlbirleri d^stiekfliiyenler karşımıza çıkacak,
ama biz bunu gönümden d^sittefkliyeoeğiiz» deiddim.
Fakat, bir de gördük ki, daha çomıak kovana
gelftnedlen, çomağa eli usananları arılar ısırdı. î
işte böyle bir duruim elbette talihsiz rlr geliş
meye taphılmu Mi.
Arkadaşlarım, bu duruımida çare olduğunu;
sanldığım, Hükümetin başarısına da etkili ola-;
cağıma inıamdığılm üç - dört nokta üzerinde dur-i
mlaik istiyorum.
Bunlardan birincisi; Hükümetin siyaJsal kay
nağına uygun yörüngesinle oturması,
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fkÜtnlcisli, Mufatıralda belirtilen reformları
yapacağım, yapıyormlm değil, doğrudan doğru
ya yapmış veya yapıma çalışmalarını Meclise
(suaımnıiş bir durulma ivödllkle Hüfkümıeltiin geç
mesi,
tîlçüiMciüfiü, toplumun yaşam koşullarını ağır
lattıran kimi tedbirleri - birazdan doikuınlaıoağırnı - daha hafifletmesi,
Do^düöcüsü, buigüinkü ortamın gerektirdiği
bir silyasial af.
Arkadaşlar, her şeydıen önce Hükümet dev
rimci niltieliğiani esas alan, tüm devrimcilerin
umuldunu üzerinle çeken bir tıDtumila ancak, ger
çek: bir destek sağhyajblir. Aslında aız geliş
miş ülkelerin hükümetlerinin baş niteliği dev
rimci olma zoruraluguldur. Devletimizin kuırucuJsTi, Devletin temel niceliğini devrimci olarak
koymuş ve «Devrim yasası bizim en üstün ya^amıizdır» demiştir. O'atım Devletimi yönieten
hükümlerin de temel nitteliği bu olmak gere
kir. Elbette bu değildir demiyorum, ama karşı
devrimcilerle Erim Hüküktııetinin verdiği primlenden fazlaca rahatsız oidiuğulmu söylemek is
terim.
Hülkülmetin, belirttiğim gilbi, adı reformcu
Hükümet olduğuna göre, yoğun bir reform ça
lışmasının sonuçlarımı en kusa sürede Meclise
suinımasıinıı arzuluyorum.
Aıfkaldajşlanım,. her yeri sıizlayan bir hasta
haline getirilen toplıumulmıutsu sağlığa kavuştu
racak sosyo - ekonomik reflormlıar biran bile gecilkmiiyeoek bir ivedilik kaızantaiştır bugün ar
tık.
Üçüncü söyliytedeğim şey pahalılık ve yaba
ma koşularının ağırlığım giderecek, sırtı kabnülara, biraz daha f azla yük verecek bir ekono
mik politikadır.
ArktaklaJşlarîm, Sayın BaJkan; «işjte harca
malar bu kadar, işjte karşıMclıar bu kadar; o hialdie gerliide kalan açığı vergi ile karşıülamalktan
tbaş9sia çare yoktur» diyor. Hayır Sayın Ba
lkan. TürMye^de kaynaikları gerekli oTlarak kullaTiımlyoruiz. :Kuüanmaldığımiz için, egemen sıniffların hatırı için yükü, sırtı zayıf olanlara
yükiüjyorıuiz.
Her yıl banfkalanımalz gea^çjeikleşmiş Devlet
bütçesinden çjöfk kreldi dağıtıyior ve bu kreldilerin % 70 - 80 i üretim alanılan dışımıa gidiyor.
1969 da Devlet bütçesi 21 milyar olarak geroefekışttiği sen'e, "banfkalar 33 mlllyar lira kredi
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dağıttı, bumun resmen 22 mâlyan sanayi re tan!m alanları dışına dağıldı. Aynı yıl bamya
ların brült kazancı 4 milyar 600 mftlyon, net ka
zama 500 miiü|yomı; araida 4 milSyar 100 milyon
fark vardır. Böyle bir banlka hovardacılığı sü
rüp giderken, tanım ürünlerimden mMyonlar kazanamlajllara vergi yüklemekten kaçınırken, ver
gi kaçakçılığı ile basanlı bir savaşın ttedibirlerini almıaızkem, Devleti ısrafçı bir tutumda yö
netirken, karnın ekonomik kumluklarımı bir tür
lü lâçkalıktan kurtannlazkem, «Ikaynaik yok ve
yalimız herkese anca beralber kanıca beralber yük
yuMiyeceğiz» diye Meclis huzuruma gelmekte
sanırım ki fazla bir isabet yoktur. Ancak bu
köklü teldlbirler alımır, kalynlaklar gerçek yatı
rımı alanlarınla çevrilirse, o zamian az geförilerim
ya&a!m koşullan hafiftiiyelbilir. Yoksa, hep on
ların sırtıma yüMemimek zorumda kalınız.
Bu sosyo - ekonomik tedlbiirler ahnlmadam ve
bumlardam dönüşü ömliiyecek güvenceler sağlan
madan Türkiye'de demokrasi dahi yaşatılaımaz.
Her giün demokrasiden söz ödemler önce bu ted
birleri alarak, samimî iseler bumu yaşatlma ça
relerine bakmalıdır. insan omuruma saygılı ak
lı başında herkes elbette demokrasiden yana
ldır. Ama, gerçek demokrasiden yana, ulusal
iradesi ipolteklenmiyen demokrasiden yama. Bu
nu sağlamanın yolu da bu arz ettiğim sosyal
ve ekonomik tedbirleri almaktır.
Som nokta üzerimdeki görüşlerimi biraz daha
aynmtılı sunımak istiyorum.
Arkaidaşlanm, Süleymaniye'niin kapısı üs
tümde «ülkemde adalet ve hakkamıiyet hüküm
ran oldukça, Osmanlı ordularına yenilgi olmıyacak» ını yazdıran büyük Sultanın ve «Adalet
mülkün temelidir» diyen bir Ulusun inançları
ma, yüce duygularına ve gelemefclerdme uyan
ibir öneride bulunduğum inamcımdayım.
Ünlü Volitairelm «Düşümceleriimize katılimıyorulm, ama onlan savunmıa özgürlüğünüzü so
numa dek savunacağımı» dayem ve uygar ülkeler
le az gelişmiş ülkeler arasındaki belirli ayırımı
belirten görüşe de uyan bir öneride bulumacağfcm. Hiç bir somut örmek göstermeden, kişi
sel ©Üeştüri ya da suçlu buümıa çabasına kapıl
madan bir toplutasal gerçeğimizi değerlendirme
nize sunmak isterim .
ArkSaJdaşlanmı, Türk toplumu, son 12 yıl
içerisinde ihtilâller, türlü ayaklanmalar, ayak
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lanma girişimleri, sert siyasal tartaşımalar, «Dev
let yok» dedirten anarşik olaylarla çalkalamamış
ve her örgütünlü etkıill!i|yem yaygım bir bölümmleye ve cepheleşmeye uğramaişltır. Bu 12 yıl içim
deki olaylar son yıllarda her aüeyi rahlaltisıız
edecek bir çarpılmaya döntü^ımtü^tlür. Bu dunu
ma gerçekçi çözüm bulamak büMin sörurnıluflann
bugün baş görevidir. Helle bu duruimu daha
da köimflesjtlirecek, hımç duygularımı dahia da
artıracak davranışlar, beyanların ilerdeki etki
lerini hesaibetmek gerektir.
Arkialdaşlarıım, suçluluklarımı dünyanın ve
hatta kendi içimdeki sağ duyulularım da kaibul
ettikleri Yassıada maih&ûimllteirınidan seçSım mey
danlarımda nasıl yararlanıilidığımı, politikada
yıllarca sürdürülen kefem mirası kavgasının
hâla daha durimadığım göre göre yeni miraslar
üretmemeğiyiz. Dışarda aleyhimizde dolaplar
döndüğü, bölgemiz bir kaynak kassam halimi
aldığı ve toplumun huzursuizluğumun çok arttı
ğı bir dönemde birbirimizle boğaızlaşmaanız, bîrbirimizin kanına susamış komı&malan politilkacıüanımıizım yapması ancak felaket halbercSJsi ola
bilir.
Sayın Erimin, «çocuklarımalzı ortaya sevk
eden kuntlar vardır» derken, gidiş o kurtlarım
aradığı sisi havayı giderek koyulSaştırmııakltadır.
Evet, o kurtlarım aradığı hava gittikçe koyula
şıyor. Benim çaibamı kurtlara hiızmieitten vazge
çip, ülkemizin havasını ıbeırakilaşlUrmaya ça
lışmaktır.
Bugün yargüanamlarım durumu ilerisi için
ve hattâ bugünkü uygar dünya önümde bizi
çok düşündürücü nitelfflkteldiir. Suçlann en ağır
lan, düşüm, kitap ve basım yolu ile işlenmiş ya
da sistem öneren, yani siyasa! suçlardır. Bu
suçlar her ülkede ayn işlem, ayrı tanılama gö
rür ve her yerde aynı kabulü görmiyebdihr. Bu
suçlan uygulayacak yere göre tanımllamalan
değişiyor. Bu bakımdan suçlanın nitelip be
nim önerdiğimi durumu haklı gösterecek hal
dedir.
Arkadaşlarım, belirfciğim gibi türlü hastalık
larla her yeri sızlıyan toplumumuzun yaralarını
tedavi ile onun gerçek bir sağlığa kavuşmasını
sağlamalıyız. Sayın Erim'in buyurduğu gibi
«yaraları kaşımaman», tersine sarmalıyız. Be
nim önerim de bu amaca yöneliktir. Ulusal bü
tünlüğü, sosyal barışı, toplumsal dayanışmayı
sağlıyarak, geçmişin tortulan ile zaman öldür 114 —
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me yerine geleceğin gelişmelerini olumlu yönde
etkiliyecek çözümlerle uğraşmayı sağlamaya bir
katüada bulunma amacı -ile bunu arz etmek isti
yorum.
Türk Silâhlı Kuvvetleri görevi dışına itilmiş,
özel işlerden, belediye ve klâsik yönetimlere
kadar her şeyle uğraştırılan bir ortamda, sanki
Türkiye,de hiçbir mahkeme yokmuş gibi, bütün
olayların mahkemesinin de bu dönemde yapıl
ması, Silâhlı Kuvvetlere yapılan bir kötülük ha
linde görülmektedir. Kimi politikacılar bunu
fırsat bilerek kışkırtıcılıklarını son hadlerine
kadar çıkarmaktadırlar. Ben konunun hukuk
sal yönü ya da yargı yetkisinin kullanılmasını
tartışmak gibi bir çelişkiye düşmekten titizlikle
kaçınarak siyasal ve sosyal yönleri ile ilgileni
yorum.
Her şeyden önce bu tür suçlarda işliyenin ki
şisel payı âdi suçlara göre çok daha az olur.
Yakın geçmişte yaşadığımız bunalımda toplum
sal ortamın ve özellikle yönetimin olumsuz etki
leri suça cesareti ve hattâ eğilimi artırdığı gibi,
o gidişe isyan etmemeyi de kabahat saydıracak
halde idi. Böyle bir ortamda işlenen suçlara
verilen cezaların tepkilerinin yol açacağı ilerde
ki siyasal tepkileri hesap etmek gerekir. Ben
bu hesabı yaptığım zaman vicdanen bu öneriyi
yapma durumunda olduğum kanısına vardım.
G-elecek kuşaklar ve hattâ bugünkü dünya
kamu oyu sorabilir: Hangi ortamda suçlar
yargıya gittiği zaman eldeki yasalara göre ceza
gerecek? (Ben yargı yetkisi ile asla ilgilenmi
yorum, siyasal ve sosyal yönü ile ilgileniyorum.)
Hangi ortamda bu suçlar işlendi? Bu, düşün,
siyasal ve basın suçları işlendiği ortamda Tür
kiye'de gidiş ne idi? Bu soru sorulduğu saman
Türkiye'de her halde bizim siyasal kararlarımı
za bugün etki yapacak bir cevapla karşılaşırız.
Arkadaşlarım, Türkiye dünyada hiçbir doğal
etken yüzünden ikinci olmaması gerekirken,
dünyayı titreten imparatorların ülkesi iken;
evet, dünya illerine gıpta ile bakan, yoksulluk
ta 78 nciliğe terfih ettirmenin ıstrabmı çeken
bir ülkenin çocukları, yazarları, politikacıları
elbette bu duruma çözüm ararken, ortamı kış
kırtmak istiyenlerin etkilerinde kalan aşırılar da
aynı ortamdan yararlanmışlardır. Hiç ayrım
yapmadan tümü ile böyle bir noktaya vardığı
mızda görürüz ki; arkadaşlarım, bugün dünya
bir arayış içinde iken, Türkiye'dekiler de elbet
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te bir arayış içinde idiler. Şimdi, şu ortamı
gözünüzün önüne getirin.
En yüksek yargıçlar, bilim adamları ve baro
larımızın cüppeleri ile öncülük ettiği Başkentin
caddelerini dolduran protestoların yapıldığı bir
gidişin bütün suçunu ona tepki gösteren yazar
lara, gençlere mi yükliyeceğiz? Bu ortamda in
sanı suça iten etkenler kendi kişisel payı üstün
de değil midir? Bütün bunları düşündüğümüz
zaman aklımıza şu konuşmanın da üzüntüsünü
getirmeliyiz. Kimi sorumlular diyor ki; «Çocuk
larımıza isveç'ten Lübnan'dan, (Bugün de gör
dük) Kuzey Kore'den yönetiliyor, ölü Lenin,
Sfcalin, bilmem kim çocuklarımızı yönetiyor.
Ama onların anaları, balbaları Hükümetleri
olan bizler yönetemiyoruz». Bunu itiraftan
utanıyorum. Bu sözleri Türkiye'de vicdan aza
bı ile dinliyorum. Biz çocuklarımızı yönetemiyorsak en azından bu âczimizin günahını çeki
yoruz demektir, itiraz ediyoruz demektir. Son
on yılın politik davranışları da belirttiğim tür
den bir affı gerektirmektedir.
Arkadaşlarını, Yassı Ada dâvalarını bu Mec
lisin çoğunluğu siyasi suçlar sayarak bütün so
nuçları ile affetmedi mi? Eğer bu Meclis siya
sal suçların affını bir vicdanî kanı olarak yaptı
ise o vicdan bugün yok mu? Yok, bizden olan
lar affedilsin, seçim meydanlarında işimize ya
rayanlar affedilsin; ama öbürlerin yaralan kanadıkça kanasın mı diyoruz? Aynı Meclis siya
sal suçların bugün daha kolay affedilebilir cin
sini affetmeye yanaşmıyorsa, bir izahı güç duy
gunun etkisi altında bulunuyoruz,
Öbür yandan ikinci örnek;
Arkadaşlarım, özellikle son aylarda gördük
ki, birbirlerine en ağır suçlamaları yapanlar,
birbirini yerinden atanlar, yerine geçenler,
bir uzlaşma ve barışma havasına girildiği bir
ortamda hepsi sarmaş dolaş oldu. O geçmiş or
tamın kusurlarını veya suçlularını affetme sa
nırım ki, bir siyasal zorunluluk halini almıştır.
Elbette bunları söylerken o suçluların âdi suç
ları ile ilgilenmiyorum. Soyan, vuran, yabancıyı
öldüren insanın suçu siyasal olamaz. O adamın
amacı ne olursa olsun suç âdidir. Onun affedil
mesinin aslında yeri yoktur. Bence Devletin
böyle suçları affetmemesi gerekir. Bu ihkakı
hak olamaz. Ama siyasal nitelikte olan, düşün,
basın ve siyasal nitelikte olan suçların affını
Hükümetin getirmesi dileğindeyim. Yoksa, arz
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ettiğim âdi suçların hiçbir sürede affedilmemesi
kanısındayım, iktidarlar elbette kendilerine yö
nelen böyle eylemlere karşı tedbir alabilir; ama
ilk ferahladığı zaman o tedbirleri gevşetme
yoluna gider. Bugünkü Hükümet zaten böyle
bir taraf değil ki. Hattâ Sayın Başbakanın o
ortamın gençlik eylemâerini Mecliste haklı gös
teren sözlerini tutanaklardan okudum. Demek
ki; o ortamda böyle suçlar işlenebileceğini bu
günkü Hükümet Başkanı da o zaman parti söz
cüsü olarak söylemişlerdi. işte bütün bunları
düşündüğüm zaman ve Pakistan örneğini de ha
tırlayınca ben bu siyasal affın gerektiği inan
cını bir kez daiha yaşatıyorum.
Arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerine,
onun mahkemelerine, bu suretle, yapılmakta
olan 'kötülük de son bulur, ülkenin ulusal istih
barat örgütünün Abdülıhamit yöntemleri ile tü
rettiği suçları, suçluların suç ortakları ve uy
durma dosyalarının etkisinde koca üniversite
senatosunun ders kitabı diye kabul ettiği ki
tapları bile yıllar sonra yargılamak gibi bir
çelişkiden Ordu da kurtulmuş olur. Kitabından
ötürü BukoVski'ye verilen yedi yıl hapsi aynı
nedenle bizde de bir profesöre verdiren çeliş
kili durum son bulur. Evet, o ülkede özgürlük
yoktu diyoruz; ama ona verilen türden bir ce
zayı bizim de verme zorunda kalışımızdan Türk
toplumu kurtarılmalıdır.
Arkadaşlarım, G-estepo'nun Gröbelıs'inin de
ğil, ünlü düşünür Voltaire'nin, Russel'in savun
duğu görüşleri savunduğum inancı ile bu öne
riyi yapıyorum. Uygarlık ölçüsü de budur. Bu
rada söylemek istemediğim başka nedenlerini de
Sayın Adalet Bakanını ziyaret ederek birkaç
kez söylemek istemiştim, yerinde yoktu, ziya
ret ©dip burada açıkta söylemek istemediğim
nedenlerini de kendisine arz edeceğim.
Önerdiğim tedbirin ülkenin huzur ve sükû
nu için çok ivedi hal aldığını önemle belirtmek
istiyorum. Pakistan'ın yeni tutumu da demin
söylediğim gibi ibret vericidir. Bilinçsiz, yani
ham yöntemlerin kardeş ülkede yarattığı felâ
ketleri önlemek için çok değerli bir Devlet
adamı olan Butto önerdiğim yolu izlemektedir.
Kafalara, gönüllere ve beyinlere sopa ile hükmedilemiyeceğini, beyin düşmanlığının bizde de
son bulduğunu göstererek geçmişin tortulan ile
uğraşmak yerine ulusal birlik halinde, güç bir
liği yaparak, ulusal barışı sağlıyarak sorımla-
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rımıza toplumsal bir deneyişle, benimseyişle yö
nelmenin ilk adımı sayıyorum.
Arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğumuz
sükûnun kandırıcılığına kapılmıyalım. Bu, top
lumsal adaletten gelmektedir. Bu toplumsal
ataletin toplumsal dinamizme dönüşme anı
uzun sürmez. Bunun kaygısını her politikacı
vicdanında duymalıdır. Hele bir toplumsal itişe
gerekçe vererek böyle bir toplumsal ataleti top
lumsal dinamizme dönüştürmenin sakıncaları
büyük olabilir.
BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Peki efen
dim.
Böyle ortamlarda çok dikkatli bulunmak,
fırtına öncesi sükûnetinin fırtınaya dönüşme
sine gerekçe vermemek ve demokrasiyi gerçek
ten yerleştirmek istiyor isek, konuştuklarımı 4
maddede özetlemek istiyorum :
1. Hükümet bir siyasal af, taze bir hava estirirse, geçmişin olayları ile vakit öldürmekten
toplumu kurtarırsa,
2. Bu hava içinde devrimci yörüngesine ke
sin olarak oturak, güçlü bir devrimci destek
sağlarsa; (reformlar elbette devrimci eylemler
dir. Ancak, devrimci tabana dayanılarak yapı
labilir. Karşı devrimci yahut karşı reformcu
ların desteği ile elbette reform yapılamaz.)
3. Halkın yaşama koşullarını belirttiğim
tedbirlerle hafifletirse,
4. Bütün bunların üstünde Türkiye'yi is
raf devleti olmaktan, çarkları çalışmaz halde
bulunmaktan kurtaran tedbirlere yönelirse,
Türkiye'de çok ferahlık veren bir ortam
oluşur ve ancak, o ortamla demokrasi yasaya
bilir. Yok eğer, Hükümet bu tedbirlere ben girişmiyeyinı, benden sonra bunlar yapılsın diye
rek sanki başka önemli hiçbir sorunumuz yok
muş gibi biran önce seçimi sağlıyayım ve üstümdeki yükü atayım derse, büyük bir ve'bal
altına girer.
Ben bu konuşmamla, büyük çoğunluğ'una
güven beslediğim Hükümeti bu vebalden kur
tarma ve içinde bulunduğumuz bunalıma ferah
latıcı bir başlangıç, umut verici bir yöneliş ve
g-erçekci bir politik stratejiyle ancak çıkar yolu
bulunabileceği inançlarımı özetle sundum.
Hepimizi saygıyle selâmlarım.
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BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın tümü' üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı
I - GENEL HÜKÜMLER :
1. Gider, gelir ve denge :
A) Gider bütçesi :
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (24 170 843 789) lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste-
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rildiği üzere (4 368 926 087) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3), işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (21 772 309 167)
lira ki, toplam olarak (50 312 079 043) lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci madde okunmuştur. 1 nci
maddenin detayını teşkil eden bakanlık ve müs
takil umum müdürlük bütçeleri 2 . 2 . 1972
Çarşamba günü, yani bugün saat 09,30 da başlıyacaktır.
Bugün 09,30 da tekrar toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum.
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
25 NCİ BİRLEŞİM
1 . 2 . 1972

Salı

Saat : 9,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER

rv
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu
(Millet Meclisi
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı :10) (Dağıtma tarihi: 26.1.1972)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

