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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Tarım Bakanlığı ve
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
bütçeleri kaimi olundu.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde ve
bölümleri onaylanarak, tümünün açık oya sunu
lacağı bildirildi.
Saat 15,05'te toplanılmak üzere Birleşime sa
at 13,37'de ara verildi.
İkinci Oturum
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü açık
oya sunularak, oyların ayrımı sonunda kabul
olunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre
görüşüldü.
Saat 20,30Via toplanılmak üzere Birleşime sa
at 19,00*da ara verildi.

Üçüncü Oturum
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi ve
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun, Madencilik Reformu kanunu ta
sarısının Petrol Reformu kanunu tasarısını görü
şen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi ile,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe
si kabul olundu.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve,
Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarılarının madde ve bölümleri kabul
olunarak tümlerinin gelecek birleşimde açık oya
sunulacağı bildirildi.
7 . 2 . 1973 Çarşamba günü saat 09,30'da
toplanılmak üzere Birleşime (7.2.1973) saat
03,10'da son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkan vekili
Denizli
Mehmet Vnaldı
Hüseyin Atmaca
Kâtip
Kastamonu
Mehmet Camlıca

II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarı
1. — Madencilik Reformu kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni M. Meclisi
1/605; C. Senatosu 1/165) (Malî ve İktisadî İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet
10 gün)
" Raporlar
2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/795; C. Senatosu 2/42) (S.
Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1 9 7 3 )
3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/793; C. Senatosu : 2/41) (S.
Sayısı ; 192) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo— 288

ru (M. .Meclisi : 2/801; C. Senatosu : 2/43) (S.
Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1973)
5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 2/813; C. Senatosu : 2/44) (S.
Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1973)
6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/10), S.
Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
7. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha
san Oral'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/75), (S. Sa
yısı ; 196) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez-
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(3/231), (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi :
6.2.1973)
11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Halil Tımç'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/239), S. Sayısı :
200) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1973)

keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/100), (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tari
hi : 6 . 2 . 1 9 7 3 )
9. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/146),
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1973)

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi
Kudret Bayhaıı'ııı, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/247),
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi •. 6 . 2 . 1973)

10. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Ali Şakir Ağanoğlu'ııun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu

» • • - «

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 09,30
BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Osman Nuri Canpolat (Konya)
BAŞKAN — 29 ııcu Birleşimi açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLE

İŞLER

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/738; Cumhu
riyet Senatosu 1/137) (S. Sayısı : 169) (1)

3. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu
raporu Millet Meclisi
(1/734); Cumhuriyet Senatosu 1/121) (S. Sayı
sı : 167) (1)

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı, 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Sena
tosu 1/138) (S. Sayısı : 175 (2)

A) GÜMRÜK
BÜTÇESİ

BAŞKAN — Dün oylaması yapılmayan Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 malî yılı
Bütçe, kanunu tasarısı ile Petrol Dairesi Başkan
lığı 1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı acık
oylarınıza arz edilmiştir. Sayın üyelerin oylarını
kullanmalarını istirham ederim.

VE TEKEL

BAKANUtU

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Sena
tosu 1/139) (S. Sayısı : 174) (2)
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı
1973 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz.

(1) 169 S. Sayılı basmayazı 30.1. 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.

(1) 167 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.

(2) 175 S. Sayılı basmayazı 30.1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir,

(2) 174 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir,
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Grupları adına söz alan sayın üyeleri arz edi
yorum : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Salih Tanyeri, Millî Güven Partisi Grubu
adına Sayın Fehmi Baysoy, Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Reşat Zaloğlu.
Kişisel görüşlerini belirtecek sayın üyeler :
Sayın Hamdi Özer, Sayın Kâmil Karavelioğlu,
Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Sadık Artukmaç,
Sayın Fatma Hikmet îşmen, Sayın Erdinç, Sa
yın Hocaoğlu ve Sayın Yeşilyurt.
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkan, ben grup adına konuşacağım.
BASKAX — Öyle mi efendim?.. Sizi grup adı
na kaydedelim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın
Salih Tanyeri, buyurun efendim.
C. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım;
Bütçesini görüştüğümüz Bakanlık, gümrük
ve tekel gibi hem hizmet ve hem de yatırım ko
nularını kapsayan, bir taraftan bütçeye geniş ge
lir sağlayan, diğer taraftan ekonomiye katkıda
bulunan önemli bir bakanlıktır.
İdarenin yeniden düzenlenmesini öngören
çalışmalara ışık tutmak üzere kurulan istişare
kurulu raporu. Bakanlığın kaldırılarak gümrük
lerin Maliyeye bağlanmasını ve Tekelin İktisadî
Devlet Teşekkülü haline getirilmesini tavsiye et
miştir. Bu tavsiyenin gümrüklere ait olan kısmı
kabili münakaşadır. Milletlerarası münasebet
lerin çok arttığı, çeşitli kuruluşlar içinde taraf
ve üye olarak yer alındığı dünyada mesafe diye
bir mefhumun kalmadığı, Avrupa Birliğine doğ
ru gidildiği bir dönemde gümrüklerin önemi bir
kat daha artmış bulunmaktadır. Bir taraftan hi
mayeci gümrük sisteminin devamı, diğer taraf
tan GATT, Gümrük İşbirliği Konseyi AET, R€D
gibi anlaşmalarla memleketin gümrük ve tarife
politikası devamlı gelişme göstermekte, dün sa
dece bir vergi tahsil müessesesi olarak görülen
gümrükler, bugün bir ekonomi politikası aracı
haline gelmiştir. Tarife pozisyonlarına uygun
verigler yönünden Maliye Bakanlığı ile ilişkisi
olduğu kadar, pozisyonların tespiti, kota, libe
rasyon, anlaşmalı memleketler dış ticaret rejim
leri dolayısıyle de Ticaret Bakanlığı ile de ya
lcın münasebeti vardır. Bu görüşten bakılınca
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gümrük, uzmanlık seviyesinde çalışmayı gerekti
ren bir durum iktisap etmiştir. Bu duruma uy
gun bir hizmet ve personel yetiştirme politika
sına ihtiyaç vardır. Nasıl her vergi ve hare cibayet eden müessesenin Maliye Bakanlığı camia
sı içinde toplanması savunulamazsa, yakın bir
denetim ve gözetim altında çalışması gereken
gümrükleri de sırf vergi topladığı gerekçesi ile
bu Bakanlığa bağlanmasını müdafaa etmek biraz
zordur. Esasen Maliye Bakanlığı bugünkü du
rumu ile geniş bir görev ve kuruluşa sahip bu
lunmakta, aslında bu Bakanlığın da yeniden bir
düzenlemeye tabi tutularak belki hazine ve ma
liye olarak ikiye ayrılmasında zaruret görül
mektedir. Esasen daha önce Maliye Bakanlığına
bağlı olarak görev ifa etmekte bulunan gümrük
ler, gümrük muamelâtının aldığı hususî ehemmi
yet, inhisar işlerinin kesbettiği vüsat, kaçakçı
lık için alman ciddî tedbirler bütün bu işlerin
Maliye Bakanlığının aslî hizmetlerinden
ayrı
olarak tedvir ve takibinde Devlet için daha fay
dalı olacağından, mesaisinin münhasıran İm
veçhelere tahsis eden bir vekâletin teşkili muva
fık görülmüş ve mâruz muamelâtın lâyık oldu
ğu iktisadî ve inzibatî noktalardan da bu teşek
kül, Devlet için menfaatlı olacağı teemmül edil
miştir gerekçesi ile 1909 sayılı Kanunla kurulan
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bağlanmıştır.
Şimdi gümrüklerin o tarihe göre daha girift ve
çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğu AET;
Ortak Gümrük Tarifelerinin bile yakından ta
kibi gerektiği bir zamanda eskiye dönülerek bu
örgütün Maliyeye bağlanmasında yarar görme
mekteyiz.
Tekelin çok genişlemiş girişimleri, yurt ürün
lerini değerlendirerek, ekonomiye katkısının art
tığı, bu değerlendirmenin ihracata dönüştürül
mesinin mamulleri için ithalâtta bulunması zorunluğunun mevcudiyeti Devlet kuruluşlarını
bağlayan, çok formaliteyi gerektiren kanunlarla
bu hizmetlerin sanayi ve ticaretin gerektirdiği
sürat içinde görülmesine imkân veremeyeceği
için, bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline getiril
mesinde zaruret vardır. Nitekim İkinci Plân da
bunu öngörmüştür. Sayın Bakan sigara kalitele
rinin düşüklüğünü kısmen bu faktöre bağlamış
bulunmaktadır.
Gümrüklerin, milletlcra rası düzenlemeler,
anlaşmalar muvacehesinde iktisap ettiği hüviyet
290 —
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içerisinde teşkilâtının yeni bir bünyeye kavuştu
rulmasında zaruret vardır. 1 . 8 . 1972'de yayın
lanan Gümrük Kanunu günümüzün gerektirdiği
kuralları düzenlemiş; fakat bunları uygulaya
cak örgütün muhtaç olduğu yeniden düzenleme
henüz gerçekleştirilmemiştir. 9 . 1 0 , 1935 tarih
li ve 2825 sayılı Teşkilât Kanunu bugünün ih
tiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığın
dan, hizmetin gerektirdiği akıcılık, Bakanlık
onayları ile meydana getirilen kuruluşlarla kar
şılanmaya çalışılmaktadır. Birçok bakanlıkların
başlangıçta zorunluk sebebiyle başvurageldikleri; fakat giderek âdet haline getirdikleri bu usul,
Anayasanın, «İdare kuruluş ve görevleri ile bir
bütündür VQ kanunla düzenlenir» ilkesine aykırı
görülmektedir. Bütün bunlara meydan verme
mek üzere 1 .2 . 1973'de yürürlüğe giren Güm
rük Kanununun ve gittikçe gelişmesine gayret
ettiğimiz turizmin gereklerini büyük bir itina ve
hizmette verimlilik esasları içinde yerine getire
cek görev ve kuruluş kanununun çıkarılmasın
da zaruret vardır. Bu reorganizasyon içerisin
de memurların yetiştirilmesi, yabancı dilin teşvi
ki gerekli görülmektedir.
Bakanlığın muayene memurluklarına yük
sek tahsil görmüş gençlerin tayinini, bunların
bilgi ve görgülerinin artırılması için AET güm
rüklerinde incelemeler yapmaları, işçilerimizi
gümrüklerle ilgili hususlarda bilgi sahibi etmek,
dış teşkilâtımıza istişareler vermek üzere belli
yerlere gönderilmeleri hususundaki düşünceleri
ni uygun mütalâa etmekteyiz.
İşçilerimizin yurda giriş ve dönüşlerinde ken
dilerine sağlanmış olan kolaylıkları memnuni
yetle karşılıyor ve bunların daha da geliştiril
mesinde isabet mütalâa ediyoruz.
ıSayııı Bakanın geçen yılki bütçe dolayısıyle
ySenatoda yaptıkları konuşmada, kaçakçılığın
önlenmesinde çekilen sıkıntının otorite yoklu
ğundan olduğunu, çünkü otoritenin taksim edil
mekle iki bakanlık arasında za'fa uğradığını ifa
de etmişlerdi. Bilindiği gibi, kaçakçılığın men
ve takibi evvelce bu Bakanlığın görevleri ve
sorumluluğu altında bulunuyordu, gümrük mu
hafaza kıtaları tarafından uygulanıyordu. 6815
sayılı Kanun bu görevi İçişleri Bakanlığına bağ
lamıştı. Gerekçesi de şu idi; kanunlarımızın İç
işlerimize verdiği yurt içi emniyet ve asayişi
koruma mesuliyeti Devletin temel vazifelerinden
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birini teşkil etmektedir. Hizmetin ifası bu vazife ile mükellef kuvvetlerin bir elden şevki idaresini zarurî kılmaktadır. Bu itibarla bu kuvvetlerin içişleri Bakanlığı emrine verilmesi zarurî görülmektedir. Bu takdirde Tevhidi Zabıtaııın birinci merhalesine erişilmiş olacaktır. Gümrük muhafaza kıtaları hudut boyunda derinliğine bir tertip alacak kuvvette olmadıklarından,
huduttan sızan kaçakçılar veya diğer unsurların
takibi bizzarure derinliğine hizmet eden jandarmaya düşmektedir.
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Yukarıda sayılan hususların bertaraf edilmesi için bu teşkilât yerine, talim ve terbiye
bakımından daha mükemmel silâh, teçhizat vesair hususlarda orduya tamamen uydurulmuş bir
birliğin ikamesi zarurî görülmüştür, denmekte
idi. Ancak kanunun bir maddesine göre, ihtisası dolayısıyle Marmara ve havalisi ile gümrük
kapılarındaki kaçakçılıktan Gümrük Bakanlığı
istisna olarak sorumlu tutulmağa devam edilmiştir. Sayın Bakanın otorite taksimi olarak nitelendirdiği husus herhalde bu olmalıdır.
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6815 sayılı Kanunla görevlendirilen teşkilât,
eski örgütten; yani gümrük muhafaza kıtalarından daha fazla başarıya ulaşmış mıdır? Hudutlarm, eski örgüt zamanında olmayan mayın perdesi ile örtülmüş olmasına rağmen, bu hususta
olumlu mütalâa beyan etmek biraz zordur. Hııdut emniyet hattı olarak kabul edilen alanda
milyonlarca lira sarfı ile en münbit arazinin kamulaştırılıp mayınlanması, misilleme k a r a n ile
hudut halkının Suriye'deki çok değerli topraklarmdan edilerek, pasavan kapılarının kapatılmış olması, böylece mülkiyetin kısıtlanması ve
toprak sahiplerinin mustar duruma düşiirülmesi pahasına dahi kaçakçılık durmamış, belki yön
değiştirmiştir. Bu, kaçakçılığın yalnız polis tedbirleri ile önlenemeyeceği, bunun yanında köklü tedbir olarak altında yatan ekonomik soruıılara eğilinmesi gerektiğinin açık bir delilidir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ıSayııı Bakan Komisyonda bu yıl İstanbul'
da hudut valileri ve diğer ilgililerle toplantı
tertiplediğini ifade ettiler. Bu gibi toplamlar
daha önceleri de çok yapılmış Devlet arşivi bunlarm önerilerini ihtiva eden dosyalarla dolup
taşmıştır; fakat bunların hiç birinin tedbir şeklinde uygulandığı görülmemiştir.
Bu raporlarda çok isabetle belirtildiği gibi,
kaçakçılığın önlenmesi için en etkili tedbir eko-
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ııonıik türdendir. Parite bunda önemli rol oy
namaktadır. Enflasyonist baskının tevlit ettiği
iştira, gücündeki azalmalar, kaçakçılığı cazip kıl
maktadır. Bunun yanında hudut boylarında ya
şayanların büyük çapta işsizliği büyük sosyal se
beptir. Bu itibarla istihdam politikasına bu yö
relerden başlamak ve istihdam yaratacak yatı
rımlara. girişmek lâzımdır-. Aynı zamanda sosyal
amaç taşıyacak bu yatırımların imal maliyetin
de el emeğinin üstün olduğu, emek yoğun kuru
luşlara yöneltilmesinde ve sosyal gaye önplânda olduğundan fazla kâr gözetilemeyeceği için,
özel sektörün rağbet etmeyeceği tabiî olan bu
tesislerin Devlet, tarafından gerçekleştirilme
sinde zaruret vardır.
Dikimevleri, kundura fabrikaları, hattâ mev
zu m uz olan sigara fabrikaları bu arada sayılabi
lir. Diğer taraftan, Üçüncü Plânın bir temel il
kesi olan sınaî yalınınlann kalkınmaya muhtaç
yörelere döndürülmesi vetiresinin, güney doğuya
öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilmesinde
isabet vardır.
Arz ettiğimiz gibi mayınlama, kaçakçılığı ön
lememiş, azaltmamış, hattâ artmasına, bile mâni
olamamıştır. Bu tedbirler ancak kaçakçılık ya
panların sayısını azaltarak bâzı güçlü kişilerin
kaçakçılığı kendi tekellerine geçirebilmelerine
yaramıştır. Bunlar, sermaye sahibi olarak perde
arkasında okluklarından yakalanamamakta; fa
kat işsizlik sebebiyle akşam evlerine ekmek gö
türeni eni enin ıstırabı içinde kıvrandıklarından
zaruret saikasıyle bunların emellerine hizmet
eden sırtçılar, ya yakalanıp hapisaneyi boyla
makta yahut mayında ayağım, hattâ hayatını
kaybetmektedir; fakat kaçakçılık yine sürdü
rülmektedir.
12 Mart sonrası Hükümetlerin sınırlardaki
bu haşin insanlık dışı olduğu kadar, amacı ger
çekleştiremeyen tedbiri kaldırmaya matuf çalış
malarını yakından izlemekteyiz. Bunun yerine
bugün mayın altında kalan çok mümbit arazi
nin devlet çiftlikleri haline getirilmesi çalışma
larının ilerlediği hakkındaki İçişleri Bakanının
sözlerini memnuniyetle kaydetmiş bulunuyoruz.
Kaçakçılığı kolaylaştıran faktörlerden biri
si de, yakalanan eşyanın hükümetçe satılıp
müşterisine fatura verilmesidir. Örneğin kahve
gibi bâzı maddeler için verilmiş olan bu fatura
lar, kıymetli evrak gibi lüzumunda kaçakçılara
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devredilmekte ve yakalanan eşyanın kaçak olma
dığının belgesini teşkil etmektedir. Bunların sa
tışından elde edilecek 30 - 40 milyonluk gelir,
memleket ekonomisine yaptığı olumsuz etki ya
nında hiç mesabesindedir. O halde, bu eşyanın
satılmayarak Devlet kuruluşlarında kullanılma
sında büyük yarar vardır.
Kaçak ikramiyeleri konusunun, Devlet Per
sonel Kanununda değişiklikler yapan kararna
me kanunla halledilmeyerek, bütçe kanununda
çözülmesini anlamak güçtür. Bu, hükmü daimileştirecek bir tesisi gitmek lüzumunu ve bütçe
kanunları ile süreli hükümlere ihtiyaç gösteren
meselelerin çözülemeyeceği hususundaki Anaya
sa Mahkemesi kararını işaret etmekle yetiniyo
ruz.
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi dolayısıyle
tütün konusuna değinmek istiyorum. Sayın Ba
kanın ifadelerine göre, 1972'de 5 210 köyde
946 975 ekici, 382 351 hektarda 173 368 000 ki
lo tütün üretmişlerdir. 1971 yılında mubayaa edi
len 1970 yılı ürünü ise, 173 860 000 kilo olup
bunun 110 935 774 kilosunu 1 295 670 858 lira
ödeyerek Tekel, 57 381 511 kilosunu ise
596 047 643 lira ödeyerek yerli ve yabancı şir
ketler satın almıştır.
Millî gelirimize % 1.25 katkıda bulunan tü
tün ve ekicisinin henüz birçok problemleri çö
zülmemiş durumdadır. Her şeyden önce 29.1.1973
de açılan 1972 ürünü ekici tütün piyasasında da
1177 sayılı Kanunun hükümlerine uygun artır
ma, borsa usulüyle mubayaa yapılmadığını, 1199
sayılı Kanunun öngördüğü Tütün Tarım Satış
Kooperatiflerinin de kurulmamış bulunduğunu
işaret etmek isteriz. 30 . 5 . 1969 tarihinde yü
rürlüğe girmiş olan 1177 sayılı Kanunun 28 nci
maddesinin öngördüğü tütün satış merkezleri
henüz kurulmadığından, tabiatıyle ekici tütünle
rinin alını ve satımı; yine eski, bozuk düzen için
de yapılmıştır. Bunun sebebini sorduğumuzda
Sayın Bakan hiç şüphesiz bu Kanunun 118 nci
maddesinin emri olan kanunun uygulanış şekli
ni gösteren tüzüğün henüz yapılmadığını bildi
recektir; fakat aradan üç yıla yakın bir süre
geçmiş olmasına rağmen, bu tüzüğün çıkarıla
rak kanunun uygulanma alanına konulmamasını, Anayasanın, «Yürütme görevi kanunlar çer
çevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
tarafından yerine getirilir» hükmü ile.bağdaşır
görmemekteyiz.
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Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 3 ncü
maddesinin öngördüğü tahdidin üçüncü senenin
nihayeti olan 1 . 6 . 1973 tarihine kadar bitirilip
bitirilemeyeceğini, Kanunun 28 nei maddesinin
bu yıl uygulamaya konulup konulmayacağını,
tütün tarım satış kooperatiflerinin ne zaman fa
aliyete geçirileceğini öğrenmek isteriz. İkinci
Plân, üretici fiyatlarının piyasa fiyalarına gö
re desteklenemeyişini, üretimin geniş ölçüde dal
galanmasına bağlamış görülmektedir. Oysa ki
Sayın Bakanın Bayram Gazetesinde çıkan yazı
sında verdiği rakamlara göre, 1971 ve 1972 yıl
larında büyük dalgalanma olmamış, rekolte he
men hemen sabit kalmıştır. Desteklemenin, mali
yeti ile birlikte dış fiyatlar üzerinden buluna
cak fiyatla yapılması gerekmektedir. Ege'de tü
tün maliyeti ortalama 13,4-1 liradır. Kaimenin
bu sene 13,95 olması isabetli olurdu. Piyasa açıl
madan dış pazar çok hararetli ve iştahlı görün
mekte idi. Tüccar tutumundan kaimesini 1 dolar
karşılığı 14 lira üzerinden tespit etmiş, baş fiya
tı 17 liranın üstünde hesaplamış görünüyordu.
Nitekim piyasanın açılmasından önce yapılan
satışlar, bu fiyatlar üzerinden oluyordu. Bu ha
li ile bu yıl destekleme görevini Tekelden zi
yade tüccarın yapmış olduğunu ifade etmekle
yanlış bir yargı olmamaktadır. Bu yıl dış piya
sa da Ege tütününün 1,80 Sent üzerinde mua
mele göreceği, belirtilere göre en kötümser bir
tahmindir. Tekel, bunun 1,68 olacağını beyan et
mektedir; fakat mutlaka bir artış vardır. Bunu,
başta Tekel olmak üzere herkes kabul etmekte
dir. Biz de geçen yıl fiyatını baz alarak mevcut
fiyat artışları karşısında baş fiyatın 18 lira 15
kuruş olacağını tahmin ediyor ve bekliyorduk;
fakat piyasanın ilânı ile beraber ekici gibi biz
de hayat sükûtuna uğradık. Sükûta uğrayan
yalnız bizler olmadık, bizlerle birlikte piyasadan
önce ekiciye teklif edilen tüccar fiyatları da
sükût etti. Neticede bu yıl 13,5 - 14 lira olması
beklenen kaime 12,5 lira ile bağlandı.
'Sayın Bakan, «Hükümetin fiyat istikrarı po
litikası izlediğini, bu itibarla ekici tütün fiyatla
rını belli bir sınırın üstüne çıkartmamak suretiy
le enflasyonist etkisini frenlemeye çalıştığını»
ifade ettiler. Bir kere dış fiyat 1,80 hattâ 1,68
dolar olunca piyasaya, kendilerinin ekiciye ver
mek istemedikleri para yine gelecek; fakat bu,
köylü yerine mahdut sayıda tüccarın elinde top
lanmış olacaktır. Köylünün eline geçtiği takdir
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de gıda ve giyim maddelerine yönelecek; fakat
bu maddelerin, pamuk ve buğday fiyatları sebe
biyle normalin altında kalmış talep oranım şişiremeyecektir. Buna mukabil, tüccarın eline inti
kal edecek bu para spekülatif talepleri şişirccektir; ama refah tabana yayılmamış, belli el
lerde toplnmış politika ekonomisi kendisini gös
termiş olacaktır. Anayasanın «Devletin, tarım
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gereken tedbirleri alacağı»
hükmü de yürürlükte bulunacaktır. Dolar ku
runun tütünde düzeltilmiş olmasından memnuni
yetimizi ifade etmek isteriz. Ancak bunun, fiya
ta daha yüksek oranda yansımasını da bekler
dik.
Şimdi temennimiz; ekiciye mubayaa bedelle
rinin süratle ödenmesinin sağlanması ve tücca
rın ıskarta oyunlarına meydan verilmeyecek ted
birlerin alınmasıdır. Tütün ekicisinin kredi du
rumunun da yeniden ele alınarak, onu kaliteli
tütün yetiştirmek ve yakasını tefecinin elinden
kurtarmak olanaklarına kavuşturulmasını mut
laka lüzumlu görmekteyiz.
Üçüncü Plân, filtreli sigara imalinin, talebi
karşılayacak düzeye çıkarılması için gerekli ted
birlerin alınacağı ilkesini kabul etmiştir. Bakan
lığın projelerini bu istikamette hazırlayıp uygu
lamaya koyarak filtreli sigara sorununu çözüp,
sokaklarda 50 kuruş fazlası ile mevcut; fakat
dükkânlarda nizamî fiyatına bulunmayan İni du
ruma bir son vermesini temenni ediyoruz.
Bir sorun da Amerikan sigarasıdır. İthal edil
meyen bu sigara sokaklarda, eğlence yerlerinde,
araba vapurlarında serbestçe ilgililerin gözü
önünde satılmakta, kimse bir şey dememektedir;
ama kendi ürettiği tütünü içmeye kalkan bir
köylü derhal yakalanarak kendisinden ceza alın
maktadır.
Bir de Plânda gördüğümüz Burley tipi tütün
üretiminin nerelerde yapıldığını, ne netice ver
diğini ihraca başlanıp başlanmadığını da öğren
mek istiyoruz.
Tütün konusunu kapatırken, randımanın pi
yasadan önce ekiciye bildirilmesi üzerindeki gö
rüşümüzün tekrarında zorunluk görmekteyiz.
'Bugünkü hali ile ekici, alıcısı karşısında malının
değerini bilmeden durmakta ve o ne verirse ka
bul etmektedir. Ekiciyi güçlendirecek, ona pa
zarlık kabiliyeti verecek bu usulün yerleştiril
mesinde büyük yarar görmekteyiz.
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İkinci Plânda Türkiye bağcılığı mütalâa edi
lirken şu ibareler sarfedilmekte idi: «Türkiye
bağ mahsulleri üretiminde ileri bir yer tutumasma ve bağcılık birçok yerlerde üreticinin alter
natifi olmayan tek gelir kaynağını teşkil etme
sine rağmen, içki şeklindeki değerlendirme oranı
çok düşüktür. P>u yüzden bağlar sökülmekte ve
kaliteli içki iiretimine elverişli üzüm çeşitleri
gündmı güne yok olmaktadır.» Bu sözlerle şa
rapçılığın, alelıtlak içkinin, özellikle şarapçılı
ğın ekonomik ve sosyal önemini belirtmiş bulu
nuyordu.
Üçüncü Planın bu husustaki görüşü şudur;
«Şarap ihracatını geliştirmek, ancak kalitenin
sağlanması ile mümkün olabileceğinden, içki sa
nayiinde leknoluji ve kalite kontrollerinin temi
ni için yeni bir sistem geliştirilecektir.»
Bu hususta Sayın Bakanın görüşü de şöyle
dir; «Şaraplarımız hakikaten bugün, dünya pi
yasalarında aranan bir içki olmuştur. Bütün gay
retimizle, bilhassa Ortak Pazarda tavizli listeye
şaraplarımızı sokmak hususunda gayret sarfediyoruz. Listeye soktuğumuz takdirde Türk üzüm
cülüğünün kurtarılmış olacağını burada rahat
lıkla ifade edebilirim.» Bugün hakikaten Türki
ye'de ek sahipsiz ürün üzümdür. Şarapçılık dışın
da üzüm için hiç bir değerlendirme imkânı gö
rülmemektedir. Ancak şarapçılık bunu kurtara
caktır. Şarapçılığımızın da ihraç imkânları Or1ak Pazarda tavizli listeye girmekle mümkün
olacağı için. bütün gayretimizle bunun üzerinde
durmaktayız.
Burada geniş bir bağcılık bölgesi olan Gaziantep'in temsilcisi olarak. Sayın Bakana bu gü
zel fikirlerinden dolayı teşekkür etmeyi de şaho bir borç bilmekteyim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım bu söz
ler; yani «Şarap ihracatının Ortak Pazarda ta
vizli listeye sokulması vetiresine bağlı olduğu»
sözleri bizim zarurî olarak nazarlarımızı Ortak
Pazar ve Katına Protokola çevirmeye zorlamak
ladır.
Antlaşmayı ve Katma Protokolü incelediği
mizde şarap için bir tavize rastlamıyoruz. Esa
sen Sayın Bakan da bunu ifadelerinde söyle
mektedir. Yunanistan'da ise, ortaklık anlaşması
na, ekli şarap protokolünde 22,05 şarap pozisyo
nu için. lehine üye devletlerin tarife kontenjan
lara açmasını öngörmektedir. Bu suretle, Yuııaıı-
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İstan şarap ihracatının ,1961'de % 1,5'unu, 1968
de % 2,3 ünü Ortak Pazar devletlerine gönde
rebilmiştir. Yunanistan'ın durumu tütünde de
tavizlidir. Kendisine kolaylıklar sağlanmıştır.
Tütün ticaretini ticarî nitelikteki bir tekel ida
resine bırakmış olan üye devletler, belirli süre
ler içinde ve belirli miktarlar dahilinde Yunan
tütünlerini satın alma taahhüdüne girerler. Top
luluk ortak politikasının hazırlanması ve tespi
tinde Yunanistan söz sahibi değildir. Bu konu
da topluluğun tam bir serbestisi vardır; ancak
16 ncı Protokol, tütün konusunda ortak poli
tika bakımından Yunanistan lehine bir istisna
getirmektedir. Yunanistan'ın tütün müşterek ta
rifesinin değiştirilmesine ve tarife kontenjanla
rı açılmasına müdahale hakkı vardır. Bu hak ta
nınmış olup Anlaşmaya bir de hüküm koydurulmuştur. Camianın; yani Avrupa Ekonomik
Topluluğunun yeni iltihak ve iştiraklerde Yu
nanistan'ın menfaatlerini koruma taahhüdü ant
laşmaya girmiştir. Zamanında düşünmediğimiz
bu konuda, hükümetin esneklik taleplerini ka
bul ettirmesinde başarılı olmasını yürekten dili
yoruz.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi
ye kadar Tekelin üvey evlâdı olan çay yeni ku
rulan teşkilâta verilmiştir. Bu ürün memleketi
miz için ekonomik olduğu kadar, sosyal önem
de taşımaktadır. Sosyal fonksiyonunu, refaha
ulaşan bölgede emniyet ve huzurun sağlanma
sı ile göstermiştir. Bu örnek, hükümetlere huzur
suzlukların, asayişsizliklerin, bunalımların poli
siye tedbirlerle değil, ekonomik tedbirlerle gide
rileceğini gösteren çok güzel sosyal bir olay idi.
İkinci Plânın öngördüğü gelişen çay üretimi
ni iç ve dış pazarların isteklerine uygun kali
tede işletecek, çay işletme kapasitelerinin yara
tılacağı tedbiri gerçekleşmemiştir. Üçüncü Plân
çay sanayiinde kaliteli üretimi sağlamak için ge
rekli kapasite ihtiyacını karşılayacak tesislerin
kurulacağını, yaş yaprak alımında fiyat politi
kasının bu istikamete yöneltileceğini ve yine bu
amaçla yaş yaprak alımında mevcut aksaklık
ları giderici tedbirlerin alınacağını öngörmek
tedir. Giderilmesi derpiş edilen aksaklıkların
başında yönetmeliğin derpiş ettiği mubayaanın
2,5 yaprak üzerinden yapılması gelmektedir.
Bu, aynı zamanda kalitenin yükseltilmesinin de
vetiresidir. Kalite yükseltilemediğinden 19 lira-
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it olmayan ve dış ticaret, para fonu rejimlerinin
gümrüklerimize tahmil ettiği görevlerin yanı
sıra, son yıllarda meydana gelen yabancı ül
kelere işçi gönderme faaliyetlerini ve ayrıoa,
her yıl gelişen turizm endüstrisinin yüklemiş ol
duğu, geniş çaptaıki iş hareketi ile beraber,
Ortaik Pazar, Gümrük İşbirliği Konseyi, NATO
gibi anlaşmalar icabı olan hususlara cevap ver
meyen bu kanunu değiştiren ve personelin ih
tiyaca yoteeek şekilde artırılmasını, gümrük
te çok uzun olan muayene müddetlerinin asgarî
hadde indirilmesini, gümrükte bekleyen eşya
ların kıymetini kaybetmemesini ve süratle tas
fiyesini ve birçok ihtiyaçlara cevap verilmesini
sağlayan 1615 sayılı Gümrük Kanunu 1 . 2 . 1973
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunnıafctadır. Ma
lûmunuz olduğu üzere iyi bir kanunun çıkma
sı kadar, tatbikatı da mühimdir. Çok mükem
mel çıkmış olan kanunların, uygun olmayan
tatbikatçılar ölünde istenileni vermediği de bir
gerçektir. Bütün bu hususları nazarı dikkate
alarak, tatbik edecek ehliyetli vazifeliler vasıtasiyle bu kanunun iyi netice vereceğini ümit
etmekteyiz.

ya yahut 21 - 22 liraya maldan çay 33/5 liradan
ihrae edilmiş, bundan Hazine büyük zararlara
uğrmıştır. Tay yaprağı mubayaasında yeni ku
rumun daha azimli ve başarılı olmasını, Hükü
metin de kendisine yardımcı olmasını diliyoruz.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bütçe
nin, Gümrük ve Tekel Bakanlığına, memleketi
mize, geniş ekici ve üretici kitlesine hayırlı ol
masını diler, Grup adına yüce Senatoyu saygı ile
selâmlarım. (Alkışlar)
1$ AŞK AN — Sayın Baysoy?.. Yok. Sayın
Zaloğlıı?... Yok.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ben konu
şacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına bu
yurunuz Sayın Allan.
A. P. GRUBU ADİNA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) —- Muhterem Başkan, sayın senatörler;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi hakkın
daki görüşlerimize, bu Bakanlığa mevdu vazife
lerin ehemmiyetini belirtmekle söze başlamak is
terim.
ıKuruluşundan bu yana, 40 yılı geçen ve Ba
kanlığa mevdu görevlerde sayı ve hacım itiba
riyle artış ve değişiklikler olması sebebiyle ihti
yacı karşılayamayan teşkilâta sahip Gümrük ve
tekel işleri olmak üzere iki büyük bölümde ele
alınmaktadır.
Bugün bu iki bölümün müşterek yönü ve
ehemmiyeti, devlet bütçesi gelirindeki büyük
ağırlıkları ile beraber, yalnız halkımızın değil,
yabancıları da ilgilendirmesi, daha geniş bir ifa
de ile ihracatçı ve ithalâtçı tüccarın yanında
sanayiciyi, çiftçiyi, turisti, tekel maddelerinin
her çeşidini kullananları ve bilumum zarurî ve
ihtiyarî ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına tesir
etmesi dolayısıyle bütün milletimizi alâkadar et
mektedir. Bu sebeplerden bu Bakanlığın faali
yeti büyük bir çevrede her an görüşme ve ten
kit konusu olagelmiştir. Onun için görüşleri
mizi, mevzuatı da gözönüne alarak bütün alâ
kalıların birleştikleri haklı ve objektif hususlara
tahsis edeceğim.
Sayın senatörler, gümrüklerimize taallûk
eden faaliyetler, 5383 sayılı Gümrük Kanunu ile
yürütüle gelmekte idi. Günümüz icaplarının ge
rektirdiği gümrük faaliyetlerini ekonomik kal
kınmamız istikametinde gerçekleştirmeye müsa- ,

Sayın senatörler, gümrük ile ilgili diğer
mühim konu kaçakçılıktır. Gümrük olan, gi
riş ve çıkış yasakları bulunan her memlekette
kaçakçılık vardır. Mühim olan bunun sebeple
rini tespit ve önleme çarelerini bularak kaçak
çılığı asgarî hadde indirmektir. Kçakeılığm en
mühim sebebi iktisadîdir. Bir memlekette bu
lunmayan veya talebe cevap verecek miktarda.
olmayan ve bu sebepten fiyatı yüksek olan ve
dış menıletetlerde fiyatı düşük olduğu için geti
rene fazla kâr temin eden ihtiyaç maddeleri,
daima kaçakçılığa konu olmuştur. Bunun gibi,
kendi memleketimizde de dış ülkeler fiyat biri
mine göre çok ucuz gönden ihtiyaç maddeleri
de dışarıya kaçırılmıştır. Kaçakçılığın fazlalı
ğı, yukarıda belirttiğimiz sebepler m oyanında
mevzuattaki boşluklar ile idarenin zaafından da
ileri gelebilir. Onun için evvelâ mevzuattaki
boşlukları mümkün olduğu kadar azaltmak lâ
zımdır.
İdarenin za'fı meselesi ise iki yönden ileri
gelir. Biri, personelin kifayetsizliğidir ki,
bu gerek adet ve gerekse vasıf bakımmdan ken
disimi gösterir. Bugün personel adedi muhtelif sebeplerden ihtiyaca cevap verecek miktar-
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da olmadığı gibi, işin ehemmiyetine göre üc
ret politikası ayarlanmadığından ve gereken
eğitim verilmediğinden mesleğe uygun vasıfta
eleman bulunmamaktadır.
Meselede mühim rol oynayan diğer husus,
binlerce kilometrekare ve deniz hududu olan
memleketimizin sınırlarından girecek ve çıka
cak kaçakçıların yakalanmasını sağlayacak va
sıtaların adedinin az, kalitesinin düşük ve mo
dern olmamasıdır.
Alınması lâzımgelem iktisadî tedbirler ise,
yalnız bu Baika'nlığm işi olmayıp, Hükümetin
umumî politikası ile ilgilidir.
Para kurunun ayarlanması mühim olduğu
gibi, ihtiyaç duyulan maddelerin memleketi
mizde istihsalini ve imalini artırmak, kalite
sini yükseltmek imkânlarını sağlamak ve çok
zarurî maddelere kâfi döviz tahsisi ve fiyat
ayarlamada Devletin nazım rol oynaması gibi
tedbirler alınması gerekir.
Kaça'kçılıkta her bakımdan zararımız bü
yüktür. Hayvan kaçakçılığı bunun en büyük
delilidir. Kaçakçılığın, dolayısiyle vukubulan
bir zararına da işaret etmek isterim.

diri, ticareti ve ihracatı ve mamul hale getiril
mesi 1938 tarihinde çıkan 3437 sayılı Tütün ve
Tütün İnhisarı Kanunu ile yürütülegelmiştir.
Bu kanunun tatbikatında, yabancı memleket
lerde isim yapmış Türk tütününün kalitesini
iyileştirilmesi düşünülmemiş, muhtelif
mülâ
hazalar ve tesirler neticesi tütün ekim sahaları
genişletilmiş ve bilhassa dikim, taban ve su
lak arazilere intikal ettirilmiştir. Pek tabiîdir
ki, bunun neticesi gün geçtikçe tütünün rekol
tesi yükselmiş; fakat kalitesi düşmüştür. Bu
kalite düşüşünde tütünün aile çevresinde ihti
saslaşmış bir ziraat nevi olmaktan çıkarılıp,
harcıâlem bir ziraat haline getirilmesinin de te
siri olduğu inkâr edilemez.

Kara hudutlarımızda Cenup'da beşyüz met
re derinliğine mayın döşenmiş bulunduğundan
ziraat yapılamamaktadır. 700 kilometre olan
•bu hududumuzda bu sebepten 330 bin dönüm
arazinin ekilmediği gerçektir. Keza Şark hu
dudumuzda 10 kilometre derinliğinde, 300 kilo
metre uzunluğunda arazinin ziraatta kullanıl
madığı da bir hakikattir. Böyle olmakla be
raber yine kaçakçılık olmaktadır. Bu bakım
dan işin iyi incelenip, arazilerin işletilmesi ve
zararımızın azaltılması imkânının teminini te
menni ederek, gümrükle ilgili görüşlerimize
son verip, Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi
üzerindeki görüşlerimizi arz etmeye çalışaca
ğım.
Sayın senatörler, Tekel Genel Müdürlüğü
nün iştigal ettiği en mühim konu tütündür.
Bıı umum müdürlük, tütünün ziraatı, sana
yii, ve ticareti ile meşgul olmaktadır. Tütün,
ziraî ürünlerimizin başında gelen ve ihracatımı
zın büyük bir miktarını teşkil eden ekicisiyle
sanayi müesseselerinde çalışanlar dahil, dört
beş milyon vatandaşımızın geçimine medar olan
bir konumuzdur.
Tütünün ekimi, tahmini, istihsali, kırıl
ması, balyalanması, depolanması, kıymet tak

1177 sayılı Kanunla, yukarıda arz ettiğim
tatbikat aksaklıklarını giderici hükümler geti
rilmiştir. Bu kanunda tütün tarımının serbest
çe yapılabileceği ilkeler gösterildiği gibi, ba
his mevzuu ilkelerde hangi kısımlarında ve
hangi nevi tütün tarımının serbestçe yapılana
şartları tadat edilmiştir. Ayrıca, iklim ve top
rak özelliklerinin tespiti suretiyle üretim alan
larının sınırlarının da tespit edileceği belirtil
miştir.

Tütün fiyatlarının politika mevzuu yapıla
rak, kalitesizlerinin de yüksek fiyatla alınma
sı hususunda propaganda yapılmasının da bu
mevzuda rolü aşikârdır. Rekolte yükselmesi
ve kalitesi düşmesi ve Devletin destekleme alı
mı yapması ve dış piyasalardaki rekabet sebep
leri ile her sene gerek Tekelin ve gerek tüccarın
elinde mühim miktarda tütün kalmaktadır.

Kanun, eksper meselesine çok ehemmiyet
vermiştir. Zira ekicinin en çok şikâyet ettiği
bir mevzu da budur. Ekici tütünlerini; mah
sul, görme ve imali olmak üzere ayırdıktan son
ra teslim ve fiyat tesbitinde eksperin mühiın
rolü vardır. Ehliyetsiz veya suiniyet
sahibi
eksperlerin haksız ve yanlış tâyin ve tespitleri
çiftçiyi mağdur etmiş ve ekici çok zamanlar
tespit edilen fiyatla tütününü satamamııştır.
Hükümetlerin tütün ekicisini düşünen ve kali
teli mahsule ait iyi fiyat politikaları, bazen
eksperlerin bu yoldan baltalaması ile karşılaş
mıştır. Bu durumu gözönünde tutan kanun
vazn tütün eksperlerinin müktesep haklara sak
lı kalmak üzere, tütün eksperleri yüksek oku
lunu bitirmiş olması şartım da koymuştur.
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Tütün ekicisinin büyük bir derdi de avans
ve kredidir. 1177 sayılı Kanun .avans işini
ele almışsa da, tatbikat mühimdir. Genel Mü
dürlüğün bu husustaki tutumu malî kaynakları
ile bağlıdır. Bakanlık kanalı ile Ziraat Banka
sında kredi mevzuunmı üreticiye yetecek mik
tarda hallediılmesi yerinde olacak ve üreticiyi
şahıslardan yüksek faizle; borç ahmaktan kur
taracaktır.
Muhterem senatörler, tütün konusunda üze
rinde durulacak diğer husus, gerek içenleri,
gerek ihracatı ve gerekse 'kaçakçılığı bakımın
dan sigara yapımıdır. Memleketimizde bilhas
sa filtreli sigara içimi çoğalmıştır. Tekel Ge
nel Müdürlüğü inhisarında olan sigara imalâtı,
evsaf batkınımdan tatminkâr olmadığı gibi, bil
hassa filtreli sigara ihtiyacını karşılayacak ka
pasitede değildir. Sigarada reklâm, paketleme
ve diğer talî unsurlar az rol oynar. Mühim
olan evsaftır. Bu ise, tütünün içim için ara
nılan evsafıdır. Bu husus işleme tekniği ile il
gilidir. Talep karşılanamadığı için de, kaçak
çılıkla kaçak sigara piyasaya dolmuştur. Bu
nun önlenmesi için, filtreli sigara imalâtını ar
tırmalı ve ambalajlamaya ehemmiyet vererek,
Menlesin! yapıp içimde aranan vasfı temin et
melidir. Bu arada bir hususa daha temas et
in eden gecemeycceğim.
Kanun, tütün ile ilgili imalâtı Teke'] Genel
Müdürlüğü tekeline prensip olarak bırakmış
la da, yalnız yabancı memleketlere
satmak
üzere şartları haiz özel ve tüzel kişilere fabrika
açma izninin verilebileceğini de sarahaten gös
termiştir. Bakanlığın bu izin vermesi hususu
nun kendisine zarar veremeyeceği gibi, mem
lekette daha fazla döviz sağlayacağı, iş saha
sı açacağı, Devlete vergi yolu ile daha fazla
gelir sağlayacağı da aşikârdır.
Filtreli sigara imal edilmesi hususunun bir
an evvel halledilmesi zarurî hale gelmiştir.
Teikel Genel Müdürlüğünün faaliyet konu
suna giren alkollü içkiler ele tütün gibi üreti
ciyi, tüketiciyi ve ihracatımızı ilgilendirdiği
liçin mühimdir. Gün geçtikçe aranılan evsafa
erişen içkilerimizin bilhassa dış piyasalarda ge
reken reklâmı yapılmalı ve bu arada ela, Devle
tin nazım rolü düşünülerek üreticimin tüccar
elinde mağdur edilmemesi için mevcut mües
seseler modern hale getirilmeli, kapasiteleri
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genişletilmeli ve bâzı bölgelere yeniden yenileri
inşa edilmelidir.
•Sayın senatörler, çay konusundan da bah
setmek isterim.
Türkiye'de çay yetiştirilmesine 1938 yılında
Rize»de başlanmıştır. 1950- yılma kadar üretim
yavaş olmuş ve 1950 - 19G0 yılları arasında alı
nan tedbirlerle üretim büyük bir hızla artmış
ve bugün tüketimimizden fazla yetiştirilen bir
tirünümüz olmuştur. 18 . 12 . 1971 tarihine ka
dar Tekel Umum Müdürlüğü tarafından yürü
tülen cay ile ilgili hususlar, bu tarihte kurulan
ve Tekel Bakanlığına bağlı, faaliyeti e rinde
özerk, bir milyar sermayeli İktisadî Devlet Te
şekkülü olan Çay Kurumuna devredilmiştir.
Bu kurumun sermayesini karşılamak üzere 940
milyon lirayı bulan, Maliye Bakanlığı Bütçe
sinde «Kurumlara katılma payları ve sermaye
teşkili» kısmına konulan paradan dolayı mem
nuniyetimizi ifade etmek isterim.
1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun nesrin
den sonra, kanun hükmünde kararname tasarı
sı talebinin Parlâmentoda müzakereleri dola yi siyle, kanunun tatbikatı bira.z gecdkmişse de,
halen müessesenin hukuken kurulmuş ve fiilen
işlemeye başlamış olması, eksikliklerinin za
manla tamamlanacağına ve istenilen neticeyi
alacağına dair inancımızı kuvvetlendirmektedir.
Çay Kurumu dolaysıyle çay mevzuu ile il-»
gili hussulara ve Gümrük ve Tekel Bakanlığını
alâkadar eden kısımlara temas ettikten sonra
sözlerime son verir, Adalet Partisi Grubu adı
na Bütçenin memleketimize, milletimize ve Ba
kanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetini
zi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Karavefioğlu.
M. B. G. ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ
LU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım ;
Ben, Grubumun görüşlerini sadece bir ko
nuda yoğunlaştıracağım. Gör üsle itimizi elerinleştirebilmek için, kıymetli sözcü arkadaşları
mızın salâhiyetle temas ettikleri diğer konuları
ikmal edeceğim.
Benim incelemek istediğim konu çay konu
sudur.
Geçen see Türk ekonomisi çay konusundan
dolayı 270 milyon lira seviyesinde zarar etti.
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Bu sone de. Maliye Vekilinin Bütçe Komisyo I çalışmalarında, görevlendirilmiştim. Burada bir
önerge karşımıza geldi; önergede diyordu ki,
nundaki ifadesine göre, Türk ekonomisi çay
«Hayır, Çay Kurumu bu sene bütçenin öngör
dan dolayı en az 800 milyon, en çok 940 mil
düğü kadar zarar etmeyecek, bundan 134 anilyon seviyesinde zarar edecektir. Bu itibarla,
yoıı lira daha fazla zarar edecek. Verdiğimiz
Gümrük ve Tekel Başkanlığının hiçbir konusu
bu konu kadar önemli olamaz. Meseleyi biraz I ödenek yetersizdir. 184 milyon lira daha ver
baştan almak istiyorum.
melisiniz ki, Çay Kurumunun zararı karşılanaI
bilsin.» Bu Önergenin üzerine eğilmemeye im
Gümrük ve Tekel Bakanlığının katkıda bu
kân yoktu, eğinildi. Alt Komisyonda ve ko
lunamadığı, yardımcı olamadığı bir dönemde,
misyonda bu önergeye bu para verilin eden bir
bir parlâmantcrin teklifi ile Çay - Kur Kanunu
Parlâmentomuzdan geçti. İdare, bu kanunıun I hal tarzı bulundu. Münakaşayı derinleşt-irmiyorum; Maliye Bakanlığı, bütçenin tümü üzeyetersizliğini kısa zamanda anladı ve Gümrük
I
rinde bu önerge oylanırken bir formül buldu.
ve Tekel Bakanlığı bir tasarı halinde Çay Belki
Gümrük ve Teikel Bakanlığını tatmin et
Kur'un problemlerini gidermek için, bir yet
medi. belki meşelerini parlamenterlere anlat
ki kanunu ile Parlâmentoya geldi. Bu kanun
mak için Parlâmento koridorlarında dolaşan
değişerek Millet Meclisinden geçtikten sonra,
Çay Kurumu yetkili!ereni tatmin etmedi; ama
Senato Anayasa ve Adalet Komisyonunda, Ana
bunun
başka çaresi yoktu. Bu 134 milyon lira
yasaya aykırılık hükmünü yedi. Anayasa ve
verilmedi.
Adalet Komisyonumuz, «Bu tasarı Anayasaya
Şimdi bir beyana göre bir milyar lira, Ma
aykırıdır» dedi. Bütçe Komisyonu, yetkili ko
liye Bakanlığının yukarıda işaret ettiğim kanamisyonun Anayasaya aykırı gördüğü bir tasa
atma göre ise bu sene Türk ekonomisi çaydaki
rıyı onaylamak imkânını bulamadı. Burada
I
zarardan
dolayı en az 800 milyon lira kayıpla
Gümrük ve Tekel Bakanlığına düşen görev
karşı
karşıyadır.
Bunun tedbiri ne olmalıdır!
Anayasaya uygun bir teklifle Bütçe Komisyo
Türk Hazinesi bu sene Çay Kurumuna 940
nunun karşısına gelmekti, Bunu yapamadı,
milyon lira ayırabil mistir. Kamu İktisadî Te
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; «Hükümetin tek
şebbüslerine Hazinenin ayırabildiği 6,5 milyar
lifi Anayasaya uygundur» diye diretti. Bu, bü
liranın G,5'da biridir ayrılabilen para ki, Türk
yük bir yaniışlıJktı. Ben şahsen kendilerini
bütçesinin 65'de biridir. Xasıl ayrılmış olursa
ikaz da ettim; Anayasa Komisyonunda, «Olum
olsun, hangi metotla verilebilmiş olursa olsun,
suz gelmiş bir tasarıdır, Bütçe Komisyonunda
bu para büyük bir imkândır. Türk ekonoımisigeçemez, bunu beklemeyin de, Anayasaya uy
nin, bu imkânı ayır ab ilim iş olduğu bu Kurum
gun bir teklifle huzurumuza gelin» dedim. Bu
dan daha fazla zarar beklemeye tahammülü ol
nu Bütçe Komisyonu reddetti. Beklenirdi ki,
maması lâzım. O halde bu çay konusu üzerinde
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, tasarısını hiç ol
Parlâmento
olarak biz. Hükümet ol a tak Sayın
mazsa Senato Genel Kurulunda benim işaret
Bakan ve arkadaşları ve Gümrük ve Tekel Ba
ettiğim istikamette savunsıtn. Bunu da yapa
kanlığının ilgisi en büyük seviyede olmalıdır.
madı ve tasarı Senatoda da reddedildi. Bugün
Bu zarar nasıl önlenmelidir; Üçüncü Plânı
gazetelerde haber var; Meclisten de reddedile
lütfen tetkik ediniz, tetkik ederseniz görürsü
rek kesinleşti. Halbuki, bu kanun bir ihtiyaç
nüz
ki, Üçüncü Plânın kaydı şudur; «Çaydaki
tı. Buna ihtiyaç ve zorunluluk vardı. Çün
problemler devam etmektedir ve edecektir.»
kü Çay - Kur derme çatma kurulmuştu. Bu
aynen şöyle bir kayıt var:
nun üzerinde durmak istemiyorum; derme çat
ma kurulduğunu idare de bitiyor. Parlâmento
«Çay ihracı miktar olarak artmakla beraber
da İmliyor ve bu derme çatma kuruluşundan I değer olarak beklenen düzeye ulaşmamıştır.»
dolayı, Çay - Kur birçok mevzuat eksiklikleri,
ihracatın problemi olarak ben bu hükmü size
yetki eksiklik!eri içindedir. Bunun meseleleri
takdim etmiyorum. Çayın dışarıya
akseden
bugüne kadar da devam etmektedir.
problemi olarak arz ediyorum.
Şimdi problemin bir başka tarafı :
I
Ayrıca plânda. «Çay üretimi
artmaktadır
Bütçe Komisyonunda bütçeyi derleyip topar
ve bu artış stok sorunlarını artırmaktadır» delamak. için tedbirler teklif eden Alt Komisyon J nilmektedii'.

298 —

O. Senatosu

B : 29

Üçüncü Plânın bir başka hükmü de. «Çay
üretimi ekonominin «-enekleri ile tutarlı olma
mış, stok birikimleri devam etmiştir.» sanırım
çaıy konusunda bunlardan başka tanzim edici
ilke; bir ilke hariç, başka bir ilke bulamazsı
nız!.
İcra programım açar ve tetkik ederseniz;
çay için hükümlerin, sadece tablo 55, talblo 56
ve talblo 57'deki öngörme! er ve plânlamalarda
mevcudoldıığu anlaşılır. Şimdi bunları kısaca
takdim etmek istiyorum.
Türk çayı. yetersiz seviyede 330 ilâ 350 ku
ruş arasında ihraç edilebilmektedir. Bu ihraç.
artan üretim, fazkusuıın ancak yarısı seviyesin
dedir. Siz çayı 350 kuruşa satarken, geçien sene
Türk şeikeri 25(5 kuruşa satılmıştır. 256 kuruşa
satılan Türk şekeri. Türk ekonomisine İstihsal
Vergisi dahil. 380 kuruşa malolmaktadır. 330
kuruşa satılan Türk çayının maliyeti en az 18
liradır. Maliyeti daha aşağı ise, sadece memnun
•oluruz.
Tekliflerimi arz etmeden evvel size şu değer
lendirmeyi de sunmak istiyorum.
İşaret ettiğim tabtolardrı 1971 senesinde
3b bin tonluk kuru çay elde edilmiştir. Talep
20 bin ton olarak hesaplanmıştır; ihraç yukarı
da işaret ettiğim fiyatla. 17 500 ton kadar ol
muştur. 1971 senesinden 1972 senesine 12 bin
tonluk 'bir stok aktarılmıştır. «12 bin ton stok»
-sadece bu 12 bin. ton rakamı Plândaki rakamı
değildir. Diğer bütün rakamlar Plândaki ra
kamlardır, Üçüncü Plân ve İcra Programından:
alınmış rakamlardır. Rakamdan cerh etmek is
teyen arkadaşlarım, lütfen Plânı düzeltsin. Dı
şarıdan aldığım bir tek rakam var. Yetkili bir
profesörün yakısına göre 1971 senesiıulen. 12 bin
tonluk bir stok devretmiştir. P>u stokla 1972 se
nesi basında Tekel veya- ÇVıy Kurumu elinde
•51 bin tonluk stok var. Bunun 25 bin ton kadarı
ısatışa arz edilecektir. Geriye 26 bin tonluk bir
stok artacaktır. Bunun 20 bin tonu ihraç edile
bilecektir. Öyle değerlendirilmektedir, öyle tah
min edilmektedir. 7 bin ton kadar bir stok 1973
yılına devredilecektir. 45 bin ton üretilecektir.
Toplamı 51 - 52 bin ton olmaktır. 28 bin ton
iç tüketime tahsis edilecekir ve geriye 24 bin
ton kalacaktır. 10 bin. tonunun satılabileceği önıgörülmîektedir ve geriye 14 bin ton stok kala
caktır. Tok temenni ederim ki. Savın Bakan,
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«Hayır 14 bin ton değil, 12 bin ton kalacaktır»
diye'bilsinler. Bundan sadece memnun oluruz.
Çünkü bu bin tonların karşılığı yukarıda ön
gördüğüm milyonlarca liradır.
Şimdi, çayın klâsik bütçe tenkitleri içeri
sinde senelerden beri söylenebil en önerileri şu
dur : Çay, iki buçuk yaprak yerine üç buçuk
dört yaprak alınmaktadır, çay. en büyük üre
tim. ayı olan Mayıs aylarında kapasite yeter
sizliğinden beklemektedir, denize dökülmekte
dir, evsafını kaybetmektedir. Soldurmada haşare, yahut kurutmada haşare meseleleri vardır.
Türk çayının, evsafı, beklemeden, fazla üre
timden ve haşareden dolayı. kaybolmaktadır*.
Şimdi bu konuda çok şey söylenebilir. Ben bu
konunun dışında bir konuda dikkatinizi çek
mek istiyorum. Bizzat gördüm, Rize Çay bölge
sinden hiçbir zaman norm. içerisinde alış yapıl
mıyor.
Biı- tek. müşahedemi arz etmeme müsaade edi
niz. Ben kişisel, merakımla satmalına yerine
yaklaştım. Aldığınız çay nedir, dedim. Şu dedi
ler. Xasıl olması lâzım Bir daldan 2,5 yaprak
ayırdı şu olması, lâzım dedi, dalı yere attı. Bir
başkasını gösterdi, onu da kopardı gene bir dal
yere attı. Bir küçük parça kopardı yarısını ye
re attı. 2,5 yaprağı bana gösterdi. Şunu ifade et
mek istiyorum. Hiçbir zaman alman 2.5 yaprak
değildir. Ben. 5 yaprağa razıyım. Alınan daldır.
yaprak değildir. Evsaf kaybının ve üretim faz
lasının başlıca sebebi budur.
Burada ne gibi bir mesele vardır? Bir çay
üreticisi dört defa yerine altı defa, sekiz defa
çay toplamağa mecbur edilirce çayın evsafı bü
yük ölçüde yerine gelecektir. Sadece üreticinin
'hizmeti artacaktır. Daha fazla olarak bir mali
yet unsuru olmayacaktır. Çay üreticisi meselâ;
15 günde bir toplayacağına sekiz günde toplar
sa problem halledilecektir. İdare bunu sağlaya
caktı!*.
Tetkik ettim ; «Üretim fazlası sadeee bun
dan dolayı olmuyor. Bir neşriyat diyor ki,. «300
bin dönüm müsaadeli çay üretim sahası olma
lıydı. bugün 400 bin dönüm var» Plândaki ra
kam 27 bin dekar ve 30. bin dekardır. «30 bin
dekar 197b'da olacaktır, diye kaydedilmiştir.
Halbuki bugün, ben sanırım bu rakam çoktan
asılmıştır. Bence asıl prdblemi buradadır,
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Şimdi, soru tarzında önerilerimi yöneltiyo
rum.
Türk .ekonomisine bu kadar büyük zarar yük
leyen çay üretimi niçin sınırlanmamaktadır?
Niçin, çay üretimi plânlanmamaktadır? Ni
çin. iç tüketime göre ayarlanmamaktadır? Bu
kadar stok birikiminden dolayı Türk ekonomisi
1/9 7o senesinde 1 milyar lira zararla karşı karşı
ya bırakılmaktadır. Çay üretimi müsaadeye ta
bi değil midir? T ahi ise, bu üretim niçin alabil
diğine artırılmaktadır; Lütfen suallerimi bura
da cevaplamak imkânı bulmasanız bile bu açı
dan inceleyiniz.
"Plâncıları da eleştiriyorum. 1 milyar lira
Türk ekonomisine zarar yükleyen bir üretimin
niçin plân içerisine alınması
öngörülmemiştir
de. sadece, «Kurulmakta olan Ça}?- Kurumunun
bâzı meselelerinin halledildiğini, halledebilece
ğimizi sanıyoruz» diye son (L-rece kaiba, son de
rece genel hatlarla bir parlamenterin bile bütçe
tet kikine yakışmayan hatlarla plâna kaydedil
mişti 1".
Niçin çay konusu üzerine eğilinmemektedir.
Çay konusu üç sene evvelinin bir tütün konusu
dur. Çok şükür tütün konusunda 12 Mart döne
minde stokları eriterek, büyük bir başarıya ula
şılmıştır. 12 Mart'ı irdeleyen bir tarafsız göz
lemci tütün konusunda Tekelin veya 12 Mart
•hükümetlerinin başarısını tespit etmek zorun
da kalacaktır. Fakat, niçin çay alabildiğime ba
şı boş bırakılmaktadır ve Türk ekonomisinin
sadece problemleri artırılmaktadır.; Çay Kuru
mu daha kurulurken yozlaştırılmaktadır. Çay
Kurumu kurulurken eksik mevzuatla
kurulmatadır ve problemleri artırılmaktadır.
Şimdi mizah konusu : Türkiye'de maalesef
kaçakçılığı hiçbir yönetim durduramadı. 12 Mart
•bundan fazlasıyle nasibini aldı. Kaçakçılığa
hiçibir disiplin tedbiri getiremedi, Güneyde Ada
na'da satılan çaylar konusunda geçen yıl bir ar
kadaşım, «Senede sadece 4 bin ton çay satılırmış» diye ifade ediyordu. Güneyde satılan çay
lar, tıpkı şekerde olduğu gibi ihraç edilen Türk
çaylarıymış. Tabiî 350 kuruşa satarsanız, ka
çakçılık yolu ile bu çay Gaziantep'te de gelir,
Adanaya'da gelir, hattâ Anka raya da gelir. Sa
tılan belki Kize Çayı, ama ihraç için seçilmiş bir
çaydır. Daha kaliteli, beklememiş bir çaydır.
Kaçakçılara bol bol prim veriyorsunuz ve kendi
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nizin satacağı pazara, ithal edilen, kaçakçılık
la Türkiye'ye getirilen çay satılmaktadır.
O halde konumu daha fazla yaymadan şuna
dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle plân
cıların, özellikle maliyecilerin dikkatini
çek
mek istiyorum. Niçin, Türk çay tarımı plânla nmamaktadır. Niçin iç tüketi'T.e göre sıııırlanniîimaktadır? Niçin, kapasite meseleleri zama
nında halledilmemektedir? Burada Tekel İda
resinin en büyük kusuru, senelerden beri mi
zah konusu olan yaprak yerine dal satmalmasıdır. Dal satınalmaya ne Çay Kurumunun ne de
Tekel Bakanlığının yetkisi yoktur. Lütfen salâ
hiyetlerinize sahip çıkınız. Bu bakımdan belki
de hu mahallî kuruluşun Kize de olması son de
rece yanlış olmuştur.
Çay Kurumunun yanlışlıkları aslında
bu
kadar da değildir. Çay Kuramuııun büyük yan
lışlıkları vardır. Talihsiz bir dönemde Çay Ku
rumu Kanunu kanunlaşmıştır ve Türk idaresini
bir malûlle yeni bir hasta ile karşı karşıya ge
tirmiştir. Plâncıların çay konusuna sahip çık
masını Hazinenin çay meselesine sahip çikmasını teklif ediyorum.
Grubum adına hepinizi saygılarımla selâm
larım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Haindi Özer.
HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler, Bakanlığın güzide mensupla
rı.
Gümrük ve Tekel Bakan! .ğı Bütçesi üzerin
de görüş ve dileklerimi kısaca arz edeceğim.
Bu Bakanlığın görevi çok şümullü ve millî ge
lire katkısı çok büyüktür. Bu katkıyı daha da
güçlendirmek için bulunması gereken çareler
vardır. Bu çarelerden biri Tekel mallarına ya
pılacak zamlar değil, bu malların dengeli bir
piyasaya mal edilmesidir. Devlet eliyle fiyatla
ra eklenen bir kuruşluk zam bütün fiyatları tah
rik etmekte ve piyasada kaynaşmalar
yaratmaktdır. Tekel mallarımız arz ve talep kaidele
rine uyar ve Tekelden çok ellere kaçırılmazsa
Devlete sağlayacağı gelire büyük ölçüde zam
yapılmış olacak ve fakat yifatlara da zam ya
pılma ihtiyacı duyulmayacaktır.
•Sajun senatörler, bu mâruzâtımı kısaca açık
layacağım. Halkımızın filtreli sigaraya talebi
altmıştır. Fakat 550 kuruşluk Samsun sigarası-
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nı bayilerde bulmak mümkün değil. 600 kuruşa
sinema kapılarında veya sokak başlarında ka
raborsadan alabilinektedir. Bunu da ancak İs
ta nlbul ve Ankara'da temin etmıek mümkün. Bak
kalların kasalarında bâzı yağlı müşterilere, de
Samsun Sigarası ve rilebil in ektedir. Vatandaş
lar, «iSamsun sigarası var mı diye sorunca,
Çamlıca. Hisar, Harman veya uzun
Maltepe
var» diye cevap almıyor. Çamlıca alabildiğine
Çok; fakat Samsun yok. İşte arz ve talebe uy
mamanın bir örneği. Bu yüzden tütün memleke
ti olan yurdumuzu yabancı filtreli sigaralar is
tilâ etmiş ve hele Kent Sigarası köyümüzün
ketimizin kolaylıkla bulduğu kaçak sigara ola
rak yurdumuzdan milyarlarca lira dövizin sı
nır dışına akmasına sebep olmaktadır. O halde
ilgililer de bir vatandaş olarak piyasada sigara
sormalı ve bunları halkın talebi olarak kabul
edip arz yoluna gitmelidir.
İkiıioiyi, Tekel mallarının tek elden çok
elılıere kaçırılması keyfiyetidir. Bu, çok önem
lidir arkadaşlar: Fabrikalarda çalman ve yarı
fiyatla bayilere satılan filtreli ve filtresiz si
garaların hikâyesi yaygın hale gelmiştir. Bu
çalınan sigaraların önüne geçmek için sıkı bir
kontrol ve disipline ihtiyaç vardır. Huzurunuz
da kendilerini takdirle anacağım, Cibali Siga
ra Fabrikası Müdürü Sayın Halit Deringören
bu kaçağı önlemiştir. Çok üstün bir disiplinle
dürüstlük ve çalışkanlık örneği gösterıcreik mil1 otinıize her yıl milyonlarca, lira kazandırmalkta
ve âdeta bağışta bul un inaktadır. Kendilerine
takdir ve teşekkürlerimi sunmayı bir vazife bi
lirim.
Diğer bir husus da, tütün üreticilerinin
elindeki tütünlerin zamanında ve değer fiyatın
dan alınmasıdır. Malatya'da halkımızın elin
deki malları teslim edinceye kadar âdeta çile
çekmektedir. Tütünlerini, aylarca yağışlara
karşı muhafaza etnıeJk sıkıntısını çekmekteIdir. Bu sene edk değerli bir başmüdür vazife
başındadır. Halika karşı saygılı ve memurları
na karşı müşfik ve ciddî tutumu ile başarıyla
çalışmaktadır. Ancak, vazife istediği bir iki
'memurun tasallutuna karşı bu değerli başmü
dürün korunması şarttır. Bu hususun, çok dirayeltil Tekel Genel Müdürümüzün takdirlerin
den kaçamıyacağma emin bulunmaktayız: Çok
kısa. bir inceleme" ile bugüne kadar Malatya tü
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tün üreticilerini huzursuz eden, daima şikâ
yetlere sebep olan ve uzun yıllar aynı yerde
bu davranışını ısrarla sürdüren görevlileri tes
pit edebilirle)'.
Bir hususu da açıklama mahiyetinde arz et
meyi yararlı bulmaktayım. Aynı nitelikte olan
Malatya ve Adana Sigara Fabrikaları arasında
Malatya Fabrikası aleyhinde birtakım tasarruf
lara girişileceği yolundaki salayı Sayın Tekel
Genel Müdürlüğüne duyurdum. Katiyen böyle
bir ayrım olmıyacağmı, her iki fabrikaya da
filtreli sigara imal. imkânı verileceği teminatın
da bulundular. Kendi!eirni'iı her yi'mü ile müm
taz olan tutumundan, iller arasında bir kayır
ına yapacağını beki eni ek de esasen mümkün
değildir.
Sayın senatörler, Sayın Bakanın yurt için
de ve yurt dışında yaptığı incelemelerden ha
yırlı sonuçlar aldığım, görmekteyiz. Bilhassa
tütünlerde yükselen döviz farkının üreticiye ve
rileceği husıısundaıkl beyanları çok olumlu ve
sevindirici olmuştur. Yabancı sigaralara kapı
lanımızı kapadıkları gün gönüllerimizi ferah
latan kapıları da açmış olacaklardır. Bunu Sa
yın Bakandan ve çalışkan Genel Müdür ünden
umutla bekliyorum.
Saym senatörler, Gübrük Genel. Müdürlü
ğü hakkında da kısaca mâruzâtım olaoa-ktır.
Gümrük rejimimiz bir istikrara kavuşmamıştır.
Buna sebep Genel Müdürlük değil, kanun ve
mevzuat yetersizliğidir. Türk vatanı siyasî sı
nırlarla belirlidir. Fakat, gümrük smrılarımız
siyasî sınırlarımıza uymamaktadır. Bâzı Gü
ney - Doğu illerimizdeki mağazalarda serbestçe
îsatılan bir malı o illerin sınırından çıkarıp baş
ka bir ilimize sokmak yasaktır. İstanbul'ilan
satınalman bir mail Kars'a götüıülebilir; fakat
Kilis'te satılan bir malı, satmabp Gaziaııtep'e
götüremezsiniz. Derhal kaçakçı damgası vuru
lur ve cezaya, çarptırılırsınız. Federal bir dev
let sisteminde dahi eyaletler arasında böyle bir
gümrük uygulaması yoktur. Kaldı ki, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, milleti ile vatanı ile ve
kanunu ile bir ve bütündür. Yurt içinde satmalmabileıı bir mal yurdun her yanına ser
bestçe taşınabilir. Ya bu mal hiç satılmamalı
veya satılıyorsa, satma lan vatandaş' suçlu tııtıılmmalıdır. Bugünkü tutum, vatanın bütün
lüğünü ve kanunlarımızın umumiliğini bozmak
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suretiyle Anayasamıza .aykırıdır. Bu aksaklığı
giderecek 'kanun ve mevzuat gerekiyorsa, ikmal
ve uygulaması yolunda gayret gösterilmesini
b ekliyoruz.
Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimize gerekli
(kolaylığın gösterilmesini, yurda soikabileeeklei'i eşyalar üzerindeki gümrük işlemleri süratle
yapılarak onların günlerce beklet ilan e sine mieydan verilmemesini de diliyoruz.
Sayın senatörler, sınırlanan on dakikalık
'bir süre içindeki görüş ve dileklerimi sunmuş
bulunuyorum. Bütçenin yurdumuza ve mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, sayın
Bakanlık mensuplarına ve Yüce Senatoya say
gılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Dikeeligil ?.. Yok. Sa
yın Artukmaç?.. Yok. Sayın Fatma Hikmet
İsmen.
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Grup adı
na söz istemiştim.
BAŞKAN — Evet efendim ben davet ettim,
bulunmadığınız için grubunuza söz veremedim.
İzin verirseniz Sayın İşmen'i davet etmiş bulu
nuyorum. Konuşsunlar sonra size söz vere
yim.
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
1972 Ege tütün piyasasına girerken Sayın
Bakan her türlü tedbirlerin alındığını, ekici
lerin endişe etmemelerinin gereğini defalarca
tekrarladılar.
Piyasanın daha ilk günlerinde tütünün bü
yük bir kısmının satıldığı haberleri de yayıldı;
ama ne var ki. bu işle yatkından ilgili olanların
bir kısmı olumlu konuşurken, öte yanda şikâ
yetler de olmadı değil. Piyasanın ekici yönün
den zararlı sonuçlandığını, Tekelin tüccar kar
şısında gi\c]ü bir rakip olmadığı nedeniyle eki
cilerin büyük bir kısmının memnun olmadığını
ve Tekelin hepsini almadığını ve böylece malı
elinde kalan üreticinin mağdur duruma düştü
ğü gibi görüşlerle beraber yer almıştır.
Ayrıca bir lira yüksek tutulan dolar kuru
nun da birçok alım menkezleıinde
kaimenin
düşük tutulması nedeniyle maksadı karşılama
dığı da. söyl emmektedir. Bu söylentilerin ger
çek dışı olmasını içtenlikle temenni ederiz.
Çünkü, bu sene tütün alıcılarının kısmen ol
sun memnun olduklarını duyuyoruz. Elbette
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ki bu sevindirici oluyor. Ancak şu kesindir
ki, tüccar en iyi tütünleri yine çok ucuz bir
şekilde çoktan .kapatmıştır. Memleketimizde te
fecilik ve faizciliğin, hükümetler tarafından
destek gördüğü ve her yıl milyarlarca liralık
kredi alınabildiği sürece bu sanatın elbette ki,
sürdürülmesi acıktır ve çok da acıdır. Bu alım
satım işinde ekicilerin yüzünü güldürmek isti
yorsak, en (ince maliyet fiyatını gözönünde
bulundurmak gereğine inanıyorum.
16,5 liraya açılan piyasaya gelen tütünlerin
kilosu acaba kaça mal olmuştur. Eğer kilo
su 16,5 liranın üstünde ise, bunun takdiri sa
yın üyelere kalır. Ben şahsen 1970 Ege kam
panyasında, (ki, şimdi tabiî iki sene sonra ol
duğu için fiyatlar yükseldiğine göre hesap edil
melidir) Akhisar'ın Gökeeköy üreticileriyle
beraber yaptığımız maliyet hesabında, bâzı iş
çiliklerin ve bunun dışında bırakılmak üzere
dekara 967 lira masraf yapıldığını gösteriyor
du. Dekardan da ortalama 80. kilo kadar tü
tün alınabildiğine göre, bir ailenin ortalama
eline geçecek para ile, geçmiş yılın masrafla
rını mı karşılıyacak ya da geçimlerini mi sağ
layacaklardır? Bunu da elbette düşünmek lâ
zımdır. Ayrıca, yine söylemek gerekir ki, bu
incecik ipek gibi yetiştirilmiş tütünlerin ekici
tarafından değil, alıcı tarafından; yani tüc
car tarafından çok güzel değerlendirildiği yıl
lar boyunca burada görüşülmüştür.
Bunun yanında malını satamıyan birçok
üreticinin de olduğu söylenmektedir. Bunların
da gözönünde tutulması gerekir, önemli olan;
üretici, emeğinin karşılığını almış mıdır, tü
tün! eriyle geçinmek imkânı var mıdır konusu
dur.
Bir önemli konu da şudur: Türkiye'nin ik
lim şartlarında en nefis, kaliteli ve nikotini en
az olan tütün yetiştirdiği bütün dünyaca bilin
mektedir. Tütüncülüğümüzde
doğanın bize
verdiği nimete, ekicinin hüneri ile yetiştirdikıleri bu güzel tütün yaprakları en ilken usul
lerle fermantasyona tabi tutulmaktadır. Yani,
ilkel derken büyük bir fermantasyon değildir.
Bir hedefi gözeten bir fermantasyon çalışması
henüz yoktur. O yılın iklim şartlarında fer
mantasyona bırakılmalıdır. Binanın gelişigü
zel yapılması, bu işlemi yürüten kimselerin
tutumu ve gözetimi, görüşü gibi böyle kendi-
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ne özgü usullere bırakılmıştır ve daima değişen
bir şekilde olgunlaşmaktadır. Böyle olunca da
standart bir çizgide tutulması elbette ki, müm
kün olamaz. Bu konuda geçmiş yıllarda veril
miş raporlar olduğunu, görüşmeler yapıldı
ğını; fakat henüz önem kazanamadığını gör
mekle üzüntü duymaktayız. Bence meşgul olun
ması elbette İd, piyasanın açılıp kapanmaları
önemli bir meşgaledir; ama tütün meselesinde
artık mutlaka bugünden böyle bir fermantas
yon meselesiyle uğraşılması şarttır. Bizden
çak sonra tütün işlerine başlamış olan ülkeler
de bu konu halledilmiştir. Onlar da Tüılkiye'den çok sonra bu işe başladıkları halde, bizi
çoik büyük adımlarla geç.mdş bulunmaktadırlar
ve Avrupa piyasalarını bizden daha iyi tut
muş durumdadırlar. Elbette bunun bir önem
li sebebinin de olması gere/kir. Tahmin ediyo
rum ki, iyi kaliteli yetiştirdiğimiz tütünün olgunla-şmasmı da iyi yapamadığımız ve elbette
ki, ticaret politikamızın da oldukça noksan
oluşu dolayısiiyle böyle olanaktadır. Haltta kom
şumuz Yunanistan'da bile bu fermantasyon me
selesine başlanılmış bulunduğunu öğreniyoruz.
Eğer bir parça kârdan fedakârlık edecek olur
sak biz bunu çak kolaylıkla yapmak imkânımı
bulabiliriz. Çünıkü, gelecek yıllarda bu böy
le g'itmiyeeeik. Elbette iki, bütün devletler
geniş adımlarla gidiyorlar ve bizim gibi dünya
nın en nefis ve kaliteli tütününü yetiştiren bir
ülke olarak hamle yapmadığımız takdirde bel
ki de tütün piyasasında çok geri bir durumda
kalmış olacağız. Biz, halen de geri sayılırız.
Çünlkü uzun yıllardır ihracatımızı artırmış du
rumda değiliz. Meselâ komşumuz Bulgaris
tan'da (bizden pek çok sonra başlamış olduğu
halde ve bizim topraklarımızda yetişen tütün
den elbette İd, çoik güzel yetiş miyeceğini de
gözönünde tutarak; ama olgunlaşma ve ticaret
politikaları sayesinde) bizden çoik ileri gitmiş
olduklarını öğreniyoruz. Ve her yıl bunu ar
tırdıklarını da işitiyoruz.
Bu hususun Bakanlıkça nazarı itibara alın
masının- tütün meselelerimizde çok olumlu bir
adım olacağını beüirtir saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Pırıltı Millî Güven Par
tisi Grubu adına,
M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Antalya) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, çok değerli Hükümet erkânı;
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1973 yılı Gümrük Tekel Bakanlığı Bütçesini
Millî Güven Partisi adına eleştirecek olan Fehmi Baysoy arkadaşımız rahatsızlandığı için beaıdeniz söz almış bulunuyorum. Kısaca Grubu
muzun Gümrük ve Telkel Bakanlığının tutumu
ve politikası hakkında eleştirmelerini yapaca
ğım.
Bu yılkı, tütün piyasasının açılışında Güm
rük ve Tekel Bakanlığının vermiş olduğu fiya
tın müstahsil indinde cok memnuniyet bahş bir
va yarattığını belirtmek istiyorum. Bu yolda,
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanını ve Bakanlık
erkânını almış olduğu kararlarından dolayı
tebrik ederim.
Geçen yıldaki eleştirmelerimizde gümrük
kapılarında işçiye, turiste gösteriden muamele
lerin sıkıcı ve huzur kaçırıcı olduğunu beyan
etmiştik. Bu yılki bütçesini tenkit ve eleştir
me yapanken de, bu sürede Gümrük ve Telkel
Bakanlığının almış olduğu tedbirleri takdirle,
şükranla kaydetmek isteriz. Bilhassa işç'iülerimizin getireceği mallar üzerinde belirli bir ta
rifemin ve miktarın tâyin ve tespiti bir huzur
getirmiştir. Aramalarda kendilerine gösteri
len kolaylık işçilerimizin şikâyet konusunu bir
ölçüde eksMtmiştir.
Döviz ziyama sebep olan Türk eşyalarının/
harice meselâ Almanya'ya gidip tekrar Türki
ye'ye gelişi hususu bilhassa hudut kapılarında
açılan mağazalar sayesinde önlenmiş bulunmak
tadır. Bu hususta da takdir hizlerimizi belirt
mek isteriz.
Satış mağazalarına söz gelmişken; bilhassa
iç piyasada da satış mağazalarının, bayilere
satış yapan ve tüketiciye doğrudan doğruya sa
tış yapan Tekel satış mağazalarının açılmış ol
ması da bir ölçüde ferahlık getirmiş bulunmak
tadır.

Muhterem arkadaşlar, içkimize ve tütünü
müze dış piyasada devamlı bir talep vardır.
İçki sanayiimizin ve tütün sanayiimizin gelişme
si yolunda Hükümetçe, Bakanlıkça alınan ted
birler yerinde olmakla beraber eksikliğini de
ifade etmek isteriz. Şarabımız amıbalâjlı olarak
ihraç edilmiyor. Talep de bu şekilde geliyor.
Fıçı ile dolgu suretiyle ihraç yapılmaktadır ki,
bu surette meşhur şarap satan yahut da firmaI sı, patenti şöhret kazanmış şarap satıcısı duI ramımda olan ülkelere, şarabımızı kendi pa303 —
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teııtleri -altınlıda satma olanağı yaratılmaktadır.
Bu bakımdan mümkün olduğu kadar kendi fir
malarımızın, Türk firmalarının işaretinin bu
lunduğu kaplarla ve ambalajlarla satılması
tavsiyeye şayandır.
Muhterem arkadaşar, Amerika'da Türk şa
rabı ve Türk içkisi makbuldür, aranır halde
dir. Fakat bunu organize edemiyoruz ki, sade
ce bir Yunanlı bu işi yapmaktadır. Gönül is
tiyor ki, bu işte müteşebbis bulunmadığı tak
dirde, Tekel Bakanlığımın bu mevzuda bir or
ganize 'satış yeri tespit ve tâyin etsin. Bu du
rum faydadan hali olamaz.
Sigara, tütünümüz, hakikaten talep artışı
ile karşı karşıyadır. Hamı tütün olarak da, si
gara olarak da iç piyasada aranır hattâ yok
luğu hissedilir hakleıdiir. Ham tütün satıneaya
kadar, içteki tüketimi karşılamak üzere ve
dış piyasada aranır halde olan tütünümüzün iş
lenmiş olarak satılmasmda fayda mülâhaza et
mekteyiz. Bunun için de bilhassa filtreli si
gara imaline öncelik verilmeli. Bu hususu,
üzerinde dikkatle durulmaya değer bulmaktayız.
Bakanılığımızm, 1973 yılı için talep vâki olan
bölgelere hamtütüıı ihraç ederek arada, dış fir
malarla ortaklıklar tesis etmek suretiyle ima
lâta geçmesi hakikaten isabetli olmakla bera.ber, bir miktar da ecnebi tütün karıştırılmak
suretiyle iç - dış talebin ihtiyacına cevap vere
cek bir şekli alması tavsiyeye şayan ise de, iç
piyasada filtreli sigaraya olan ihtiyacı karşı
lama yönünden Türkiye'mizde filtreli sigara
imalât sanayiine ehemmiyet verilmelidir. Tev
sii projesinin kifayetli olmadığı kanısındayız.
"Muhterem arkadaşlar, içki mevzuunda şa
raplarımıza duyulan talebi ve bunun satışında
takip edilmesi lâzımgelen yolu arz etmiştim.
Bakı da aynı şekilde, taleple karşı karşıya
-bulunmaktadır. Bunun da •'•değerlendirilmesi
faydadan hali" olmayacaktır.
Muhterem arkadaşlar, kaçakçılık mevzuun
da yurdumuz içinde sade vatandaşın serbest
piyasadan aldığı mallardan dolayı Türkiye hudutları İçinde aranışı da calibi dikkat bir ko
nudur. Geçen Gümrük ve Tekel Bakanlığı eleştirmemüzdie de bu hususta değinmiştik. Bilhas
sa bu husus, Kilis'ten alınan mallar dolayısiy- de serbest piyasadan açıkça alman mallar dolayısiyle şikâyet ye ihbar olmadığı hakle, seya
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hat hürriyeti içimde seyahat eden vatandaşımız
aranışı hususudur. Türkiye hudutları dâhilin
de serbestçe teşhir edilmiş malları satmadan
bir kişinin, daha Türkiye hudutlarını çıkma
dan hattâ Orta Anadolu'ya, Kilis'in bağlı bu
lunduğu Gaziantep'e doğru vâki seyahatmda
aranışı kadar yadırganacak bir husus olamaz.
Bu yolda vatandaş mahkemelere veriliyor, mü
sadereler oluyor, dâvalar da beraatle netice
leniyor; ama bütün bunlara rağmen ısrarla ta
kip keyfiyeti olmaktadır. Hakikaten bir ka
çakçılık vâki ise, ihbar ve şikâyet olmuş ise
aramadan tabiî bir hareket olamaz; ama hiç
sebep yok iken otobüsleri durdurup seyahati
aiksattırıcı, hattâ bu arada nahoş muamelelere
ve hattâ tedirgin edici sözlerle muhatap olma
ya da artık bir son verilme zamanı geldiğini
belirtmek isteriz.
Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın her geçen
günde aldığı tedbirler, tasarruflar tekâmül
'kaydetmektedir.' Bu hususta Bakanlık erkânı
na, Sayın Baikanımıza teşekkürlerimizi arz ede
rim. Sözlerimizi burada bitirirken Grubum
adına ve şahsım adına Yüce Heyetinizi ve bu
Bütçeyi tatbik ile görevli Bakanlık erkânına
saygılarımı arz eder, hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın'Dikeçligil.
HÜSNÜ DİREOLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, ben üç konuya temas edeceğim. Bun-ardan
biriyi, arkadaşımın biraz önce ifade e İt iği gibi,
kaçakçılık meselesi. Bu kaçakçılık meselesi çok
daha ileriye gitmiş ve artmıştır. Ankara'da do
laşınız, bakınız dükkânlara-Kızıl Çin'den gelen
el santiarının dahi dükkânları istila ettiğini gö
rürsünüz. Birçok yerlerde yatak örtüleri, masa
ö: -tül eri ve benzerlerini göıürsünüz ve hattâ bun
lara ait dükkânlar açılmıştır. Arkadaşımın, övdü
ğü kadar Türkiye güllük gülistanlık-değil'ben
ce. Doğrusu çok güllük gülistanlık görüyor. Çin
saatleri ve benzerlerini görebilirsiniz, âdeta Tür
kiye açık bir pazar haline gelmiş vaziyettedir.
Diğer taraftan Güney Anadolu'da Pelikan
taklitii kalemlerin 2,5 liraya kadar satıldığını gö
rüyoruz. Eğer Türkiye sanayilcşeeckse, Ortak
Pazara da iştirak edecekse Hükümet sıkı bir ted
bir almadığı ve aynı zamanda bunun önüne geç
mediği takdirde Türkiye'de sanayinin gelişeceği
ne pek kani değilim. Gümrüğü getirdiği kadar
da kaçakçılık ba'bmcla gidiyor; ama yetkileri da-
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hilinde, mümkün olduğu kadar elbette ellerinde
ki elemanlarla yeterince çalışmalar olabiliyor. O
halde bu malları dükkânlarda satılırken bunu
alanların cezaî müeyyidelere tabi tutulmasına in
san bir türlü mâna veremiyor. Bu malları Tür
kiye'ye sokmamaya gayret edeceksin ve geldikten
sonra 'da dükkânlarda Katılmasına Hükümet ola
rak göz yummayacaksın ve bu suretle kaçakçılık
la sıkı bir mücadelenin içine girmiş olacaksın.
E. A'ksine biraz da bunlar bizde var: Âdı a mü
nevverler ve çokça Atatürk'ten bahsedenlerin ağız
larında Kent sigarasını görürsünüz. Halbuki za
manımızda gürdük ki, tam mânasıyle yerli mal
lar haftasıyle yerli malı kullanmak sefeıberliğiylc bu memleketin çocuklarına yerli malları zevki
verilmiştir; ama buna mukabil bu olmuyor. Yal
ın Türkiye'de yapıldığı halde dışarıdan kaçak si
garalar gelirken, bir de Tekelin sigaraları kara
borsaya düşüyor. Meselâ bayide bulamazsınız,
içenlerden soruyoruz, dışarıda daha fazla fi
yatla satılıyor.. Yani bir nevi bunun da karabor
sacılığı yapılıyor, yapılmıyor diyor. Sayın Baka
nı p. bunları önlemesi lâzım.
Gümrükte biriken mallar da var. Bunların
da dağıtımı üzerinde de hassasiyetle durulmalı
dır. Bâzı yerlere veriyor, onlar da 'bâzı yerlere
hediyelerde bulunuyor. Satılıyor. Bunlar da mey
danda, Sayın Pırıltı.
Ben, tütün 'bölgesinin insanı değilim; fakat
gezdim, arattırdım. Memnun olunur olunmaz;
ama 'ortada bir hakikat vardır. Bu tütün mese
lesinde Hükümetler siyasî yatırımdan vazgeçmeli.
Pamukta olmuyor, diğerlerinde olmuyor; tütün
piyasası açıldığı-vakit milletvekilleri, öbürleri gi
diyor. Arkadaşımdan çek iyi bir araştırmada bu
lunmasını istirham ederim. Memnun mu, gayri
ni emımn mu? Dolar 'verildiği vakit ithalâtçılar'
mı kâr ediyor, yoksa halk mı kâr ediyor? Bunr
Bakanlığın kesin olarak önlemesi lâzımdır... Na
sıl önlemesi lâzım? Pamukta, zeytin yağlarında
kooperatifler kurulduğu gibi bunda da koopera
tlfler kurulab'lh, kurulmalıdır.
Meselâ 1196 sayılı Kooperatifler Kanunu çık
mis, bugüne kadar tatbik edilmemiştir. Nieiı
tatbik edilmiyor acaba? Yani tütünde 1196 sayıl:
Kooperatiflere alt Kanun çıkmış, aradan şu ka
dar zaman geçmiş niye tatbik edilmiyor?
Diğer bir husus da, arkadaşımız tarımcıdır
kalitesini, susunu, busunu e-ok daha iyi bilir. Or
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tada bir Şeker Şirketi var. Türkiye'de muvaf
fak olmuş 'bir ziraat ekibidir, kontrollüdür, aldı
ğı parasını yerinde 'kullanır, zamanında sular,
zamanında söker. Hülâsa gayet güzel bir siste
min içerisinde. Kendi kuruluşlarını kendi yapar.
Meselâ şeker fabrikalarının % 65 - 80'inini yapı
yor bu Şirket. Acaba ithalâtçısı, alıcısı, satıcısı
bunun içerisine dahil olmak üzere tütün ekimin
de Sayın Bakan böyle bir hareketin içerisine gi
rişmeyi istiyor mu, tasavvur ediyor mu etmi
yor mu? Ama, bunun detayları ile daha çok araş
tırılması icabetler. Müstahsilin da ortaklığı ile
sermaye birikimi ile fevkalâde fabrikalar 3-apılabilir, bunlar' da tütünlerin kalitesi üzerinde du
rur; yani bence bu tütün meselesi köklü olarak
halledilmelidir, bir neticeye bağlanmalı ve müs
pet sonuç alınmalıdır. Bu alınmadığı takdirde
bir zaman memnun olacak, bir zaman memnun
olmayacak, biri faydalanacak, biri faydalanmaya
cak, hulâsa ilk zamanda piyasa yükselecek, ondan
sonra düşecek müstahsilin cebinde bir şey kalma
yacak. Bunların üzerinde hassasiyetle durulmalı.
Arkadaşım söyledi, Tekel Bakanlığının kâr
noktaları var, Doğru; ama bir taraftan da hal
kın dehşetli surette israfı vardır. Fakirliğinden,
kalkınmasından bahsettiğimiz halkı bir sosyolog
gözü ile tetkik edecek olursanız fakir köylü taba
kası çok israfta bulunuyor. Ve Türkiye'nin de
kalkınmaya ihtiyacı var. Küçücük bir kazada halk
içkiye 20 milyon lira sarf ediyor. Baştan aşağı
etüt yapıldığı takdirde bu kimin kesesinden çı
kıyor? Köylünün kesesinden çıkıyor. Atatürk'ün
bu hususta çek daha iyi düşünceleri vardı. Kal
kınmaya, millî bii' iktisadî yöne yöneldiği vakit
Meni Mü.-kirat ve İşrabat Kanunu çıkarılmıştır,
yani milleti güzel yollara sevk etmeyi İstemiştir;
ama buna mukabil de sen benim tekelimi alda,
kullan da, bana para gelsin de sen zehirleniyor
musun, ne oluyorsan ol teranesi Türkiye'de devam
etmektedir. Atatürk'ten bahsedenlerin, Atatürk'
ün millî kalkınma hareketlerinde ne gibi yollara
girdiğini de nazarı itibara almasın] bir değer ola
rak yerinde buluruz. Çünkü milletler bir çökün
tü içinde. Buna gülünür; ama bil çöküntüden
gençliğini, halkını kurtarmak için hareketlerin
içine girdiği d t bir vakıadır. Bu vakaları göz
önünde bulundurmak lâzımdır, elzemdir.
Ben araştırmalarımda yıllık geliri 2 bin, 3
bin lira elan insanın bu'gel irini -evine sarf etme-
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yip doğrudan doğruya iejkiye verdiğini de müşa
hede etmişimdir. Bu çok yaygın haldedir. Bu
halk yaygınlıktan kurtarmak, halkın kazancını
iyi yerlere doğru sevk etmek Hükümetin vazifesi
dir. Buna mukabil dış pazarlarda yer alarak dı
şarıdan ihracatla döviz temini de Bakanlığın va
zifesidir. Yani sadece dışa dönük bir ihracatı dü
şünebilirler, reklâmını yapabilir ve oradan para
kazanabilir; ama kendi milletinin dar gününde
ve iktisaden gelişmemiş bölgelerde daimî 'bir isra
fa doğru halkı zorlaması hiç de doğru değildir.
Kalkman milletler elbette gerek tenvir yolu ile
gerek 'başka yollarla 'vatandaşlarını tasarrufa
sevk etmiştir, alıştırmıştır. Tahmin ediyorum
ki, Hükümetin vazifesi, kalkman halkın bu böl
gelerde iyi iktisadî tedbirler alarak, kuruluşlar
kurarak halkın parasını değerlendirmeyi düşün
mesi iktiza eder. Şimdi elbette muvaffak olunma
yan 'taraflar yoktur denemez var; fakat bunun
la beraber şunu da açıkça arz edeyim ki, gümrük
lerde elemanlar yetiştiriliyor daha iyi yetiştiril
mesi lâzımdır. Halka nasıl muamele edilir, na
sıl muamele edilmelidir, aynı zamanda gelen işçi
ye kolaylık gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu?
Bu da üzerinde durulacak bir konudur. Eskiye
nazaran daha iyi, daha iyi olmasını da istiyoruz
ve gönlümüz -bunu arzu eder. Sayın Bakanm%ilhassa kendi meslekî sahası olması itibariyle de
tütün meselesi üzerinde, zamanında şu fiyatı ilân
edelim deyip, halkı da iştirake sevk edici köklü
bir tedbir almanın içerisine girmesini de rica
ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür
dinç.

ederim,

Sayın Er

İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, Sayın Bakan ve Bakan
lık mensupları, saygılarımı sunarım;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazineye gelir
sağlayan bir bakanlıktır. Son yıllarda yabancı
ülkelerde çalışan işçilerin ve turistlerin artması
dolay isiyle gümrük işlemleri artmıştır. Gümrük
lerde, lojman inşaatı yerinde bir iştir, gümrük
muayene müddetlerinin asgariye indirilmesine
gayret edilmesi ve tren yolcularının muayeneleri
nin tren bekletilmeden trenlerde yapılmasına de
vam edilmelidir. Bâzı ithal mallarının gümrük
ambarlarında bekletildiği, fazlalâşan ardiye ücret
lerinin maliyete eklenmesi ile maliyetin artırıldı
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ğı, bu suretle toptancı kârının artırılma yoluna
gidildiği öğrenilmiştir. Bu şekilde pahalılık ya
ratılmaktadır. İthal mallarının gümrük ambar
larında bekleme müddeti azaltılmalı ve gerekli
tedbir alınmalıdır.
Gümrük kapılarında gümrüksüz eşya satış
mağazalarının açılması da yerinde olmuştur.
Kaçakçılıkla yapılan mücadelenin kâfi olma
dığı, her yerde bol miktarda kaçak eşya (bulunma
sından anlaşılmaktadır. Kaçak eşyalar mağazalar
da serbest olarak satılmaktadır. Geçen yıl aydın
latılması teklif edilen hudut kapılarının, aydın
latılmış olması memnuniyeti muciptir. TİR kam
yonları ile büyük kaçakçılık yapıldığı, kamyon
ların yurt içinde bâzı yerlerde durarak kaçak eş
ya İndirdiği söylenmektedir. Bu kamyonların
yurdumuzdan geçişleri esaslı takibedilmelidir.
Gümrüklerin haber alma teçhizatı çok zayıf
tır. Kaçakçılıkla esaslı mücadele edebilmek için
haber alma sisteminin takviye ve geliştirilmesi ge
rektiği ıgJbi, taşıt ve teçhizatın alınması lâzımdır.
Muhafaza memurlarının keskin nişancı olmaları
için her sene 5 fişek attırılması gülünçtür. Telsiz
cilıazı -bulunmayan süratsiz deniz vasıtaları ile ka
çakçı taklibinin yapılamayacağı muhakkaktır.
Tekel Genel Müdürlüğünün geliri giderini kar
şılamamakta ve Hazinece yardım yapılmaktadır.
1973 yılında 396 milyon lira olan bütçesinin 150
milyon lirası idare gelirinden karşılanmakta, 245
milyon lira açığının Hazine yardımı ile karşılan
ması derpiş edilmektedir. Tekelin 1 milyar 750
milyon lira olan sermayesi 3,5 milyar liraya yük
seltilmiştir. Halen katma bütçeli olan ve İktisadî
Devlet Teşekkülleri «giibi çalışması kabeden Te
kelin İktisadî Devlet Teşekkülü olması düşünül
mekte midir?
Kırıkkale, Şarköy, Urfa şarap fabrika!an ile
yıllardır bitirilemeyen Yozgat Bira Fabrikasının
faaliyete geçmesi Tekel gelirine ibüyük bir katkı
temin edecektir.
Bira sarfiyatı yıldan yıla artmaktadır. Yeni
bira fabrikası yapılması bir zaruret halini almak
tadır. En iyi arpa yetiştiren Kütahya ilinde bir
bira fabrikası yapılması, civarı için faydalı ola
caktı.'.
Tütün, çay ve Tekele lüzumlu ürünlerin muba
yaalarında müstahsilin tefeciye gitmemesi için
mubayaalarda:! evvel avans verilmesi cihetine gi
dilmelidir. Çayın kalitesi bir türlü yükseltilemem'ştir. İstanbul ve civarında satılan içkilerle,
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Doğuda satılan içkiler farklıdır. Doğuya işleyen
trenlerle İstanbul'a işleyen trenlerin her'bakımdan
farklı olduğu gibi, İstanbul'daki yeni rakı, Doğu
daki "'İmlüp rakısı ayarmdadır. Ambalajda (bile
fark 'vardır.
Filitreli sigara kifayetsizliğine karşı 1973 büt
çesinde filtreli sigara yapımına ve bunun için makina muibayaasma ağırlık verilmesi yerinde bir
iştir. Bu suretle bol filtreli sigara çıkartılması
hem Tekel gelirini artıracak, hem de kaçak sigara
ya rağbeti azaltacaktır. Günkü yerli filtreli sigara
bulunmadığı için, kaçak sigaralar gelmektedir.
Gazetelerdeki kaçak Kent sigarası neşriyatı hak
kında da Sayın Bakan bilgi verirlerse memnun
olurum.
Sayın Bakanın tertiplediği toplantıda Kütah
ya il hudutları içinde az miktarda tütün ekildi
ği, bu yüzden 'tütün piyasasının rağbet görmedi
ğini, eksperlerin 'de değer fiyat altında mubayaa
yapılması gayreti içinde olduğunu, müstahsilinin
emeğinin karşılanmadığını ve müstahsilin zarar
etmemesi için gerekli tedbirin alınmasını rica et
miştim. İnşallah Kütahya tütünü ele diğer yer
lerde olduğu gibi değerlenmiş ve müstahsilin yü
zü 'gülmüş olur.
Gamaltı Tuzlasının modernizasyonu memnu
niyeti muciptir. Tekel yatırımlarının yarısından
fazlasının Doğu ve Güney Doğuda, Doğuya kay
dırılması Doğu kalkınmasında mühim rol oynaya
caktır. Bu bakımdan yerinde bir harekettir. Te
kel maddelerinin dış. ülkelere ihracı hususunda,
Tekel Bakanlığının gösterdiği gayret ve çalışma
lar da memnuniyeti muciptir. İhracat ve döviz
gelirimiz göstr-ilen gayretlerle daha da artacak
tı;.
Yeni kurulan Çay Kurumu Genel Müdürlü
ğünün de biran evvel teşkilâtlanması ve kendi
sine düşen görevleri gerçekleştirmesi lâzımdır.
Gümrük mamurlarını iyi şekilde hazırlamak,
bu memurların görgüsüne, kıyafetine, bilgisine
dikkat ve itin? etmek lâzımdır. Gümrük kapıla
rında yabancılarla karşılaşan ilk Türk onlardır.
Gümrükte 'kalan araba ve eşyaların ucuz ola
rak belediye ve bâzı teşekküllere verilmesini sağ
laması dolayısıyle Sayın Bakana teşekkür borçlu
yum
Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin ve dışarı
dan geleceklerin neler getirebileceklerini gösterir
bir broşür yayınlamak ve hattâ zaman zaman rad— 307
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yodan duyurmak suretiyle getirilemeyecek şeyle
rin getirilmemesi sağlanmış ve bu suretle gümrük
kapılarında bekleme müddeti azaltılmış olur.
Kaçakçılık her sene artmaktadır. Bu da, eko
nomik tedbirlerin yeterli olmadığındandır. Kaçak
eşya mağazaları günden güne artmaktadır. Ki
lis'te satış serbest; fakat belediye hududu dışın
da kaçak oluyor. Birçok usulsüz işlerin döndüğü
ve vatandaşın mutazarrır olduğu söylenmektedir.
Seı*best pazar mı olacak, ne olacaksa buna bir ça
re bulunmalıdır. Kaçakçılıktan, Tekel Bakanlı
ğı sorumlu ve muhatap tutulmaktadır, ama koru
ma, jandarma ve polistedir. Tek elden idaresi dü
şünülmelidir.
Tekti Bakanlığı Bütçesinin memlekete, mille
te ve Bakanlık camiasına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler ve başarılı çalışmalarından dolayı Sa
yın Balkana ve Bakanlık camiasına teşekkür eder,
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ömer Hocaoğlu... Yok. Söz
sırasında Sayın İsmail Yeşilyurt ve Saym Mümin
Kırlı arkadaşımız var. Sayın Mümin Kırlı ar
kadaşımız salonda görülmediğine göre, son sözü
İsmail Yeşilyurt, arkadaşımıza bırakmak kaydı ile,
başka da söz talebeden arkadaşımız olmadığın
dan Sayın Bakrnı davet ediyorum.
Buyurun efendim.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan,
Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Değerli arkadaşlarımı zevkle dinledim. Tenkit,
temenni ve gösterdikleri teveccühe huzurunuzda
teşekkür ederim.
Arkadaşlarımın bir noktadan emin olmasını
hassaten rica edeceğim. Bütün bu söylenenlerin
ışığı altında önümüzdeki yıl faaliyetlerine inşal
lah yeni katkılar katma imkânını bulacağız. Ye
ni mesai verecek arkadaşlarım bundan son dere
ce faydalanacaktır.
Değerli arif adaşlarım, hakikaten Gümrük ve
Tekel Bakanlığı mütevazi imkânları içinde hizmet
veren bir bakanlıktır. Çok değerli Cumhuriyet
Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımın da ifade ettiği
gibi, bundan 40 yıl evvel Büyük Atatürk'ün ih
tisasa önem verdiği bir dönemde kurulan Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, sonradan her nedense
bâzı raporlarda kaldırılmak gibi bir talihsizlik
işaretine uğramıştır. Bugün Gümrük ve Tekel
Bakanlığının hizmetleri, geçen yıllara nazaran çok
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artmıştır. Bir defa, yalnız vergi tahsil etme gi
bi bir düşüncenin çok dışına kayan fonksiyonu
ile beraber, bu fonksiyonun da ağırlığını şöyle ifa
de edebiliriz. Bütçenin 1/3'ini temin eden bir
Bakanlık durumundadır herşeyden evvel; fakat
bunun dışında uluslararası münasebetlerin çok
artmış olması, turistik temasların aitmiş olması,
işçi giriş - çıkışlarının artmış olması, kambiyo gi
bi bâzı mükellefiyetlerin yüklenmiş olması; yani
Gümrük Tekel Bakanlığı bugün iş ve faaliyet ba
kımından sabası çok daha değişik, çek daha mü
tenevvi sahalara yayılmış durumda. Bu bakım
dan ben' de temenni ederim ki, inşallah bizim za
manımızda bu 'bakanlığın lağvı diye bir mesele
mevzuubahis oJmadiği gibi, bizden senra da böyle
bir şey çok sevdiğim Bakanlık için olmaz temen
nisi ile sözlerime başlamak isterim.
Değerli arkadaşlarım, bu Gümrük ve Tekel
Bakanlığının faaliyetlerinin artışını birkaç nok
tada toplamak isterim. Bâzı rakamlar vermek is
terim. Meselâ 1970 yılında sadece kapılarımızdan
giriş çıkışın 4 milyon olduğunu; fakat bugün 1973
yılında bunun 8 milyona ulaştığını görüyoruz.
Araba girişlerinin 1970 yılında 110 bin, 115 bin
civarında seyrederken, bugün 200 bini aştığını.
Bunun gibi kaçakçılık dâvalarının, giriş ve çıkış
beyannamelerinde hakikaten süratle bir artış gös
terdiğini ifade, etmek isterim. Bunun dışında,
Gümrük ve Tekel Bakanlığının faaliyetleri ara
sında bulunan kapılardan giriş ve çıkışlarda ko
laylık sağlamanın yanı sıra, birtakım meseleleri
de beraber getirdiğini ifade etmek isterim. Mese
lâ turistlere kolaylık gösterirken öbür tarafta
antika kaçakçılığı gibi hakikaten üzerinde İsrarla
durulması lâzımgelen bir meselenin onu kovaladı
ğını, TIR kamyonları beynelmilel anlaşmalara
göre devletlerarası alaşımda büyük hizmet sağla
masına rağmen, öbür tarafta Devletin güvenliği
bakımından da, kaçakçılık bakımından da büyük
bir mahzur doğurduğunu ifade etmek isterim.
Bunun gibi işçi giriş - çıkışlarımızda işçilerimize
azamî kolaylık göstermek isterken bir yönde, bir
yandan da yerli sanayimizi korumak gibi bir va
zifenin de sorumlu ve yükümlülüğü altında bu
lunduğumuzu ifade etmek isterim.
Bütün bu gelişen hizmetler içerisinde mütevazi imkânları, ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı gö
nül rahatlığı içerisinde şunu ifade etmek iste
rim ki, kendine mevdu vazifeyi bu yıl yerine ge
tirmiştir sevgili arkadaşlarım.
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Yergi hizmetleri yönünden de bâzı 'rakamlar
ifade etmek islerimi; 1970 yılında 5 milyar civa
rında bir vergi tahsili yaparken Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bugün bu rakam 9 milyara çıkmış
durumda. Tekel Genel Müdürlüğü de 2,5 milyar
lira üzerinde seyrederken bugün 3,5 milyar lira
üzerine çıkmış vaziyette.
Bunları şunun için de ifade etmek istiyorum,
ben merak ettmı, bir aralık bir mukayese yap
mak için; 100 kuruşu tahsil etmek için 6 kuruş
sarf ediyoruz; fakat şunu rahatlıkla ifade edebi
lirim ki, bir Maliye Bakanlığı 100 kuruşu tahsil
edebilmek için 60 kuruş sarf ediyor; yani bu ka
dar mütevazi imkânlar içerisinde bu kadar hiz
met verilebilir kanısındayım.
Şüphesiz 1973 yılının verebildiğimiz en değer
li 'hizmeti, Gümrük Kanununun yeni gümrük
mevzuatı ile beraber hizmete girmiş olmasıdır.
Bunun, geçen yıl neler getireceğinden uzun uzun
bahsetmiştim. Bu yıl 1 Şubat itibariyle bunun
tatbikatına giriştik. Çok eskimiş ve günün şart
larına uymayan meselâ, bir hediyelik eşyanın o
zaman bilmem bir 25 lira değerinde geçirilebi
leceğini, bugün bunun tamamen Bakanlar Kuru
lu Kararnamesine uyularak günün şartlarına
uyan kararnamelerle tanzim edileceğini meselâ,
25 lira yerine bugün muafiyet olarak bizini tut
tuğumuz 1 000 lira olarak bir kararname çıkart
mış durumdayız. Bunun dışında Neci ve bayram
münasebetiyle gelen hediyelere evvelce hiçbir mu
afiyet tanınmazken bugün 200 lira civarında bir
muafiyet tanındığın]. Efendim, makdıı vergi sis
temini her şeyden evvel getirdiğini ve bu maktu
vergi sistemi ışığında uygulamaya 1 Şubattan iti
baren geçtiğimizi özet olarak bahsedebilirim. İn
şallah bundan sonra gelecek yıllarda bu yeni
Gümrük Kanununun yeııi tüzük ve kararnamesi
ile yeni, yeni hizmetleri de katmak imkânı bulu
nacaktır. Her şeyden evvel bu tek ve maktu ver
gi sistemi ile bugün artık yolcu büyük bir sıkın
tıya katılmada:, rahatlıkla evvelce 3 - 4 saatte ya
pılan bii' muameleyi çok kısa bir müddet içinde
ve kendi imkânları içinde komisyoncuya filân
müracaat etmeden rahatlıkla vergileme imkânını
bulacaktı.'.
Değerli arkadaşlarım, geçen yıl triptikte alınış
olduğumuz tedbirler, triptik muamelelerinin Tür
kiye'de yapılmış olması gibi bir muameleyi yap
mamız, bunun yanında giriş kapılarında beyanla
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iktifa usulünü tatbik etmemiz hakikaten işçi va
tandaşlarımızın, turistlerin büyük kolaylıkla kapı
larımızdan giriş yapmasını temin etmiştir. Bu hu
susta Bakanlığım, işçi 'vatandaşlarımızdan mem
nuniyetlerini izhar eden çok sayıda telgraf ve
mektup almış durumdayız. Hakikaten kapıdan
'giren her vatandaşa kaçakçı gözü ile bakma me
selesini ortadan kaldırmış, onun yerine her va
tandaş kapıdan girdiği zaman kaçakçı değil, hu
memleketin evlâdıdır, bu memlekete bir sıla hasre
ti ile ıgiriyordur. Ona. lâzım gelen kolaylık göste
rilecektir, . sloganı altında, girişlerde beyanla ik
tifa, sondaj suretiyle muayene yapmak suretiyle
bu kolaylığı da sağlamış durumdayız.
Duty Free Shop mağazalarının açılmasına bir
'kısım arkadaşlarımız tema=; ettiler. Hakikaten Ibu
mağazaların açılması, dış ülkelerde satmalacakları ve dövizini oraya bırakacakları birtakım eş
yanın bu mağazalarda satılmasını sağlamış du
rumdayız. Bunların da memlekete getirdiği dö
viz kârı, bilmiyorum yeni bilançoları ne kadardır,
gecen yıl oldukça büyük katkıda bulunuyor idi
ve her şeyden evvel demirperde gerisi hudutları
içinden gelen işçi vatandaşlarımız, televizyon,
radyo ve sair gibi bâzı getirdiği matahların o
memleketlerin sınırlarında alınıp, trenle kendi
lerine tekrar verilmek üzere ikinci 'bir işleme ta
bi tutulmak gJbi bir zorluk da bu suretle orta
dan kalkmış oldu. Bunun yanında bu sene pasa
portlarına işçilerimizin şerli vermek suretiyle,
muvakkat giriş ve çıkış yapan arkadaşlarımızın,
muvakkat bu giriş ve çıkışlarını pasaportlarına
verdiğimiz şerhlerle; yani bir elektronik malze
me geçiriyorsa, radyo, teyp, pikap gibi çocuğunun
sesini almak, hanımının sesini almak, onun hasre
tini dindirmek veyahut da radyosunu evinde
dinlemek gibi duygunun içinde gelen işçi vatan
daşımıza karşı, onun pasaportuna şerh vermek
suretiyle elindeki gümrüğe tabi; yani geçişe im
kânı olmayan malzemeyi kendine vermek ve çı
karken de pasaportunu da ibraz etmek suretiyle
hem biz ambarlama külfetinden kurtulmuş olduk,
hem de vatandaş bu arzusuna kavuştu oldu.
Değerli, arkadaşlarım, bilmiyorum belki bu
ileri hir ifadedir; ama, 'bunlar zannediyorum re
form isteyen ıbir devrede, gümrükte yapılabile
cek büyük ıslahatlar olsa gerek tahmin ediyorum.
Bunların 'birçoklarını biz Gümrük Kanununu he
nüz .meriyete konmadan tatbik etmeye başladık,
zorlama ile başladık. Birçoklarında şimdi yeni
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Gümrük Kanununun çıkması ile •bunları daha ko
laylıkla yapma imkânını da bulacağız sevgili ar
kadaşlarım.
Önümüzdeki yıl, değerli arkadaşlarımın ısrar
la üzerinde durduğu kaçakçılık mevzuu üzerinde
kesin kararlıyız. Şu bakımdan kesin kararlıyız;
henüz teşkilât kanunumuzun çıkmamış olmasına
rağmen, bir muciple hir Muhafaza Genel Müdür
lüğü kurduk ve hu Muhafaza Genel Müdürlüğü
nü teçhiz etmek için bir faaliyetin içindeyiz, Her
şeyden evvel Kapıkule 'gibi, Yeşilköy gibi hakika
ten ilk girişte memleketimiz hakkında hüküm
verdirecek, traf : ğin ağır ve yoğun olduğu hu 'ka
pılarda birtakım gayrikanunî muamelelerin ce
reyan etmesi veya oradaki memurların hareket
tarzını kontrol altına alabilmek için, kapalı dev
re televizyonu için bu sene bütçemize de para koy
muş durumdayız. İnşallah bu tatbikatı j^ap-tiği
miz takdirde, bu gibi gayrikanunî işlemlerin ve
yahut da lüzumsuz hareketlerin önüne rahatlıkla;
kontrol etmek suretiyle geçme imkânını bulaca
ğı.:.
Bunun dışında geçen sene bütçesinde de ifa
de ettiğim gibi, yüksek tahsil görmüş gençler
den meydana getirdiğimiz bir kadroyu yakında
Maliye Bakanlığından da kadro talebettik, bun
ları kontrolör unvanı ile hizmete sokacağız. Bu
suretle hem kendilerine biraz malî olanaklar
temin etmiş olarak bakacağız, hem de bir un
van vermiş oluyoruz. Bu yüks-ek tahsil yaptır
dığımız ve stajını tamamlamış olan arkadaşla
rımızı Yeşilköy'de devreye ilk defa soktuk.
Bundan sonra da Kapıkule olmak üzere hizme
te sokacağız. Bu eğitim isteyen, görgü isteyen,
nıemleketseverlik isteyen, birçok hasletler iste
yen muayene memurluğu vazifesini deruhde
edecek olan arkadaşlarımızın bu suretle hepsi
nin yüksek tahsilli olmasını temin sadedinde
bir faaliyet ve çalışmanın içindeyiz.
Değerli arkadaşlarım, çok yoruldunuz. Zan
nediyorum daha iki üç bütçe var. Ben sizleri
fazla sıkmak istemeyeceğim. Bu bakımdan,
gümrükleri böylece özetledikten sonra şu anda
hemen tekel hakkında bilgi arz edeceğim.
Tekelin 1973 yatırım bütçesi 156 milyon 487
bini tütün sanayii, 46 milyon lirası içki sanayii,
11 milyon 785 bin lirası kimya sanayii tuz ve
kibrit, 5 milyon 167 bin lirası ambar ve idare
binaları ile 3 milyon 400 bin lirası kamulaştır-
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maya tahsis edilmek suretiyle, yatırını bütçesi
toplam olarak 223 milyon 643 bin liraya baliğ
olmaktadır. Şimdi sizlere devam etmekte olan
ve yeni ele aldığımız işler hakkında çok özet
bilgi vermeye çalışacağını.
Bunlar, hepsinden evvel şunu ifade etmek
isterim, arkadaşlarımın da üzerinde çok İsrarla
durduğu ve günün aktüel konusu olan filitreli
sigara sanayiinde ne durumdayız, hangi nokta
ya getirmek için bir gayretin içindeyiz? Geçen
yıl bütçesinde de ifade ettim ve bunu çok ifade
ettiğimiz zaman bazan hep deniyor ki, acaba
yeni senede de aynı şeyler ifade edilecek
mi? Temenni ederim ki, bir yeni sene
daha bunlar ifade edilmeyecek sevgili ar
kadaşlarım. O faaliyetin içindeyiz; uzun ve
kısa vadeli iki program realize etmeye uğ
raştık. Kısa vadeli programımızın büyük bir
kısmını realize ettik. Bugün 1965 yılında 67 bin
kilo filtreli sigara imal eden bir memlekette,
bugüne seviye olarak ayda 650 bin kiloya çı
kartmış durumdayız. Senede 7 milyon kiloyu
geçen bir filitreli sigara üretiminin seviyesini
bulmuşuz. Buna mukabil filitreli sigaraya kar
şı Türkiye'de talebin de çok şiddetli şekilde artmış
olduğunu da hesaba katmamız lâzımdır. Bu ba
kımdan diğer sigaralara rağmen, nispet itiba
riyle % 16 'ya varan filtreli sigara imalâtı ile
talebi şu anda karşılamamız mümkün değildir.
Bunun ikinci etapta kısa vadeli olarak 13 fi
litreli makinamızm bütün ihalesi yapılmıştır.
Bunlar da yakında gelecek, bu makinaların da
bu yıl içerisinde Maltepe Sigara Fabrikasmdaki
sigara makinalarına monte etmek suretiyle, bu
miktarı yüzde nispeti itibariyle filitreli sigara
imalâtımızı ck 26 çıkartmış oluyoruz ki, bu bü
yük bir ihtiyacı karşılayacak.
Bütün bunlara rağmen, yine ikinci etapta
uzun vadeli olarak Adana ve Malatya fabrika
larımızın bitimi ile bu meselenin tamamını yap
mamıza ve talebi tam olarak karşılamamıza an
cak imkân sağlayacaktır. Bunun için bütün im
kânlarımızla çalışmalar devam ediyor; fakat
devam eden, bu mücadelenin içinde bulunan bir
devletin kapılarını tehdideden bir tehlikeden
de arkadaşlarıma bahsetmeden geçemeyeceğim.
Bu da son zamanlarda kamuoyunu yanıltma
yönünde neşriyatta bulunan bâzı gazetelerimiz
de bir vesile olarak ortaya atılan bu Kent siga
rasının, Türkiye'de bandrol yapıştırılmak sure-

7 . 2 . 1973

O : 1

J tiyle veyahut da lisansının bâzı özel sektöre ait
kişilere verilmek suretiyle yapılması hususun
da girişilen bir mesele son zamanlarda ortaya
atılmış durumda. Şunu ifade etmek isterim;
Kent sigarası, % 95 Virjinya tütününden; yani
Amerikan tütünleri ile yapılan sigaradır. Bu
nun % 5'i ancak Şark tütünleri ki, bu % 5
Şark tütünleri içinde de Yugoslavya, Bulgaris
tan, Yunanistan ve Türkiye'yi saydığımız takI dirde Türk tütününün nispetinin ne olabileceni tahmin edebilirsiniz; yani bu şartlar altında
bence Türkiye'de böyle bir sigara fabrikasyo
nuna gitmek Türk tütüncülüğüne ihanet
olduğu gibi, bilmiyorum Türk sanayiine de,
bugün sanayide çalışan insanları ile be
raber 2,5 milyonu bulunan ve tütünle iştigal
bulunan büyük bir kitleye de zannediyorum
iyi bir yol, iyi bir çığır değildir. Bu bakımdan
bunu ortaya atanlar, bu kaçak sigarayı büyük
I rakamlar göstermek suretiyle, Maliye Bakanlı
ğının büyük bir açığını kapatacak gibi 5,5 mil
yarlık bir rakam olarak bunu ifade ederek, Ma
liye Bakanlığını da bu yola sevk etmek ve bu
suretle bu çok kârlı olan bir sigara sanayiini
Türkiye'de yapmak ve bundan nemalanma fayI dası içinde bulunmak için bu çabanın içindeler.
Bunu ifade etmekten bir zevk duyuyorum. Ha
kikaten bu meselenin burada dile getirilmesini
arkadaşlarımdan da çok arzu ediyordum,
bekliyordum. Ufak da olsa bir kısım ar
kadaşlarımız
bahsettiler. Yalnız
bahseder
ken, tamamen Türk tütününden yapılmış olması
şartı ve kaydı ile harice ihracetmek imkânlariyle buyursun, hangi özel sektör isterse, fab
rika kurabilir. Kanunlarımız gayet açık ve sa
rihtir. Bunun dışında çok değerli arkadaşlarım,
filtreli sigaralarda yalnız tütün hariç, hiçbir
şey bizim değil, hepsi ithal malı. Evvelâ bu yan
sanayii kuracak olan özel sektöre ben şu kür
süden sesleniyorum; evvelâ gelsin memlekette
onu kursunlar. Bu mühim bir meseledir, gelsinI 1er, kursunlar, her şeyden evvel bu dövizleri
miz- dışarıya gitmesin sevgili arkadaşlarım;
ama sigara gibi, Devletin bir vergi matahı olan
I meselesi üzerinde, dünyanın bunun üzerinde
monopoller tesis ettiği bir meselede Türk tü
tüncülüğünün, Türk sigarasına bağlı olduğu
böyle bir meselede, böyle bir problemi başka
türlü ifade etmenin mânâsız olacağı kanaatinj deyim.
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Çok değerli hatip arkadaşlarım, Ege tütün
piyasası ve tütün politikamız üzerinde durdu
lar. Bunlara kısa ve özet bilgi vermek, cevap
arz etmek isterim.
Bizim tütündeki takibettiğimiz politika, 1177
sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak rekolte
seviyelerinin; yani yetiştirilen, istihsal edilen
tütün ürününün ihracedilenle ve kullanılanla
bir mutabakat ölçüsü içerisinde devam etmesi
dir. Plânlamamız bunu 150 milyon kilo civarın
da olarak bir öngörüşe bağlamıştır. İki üç sene
lik son rekoltelerde bu civarda, beş on milyon
kilo bir farkla takibetmektedir ki, bu beş on
milyon kiloluk bir fazlalık da, tütün meselesin
de ve tütün piyasalarında büyük bir şey ifade
etmemektedir.
İkincisi, aile ziraati yapanları teşvik etmek,
üçüncü bir mesele de, tütünde destekleme mu
bayaaları yapmak suretiyle çiftçinin gücünü
yıkmamak ve güc kazandırmak meselesinde to
parlayabilirim, özetleyebilirim.
Ege tütün piyasasında bu meseleleri, bu se
ne bu politikayı tatbik etmek suretiyle benim
ifadem değil, Türk basınının ifadesi ve Türkiye'
de tütünle uğraşan hakikî tütün ekicisi olan ve
onu temsil eden kişilerin ifadesi şudur ki, bu
sene tütün piyasası Ege bölgesinde muvaffak
olmuş, başarıya ulaşmıştır ve üreticinin eline
iyi para geçmiştir sevgili arkadaşlarım. Müsaa
de ederseniz ben bunu rakamlarla ifade edece
ğim. Geçen yılla mukayesesini yapacağım.
Geçen yıl piyasalarda yarattığımız slogan
şu idi; hızlı alım yapacağız, hızlı alım yapmak
suretiyle, sonuna kadar destek yapmak sure
tiyle tüccarı rekabet sahasına sokmak istemiş
tik. Bu sene ancak muvaffak olduk. Geçen se
ne yaptığımız hızlı alımlar ve bu sene dolar ku
runun da değiştirilmiş olması, elimizdeki tütün
stoklarının eritilmiş olması, tüccarın müracaat
edeceği üreticiden başka bir kapının olmaması
meselesi, rekabet piyasasını Türkiye'de doğur
muştur. Evet, bugün tüccar hakikaten tekelin
üstünde bir fiyatla piyasaya girmiştir ve almış
tır. Arzu edilen nokta budur. Gelecek yıllara,
Tekeli, stok bakımından gayet rahat ölçüler
içinde bir devreye sokmuş olacağız. Geçen sene
Ege tütün piyasası 110 milyon kilo üzerinde
seyrediyordu. Zannediyorum 65 milyon kilo
Tekel almıştı, geri kalanını tüccar almıştı. Bu
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sene tam tersine 80 milyon kilosunu tüccar al
mıştır, 38 milyon kilosunu da Tekel almıştır.
Bir sevgili arkadaşıma burada söylemek is
terim, «Halen tütünü satılmayan insanlar ıstı
rap içinde.» dedi. Tütünü satılmayan insan
Ege'de kalmamıştır. Kişiler kalmış olabilir;
ama biz burada kişilerin politikasını değil, tü
tün politikasını yürütmek durumundayız. Bel
ki iki üç milyon kilo bir tütün kalmış olabilir
ve bu tütün de istenilen evsafta olmadığı için,
bugün pazar bulamamış olabilir; ama bugün re
kolte olarak tespit edilen 120 milyon kilo tütün,
tüccar ve Tekel eliyle alınmıştır. Bütün buna
rağmen bizim alım yerlerimiz halen faaliyet
içindedir. Eğer kalmışsa tütünü getirip teslim
eder alır.
Ege tütün piyasasının izin verirseniz geçen
sene ile ufak bir mukayesesini yapacağım, çok
kısa sürecek.
Geçen seneki alımlar, piyasanın birinci gü
nü rekoltenin % 37'sine tekabül eden 42 bin to
na, ikinci günü rekoltenin % 63'üne tekabül
eden 70 bin tona, üçüncü gün rekoltenin % 79'unu tekabül eden 89 bin tona, dördüncü gün re
koltenin % 85'ine tekabül eden 97 bin tona vâ
sıl olmuş iken,
Bu sene, piyasanın birinci günü geçen sene
rekoltenin % 37'si iken, bu sene % 58'ine teka
bül eden 42 bin tona, ikinci günü rekoltenin
% 63'üne tekabül eden 70 bin tona, üçüncü gün
de rekoltenin % 79'una tekabül eden 89 bin to
na, dördüncü gün rekoltenin % 85'ine tekabül
eden 95 bin tona vâsıl olmuştur.
Bu sene piyasanın birinci günü rekoltenin
% 58'ine tekabül eden 69 bin 4 tona, ikinci gün
rekoltenin % 81'ine tekabül eden 97 bin tona,
üçüncü günü % 91'ine tekabül eden 109 bin
tona, dördüncü gün de rekoltenin % 96'sına te
kabül eden 115 bin tona ulaşmıştır. Şimdi aynı
kıyaslamayı fiyat yönünden yapalım.
Geçen sene piyasanın birinci günü 11 lira 53
kuruş ortalama fiyat, ikinci günü 11 lira 36 ku
ruş ortalama fiyat, üçüncü günü 11 lira 15 ku
ruş ortalama fiyat ve dördüncü günü de 11,08
lira ortalama fiyat sağlanmış iken,
Bu sene piyasanın birinci günü ortalama fi
yat 14 lira 15 kuruş, ikinci günü ortalama fiyat
13 lira 90 kuruş, üçüncü gün ortalama fiyat 13
lira 66 kuruş; dördüncü günü de 13 lira 56 kıı311 —
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ruş ortalama fiyat tahakkuk etmiştir ki, bu bi
zim verdiğimiz dolar kurunun üzerinde bir ar
tış olmuştur. Bu artış da şunu şöyle ifade ede
bilirim, elimdeki rakamlara göre, Tekel ortala
ma fiyatları şu anda alışlarımıza göre ortala
ma 12 lira 63 kuruş, Amerikalı tacirlerin almış
olduğu 14 lira 46 kuruş ve tüccar da 13 lira 90
kuruş gibi ortalama bir fiyat içinde kalmıştır.
Geçen sene bu fark tamamen ters, 11 lira 67
kuruş Tekel, 10 lira 83 kuruş Amerikalılar ve
10 lira 06 kuruş da tüccar almış; yani Tekelin
çok altında bir alımla yapmıştır; yani bütün
mesele rekabet piyasasını doğurmaktı, bu doğ
du. Tekelin eline ve memlekete büyük bir eko
nomik sıkıntı olan, her sene devredildiği zaman
% 15 masrafı icabctiren bir stok meselesinden
memleketi ve Tekeli kurtarmak için lâzımgelen
hizmeti yaptığımız kanısındayım ve bu arada
bu hizmeti yaparken de bu üreticiye ortalama
fiyatlarda dolar kurunun üstünde bir parayı
sağlamış olduğumuzu da ifade etmek isterim
sevgili arkadaşlar. Bunu da böylece özetledikten
sonra, kısaca zannediyorum burada birkaç sual
var. müsaade ederseniz ona cevap vermek duru
mundayım.
Zannediyorum umumî konuşmam içerisinde
birçok hususlar cevabını bulmuş olacak. Yal
nız, bu arada Salih Beyin bir sualleri vardı.
Tütünde üç sene evvel Yunanistanla aynı eşit
şartlar içinde Ortak Pazarda yer almış durum
dayız ; fakat şarap meselesindeki üzüntünüz ve
hassasiyetinizle tamamen beraberim.
Kaçakçılık konusunda, arkadaşlarım üzerin
de durdular. Meseleyi yalnız ben üzerinden atmek için söylemiyorum; yalnız bu benim Bakan
lığımın meselesi değil. Hakikaten bugün Türki
ye'de kaçakçılığın büyük bir kısmı kapılardan
değil, kapıların dışında ve bizim de vazifeli bu
lunduğumuz mmtakamn dışında cereyan edi
yor; ama bunu söylemenin de bir hükümet üye
si için kurtuluş çaresi olmadığını da kabul edi
yorum. Bunu ifade etmek bir mesele değil; ama
üzüntü ile de ifade etmek durumunda kalıyo
rum. Yalnız bir teşkilât olarak hakikaten önü
müzdeki yıl için iyi bir organizenin içine gir
miş durumdayız ve bu valiler toplantısında da
varılmış olan tek otorite meselesini, ben Bakan
lığım olarak Hükümete arz etmiş durumdayım.
Çay konusunda değerli arkadaşımın hassasi
yetine tamamen iştirak ediyorum, iştirak etme-
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mek elde değil. Cay konusunda biraz da biı- nok
tada kadirşinas olmak durumundayız. Cumhu
riyet hükümetleri çay mahsulünün desteklen
mesi için her devre elinden geleni yapmıştır.
Çay sanayiinin gelişmesi için de, her Cumhuri
yet Hükümeti bir fabrika ilâve etmek suretiyle,
Cumhuriyetin ellinci yıldönümünü kutlayaca
ğımız şu sıralarda da 33 tane çay fabrikası ya
pılmıştır. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin eserleridir; yani çayda gerek destekleme
hususunda, gerekse fabrikasyon mevzuunda bü
yük bir gelişme olmuştur; ama destekleme hu
susunda yapılan ve bunun neticesi olan gelişme
plânsız ve programsız olmuştur. Burada arka
daşımla tamamen beraberim. Hakikaten çay sa
haları çığ gibi artmıştır. Bugün çay üreticisini
de sıkan bir döneme sokmuştur. Nasıl tütünde
stok varken tütün üreticisi sıkılıyorsa, bugün
hakikaten çay fabrikalarımızda halen çay makinalarmın üzerinde koyacak yer bulamadığımız
için istihsal edilen bu yılın çayı durmakta, bunu
ambarlayamadığımız ve satamadığımız için de
şu anda makinaları dahi yeni.yıl için revizyo
na sokamamış durumdayız, bu bir üzüntüdür.
Bu üzüntünün sebepleri yalnız dahili bir me
sele de değil, bugün Türk çayını en iyi şekilde
imal edip satmaj^a kalksak, bunun piyasa araş
tırmaları göstermiştir ki, dış pazarlarda Türk
çayının değeri 10 lira civarındadır. Biz bunu
ikili anlaşmaları olan memleketlere 600 - 650 ku
ruşa. satmakta idik, diğer açık piyasada da 350
kuruş 4 liraya kadar piyasa buluyordu. Maale
sef üzüntü ile ifade edeyim, bu sene teklif 215
kuruştur sevgili arkadaşlarım. Çünkü dünyada
bir çay üretimi fazlalığı ile karşı karşıyayız. Ya
ni, bu her şeyden evvel bir talihsizliktir. Eli
mizde olmayan nedenlerle bir talihsizlik. Cay
üretimimiz dahildeki istihlâkin çok üstüne çık
mıştır. Bugün çay .üretimi 50 milyon kilo üze
rindedir, bunun 20 - 22 milyon kilosu şu anda
dahilde ancak sarfedilebiliyor. Burada da bir
talihsizliğimiz var. Meselâ en yakınımız olan Yu
nanistan ve}Ta Bulgaristan veya bizim gibi vasat
ta olan memleketlerle mukayese ettiğimiz tak
dirde, onlarda nüfus başına 1 - 1,5 kilo rahatlık
la çay içilebiliyor. Eğer bizde hakikaten bu mik
tarda çay içimi yahut çay sarfiyatını Tekel eli
ne yahut bugünkü Cay Kurumu eline vermek
imkânı olsa, bu defa istihsal ettiğimiz çayı da
hilî piyasada zararsız olarak kapatabiliriz ve
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Maliye Bakanlığının ısrarla üzerinde durduğu
0 rakam, - çok değişik rakamlar verilmiştir;
200 - 300 bilmem 900 milyon diye... - verilen
rakamlar çay bir tarafa konulsa, dahilî piyasa
ile kıyaslansa, böyle bir açığa rastlanmaz; ama
çayı 215 kuruşa ihraç etmek durumunda kaldı
ğınız zaman, elbette bu zararla karşı karşıya ka
lınacaktır, vakıa da bu maalesef. O bakımdan
çay istihsalinde nasıl bir artış olmuşsa, Türkiye'
de çay istihlâkinde de, bir miktar kaçak oldu
ğunu kabul ediyorum, bunu ela ifade etmek ge
rekir; çünkü bu bir vakıadır, Türkiye'de var;
hakikaten eğer Türkiye'de bugün nüfus başına
1 kilo çay içimi tespit etsek, her halde bu bü
yük rekoltenin büyük bir kısmını dahilde sarfedileceği için, böyle bir açıkla karşı karşıya
kalmayacağız. Bu çay sarfiyatı İngiltere'de oldu
ğu gibi, nüfus başına dört kiloyu bulduğu tak
dirde, belki de bugün ürettiğimiz çaym kendi
memleketimizin ihtiyacını da karşılayamayacak
durumda olduğunu da kabul edin. Çünkü, çaym
da genişleme sahası muayyen ve mahduttur
Her şeyden evvel bir tekel maddesidir, ancak
muayyen bir sahada yetişebilir.
Sevgili arkadaşlarım, Çay Kurumu büyük bir
gayretin içinde. Hazırlıklarını ikmal etmek üze
re, kadrolarını yakında alıyorlar, yönetim kurul
ları kuruldu, faaliyete başladılar. Hakikaten
Plânlamanın bizatihi bu meseleyi plânlamasını
ben de değerli arkadaşım kadar arzu eder idim;
yani böylesinin daha iyi olacağını şimdi haki
katen şu anda düşünüyorum. Fakat bu vazifeyi
biz Çay Kurumu olarak üzerimize yüklenece
ğiz ve bu sorumluluğu yerine getireceğimizi
tahmin ederim. Mesele hassas bir konudur. Çay
da olsun, tütünde olsun her şeyden evvel poli
tikanın üzerinde ve dışında tutulması lâzım ge
len bir konudur. Parlâmentoda bulunan bütün
arkadaşlarım da her zaman bunu ifade ederler;
fakat mesele sahneye konduğu zaman tabiî ola
rak çok değişiyor, bâzı istismarlara meydan veri
liyor. Dilerim ki, bu istismarlar Türkiye'de ya
vaş yavaş kalkmış ve silinmiş olsun. Bu mesele
lerde ve bu ekonomik konularda da memleketin
yaralarını sarmak için gayret içinde bulunan
lar, rahatlıkla hareket etmek imkânını bulsun.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili mese
leleri kısaca özetlemeye çalıştım. Belki açık kalmıry cevaplandırılmamış bâzı sualler olabilir. Ar
ka-Vınlarım lütfederlerse, yazılı olarak da ayrıca
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kendilerine takdim ederim... Yok eğer arzu buyurulursa, bilmiyorum, şu anda hatırımda kalma
dı. Buradan da ifade etmek imkânını bulabi
lirim.
Yüce Senatoya teşekkür eder, Bakanlık Büt
çesinin yüce Milletimize hayırlı, uğurlu olması
nı dilerim sevgili arkadaşlarım.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt.
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım ;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde
arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler, Sayın
Bakanımız da lâzım olan şekilde cevaplarını ver
diler. Ben yalnız iki mevzua değinmek üzere söz
almış bulunuyorum. Bunlardan birincisi turistle^
rin durumu, ikincisi ise işçilerin çıkış ve girişte
ki şimdiye kadar görmüş bulundukları zorlukla
rın bugün giderilmiş olmasıdır.
Muhterem arkadaşlarını, turist, memleketi
mizde bir ifadesi ile gayet samimî olarak ifade
etmek lazımsa, mahdut olan zaman içersinde
maddî ve manevî imkânları dahilinde gezmek,
dolaşmak ve bir şeyler öğrenmek için gelen in
san topluluğudur. Türkiye'mize gelen turistle
rin kapılarda ilk defa karşılaşıkları gümrük me
murlarıdır. Gümrük memurlarımız turistlere
müşfik muamele, onlara iyi muamele yaparlar
sa. gelen turistlerin memleketimiz hakkındaki
duyguları, görüşleri başka olur, bundan sonra
memleketlerinden turist olarak gelecek olanla
ra da teşvik vesilesi olur. Bu sebeple gümrük
memurlarımızın yetişmiş, bilgili, lisan bilen ve
müşfik insanlardan olmasında çok fayda var
dır. Bugün bu Bakanlıkta tayin edilen bu kim
seleri görmekle kıvanç duyduğumu ifade etmek
isterim.
Sevgili arkadaşlarım, gümrük memurları bu
intihalarından sonra hudutlara geldiği anda
ikinci bir intiba da, kapılarda bulunan binala
rın yapımıdır. Bir diyardan diğer diyara geçen
turistlerin, iki "memleket arasında olan farkı, ge
riliği girişteki kapılardan her zaman anlamala
rı mümkündür. Gümrük kapılarında bulunan
binalarımızın eski haliyle bugünkü halini muka
yese ettiğimiz takdirde, büyük fark olduğu gö
rülür. Ancak bundan sonra da muhterem Bakan
lığın daha iyi ve büyük konforlu binalar yapa
rak, bize yakışır ve yaraşır bir teşkilât haline
gelmesini gönülden temenni ederim.
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Sevgili arkadaşlarım, benim esas üzerinde
durmak istediğim işçilerimizin gidiş ve gelişi
dir. Muhterem arkadaşlarım, gayet samimî ola
rak ifade ediyorum; işçilerimiz giderken vatan
dan uzak, yavrudan uzak, yuvadan uzak, bu
memlekette millî gelir getirmek için gidiyorlar;
ama giderken ve gelirken gördüğü, bu zamana
kadar gördüğü muameleler ise, sıladan dönen
bir işçinin bundan evvel bir bavulunun nasıl
arandığını, ona nasıl muamele yapıldığını gör
düğünüz zaman içimizde ancak eziklik ve üzüklük kalmaktadır. Ama bugün şimdiye kadar ne
den bu düşünülmedi de, bugünkü Bakanlık teş
kilâtı bunu düşündü ve Gümrük Umum Müdür
lüğü ve Bakan yeni bir usul buldular, yeni bir
kararname çıkardılar; beyan ile iktifa, sondaj
ile muayene. Şimdiye kadar benim milyonlarca
döviz getiren işçime reva görülen muamele bu
gün bu hali ile mümkün oluyordu da, neden aca
ba şimdiye kadar düşünülüp yapılmadı? O halde
bugünkü haliyle bu yeni gümrük kararnamesini
çıkaran ve emeği geçen Bakan ve arkadaşlara
işçiler adına teşekkür etmeyi bir vazife biliyo
rum.
Sevgili arkadaşlarım işçiler bizim varlığımız,
her şeyimizdir. Köyünden uzaktır, yavrusundan
uzaktır; tek bir düşündüğü vardır, o da yurda
döndüğü takdirde elinde getirdiği teyple yav
rusunun evinde sesini alarak, kilometrelerce
uzakta sılada bulunduğu zaman onun sesini din
lemek... İşte onun için yeni getirdikleri tedbire
de teşekkür ediyorum. Burada Bakan beyanda
bulundu, dediler ki pasaportta yapılan bir işa
retle hem biz orada muhafaza etmeyeceğiz, ken
disine vereceğiz, köyüne getirecek; kaldığı müddeçe bir ay veya iki ay müddetçe bunu kulla
nacak, dönerken de geri götürecek, gittiği za
man işte sılasında bulunan yavrusunun sesini
duymak için bantı açıp dinleyecek. Evet, arka
daşlar.
Geçen gün bir hadiseye şahit oldum. Bunun
yeri burası değil ama, çok üzgünüm bunu ifade
etmekte mecburiyet duyuyorum. O gün Ulaştır
ma Bakanlığı bütçesinde konuşacaktım, fırsat
bulup konuşamadım. Geçen gün birkaç tane işçi
hemşehrimi yolcu etmek üzere Ankara'da bulu
nan terminale gitim. Çok acıdır arkadaşlar, bu
nu burada ifade etmekte mecburiyet duyuyorum.
İşçilerimiz Türk Hava Yollarının bagaj kısmın
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da bavullarını tartmak istedikleri zaman ve me
murlar geldiğinde, der ki 30 kilodan fazla oldu
ğu takdirde almayız. Güzel, nizamdır, kanundur,
müeyyidedir hep uyarız. Bundan evvel iki kişi
birlikte bir bavul tarttırır, üç kişi birlikte bavul
tarttırır 60 yahut 90 kilo olarak kabul edilirdi.
Şimdi bunu kabul etmeyerek «Ancak soyadın
beraber olursa birlikte kabul ederiz.» denilmek
te. Adamın soyadı da beraber değil. O halde ba
vulunu al buradan çıkart yarısını, başkasına dol
dur. Orayı bir görseniz; götürdüğü de ne, bul
guru, yarması, aşı bundan ibaret. Onu dökerler,
tekrar öbür bavula doldurur. Oradan geri gelir.
Evet sevgili arkadaşlarım, bunlar bizim işçi
mize, bize millî katkıda bulunan ve bizim hasret
lerimizi orada çeken, acısını çeken işçilerimize
yapılacak muamele değildir. Şunu görüyorum;
bundan evvel de muhterem arkadaşlarımın içeri
sinde hem Avrupa'ya gidip gelenler vardır. Gi
diş ve gelişte bundan evvelki memurların yaptığı
muamele ile, bugünkü memurların; yani gümrük
muayene memurlarının yaptığı muamele arasın
daki farkı görmek her zaman mümkündür. Şim
di daha çok müşfiktirler, daha çok faydalıdırlar,
işçilere daha başka muamele ederler. Bunu bu
hale getiren, onları eğiten Bakanlık mensupları
na ve örgütlerine teşekkür etmeyi bir vazife bi
lirim.
Sevgili arkadaşlarım, senatör ve milletvekili
olarak, Parlâmento üyesi olarak nasıl ki noksan
larını bulduğumuz zaman bir bakanlığı ve umum
müdürlüğü tenkit ediyorsak, onların muvaffak
olunduğunu gördüğümüz zaman da onları tak
dir etmek, şevklerini genişletmek, daha çoğalt
mak en tabiî vazifemiz olması lâzımdır. Meselâ,
gayet tabiî, gayet geniş olarak söylüyorum. Bu
gün Ege tütün piyasasında köylünün, tütün müs
tahsilinin memnun olmasının tek sebebi, bu Ba
kanlık mensuplarının ve Bakanın,' Tekel Genel
Müdürlüğünün yerinde ve vaktinde almış bu
lunduğu kararlar ve prensiplerdir. Takdir etme
mek işten mi'? Nihayet tütün müstahsilinin mem
nuniyeti bizim memnuniyetimiz demektir.
Sevgili arkadaşlarım ben sözlerimi sununla
bitireceğim, beni kınamayın, ben nihayet Orta
Anadolu'nun bozkırının çocuğuyum, oranın tem
silcisiyim. Cumhuriyet. Hükümeti kurulduğu za
mandan bu zamana kadar ilk devlet yatırımı ola
rak bir bira fabrikası yaptık. Bugün bira fabri
kası Yozgat'ın kaderini değiştirdi. Yozgat'taki
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bulunan işsizlere iş buldu. Yan tesirleriyle şeh
rin sosyal durumunu değiştirdi. Bugün bira fab
rikasını kuran umum müdürlük, memlekete hiz
met ettiğini gelsin kendi gözleriyle görsün. Neti
ce olarak şunu demek istiyorum; 14 yıldır dille
rimize destan olan, «Yozgat Bira Fabrikası» ya
pılamadı, imkân görülemedi onun uzun bacası»
diye, bize türküler söyleten, ağıtlar söyleten,
fabrika neticede bitti.
Bugün huzurda söylüyorum ve sesleniyo
rum. Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlü
ğüne yapıcı hareketleriyle bütün kudretlerini
kullanarak vatana olan bağlılığı ile aşkı ile bü
tün güçlükleri yenerek Yozgat Bira Fabrikasını
yapmışlardır.
«Yapılmıştır Yozgat Bira Fabrikası,
Görünmüştür onun uzun bacası.»
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
ıBAŞKAN — Efendim, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz.

O : 1

GÜIKBÜK VE TEKEL BAKANLIĞI
BÜTÇESİ

Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Genel Yönetim

6 222 732

BAŞKAN — kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102

Destek Hizmetleri

4 601 605

'BAŞKAN — kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Burada Sayın Ucuzal'ın önergesi var. önerge
«Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına» ola
rak yazılmış. Yazı böyle, fakat «Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına» olarak anlamak lâzım geli
yor. O halde adet olduğu veçhile Başkanlığa di
ye okuyoruz.

Yüksek Başkanlığa
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerelkçe il-e kabulünü arz ve teklif ederkn.
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Harcama ikaleimi
Yüzler Onlar Birler

Miktar

Gümrük ve Tekel
Bakanlığı

900

04

3

002

900

—

—

150 000

Gümrük ve Tekel
Bakanlığı

102

01

1

001

100

190

192

150 000

Gerekçe :
(R) cetvelfcbde yapılan değişiklik nedeniyle.
Esküşethiı4
Ömer Ucuzal
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Yüksek Başkanlığa
Cetvelde gösterilen değişıüldiğm aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teiklif ederim.
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Daire ve Kurum
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r^H

Gümrük ve Tekel
02
102
Bakanlığı
Düşülen Gümrük ve Tekel
01
102
Bakanlığı
Gerekçe :
(E) cetvelmde yapılan değişiklik nedeniyle.

rü

Harcama 'kalemi
Yüzler Onlar Birler

Miktar

Eklenen

001

300

360

361

50 000

001

400

430

432

50 000

Eskişehir
Ömer Ucuzal
yorum. Kabul edenler...
edilmiştir.
Bölüm
(Prog.)

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANYEKİLİ YİĞİT KÖKER (Anlkara) — Katılı
yoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim ?.. Katılıyorlar.

Etnıeyener... Kabul

Lira

111 Gümrük kanunlarının uy
gulama ve izlenmesi
83 791 873
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
İki adet önerge var onları okutuyorum.

O halde önergeleri oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümü 4 451 605 lira olarak oylarınıza sunu-

Yüksek Başkanlığa
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki ge. tikçe iv? kabulünü arz ve teklif ederim.

C£

Daire ve Kurum
Eklenen-

Gümrük ve Tekel
Bakanlığı

e

rz

<

111

Ha re anı a fcafemıi
Yüzler Onlar Birler

ö
M

""•^

01

Gümrük ve Tekel
Bakanlığı
111
01
Gerekçe :
(R) cetvelinde yapılan değişiklik nedeniyle.

cr=S

Miktar

1

001

300

360

361

150 000

1

001

400

430

432

150 000

Düşülen

Eskişehir
Ömer Ucuzal
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Yüksek Başkanlığa
Cetvelde gösıterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve tdklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuza 1
3
r3
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Daire ve Kurum
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Harcama kalemi
Yüzler Onlar Biriler

Miktar

Eklenen

Gümrük ve Tekel
2
001
700
710
—
111
01
300 000
Bakanlığı
Düşülen Gümrük ve Tekel
2
111
01
700
002
710
—
300 000
Bakanlığı
Gerekçe :
İstanbul- Gümrükleri Başmüdürlüğü binasına asansör yaptırılması için tefrik edilen
ödenek
bina yapımı sektöründe yer alması gerekirken sehven konut yapımı sektörüne dâhil edilmiştir.
Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekmektedir.
1 arınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ'YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir mad
dî hatayı tashih bakımından katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümet?..
Katılıyor. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklif bölüm içinde yapıldığından yekûnu
etildi em enıdktedir. Binaenaleyh 83 791 873 li
ra olarak kabul edilen teklif istikametinde oy-

Bölüm
(Prog.)
112

Lira
Gümrük kaçakçılığı ile mü
cadele
40 384 790

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bir önerge var o kutu v oniim.

Yüıksek Başkanlığa
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuza 1
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Daiı*e ve Kurum
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Gümrük ve Tekel
• 01
112
Bakanlığı
Düşülen Gümrük ve Tekel
01
112
Bakanlığı
Gerekçe :
(R) cetvelinde yapılan değişiklik nedeniyle.

Harcama ıkaü ^mft
Yüzler Onlar Biı fer

Miktar

Eklenen

1

001

300

360

361

50O-00Ö

1

001

400
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500 000
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dini?
«BÜTÇE KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılı
yoruz,
BAŞKAN — Hükümet
katılıyor
efen
dim!.. Katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kaibul 'edilmiştir.
Bö
lüm içi olduğu için yekûnu etkilememektedir.
Kaibul edilen önerge istikametinde bölümü
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir.
Bölüm)
(Prag.)
Lira

7 . 2 . 1973
Bölüm
(Prog.)
112

113

114

900
DOO Transferler
502 702
BAŞKAN — Yapılan eklerle birlikte bu
652 702 liradır. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul
•edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 \yili Bütçe
kanunu iasarvsı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru '(Millet Meclîsi >: 1/748; Cumhuriyet 'JSenattosu : 1/139) <(S.'Sayısı: 174)
BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Büt
çesine geçiyoruz. 1 nei maddeyi okutuyorum.
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısı

Alkol ve alkollü içkiler üre
tim hizmetleri
57
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir..
Tuz ve Kibrit hizmetleri
17
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..
Tekel ürünlerinin satış ve ka
çakla mücedele hizmetleri. 72
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir..
Hizmet programlarına
dağı
tılamayan transferler
10
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..

419 951

655 509

028 147

073 5.12

1 nci maddeyi okunup bölümleri ka-bul edi
len (A) cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum.
Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (386 687 277) lira olarak tahmin edilmiş
ti.
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum.
Gelir
Türü
2

3

Tdcfel Ctenea Müdürlüğü
Lira

101

Genel Yönetim
18 777 431
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir..

102

Destek Hizmetleri
24 262 521
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..
Tütün
ekimini
düzenleme
ve mamul tütün işletme hiz
metleri
1S'8 470 206
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..

111

Lira

(B) (Cetveli

Madde 1. —- Tekel Genel Müdürlüğüne 1973
malî yılında yapacağı hizmetler içinjbağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (386 687 277)
lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum.
Bölüm
(Prfcıg.y

0 : 1

Lira
Vergi dışı gelirler
150 507 500
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir..
Özel gelirler
236 179 777
BAŞKAN — Kaibul eednler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir..

Maddeyi okunan (B) cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1973
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her
'birinin dayandığı hükümler, hağlı (C) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk
ve tahsiline 1973 malî yılımda da devam olunur.
BAŞKAN — Kaibul edenler.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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'Madde 4. —• Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeyle
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir..
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN ----- Kabul edenler.. Etmeyenler...
KalbuJ edilmiştir..
Madde 0. —. 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun geçici 1 nei maddesine göre ya
pılmakta olan yaprak tütün üretim alanlarının
tespitine 1973 yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler...
Kaibul edilmiştir..
•Madde 7. — Bâzı tekel maddeleri fiyatları
na yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C.
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu
hesalbında toplanmasına dair 1571 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesi gereğince tahakkuk
ettirilip henüz ödenemeyen miktardan
1:973
•bütçe yılında (50 000 000) lirası ödenir.
BAŞKxYX — Kaimi edenler.. Etmeyenler...
'Kaibul; edilmiştir..
Madde 8. — Bu kanun 1 Mar 1973 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler...
Ka'lnıl edilmiştir..
Madde 9. — Bu kamunu Maliye ve Gümrük
ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN* — Kaibul edenler.. Etmeyenler..
'Kabul edilmiştir.
Açık oylarınıza, sunulacaktır.
Böylece görüşmekte olduğumuz Gümrük ve
Tekel Bakanlığı Bütçesi ve Tekel Genel Mü
dürlüğü Bütçesi birlikte müzakere edilmiş,
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim.
İS) KÖY İSLERİ BAK AYLIĞI BÜTÇESİ :
<t) Toprak ve İskân İsleri Genci Müdürlüğü
Bütçesi :
BAŞKAN" — Köy İsleri Bakanlığı Bütçesinin
müzakeresine başlıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grıılnı adıma Sa
yın Hüseyin Öztürk, Millî Güven Partisi Grubu
adına Sayın Kelimi Baysoy, Adalet Partisi Gruhu adına Savın Kemal Senocak.
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^Şahısları adına Sayın Hamdi Özer, Sayın
Hüsnü Dikeçligil, Sayım Kâzım Karaağaçlıoğlu,
Sayın Faruk Kinaytürk, Sayın Lûtfi Bilgen,
Sayım Abdurrahman Kavak, Sayın Salim Hazardağlı, Sayın Etlıernı Erdinç. Sayın Nazım
İneibeyli, Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Ziya
Ayrını ve Sayın Mehrure Aksoley.
Sıra C. II. P. sözcüsü Sayın Hüseyin Öz
türk?.. Yok. Sayın Baysoy?. Yok. Sayın Ke
mal ŞenoackL Yok. Saıyın Özer.. Buyurun
efendim.
HAMDİ ÖZÜR (Malatya) — Sayın. Başkan,
sayın senatörler, On dakikalık bir çerçeveye sığ
dırmak üzere Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüş ve dileklerimi ancak özet olarak
arz edeceğim.
Sayın senatörler, bu Bakanlık
köylülerin
Bakanlığıdır. Nüfusumuzun c/c 70'i bu Bakanlı
ğın kapısına bakmakta ve oradan gelecek hiz
metleri beklemektedir. Bu Bakanlık vazifesini
lâyıkıyle yapmakta; fakat bütçe • yetersizliği
dolayısıyle köylülerin dertlerine çare bulama
mamın ıstırabını çekmektedir. Köylüleri yakın
dan gören bu Bakanlığın ileri sürdüğü gerekçe,
maalesef bütçemin dağıtımında etkisini göstere
memiştir. Nüfusun r/'c 70 köylüdür; fakat büt
çenin ancak % 3 u Köy İşleri Bakanlığına tah
sis edilmiştir'.
Sayın senatörler, köylümüz milletin efendisi
dir. Çünkü, kanaatti sabrı, tahammülü ve Dev
lete itaati yanında orduya nefer, yurt kalkınma
sına amele yetiştiren ve vergi veren bir kaynak
tır. Ancak, kadirşinas bir Devletin de ona lâ
yık olduğu hizmeti vermesi gerekir. Omlar; su,
yol, okul ve ışığa kavuştuğu, gün daha da efendi
•olacaklardır. Türk köylüsü Devleti yıkmayı he
def alam her türlü cereyanlara kale gibi göğüs
igermiş ve refah vadeden propaganda serapları
na kendisini kaptırmamıştı r.
Sayın senatörler, böyle bir köylüye sahi])
yer yüzünde bir başka Devlet yoktur. Onun için
Devletimiz onun ayağına hizmetleri
şükranla
ıgötür m elidir. Bu hizmetlerin basında, yol gelir.
Bütün hizmetlerin, ulaşım kanalı yoldur. Yol
olmadan altyapının temelini atmak mümkün de
ğildir.
DSİ Genel Müdürü ve bütün mensuplarının
hızını et anlayışlarını takdir ve şükranla karşı
lamayı bir vicdan borcu bilmekteyim. Tahsis
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edilen az yatırımları kendi gayretlerini kata
rak çoğaltmakta, program hedeflerini
aşarak
ek program hedeflerine ulaşmaktadırlar.
Akçadağ ilçemizin Doğan'lardan Derin Boğaz'a oradan Kara Mağra, Tevit ve Şemşir'e
varan eemlber yol açılmıştır. 20 köyün yararlan
dığı bu hizmetten dolayı şükranlarımı sunarım.
Ancak, programa alınmamış olan Derinboğaz,
Kara Mağra, Şemşir, Kevük yolunun yapılması
için sayın Bakanımızı ve Genel Müdürümüzü
uzun süre rahatsız ederek ek programa almala
rını is£iıiham ettim ve aldılar. Politik neden ve
-oy çokluğu ile programa önceden alınmamış olan
/bir yolu. Bakanlığın ek programa, alması bir il
çenin köylerini sıkıntıdan kurtarmıştır. Bu da
.göseriyor ki. Bakanlığa sadece il encümeninin
vereceği karara değil, kendisinin
yaptıracağı
etüde göre pro/gram yapmada yetkili bulundur
un ak zarureti vardır. Ancak, yukarıda arz etti
ğim. yol için adı geçen dört fakir köyden bâzı
aracılar, «Bir ek programa aldıracağız» diye pa
ra toplamış ve halkı ço'k sıkıntılara Sokmuşlardır.
Bakanlığın yazılı ve sözlü olarak bana bu yolun
eık progrma alındığı ve bundan 20 gün önce de
'Genel Müdür tarafından telefonla bu yolun bi
tirilmiş olduğu bildirilmiştir. Ancak, kum ve
çakıl kar dolayısıyle döşenememiştir. Aklığım
habere göre köylülerden bir hayli para toplan
mıştır. Şmidi sayın Bakandan istirham ediyo
rum. Bunu yazılı olarak cevaplandırsınlar. Top
lanan bu paranın miktarı ne kadardır, bu para
ların toplanması yolun ek programa almmasımdan önce midir, yoksa, sonra mıdır? Bu paralar
nereye yatırılmıştır. Yeniden para toplanmaya
kalkışılıyormuş, böyle bir para toplanması için
(bir emir verilmiş midir?
Sayın senatörler, yıllardan beri uğraşarak
önıemini rica ettiğim bu yol ek programa alın
dıktan sonra eğer, dört fukara köy ağır bir sı
kıntıya sokulmuş ve daha ela sokulacaksa, bu
yol hizmet yerine onlara eziyet getirmiştir. Bir
tek keçisini ve çuvalını sattırarak yapılan yol
Devletin yolu olamaz. Şehirin yolunu, çeşmesi
ni, okulunu, hastanesini Devlet yapar şehirli
den almaz. Faka köyün yolu, çeşmesi, okulu ya
pılırken köylüden para toplanır, amele istenir,
kuzu kurban istenir. Bu. Anayasanın 12 nci
maddesine aykırıdır. İmtiyazsız
sınıfsız
bir
millet isek. şehirli köylü ayrımı yapmadan Dev
letin halka hizmet etmesi gerekir.
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Toprak Su Genel Müdürlüğümüz de ve Toprak İskân Genel Müdürlüğümüzün ve mensuplarmm vukuflu ve plânlı çalışmalarını da şükranla belirtmek isterim. Ancak, Süngü Barajı
dolayısıyle su altında kalan Kavaklı Köyünün
yerleşim durumu bugüne kadar hail edilemenıiştir ve bu köylüler yüzlerce defa buraya kadar
'gelmiştir; fakat bir netice alınamamıştır. Bunun üzerinde durulmasını istirham ediyorum.
Kurşunlu'nun sulama işleri de bugün henüz biı*
neticeye bağlanamamıştır.
Diğer taraftan özel bir sempatim olan teşkilâtlandırma işine bakan sayın Genel Müdürün
tutumu hakkında da maruzatta bulunmak mecburiyetini duymaktayım.

I
I
I
I
I

«Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki. kooperatifçiliğe verilen önem <>ok büyüktür. Fakat
Malatya gibi bir yerde löT kooperatif olmasına
rağmen, bir il müdürlüğü kurulamamıştır. Sayın
Bakana heyet halinde mâruzâtta bulunduk. Ge
nel Müdürlerini de çağırdılar, vaat buyurdular.
Ve bir tane 10 ncu dereceden veya 8 nci dereceden bir yüksek mühendis bulun, gönderelim
dediler. 8 nci dereceden bulduk, olmaz 10 ncu
derece olsun dediler. Onu da bulduk efendim, filân yerde bir arkadaş var, değerlidir oraya gitsin denildi, onun muvafakati alınamadı, tekrar
istirham ettik, başka bir yerden bir arkadaş ara
maya kalkıştılar. Şimdi kaçıncı arkadaşı arıyor1ar bilmem; fakat Malatya bir il müdürlüğü ara
maktadır.
İstirham ediyorum, bir an evvel buna çare
bulsunlar. Sonra bir kooperatifimiz vardır. 21
köyün kooperatifi halindedir. Kurşunlu, bunun
hâlâ. kontenjanı işi tamamlanmamıştır. Müteaddit defalar sızlanarak gelmiş, müracaat etmişterdir. Sayın Bakan da bilir. Genel Müdür de
bilir. Kısa zamanda bu fakir halkı böyle otellerde şurada burada süründürmekten kurtarsınlar.
Bunu istirham ediyorum.
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Köy İşleri Bakanlığımızın bütçesinin milletimize, memleketimize ve bütün Türk köylüsüne
hayırlı ve uğurlu olmasını diler yüce Senatoya
ve Bakanlığın güzide mensuplarına saygılar sunarım.
BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın ÖzI türk. buyurun.
I
Arkadaşlarımız, öyle tahmin ediyorum ki,
I bütçenin yarın bitmesi zarureti karşısında yarım
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günlük bir gecikme de olduğuna göre, bu hu
susu dikkate alacaklardır.
G. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, Gumhuriyet
Senatosunun değerli üyeleri ve Köy İşleri Ba
kanlığının seçkin görevlilerini Cumhuriyet Plalk
Partisi, Gumhuriyet Senatosu Grubu adına se
lâmlayarak sözlerime başlıyorum.
25 . 12 . 1963 tarih ve 4651 sayılı Kanuna
ixövix kurulan Köy İşleri Bakanlığı köy kalkın
masında altyapı hizmetlerinin saptanması, plân
ve programlaştırılması ve bu işlerin yapımında
diğer bakanlıklarla organizasyonu sağlamakta
en önemli bir görevi üzerine almış durumdadır.
Köyün temel yapı tesislerinin gerçekleştirilme
sinde, kalkınma sorunlarının çözümünde işgücü
ve malî bakımdan kaynakların tespitinde ve
destek olacak dayanışmayı sağlamak; köy yolu,
içme suyu. toprak ve su kaynaklarını tarımda
verimi artıracak şekilde geliştirmek, topraksız ve
az toprağı olan köylüleri topraklandırmak köy
yerleşiminde sağlıklı ve sağlığı koruyucu tedbir
leri almak, köylerde kredi işini düzenlemek ve
sağlamak, kooperatifçiliği teşvik ve organize et
mek, köylünün boş zamanlarını değerlendirmede
çeşitli olanaklar sağlamak genel olarak Köy İş
leri Ba kanlığı m n görevlerindendir.
Sayın senatörler, Türkiye nüfusunun üçte iki
sini teşkil eden ulusal gelirden payını en az alan,
kendi olanakları ve gücü ile kalkınmasını da ye
ter derecede yapamayan, yeter kaynaklara sahip
olamıyan büyük Atatürk'ün ifadesi ile, bu mil
letin efendisi olan köylü ve onun yaşadığı köy
lerin kalkınması için 1973 malî yılı Bütçesin
de ayrılan ö'denek miktarını yetersiz buluyo
ruz. 2 210 937 000 Lira olan Bakanlık Bütçe
sinden 160 856 036 Lira Toprak ve İskân İşleri
Genel Müdürlüğü için ayrılmış gözükmektedir.
Bu para ile yukarıda bir kısmını açıklamaya
çalıştığım işleri yapacak .köyü kalkındıracak,
•köy toplumunu refaha ulaştıracak bu milyon
larca insanı bugünkü kötü yaşantısından, yok
sulluk içindeki ilke] yaşantısından kurtaracak
imkânları bu ödeneklerin sağlıyamıyacağı kanaatındayım.
Nitekim, bütçe raporunda bu ödenek ve bu
sistemle yolu olııııyan köylerin yola kavuşma
sı için 50 yıl gerektiği, halen 22 (bin kadar yer
leşim biriminde icıne suvu olmadığından anla
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şılıyor ki, daha biz bunları da 30 yılda yapama
yız. Şahsen 1969, 1970 yılı bütçelerindeki sayın.
'bakanların ifadelerinde 10 - 15 yıl içinde bunla
rın halledileceği söylendiği zaman, naçizane
fikrimi arz etmiştim. Bu ödeneklerle köy yol
larının 52 yılda köy sularının da .35 yılda ge
tirilemeyeceğini tespit edip, burada arz etmiş
tim. Görülüyor ki, bu senekj. bütçede benim
İ969'da, 1970'de ortaya koyduğum gerçekler bir
incelemenin, bir tetkikin sonucu olara>k ortaya
çıkmıştır.
Köy içme sularının 1970 - 1971 malî yılı büt
çeleri içerisinde 10 - .15 yılda ya.pılacğı söy
lenmişti. Bunlar da mümkün olmadı Böylece
Türkiye'de yol ve su işinin köylerde uzun bir
süre daha gerçekleştirilemeyeceği ortadadır.
İkinci Beş Yıllık kalkınma döneminde ise da
ha da geri kalındığım görüyoruz. Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Plânında hedef alman 9 4S5
kilometre köy yolu yapımı ile hakikaten 50 yıl
da bile bu yolların tamamlanamayaenğı gözük
mektedir. Yurdumuzda 162 055 kilometre ola
rak tespit edilen köy yolu ihtiyacının, halen
r
/c 39'u; yani 62 750 kilometresi ancak tamam
lanmıştır. 22 bin adet yerleşim biriminde te
miz içme suyu yoktur. Köy elektriklendirme
çalışmaları plân hedeflerine ulaştırılamamıştır.
•Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len 828 köyden. 8.10'u İkinci Beş Yıllık Plâna
igöre programlaştrrılan 2 277 köyden ${)('> sı elek
triğe kavuşmuş görünmektedir. 65 277 yerleşim
ünitesine sahi]) olan köylerimizin bu gidişle 100
yıl daha elektriğe kavuşması mümkün gözük
memektedir. Hâl böyle iken, köy yolu yapımın
da 1972 yılma göre, 1973 malî yılı Bütçesinde
160 milyon kadar azalma yapılmıştır. Köy iç
me sularında 201 milyon 800 bin liralık bir ar
tış olmasına rağmen, yine de plân
hedeflerinin
altında gözükmektedir.
Ekilen arazinin r/c 7-i'ü hâlâ erozyon etkisi
altında, verimsizlik içindedir. Toprağın verim
liliğini artıracak bu çalışmalar yapılamamıştır.
Ancak, % 10 nispetinde Türkiye'de bu iş sağ
lanmış gözükmektedir. Toprak Reformuna esas
iolacak bilimsel araştırmalar tamamlanmış de
ğildir. Toprak Reformunu gerekliliği ise demok
rasinin var ve yok olmasını etkileyecek hale
gelmiştir. Biz, Gumhuriyet Halk Partisi olarak,
yıllarca önce Toprak Reformu yapılması gerek-,
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ligini söylediğimiz ve buna bir an önce girişim
lerde bulunulması gerektiğini belirttiğimiz za
manlarda bâzı siyasî parti yöneticileri ve söz
cüleri, «Kimin toprağını kime vereceksiniz, da
ğıtılacak toprağı nereden alacaksınız? «diye
ibozuk toprak düzenini toprak ağalarının çıkar
ları yönünde savunmalarda bulunuyorlardı ki,
lıattâ bizi bu isteklerimizde komünistlikle itham
etmekten de geri kalmıyorlardı. Bugün sık sık
toprak ve tarım reformundan söz etmeye başla
nılmıştır.
Sayın üyeler, bugün Köy İşleri Bakanlığı
nın yaptırdığı incelemeler sonunda dağıtılacak
toprak rezervi resmî belgelerle saptanmıştır.
Bu bilimsel çalışmalardan ötürü Bakanlığı teb
rik ederiz. 1 268 301 çiftçi ailesinin hiç topra
ğı yoktur. 2 221 322 çiftçi ailesinin toprağıda
geçimlerini sağlayacak yeterlikte değildir. Nor
mal ve normalin üstünde toprağa sahip çiftçi
ailesi mevcudunun ise 636 155 olduğu görülmek
tedir. Buna göre. aile nüfusu olarak 6 milyon
•550 İrin insan ortakçılık, marafoaeılık, kiracılık,
ırgatlık yapmaktadır. 11 milyon 106 bin kadarı
da tarımdan geçimini tam sağlayamamakta.
insanca yaşayaınamaktadır. Bu gösteriyor ki.
nüfusumuzun 17 milyonuna yakını tarım ala
nında aç ve sefil bir şekilde yaşamaktadır. Kal
kman Türkiye, müreffeh millet yaratma vaat
ve boş lâflarının rakamlarla 'karşısına çıktığı
mız zaman bu lâfların ne kadar gülünç oldu
ğu da ortaya çıkmış oluyor.
Sayın üyeler. Köy İşleri Bakanlığının yap
tırdığı inceleme ve değerlendirmesi neticesinde
32 116 214 dekar dağıtılması gereken toprak ol
duğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa dayanılarak dağıtılan
toprak miktarı da 10 - 15 milyon dekar arasın
da olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, demek
İki, Türkiye'de dağıtılacak toprak varmış. Bu
gün gerçekçi bir toprak devrimi yapılmadıkça
bu bozuk toprak düzeni değişmedikçe, Arabıu
«Islahat». Fransızm «Reform» sözcükleriyle
oyalanmaya devam edildikçe, ne köylerimiz kal
kınır, ne de ülkemiz kalkınır. Hele böyle 65
'binin üzerindeki yerleşim ünitesi
özelliğinde
olan köy kuruluşları böyle kaldıkça; oralara,
gerekli eğitimi, kültürü, sanatı, sanayinin kay
nağı olan elektriği ve ekonomik kalkınmayı gö
türmek

zor olacaktır. Üc dönemin kalkın

„

7 . 2 . 1973
ma plânında köylerin yerleşim düzensizliğini
giderecek tedbirlerin alınması öngörüldüğü hal
de, bir gelişme olmamıştır. Bugünkü düzen
cinde bu köylere 250 den aşağı nüfusu varsa,
okul da yapılmamaktadır. Hattâ mezra, kom,
mahalleliyle bu nüfusu aşmış; fakat bir dağı
nıklık ve birbirine uzaklığı sebebiyle kış günle
ri bu okullardaki öğrencilerin devamsızlığı art
maktadır. Yine bu sebepledir ki, veliler kız
çocuklarını bu okullara gönderin em ektedir ve
bunun için de görüyoruz ki, millî eğitim istatistik
lerinde ilkoîkul çağındaki kız öğrencilerin sayı
sı erkeklere göre hayli düşüktür. Ayrıca bunun
üzerinde dinî etkilerin kız çocuklarını okutma
nın günah veya yersiz olduğnu telkin eden köy
deki bâzı câhil din adamlarının da etkisi oldu
ğu hususu da ayrıdır.
Bu yapıda olan köylere yol, su, elektrik,
sağdık işleri, kooperatifleşme gibi kalkınmada
etkili olacak işleri nasıl götüreceğiz? Devletin
yatırımları ise, daha çok, kendi kendisini kal
kın* di r ab i 1 e e e İv şehirlere yönelmiş görünmekte
dir. Köy kalkınmasında Devletin olanakları ile.
köylünün iş ve ekonomik gücü biıiestirilememiştir hâlâl. Bunun nasıl yapılacağı, halkın da
bundan nasıl faydalanacağı, bu konudaki kal
kınmamızda elimizde bilimsel
dokümanların
olmayışı sebebiyle toplum kalkınmasında ilgi
li bakanlıklara
düşen görevler
artmaktadır.
Yalnız Bakanlık için değil. Devlete ışık tuta
cak sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel iş
ve moral gücü bakımından bilimsel
değerde
incelemeler, etüdler ve eserler yoktur ve yapıl
mamıştır. Türkiye'de bu önemli işi yapacak bi
lim adamları şüphesiz ki. vardır; ama ya onla
ra bu çalışma olanakları verilemiyor veya onlar
bu işin kalkınmamızdaki önemini bilincine
varmamış gözüküyorlar.
Köy İşleri Bakanlığı bu konu üzerine önemle
eğilmelidir. Plânda ve çalışma programında
tarım işletmesi içinde kalacak köyler gösteril
meli, merkezleşecek yerler de iyi tespit edilme
lidir. Köylerimiz bugünkü durumlarında daha
20 - 30 sene bırakılırsa, ki durum bunu göste
riyor; hem köyler bugünkü perişan durumla
rından kurtulamayacaklar ve hem de şehirlere
akın eden köylülerle şehirlerimizin ekonomik,
sosyal bozuklukları ve mora] havasının bozuk
lukları devam edecek, rejim için zararlı ortanı-
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lara sürüklenmekte olan toplum daha çok et
kilenecektir.
(rörülüyor ki, köy kalkınması Türkiye'nin
kalkınması. Cumhuriyet rejiminin yasaması ve
yüceltil m esi demektir. İşte, Köy İşleri Bakan
lığının, Bakanlık olarak önemi (buradadır. Büt
çedeki bu ödenekle büyük dâva karşısında
Devletin tutumu, hükümetlerin görüşü isabet
li değildir.
Merkezî köylerin yaratılması, insan gücü
nün toplulaştırılması bu köylerin elektrik, su,
yol, okul, sanat ve tarımda sulu ziraatın yapıl
masına ortamlar hazırlayan çalışmaların geliş
tirilmesinde öncelik verilmeli ve bunlar çözüm
lenmelidir.
Köylülerin boş zamanlarının değerlendiril
mesi, üretim ve yoğaltım kooperatiflerinin ku
rulması, toprak - su kooperatiflerinin faaliyeti
nin hızlandırılması, kooperatif birlikleri kanalı
ile köylülerin yetiştirdikleri ürünlerin pazarlanması, ihracı yapılmalıdır.
Köy kalkınma kooperatifleri mutlaka des
teklenmelidir. Bunların teknik kısmına inmiyo
rum ; hem Bütçe Plân Komisyonunun raporun
da, hem de Bakanlığın 'görüşleri içerisinde bu
teknik konular açık açık yer almıştır.
Köy yollan mutlaka ve en kısa zamanda ya
pılı]), tamamlanmalı. Köy ekonomisi kapalılık
tan kurtarıl mailidir. Kültür merkezleriyle köy
ler arasında uygarlıkta zincir olan yollar, kül
türü, doktoru, uyg'arlığı taşıyan en etkili var
lık olarak kabul edilmeli ve yollar
mutlaka
halledilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, burada zaman olma
dığı için okuyamıyorum. Bir mektup var ben
de, Zara'nm bir köyünden. Hem de uzak değil,
Zara'ya ">0 - 40 kilometre mesafede bir köy;
ama bu köy şoseye bu kadar yakın iken, kıza
mıktan 45 kişi, boğmacadan, çeşitli soğukla il
gili hastalıklardan 60 kişi ölmüş. Öğretmen ağ
layarak yazmış hu mektubu. Anadolu'nun orta
sında, Yirminci Yüzyılın son günlerini yaşadı
ğımız şu zamanda ,Türkiye'de, Zara'da, bir
köy bu durumda.
Köy kalkınmasında milletçe topyekûn bir
çalışma programına girmeliyiz. Bir programı
mız olmalı. Vatanî görevini yapan ve mesleğin
de memlekete faydalı olacak teknik elemandan,
talim ve terbiyesini almış, askerlik bilgisini öğ
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renmiş olan erlerimize kadar, bu köy kalkınma
sı için hazırlanan çalışma programında görev
verilmelidir. Devlet Plânlama Teşkilâtı Köy İş
leri Baikanlığı ile bu konuda işbirliği yapmalı,
Devletin bütün güçlerinin bu kalkınmada ne
ler yapacağı açık açık belirtilmelidir.
Köylerdeki iskân işleri, köy yapıları, plân
lı köylerin kurulması, merkez köyler projeleri,
Toprak ve İskân İşleri Cenel Müdürlüğünce ele
alınmalı, geliştirilmeli, başlandığını öğrendiği
miz projeler hızlandırılıp gerçekleştirilmelidir.
Toprak - Su Genel Müdürlüğü, toprak ve su
.kaynaklarımızı tarımın verimliliğinde kullana
cak duruma getirmek için, daha geniş çapta,
Devletin bütün olanaklarını
seferber edecek
plânlama ve araştırmalara girişmelidir. Köy
kalkınmasını ve asil
köylümüzü
dilimizden
düşürmeyiz ve rahatlıkla onun oyunu da alırız
bir şeyler yapacağımızı söyleyerek; ama ona
gidecek hizmetlerdeki ödenekte kısıntılar yapa
rız. Sonra da yine 'köylünün yanında olduğu
muzu söyleriz... Bütün diğer bakanlık bütçele
rinden »kısıntılar yapılmalı, Köy İşleri Bakan
lığı bütçesinden, köylünün bütçesinden kısıntı
lar yapılmamalı ve köy kalkınması için Köy İş
leri Bakanlığına aktarılmalıdır. Sosyal adalet
anlayışımız da budur. Vicdanî anlayışımız da
budur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortanın
solu politikası ile bu inancın içindeyiz ve bunu
devamlı olarak savunacağız ve iktidara gelir
sek bunu tahakkuk ettireceğiz.
Hâlâ milyonlarca yurttaşımızın, .kış günleri
hayvanlarının sıcağında veya onun pisliğinden
yapılmış tezekle ısınırken, biz vicdan rahatlığı
içinde olabilir miyiz Pis ve kurtlu kuyu suları
içmelerine, sağlık bakımından çok önemli olan
hela fosseptik kuyu ve kanalizasyon, hamam
gilbi işlerin yapılmamış olmasına nasıl razı ola
biliriz? Orada başlayan hastalık bir gün bütün
yurdu sarmaz mı? Çevre sağlığı ibu şekilde ih
mal edilmiş olmaz mı? Bunun için bütçeden
ayrılan para nedir? Bu sefalet içinde olan ve
günden güne uyanan köy toplumumuz komüni
zm ve faşizm gibi tehlikeli akımların altında etikilenmez mi? «Din devleti bizi kurtaracaktır»
'sloganını kolayca benimsemez mi? Bunlar re
jimimiz için en büyük tehlikeler değil midir?
Değerli arkadaşlar, yiyeceğimizden, giyece
ğimizden artırıp köylüyü kalkındırmamız için
mutlaka seferber olmalıyız. Milliyetçiliğin en
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Sayın senatörler, Sayın Bakanın da istekle
rine uyarak, diğer konulara
geçmeden önce,
Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki gö
rüşlerini toparlayarak tamamlamış olacağım.
Türkiye'de kalkınmanın esasında, temelinde
köy vardır. Türkiye'nin kalkınmasının esasında
•olan köylünün kalkınması için de Türkiye'nin
bütün olanaklarının buraya doğru düzenlenmesi,
sarf edilmesi gerekir. Köy İşleri Bakanlığının
bu amaçla kurulmasının da çok çok isabetli ol
duğunu, hattâ Köy İşleri Bakanlığı imkânları
nın çok daha genişletilerek yalnız organizas
yon yönünde bir bakanlık değil, bu işlerin tam
yatırımcı hakanlığı olmasını düşünüyoruz. Gün
kü, nüfusumuzun 2/3 sini aşağı yukarı 22 mil
yonunu teşkil eden insanlara millî gelirden ayı*
racağmıız kaynak bu insanların sayısının oram
büyüklüğüm! e ol m a lıdı r.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grubu adına, hepinizi saygıyla selâmlıyo
rum. Bütçenin, Türk Ulusuna, Türk köylüsüne
r e Bakanlık mensuplarına hayırlı olması dileğiy
le hepinizi saygı ile selâmlıyor. Beni dinlemek
lütfûnda bulunduğunuz için teşekkürlerimi su
nuyorum. (Alkış! a r.)

<1 eğerlisi, en önemlisi, en büyüğü budur .Orman
köyleriyle turistik semtlerdeki yerleşim ve yol
işi ön plana alınmalıdır. Bu yol yapımında
bütçe raporunda görüp, beğendiğimiz orman
içi k'öy yollarının, orman yolu ile birlikte ele
alınması ,turistik bölgelerde köy yollarına önem
verilmesini, grup köy yolları faaliyetinin yerin
de bir. çalışma olduğun kabul ediyor ve .destek
liyoruz. Aslında, az teknik eleman ve az ödene
ğiyle YSE Genel Müdürlüğünün elde ettiği ba
şarıyı takdirle karşılıyoruz..
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğünün kurulması, köyü, köy toplumunun eko
nomik, sosyal ve kültürel yapısını incelemek ve
kalkınmasında yardımeı olacak teknik,, idarî
ve malî yönden çalışmalarını desteklemek ba
kımından önemli görevler yüklenmesi isabetli
olmuştur.
Hâlâ köylerimizde el sanatlarına dayalı bir
imalât sanayii gücümüz ve olanaklarımız istatis
tik bir 'bilgiye dayanmamaktadır. Hangi bölge
de ne yapacağımız ,köyün kalkınmasını nasıl
sağlayacağımız maalesef, kalkınma plânlarımız
da da yoktur. Günkü elde doküman ve bilgi
olmayınca plâna neyi koyacağız?
Yukarıda arzettiğim gibi, bilimsel çalışma
lara gerçeik sosyologların, gerçek ekonomistle
rin .gerçek tarihçilerin, gerçek psikologların,
köy yapısını bilen insanların faaliyete geçmesi
lâzım TürkiyeVle. Yoksa Türkiye, Türk köylü
sü bundan 20 yıl •){) yıl öncesinden daha müref
feh değildir.

BAŞKAN — Sayın Şenoeak. Toparlayabile
cek misiniz?
Y. KEMAL ŞENOCAK (Afyon Karahisar) —
Yarım saatten aşağı bitmez.
BAŞKAN — Yarım saatten aşağı bitmez.
O takdirde bir önerge var, okutuyorum.
Y ük s e'k B a ş k a n 11 ğ a

Hu konuşmamızda gene] müdürlüklerin prog
ramlarında olan. yapması gereken işlere ayrı
ayrı dokunmamıza ne zaman müsaittir, ve ne
'de lüzum görüyoruz .Zaten onlar inceliklerine
kadar bu işleri tespit etmişler-. Biz genel olarak,
genel prensiplerde görüşlerimizi arz ederek, bu
görüşlerimiz içerisinde Bakanlık mensuplarının,
sayın Bakanın kentlilerine olan güvenimiz, say
gımız ve sevgimizin çalışkanlıklarının daha da
•destekçisi olma amacını duyarak, güderek bu
fikirlerimizi arz ediyoruz.

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
lar ve şahısları adına yapılacak konuşmaların
sonuna kadar birleşime devam olunmasını arz
ederim.
Ankara.
Yiğit Köker

Onlar, bu arz ettiğimiz genel görüşler içe
risinde değerlendirecekle]' ,emek, sermaye, tabi
at kaynaklarını organize edecekler ve bütün
Türkiye'deki insan gücünü burada, bu kalkıni o a ı.l a ku 11 an a e a ki a r.

Buyurun sayın Şenoeak.
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
A.P. GRUBU ADINA Y. KEMAL ŞENOCAK
(Afyon Karahisar) — Sayın Balkan, değerli

BAŞKAN — Önergeyi şöyle anlıyoruz : Baka
nın konuşması ve son sözü söyleyecek üyenin
konuşması, ara vermeden sonra olacak demektir.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
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Bakanlığın muhterem erkânı, kıymetli senatör
ler;
Yüce Ulusumuzun temelini te.şddl eden Türk
köylüsünün adını ve hizmetini alan Bakanlığın
197'] yıh bütçesi üzerinde Adalet Partisinin gö
rüş ve temennilerini belirtmek üzere huzurunuz
dayım.
Sözlerime başlamadan önce bu vesileyle yüce
topluluğunuzu ve Türk köylüsünü Partim adına
derin saygılarımla selâmlarım.
Değerli senatörler, 14 milyon kişinin her tür
lü ve zarurî ihtiyaçları giderilmiş, refah ve saa
dete ulaşmış olarak şehir ve kasabalarda yaşa
makta oluşu yanında, >>6 milyonluk Türk Ulu
sunun geri kalan 22 milyonluk kitlesi ve çoğun
luğun hâlâ pekçok ihtiyaçları giderilmemiş su
suz, okulsuz ve elektriksiz ,sağlık imkânların
dan yoksun, kültür ve medenî yaşantılardan uzak
olarak her biri kutsal bir vatan parçası olan
köylerimizde yaşamakta, mahrumiyetler içeri
sinde refah ve saadetin yolunu gözlemektedir.
Muhterem arkadaşlarım, ulusun temel taşı
Yüce Ata'mızm dilinde kalbinde milletimizin
efendisi mevkiini bulan çilekeş Türk köylüsü
ve onun kutsal vatanda en küçük ünitesini teş
kil eden köyü, asırlar boyu ihmale uğramış ve
hâlâ da uğramaktadır. Feragat sahibi, kadirşinas
ve geleneksel terbiyesine sıkı sıkıya bağlı Türk
köylüsü. Ata toprağına asla ıkopmamak üzere
bağlı olarak yaşantısını, köyünün .güzelleşmesin
de, kalkınmasında ve bacasının ilelebet tütmesin
de arar ve çalışır. Türk köylüsü, tembelliğin
ahlâkı zayıflatıp, terbiyeyi bozacağını, gelenek
sel yiğitliği, fazileti ve saygıyı bozarak körleteceğini yakinen bilir, çalışır ve elinden tuta
cak lider, yo] gösterecek teşkilât, bilinçlenmek
için öğrenme/k ve okumak ister. Bu ulvî ve hak
lı istekler karşısında bizler, Türk köylüsünün
bu asil düşünce ve inanışına, temiz ve sıcak duy
gularına karşılık milliyetçiliğine kuvvet vere
cek hizmetlerinin bir an önce bitirilmesine gay
ret göstermek mecburiyetindeyiz.
Türk köylüsü asla bozmadığı karakteri içe
risinde dinî ahlâka bağlı olaraik, karakteri ka
dar sağlam maneviyatı ile atalarına lâyık olan
örf ve âdetlerine sıkı sıkıya bağlı kalmış, temiz
haletlerini yıpratmaya çalışan, vatan bütünlü
ğünü bozan aşırı uçlara asla taviz vermemiştir.
Türk köylüsü, vatanı için akıtılmış kanla
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rın kendi kanı olduğunun idrâki içerisinde dos
tunu ve düşmanını çok iyi 'bilmektedir. Türk
köylüsü uysal olduğu kadar mert ve doğru söz
lüdür. Memlekete hizmet edenleri bildiği gibi,
hiyanet içerisinde olanları da ıbilmekte ve bu
'seJbeple de vatan hainlerine asla fırsat verme
mek kararındadır.
Türk köylüsü ulusun % 70'i olmasına rağ
men, vatanın öz bekçiliğini, meşakkatini, tüm
yükünü çektiği halde, ta şaşalı Osmanlı Dev
rinden beri yalnız angarya için, vegi için ve sa
vaş için hatırlandığını, hizmetine candan el
uzatılmadığını bildiği halde, tevekkülle Devle
tin imkânlarının kendisine de geleceğine inan
mış ve asla tereddüte düşmemiş, asil karakteri
içerisinde efendiliğini muhafaza etmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsü ,Ata
türk'ün kafasında tasarladığı ve gerçek manâ
daki efendilik mevkiine getirilememiş, bu tem
po ve anlayışla asla getirilemez de. Türk köylü
sü misafirperver, vatansever ve milliyetçi ola
rak hürmet sembolüdür. Atatürk, Türk köylü
sünü, sosyal halklarını almış, medenî yaşantıya
kavuşmuş olarak görüyor ve bunu emrediyor
du. Biz bunu başaramadık .İçecek suyu olma
yan, karda hastasını salla kasabaya indiren
pekçok köyümüz vardır. Bakanlık bütçesi köye
lâyık miktarda değildir. Bütçenin 1/60 i dere
cesinde olan bu bütçeyle Türk köyüne hizmet
yapılamaz ve Ata'nm emrine uyulmuş sayıla
maz.
Değerli arkadaşlarım, Tür'k köylüsünün ge
liri mahdut ve dardır. Yalnız kuru ziraatle
uğraşan pekçok Türk köyü geçim sıkıntısı çek
mektedir. Türk köylüsünün alacağı pahalı, sat
tığı ço'k ucuzdur. Köylünün malı donduruluyor.
Haşhaş gibi çok verimli mahsulü yasaklanıyor,
yerine bir bitki hâlâ-bulunamıyor ve fakat köy
lünün aldığı malkina ve emtia alabildiğine pa
halanıyor. Bunun altından Türk köylüsü nasıl
kalkacak, bunu düşünen yoktur.
Amerika'da nüfusun % 4'ü İngiltere'de x/c
6 sı çiftçi olduğu halde, mahsıılüyle dünyayı
doyuruyor. Ulusumuzun % 70'i çiftçi olduğu
halde, kendimizi doyuracak mahsûl alamıyoruz.
Yerim azdır, haliyle kazanç azdır, geçim zor
dur.
Değerli arkadaşlarım, milletin kalkınması
çoğunluğun kalkınmasına bağlıdır. Alt kademe
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Ikalkmmışsa ; şehirler ele, millet de topyekûn
kalkınmış olnı1. Kalkınma
ilimle ve teknikle
mümkündür. İptidaî ziraatle kalkınma olamaz.
Makineleşmek gerekir. Ancak, her türlü alet
ve eda vat alabildiğine pahalanırken, mahsu
lün dondurulması, imkânların kısıtlanması köy
lüyü asla kalkmdırmaz. Köylünün de ilme ih
tiyacı vardır. Onun kütüphanesi, sineması, ti
yatrosu kahveleridir'. Şehirlilerin ihtiyacı var
da, onun yok. mudur? Bilgi alma imkânları dar
olan Türk köylüsüne, Devlet eli plânlı ve ve
rimli olarak uzatılmalıdır. Türk köyüne 24 ba
kanlık el atmış durumdadır. Bunu önlemek, lâ
zımdı i-. Adım taşıyan bakanlık tüm köy hizmet
lerini ele almalı, modern köyler yaratmalı, hiz
met •koordine edilmelidir. Köyün ebesi başka
bakanlığa, imamı başka bakanlığa, öğretmeni
başka bakanlığa, tarımcısı başka
bakanlığa
bağlıdır. Ekonomik hizmetlerinin ise nereye
bağlı olduğu belli değildir.
Böyle herkesin karıştığı, el attığı bir belde
nin, balkı kalkınmadan nasibini alamaz. Bun
lar Koy İsleri Bakanlığı emrinde toplanmalıdır.
Aksi halde hizmet hayal deme'ktir. Bu tutum
ve davranış içerisinde Türk köylüsünün gele
neksel terbiyesi, milliyetçiliği, ve vatan sevgi
si kısa zamanda yok olacaktır. Köyünden mer
keple kasabaya inememiş köy çocuğu ,bir yolu
nu bulu]) dış ülkeye gidince oradan tedarik et
liği sun model araba ile izinli olarak köyüne
geliyor. Dış ülkeye gidememişler olanlar bu du
rumu görünce köyünden, devletinden ve hattâ
m i niyetçiliğinden soğuyor. Köyünden kaçmak.
dış ülkeden aynı şekilde gelmek istiyor. Bu
hem sevindirici, hem de kayıplarımız bakımın
dan üzücüdür. Türk köylüsünün hayat standar
dını yükseltmek gerekir. Bunu yapmak için
hamasî lâflar kâfi değildir'. Fedakârlık bekle
mek yalnız köylüden istenemez. Türk köylüsü
nün ihtiyaçlarına kısa zamanda çare bulmak
ve hizmeti hızlandırmak gerekir. Aksi halde
sonu hüsran olur-.
Değerli arkdaşlarım, «Gidilmeyen yer vatan
değildir» diyen atasözünün anlamı çok büyük
tür. P>ugün kutsal vatan sathının ne kadar yer
leşim ünitesi vardır? Bunun gerçek adedi dahi
bilinmemektedir. Anlaşılıyor ki, daha gidileme
miş. görülememiş keşfedilememiş yerleşim üni
telerimiz vardır. Asrımızın son yarısında elâ-
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lem yıldızları keşfetmiş, ay'da parsellemeye giriş
mişken, biz hâlâ köy adedimizi bilmiyoruz ve
bilemiyoruz. Bu acıdır. Bu kadar dağınık, üni
telere cihetteki altyapı hizmetlerini götürmek
zor olmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için
merkez köyleri ihdas ederek kom, mezra, ma
halle gibi çok büyük üniteleri orta köyde bir
leştirerek hizmetleri oradan yapmak ieabetmektedir. Aksi halde pek çok küçük yerleşim üni
teleri altyapı hizmetlerinden mahrum kalacak
tır. 162 bin kilometre yola ihtiyaç gösteren
Türk köylerine, bugüne kadar ancak 70 bin
kilometre yol yapılmış olması bir kıymet ifade
etmemekle beraber, son yıllarda bu hizmetin
artırılmış olması, memnuniyet verieidir. 1972
yılında yeniden 11 bin kilometre yolun tesviye
sinin yapılmış olması, 8 bin kilometrelik yolun
da kaplama, 43 bin kilometrelik yolun asfalt
lanmış olması karşısında âzami dokuz sene son
ra köy yollarının tamamlanmış olacağı bizleri
sevindirmektedir. Ancak, bu müddet içerisinde
Devlet karayollarının da koy yollarını, kasaba
yollarını yapmak suretiyle yardımda bulunma
sı mümkündür; çok da faydalı olacaktır. Bu
suretle köy yolları ihtiyacımız, âzami beş sene
sonra giderilmiş olacaktır. Karayolları bu im
kânı bize verir zannederim.
Köy yollarımız, il ve bölgelerce yapılan prog
rama göre yürütülmektedir. Ancak, uzunluğu
300 ilâ 500 metreyi, hattâ 1 000 metreyi geçme
yen köy yollarının program dışı olarak üç - beş
gün içerisinde yapılması mümkündür. Bunların
programa alınması için senelerin beklenmemesi
gerekir. Kaymakamların nezaretinde, YSE mü
dürlerinin emirleriyle bunların halledilmesi
mümkündür. Bilhassa grup köylerinde, muhtar
lar arasında güzergâhlar üzerinde anlaşmazlık
lar sebebiyle, senelerden beri programda olduk
ları halde ertelenen yollar- vardır. Bu durum da
köylerin mağduriyetine sebebolmaktadır. Bu
gibi anlaşmazlıklarda YSE müdürlerinin kara
ra varmaları ve ekonomik olanının derhal ya
pılması ve muhtarlar mücadelesine son veril
mesi yerinde olur.
Değerli arkadaşlarım;
Köy içme suları hizmetleri de memnuniyet
vericidir ve bu tempo ile de yürütülmektedir'.
Verilen imkânlar, âzami değerlendirmeye tabi
tutularak hizmetler yapılmaktadır. Tahsislerin
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larını sağlaıiııaik için. Bakanlık emrinde Köy
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. İsmi üzerinde köyün ekonomik kal
kınması çarelerini araştıracak, geliştirecek ve
köylüyü kalkındıracak bu Genel Müdürlüğümü
zün başına ilim adamı, idealist ve genç bir Ge
nel Müdürle kirlikte, çok genç ve çok az mik'tard.a aynı haslet ve şevki taşıyan, personel iş
başına getirilerek, hizmette koyulmuştur. Ge
nel Müdürlüğün gerek görevlileri, gerekse teş
kilâtı. çok gem; olmasına rağmen, kısa zaman
da pek çok hliznıetlerc girişilmiş. Türle köylü
sünün yanmda ve içerisinde el ele vererek ve
bir çok imkânların yolunu açmıştır. An c aile,
Genel Müdüründen en. alt kademedeki
idarî
personelinin üstün çalışma ve gayretlerine rağımen, köye lâyık hizmetler henüz başarılmış
değildir. Tek sebebi, imik ân verilmemiş, Ge
nel Müdür!ük gürevleriyle
kooperatifçiliğinin
bahşedeceği imkân ve hizmetlerin ilgililerce iyi
değerlendirilmemiş
olmasındandır.
Bilhassa
kooperatifçiliği bilmeyen ve hattâ İni ulvî ve
Türk köylüsünü kalkındıracak, refaha ulaş
tıracak tek yolun kooperatifleşme olacağına
inanmamış ve hattâ bu hizmeti baltalamak, kot
tu göstermek istidadında olan kişilerin bulunu
şu hizmeti aksatmaktadır.

çoğaltılmasıyla elbctteki ihtiyaçlar kısa /aman
da giderilecek ve köylümüz sıhhî suya kavuş
turulacaktır. Devlet Su İsleri de kâzı imkânlariyle yardımcı olduğu takdirdi 1 , köylerimiz kısa
zamanda suya ve hayata kavuşacaklardır. Yolu.
suyu olmayan köyün huzuru da yoktur, neşesi
de yoktur, her an korku ve dehşet içerisindedir.
P>u bakımdan; Devletin tüm imkânlariyle köyün
suyu ve yolu temin edilmelidir. Büyük nüfuslu
beldelere Devlet Sn İşleri hizmeti esas aklığına
göre, nüfusu az olan köylerimize de imkânları
nın varlığı ile yardım etmelidir.
Değerli arkadaşlarım ;
Türk köylüsünün köyüne yolun, suyun, oku
lun, elektriğin gelmesi, medenî yaşamasını te
min ederse de. kalkınmasını, alım gücünün kuv
vetlenmesini, tek kelime ile refaha ulaşmasını
sağlamış sayılamaz. Türk' köylüsü her şeyden
önce gelir kaynaklarının azlığından, emeğini
alamamaktan mustariptir ve onun için üzüntü
içinde hayat sürmekte, yaşamaktan çok ölme
ni eve gayret göstermektedir. Türk köylüsünü
refaha ulaştırmak gerekir. Yıllık geliri 1 000
liranın altında olan milyonlarca vatandaşımız
vardır. Bu devirde «Bir lokma, bir hırka» sözü
geçerli değildir. Gören, gözler İn M*. şey istemek
t e ; okumak, gezmek, giyinmek, seyretmek on
larında hak ve istekleri olduğundan bunların
temini ve sağlanması, gelirin artırılmasiyle
mümkündür.
Türk köylüsü eski köylü gibi değildir. Dün
ya görmüş, ülke görmüş, refah ve saadet gör
müş, kazanç ve iş görmüştür. Bunları göreme
yenler görenlerin görüntüsünden bunları gör
müş ve istemektedir. Türk köylüsü kazanç yol
larını da öğrenmiş, çalışmak yollarım da öğ
renmiş, çalışmak da. kazanmak da istemekte
dir. Bu sebeple de. Devletten âzami yardımı,
elinden tutulmasını, yol gösterilmesini istemek
tedir. Türk köyünde işsizlik çok fazladır. Türk
köyünde çiftçilik, 'iGf) günün âzami 90 gününde
yapılıp bitirilmekte, geri kalan 275 gün ise
kahve köşesinde, radyo başında geçmektedir.
Bunu da değerlendirmek; kazancını artırmak
için Devletten yardım beklemektedir.
Değerli arkadaşlarım;
Yukarıda arz etiğim isteklerin karşılanma
sı, köylüye yol gösterilmesi, birlik ve beraber
lik ile gelir ve iş sahalarının açılması imkân

«Köylünün gelirini tatminkâr, kendine in
san gibi yaşamak haikkını temin etmedikçe.
memleketimizde refahı umumîden bahsedile
mez.» diyen Atatürk'ün bu irşadına uyarak,
:köylünün gelirinin onu tatmin edebilecek saf'haya getirilmesi şarttır.
Türk köylüsüne kazanç yollarını gösteren,
onlara teşkilâtlanarak küçük sermayelerini bir
leştirip büyük işgücü ve ıkazanç sağlayan ya
tırım yollarım gösteren,
kooperatifleşmeyi en.
ücra köylere kadar götürerek başarmaya gay
ret eden genç ve değeri henüz iyice bilinmemiş
ve benimsettim emiş bu Genel Müdürlüğümüzün
teşkilâtlanması tamaımlanamamış ve tamamlan
masına medar olacak yardım ve bütçe imkânla
rı verilmemiştir. Gok acı bir gerçektir ki, köy
lünün kalkınmasının tek yardımcısı olan bu
teşekkülün, her ilimizde birer temsilıcisi ile
dahi temsil edilmesine imikâıı verİlmeımiş duumdadır.
Değerli arkadaşlarım ;
Bu Genel Müdürlük, köy ve köylünün eko
nomik ve sosval vÖnden kalkınmasına varduncı
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o] m ak üzere, sorunlarım aratısrmak ve bunlara
çözüm yolları bulmak, köy kooperatifçiliğini
teşvik etmek, desteklemek, geliştirmek, tarihî
ve turistik değeri haiz köy el sanatlarını araş
tırmak, geliştirmek ve tanıtmak, toplum kal
kınması çalışmalarını geliştirmek, köy ve köy
lü teşebbüslerini desteklemek, özellikle dağ ve
orman köylerinin kalkındırılması amaeıyle il
gili kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı olarak
gereken tedbirleri almak ve anılan hizmetler
le ilgili eğitim, araştırma, etüt, plân, proje hiz
metlerini yürütmekle görevli kılınmıştır.
P>u kadar geniş ve şümullü, Türk köylüsüne
müspet yardımları sağlayan İni Genel Müdür
lüğe, bugün verilmiş olan imkânlar maalesef
hizmetleriyle asla kıyas edilemeyecek derecede
az ve gülünçtür.
Bugün ancak 22 ilimizde teşkilâtlanabilmiş
olması yanında, bu illerdeki temsilcisi ancak tek
kişidir. Telefonu, oturacak dairesi, hizmet için
köye gidebilecek tek aracı dahi olmayan yer
ler vardır. Tüm ilin yüzlerce köyüne gitmek
için gitme görevi verilen bu görevli.'köye keş
fe giden hâkim gibi, köylünün parasıyle tutula
cak kiı-alık araçla mı gidecektir? Bu takdirde
hizmet kaç köye gidecektir? Köylüyü teşvik ve
ona hizmet bu şekilde gidemez ve götürülemez.
Ikına inanmak safdillik olur. Eğer. bunu hiz
met sayacak isek, o takdirde ya kendimizi ve
ya köylümüzü aldatmış oluruz.
Bugün büyük görev verdiğimiz bu Genel
Müdürlüğün elinde pekçoğu gayrifaal -'J4 araç
vardır. Bu araçlarla nasıl hizmet edilebilir?
Değerli arkadaşlarım; henüz 22 ilde teşki
lât kurmuş bu Genel 'Müdürlüğün diğer 4ö ili
mizde görevi yok mudur? Elbetteki vardır. Şu
halde niçin oralarda da teşkilâtlanarak Türk
köylüsüne hizmet edecek kadroyu vermiyoruz?
Niçin eleman verilmiyor? Niçin tek şahıs da ol
sa hizmet için bir jeep veya pikap verilemez?Bu hizmet aşkıyle o ile gitmiş personele niçin
imkân sağlamıyoruz? Bakanlık ve Komisyon ni
çin bu gereği görmüyor? Komisyon araç isteği,
kadro isteğine ait önergelere iltifat etmemiştir
ve bu imkânları vermemiştir. Köye, köylüye
hizmet bu mudur? Komisyonda yapılan konuş
maları dinledim. Komisyon üyesi arkadaşları
nım konuşmaları hep hamasî ve gerçeği dile
getiriyordu. Nasıl oluyor da bu gerçeklerin kar-
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siliği 25 milyonu geçmeyen istekler
Köy ve köylü sevgisi bu mudur?

reddedildi.

Değerli arkadaşlarım; Yüce Senatoda, ger
çeğe ve davasına hâkim olarak, bilinmeden ve
içine inilmeden reddedilen istekleri teslim etme
li ve köylüye olan hizmetler yapılmalıdır. Bu
maksat için verdiğim aktarma önergelerine il
tifat edilmesini istirham ediyorum.
Değerli senatörler :
İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Plânlarda Türk
köylüsü ile ilgili bu Genel Müdürlüğün görev
lerine giren hususlardan şunları aynen kabul
etmişizdir. Kabul ettiğimiz bu kanunun emrini
biz çiğneyenleyiz. Ne demişiz?..
«Köylülerin, sosyal adalet ilkelerine uygun
olarak artan gelir ve refahtan pay almaları sağ
lanacaktır. Toprak - insan ilişkileri düzenlene
cektir. Özellikle küçük ve orta tarım isletmele
rinin ihtiyaçlarını temin ve inallarını satmak
için kooperatifler şeklinde teşkilâtlanmaları
destekeleneeektir. Kooperatifler teşvik edilecek
tir.» Bu mu teşvik? «Köylünün boş zamanlarını
ve ürünlerini değerlendirecek, el ve ev sanatla
rı desteklenecektir.» Bu mu destek? «Orman
içinde yaşayan halkın bulundukları
yerlerde
kalkmdırılmaları için özellikle kooperatifleşme
teşvik edilecektir.»
Değerli arkadaşlarım :
Gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçiliğin
önemli bir ekonomik ve sosyal hareket olarak
kabul edilmekte ve sosyo - ekonomik kalkınma
ve gelişmede müessir bir araç olarak kullanıl
maktadır. MCmleketimizde de kooperatifçiliğin
yaygınlaşması ve gelişmesiyle ilgili her türlü
çalışmanın anapolitikaları, her üç kalkınma
plânında da rev almış ve tedbirleri ağırlık ka
zanmıştır.
Tarımsal kooperatifçilik, küçük tarımsal iş
letmelerin çeşitli mahzurlarım ortadan kaldıra
bilmek. en güvenilir yoldur. Küçük işletmelerin
sermaye yetersizliği, kredi imkânlarının azlığı.
modern tarımsal sanayii kendi
bünyelerinde
kura.bilmeleriııitı. imkânsızlığı, pazarlama güç
lükleri. üretim araçlarını sağlamada
yetersiz
kalmaları, tarımsal kooperatifler tarafından or
tadan kaldırılmakta ve böylece büyük bir üre
tici güç yaratmaktadır.
Köy kooperatifçiliğinin yukarda bahsedilen
faydalarını yaygınlaştırmada en önemli prob-
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lenı, kooperatifçilik eğitimi ve sermaye yeter
sizliği nedeniyle kooperatif yatırımlarının
fi
nansman sorunudur. 1965'den bu yana kurul
muş üç binin üzerindeki ve yılda en azından
500 kooperatifin de yeniden kurularak yekime
ilâve edilmeye devam edişi, köylümüzün bu
yoldan kalkınmaya inanmış ve hız vermiş olma
sının delilidir. Önemi ortada olan kooperatifçi
liğin Devlet tarafından desteklenmesi halinde
tarımsal üretimin artırılması, değerlendirilme
si ve istihdam olanaklarının yaratılması sonu
cu kırsal alanda tarım ve tarıma dayalı sanayii
yaygınlaştırmak suretiyle geliri artırmak
ve
kırsal nüfusun şehirlere dengesiz olarak göç
etmesini önlemek, düzenlemek başlıca amaç ol
maktadır.
Bugün üç binin üzerinde bulunan köy kalkın
ma koperatiflerinden 2:18 adedi yatırıma geç
miş ve 231 milyon liralık bu yatırımın 119 mil
yon lira sermaye ihtiyacı olduğu, ayrıca işletme
ye geçmiş ve programa alınmış :J49 kooperati
fin de 252 milyon lira işletme sermayesine ihti
yacı olduğu nazara alınırsa; ceketini satarak,
ineğini satarak bir gelir kaynağı, işyeri bulmak
maksadıyle kooperatif kuran Türk köylüsünün
bu hevesinin ve azminin, ümidinin kırılması
için, az faizle kredi verilebilmesi için bu Genel
•Müdürlüğün bu ulvî hizmeti için istediği 14,5
milyonluk isteğini ek olarak vermek Yüce Se
natonun hizmeti olacaktır. Bu maksat için ve
rilmiş önergem, her nedense Komisyonca mâ
nası anlaşılmayacak şekilde az bir ekseriyetle
reddedilmiştir.
Türk köylüsünün al inleri, emeği, ümidi ya
rıda ve âtıl bırakılma durumuna düşürülmüş
tür. Bu yatırımlar hizmete bu sebeple gireme
diği takdirde, Türk ekonomisine de büyük ya
ra açmış olacak ve vebal altına girilecektir. Yü
ce Senato" buna hâkim olmalıdır.
Değerli arkadaşlarım ;
Yukarıda arz ettiğim gibi, orman köyleri
mizin kooperatifleşmesi de bu Genel Müdürlü
ğün hizmetleri içerisindedir. Ormanı köylerinin
kalkındırılmasına
yardımcı olmak maksadıy
le 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince; 20 yıl müddetle, her yıl bütçeye
50 milyondan az olmamak kaydıyle bir ödene
ğin konması öngörüldüğü halde, maalesef Yü
ce Parlâmentonun kabul ettiği bu Kanunu, bu
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güne kadar hidbir bütçede riayet edilmemiş ve
orman köylüsüne bu para verilmemiştir. Buna
rağmen orman köylüsü, ormanda, kendi vata
nında daima, vaibaneı ve hattâ orman hırsızı
igözüyle görülmüş, haklarındaki gerçek ve ifti
ra, dosyaları adliye arşivlerini
doldurmuştur.
Orman Devletindir, diye kanun çıkarılıyor. Or
man idaresi derhal orman köylüsünün avlusu
nu hattâ nerekle ise evini dahi orman sayacak
kadar ileri giderek elinden alıyor. Fakat, her
sene 50 milyon verilecek diye kanun çıkarıyo
ruz; buna asla riayet etmiyoruz ve bu çilekeş
orman köylüsünü daima perişan hallere düşü
rüyoruz. Ya bu parayı vermeliyiz, yaıhııt da or
una n köylüsünün atasından kalan arazisini, evi
ni orman saymamalıyız. İki taraflı eziyet her
halde günah, olmaktadır. Bu sebeple de, Genel
Müdürlüğün bu hizmet terinde yardımcı olmak
tan ve istediği tahsisatı vermekten geri durma
malıyız. Bu fasla ve orman köylüsüne. Kanu
nun emri olan 50 milyon yerine hiç olmazsa 5
milyon lira verilmesini dileyen önergeme de
iltifat edilmesini istirham ediyorum.
Değerli arkadaşlarım ;
Tarımın üretim artışını sağlamak, sanayimi
zin yan dallarını köylerimizde de kuraıbilmek
için, kooperatiflerimizi desteklemek şarttır. Hem
•bu halk teşekküllerini, hem fakir halkın bu
ümidini ciddî olarak desteklemek gerekir. Köy
lünün kalkınması buna bağlıdır.
Sanayicilere
teşvik tedbirleri uygulamayı düşünürken , köy
kooperatiflerini unutmak, ihmal etmek doğru
değildir. Bu köy sevgisi değildir. 15 milyon lira
lık tahsisatın 22 milyonluk Türk köylüsü için
nüfus başına 1 lira dahi düşmeyeceğinin açık
ifadesidir. Bunu köylümüze çok görmemek ge
rekir.
Değerli arkadaşlarım ;
Bütçe Plân Komisyonunda bir Genel Mü
dürlüğün milyarlık bütçesine ilâveten işçi ücre
tine zam ve bâzı masraflar için AR - GEL Ge
nel Müdürlüğünün bütçesinin 2,5 misli
olan
250 milyon lirayı ek olarak ilâve etmesi yanın
da, 22 milyon köylü vatandaşımızın hayat
standardını tam yüklenen AR - GEL Genel Mü
dürlüğünün 99 milyonluk çok az bütçesine ha
yatî önemi olan köylüyü tefeciden kurtaracak
ucuz faizli borç olan 14,5 milyon kredi isteğinin
kabul edilmemiş olması düşündürücüdür.
Bu
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köylüsüne verilmeli, yatırımları
'getirilmelidir.
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yıkını ve
üretime
imkân
verimli

alıngeç
Türk
hale

Değerli a r k a d a ş l a r ı m ; hepimiz T ü r k köylü
sü deyince hamasî sözlerde başlıyor, başta Baş
b a k a n ve B a k a n olmak üzere her üç kelimeden
birisini kooperatif olarak telaffuz e d i y o r u z ; fa
k a t asla kooperatifçiliğin
yanında
olamıyo
ruz. Bu sözler sathî ve gerçek dışı ise, boşuna
k ö y l ü y ü ümitlendirmeyelim. Ciddî isek, gerekli
olundu y a r d ı m l a r ı yapmalıyız. Kooperatif, ye
ni doğmuş ümit bağladığımız bir
çocuktur;
k u n d a k t a boğmayalım, cılız b ı r a k m a y a l ı m . Bu
nu baltalamak, bence köye ve ulusa
ihanettir.
Bii' işçi sıkışınca Çalışma Bakanı ve TÜRK-İŞ
•derhal koşuyor. Köylü ve koopperatif
sıkışın
ca da ilgili B a k a n . Ziraat Odası ve Kooperatif
ler Merkez Birliği koşmalıdır'. Ancak, koşacak
i m k â n ve k u d r e t i Genel M ü d ü r l ü ğ e ve
Birliğine vermeliyiz.

Merkez

Kooperatifin yatırım projeleri, etütleri çok
pahalıya mal olmaktadır. Bunların, Genel Mü
d ü r l ü k ve Merkez Birliğince yaptırılması gere
kir. Bunun için de 'maddî olanak sağlamalıyız.
Bu suretle kooperatiflerimizin y a t ı r ı m l a r ı , kal
k ı n m a hamleleri hızlı, bilgili ve disiplinli kal
k ı n m a plânına uygun, verimi i olur. Kooperatife
hizmet, ona sevgi, vatanın kalkınması için. bel
bağlama, ona el u z a t m a k l a , ona maddî olanak
lar sağlamakla olur. Bu görev bizimdir. Devle
tindir. Kooperatiflerin y a t ı r ı m l a r ı m
finanse
•etmek için, bu dış ülkeye işçi gönderme konten
janı r/c hVden en az r f 6Y) oranına çıkarılmalı
dır. Başıboş iş(;i gönderip a r k a s ı n d a n
oradaki
p a r a s ı n ı v a t a n a getirmek için Devlet
memuru
göndermek ve masraf etmektense, v a t a n d a ya
l ı n ı n a bağlantı yapmış olanların kooperatif yoluyle gönderilmesi daha iyi ve ideal değil mi
dir? Bu suretle hem vatan >.a:thında iş sahası
açılır, dönecek işçiye ve. b u r a d a k i işçiye iş bu
l u n u r ve hem de v a t a n d a ş , ulus kalkınır. Çalış
ma Bakanlığının bu görüşe karşı çıkarak, % 15'
de ısrarlı olmasının mânası mantıkî değildir. İş
çi. ister köylü olsun, isterse kasabalı, veya şe
h i r l i olsun; hepsi işçidir ve Çalışma Bakanlığına
'başlanacaktır.
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Değerli senatörler i
Batı ülkelerinin bizi imrendirecek derecede
k a l k ı n m ı ş olmalarının tek yolu
kooperatifleş
me ve bu güç birliği ile sanayii v a t a n sathına
y a y m a l a r ı yoludur. Kalkınmış ülkelerin köy
leri. yalnız altyapı hizmetlerinin gelmesiyle kal
mamış, altyapı hizmetleriyle birlikte ve
bâzı
hallerde a l t y a p ı d a n önce kalkınma hamlelerine
yani kooperatifi eşerek güç birliği k u r m u ş ve
altyapı hizmetlerine y a r d ı m d a da
bulunarak
k a l k ı n m a l a r ı m sağlamıştır. B u g ü n bu ülkelere
işçi olarak gitmiş v a t a n d a ş l a r ı m ı z b ü y ü k şe'hirlerde değil, k ü ç ü k köy ve k a s a b a l a r d a
koope
ratifler yoluyla k u r u l m u ş çeşitli iş kollarında
çalışmakta, p a r a k a z a n m a k t a di il ar.
Tzıın senelerin tecrübesi neticesi başarılmış
bu kalkınma, bizlere zaman k a y b e t m e d e n
bu
yola girmemizi işaret eden ve ümit veren müs
pet bir yoldur. Biz, tecrübeye girmeden
kısa
yoldan kooperatifçiliği geliştirerek köy ve ka
sabalarımızı, k ü ç ü k sanayi bf İdeleri ve iş saha
ları olarak geliştirilebilir ve dış ülkeye' işçi ih
raç etmekten k u r t a r a b i l i r i z .
Değerlj a r k a d a ş l a r ı m :
K ö y ü n d e n kasabasına ancak birkaç defa ine
bilmiş. iptidaî ziraatten başka "birşe.y bilmeyen
mert köylü çocukları, dış ülkedeki çalışma yer
lerinde kendi k ö y ü n ü n de bu yolda kalkınabile
ceği i d r a k i içinde kooperatiflerin
kurulmasını,
köyünün kalkınmasını dilemekte ve Biriktirdik
lerini bu kooperatife göndererek teşvik e t m e k t e
ve buna ümit ve bel b a ğ l a m a k t a d ı r . Günkü, dış
ülkede ö m r ü n ü n sonuna k a d a r gurbet
hasreti
çekmeye niyeti y o k t u r . İstiyor ki. kendi köy ve
kasabasında bu işyerleri açılsın ve dönüşte ora
da çalışsın. Millet. Devlet ve H ü k ü m e t ç e benim
senmiş kooperatifçilik, P a r l â m e n t o m u z u n inanç
la çıkardığı muhtelif k a n u n l a r l a
Türk
köyü
nün ve v a t a n sathının bu yoldan kalkınabilece
ği i d r a k i içinde olduğu bir gerçek iken, k a n u n 
larda vazedilen görev, teşkilâtlanma ve yetki-.
lerin başarılması için maddî desteğe ihtiyaç ol
duğu u n u t u l m a k t a , görev verilen
kooperatif
üst kademelerine, yani Merkez Birliğine bütçe
den hiç bir yardım y a p ı l m a m a k t a d ı r . K ö y Koo
peratifleri Merkez Birliğine denetleme, eğitme,
k u r s açma, proje verme görevleri
yüklemekte
ve fakat bu hizmetleri hangi m a d d î güçle yapa
cağı düşünülmemektedir. Bu acı bir gerçektir.
K a n u n e n verileni görevlerin yapılabilmesi için,
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lıie olmazsa bir milyonluk biı y a r d ı m yapılması
ve ondan sonra görev beklemesi gerekir. Geliri
olmayan hiçüir teşekkül, verdiğimiz k a n u n î gö
r e v i y a p a m a z ; kısa z a m a n d a ölür, dağılır. B u
Birliğin ölü doğmasını önlemek Yüce Senato
n u n elindedir, y a r d ı m yapılması ş a r t t ı r .
Değerli a r k a d a ş l a r ı m ;
A s ı r l a r ı n ihmalini omuzlarında t a ş ı y a n
çi
lekeş T ü r k k ö y l ü s ü n ü bu çileli h a y a t t a n k u r t a r 
mak, kooperatifleşmesini desteklemekle
müm
k ü n d ü r . Aksi halde, k ö y l ü n ü n başka y o l l a r d a n
kalkınmasına imkân yoktur. Türk köylüsünün
ziraî ü r ü n ü değerlendirilmediği, bilâkis cari
m a s r a f ı n a l t ı n d a k i değerde d o n d u r u l d u ğ u ger
çeği yanında, kooperatifleşme yoluyla da kal
kınmasına yardımcı olunmadığı t a k d i r d e , köy
lü nasıl k a l k ı n a c a k ve nasıl fakirlik çemberini
kıracaktır.? Bunların
düşünülmesi
gerekmez
mi?..
Şehir ve k a s a b a l a r d a istemediğimiz a l t y a p ı
k a t k ı l a r ı n ı köylerden istiyoruz. F a k i r ve nüfu
su çıok ay. T ü r k k ö y ü b u n u nereden 'bulmaktadır
ve b u l a c a k t ı r ? Bu k a t k ı verilmediğinde,
köye
yol, su. elektrik götüremiyoı uz. Bu k ö y altya
pı hizmetlerine ne zaman, k a v u ş a c a k t ı r . ' İste h u
imkânı köy kooperatifleri s a ğ l a m a k t a , dış ül
keye gönderdiği evlâtları a r a l a r ı n d a p a r a top
l a y ı p , temin etmeke v e y a h u t da yapılan koopera
tif yatırımlarının k a z a n c ı n d a n bu katkı, veril
m e k t e d i r . Kooperatifin h u kurtarıcı hizmeti bü
yü k t ü ı \
Sayın, senatörler ;
A s ı r l a r d a n beri. yıllık u n u n u , ilçesinde
su
d e ğ i r m e n i n d e öğüten T ü r k köylerinde,
bugün
koıopreatif sayesinde un ve m a k a r n a
fahrikasi
' k u r u l m a k t a d ı r . İplik, dokuma, süt,
konserve,
ımeyve s u y u ve salça fahrikaları a r t ı k İ s t a n b u l ,
A n k a r a , İzmir ve m a h d u t b ü y ü k şehirlerde de
ğil, k ü ç ü k kasaba ve köylerimizde
kurulmaya
'başlamış, küçük, sanayii v a t a n s a t h ı n a y a y a r a k ,
A v r u p a gibi k a l k ı n m a hamlesine girmiş, şehir
lere göçü önlemeye başlamıştır. Bunları y a p a n
kooperatiflerimizdir. B u olumlu, ışık t u t u c u , ümit
ve. şevk verici hizmetleri y a r a t a n ve y a p a n koo
peratiflerimize ve onu b ü t ü n gücü ile b u müs
pet yola, muasır medeniyete erişme yoluna sevk
eden AR-GEL Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e ve değerli
Genel M ü d ü r ü n e müteşekkiriz.
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B u g ü n kooperatifçi T ü r k köylüsü,
değerli
Genel M ü d ü r ü n ü ve personelini g ü n ü n her sa
atinde ve devamlı olarak m a k a m l a r ı n d a k ö y ü n
odasına girer gibi girerek görmekte, y a r d ı m al
m a k t a ve gösterdiği müspet yolda
yürümeyi
kendilerine k u r t a r ı c ı o l a r a k kalbul etmektedir.
Bu müesseseyi bu ulvî görevinde asla ihmal ede
meyiz, ve hizmeti için y a r d ı m d a bulunmalıyız.
BAŞKAN" — Sayın Şenoeak, vaktiniz
bir
süre astı.
Y. KKMAL Ş E N O C A K (Devamla) — B i t t i
efendi:m, bağlıyorum.
Değerlj a r k a d a ş l a r ı m ;
Sözlerimi b u r a d a b a ğ l a r k e n , vermiş
oldu
ğum. a k t a r m a önergelerime iltifat ederek, köye
yapılacak mı b ü y ü k hizmetin aslisini y a p a c a ğ ı 
nızı arz eder. B a k a n l ı k Bütçesinin
Bakanlığa,
22 milyonluk, çilekeş T ü r k köylüsüne ve Yüce
T ü r k Ulusuna hayırlı ve u ğ u r l u olmasını diler,
u y g u l a y ı c ı l a r a sonsuz başarılar dilerim.
Saygılarımla.
BÜTGE K A R M A K O M İ S Y O N U
BAŞKANY K K İ L İ YİĞİT K Ö K E R ( A n k a r a ) — Söz işti
ram Saym. B a ş k a n .
B A Ş K A N —• Komisyon adına söz..
Acaba
görüşmelerin, sonunda versem, olur mu?
BÜTOK KATIMA KOMİSYONU
BAŞKANY H K . İ U YİĞİT K Ö K E R ( A n k a r a ) — Hemen
cevaplandırılması, gereken k o n u var da
efen
dim.
B A Ş K A N — B u y u r u n efendim.
BCTOE K A R M A KOMİSYONU
BAŞKANYHKİLİ. YİĞİT K Ö K E R ( A n k a r a ) —
Sayın
Başkan, çok m u h t e r e m a r k a d a ş l a r ı m ;
Sayın. Şenoeak, eğe,r Koalisyonumuzu itham
eden bâzı b e y a n l a r d a 'bulunmasa idi ve köye hiz
meti, köyü kalkındırmayı, m ü n h a s ı r a n koope
ratifçiliğe b a ğ l a m a m ı ş olsalar idi, h u z u r u n u z u
bu saatte işgal etmeyecektim.
Sayın Şenoeak, çok-insafsızca, - bu kelimeyi
•bilerek kul 1 a n ı y o r u m - "Komisyonu i t h a m etmiş
lerdir.
Değerli a r k a d a ş l a r ı m ; H ü k ü m e t , Köy İşle
ri Bakanlığı. Bütçesini .1 920 515 '000 T ü r k Li
rası olarak. Türkiye. B ü y ü k Millet
Meclisine
sevk etmiştir.
Komisyonda y a p ı l a n müzakereler s o n u n d a ;
250 milyon lirası YSE Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e , 40
milyon 500 bin lirası T o p r a k Su Genel M ü d ü r -
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lüğüne, 2 milyon 922 bin lirası Köy Araştırma
ya ve 15 milyon Türk Lirası da Toprak İskân
Genel Müdürlüğüne olmak üzere, 308 milyon
lira bu Yüce Parlâmentoya niyaibetle vazife gö
ren Bütçe Plân Komisyonu tarafından Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesine ilâve edilmiştir.
Komisyonumuzda, hizmet gören arkadaşları
nızdan biri ve Komisyonun ekseriyeti olarak
üzülerek beyan etmek istiyorum ki, sayın Şen
ocak gibi düşünmemekteyiz.
Türkiye'de köye hizmet, kooperatifçilik yo
luyla, mümkün değildir. Evvelâ köye hizmet, o
köyün yolunu
yapmakla.
o köyün içme
.suyunu temin etmekle, o köyün elektriğini te
min etmekle mümkün olacağı görüşünden hare
ket etmek suretiyle, ağırlık YSE Genel Müdür
lüğüne verilmiş bulunmakadır. Ben de Sayın
Şenocak'm biraz önce adına konuştuğu bir Gru
bun bir üyesi olarak. Sayın Şenocak'ın bu be
yanlarına istira'k etmediğir.d, bu
beyanların
tamamen karşısında olduğumu zabıtlara tescil
ettirmek istiyorum.
Değerli, arkadaşlarım. Sayın Şenocak, ha
masî sözlerle. «Köylüyü
ümitlendirmeyelim»
buyurdular ve biraz sonra Yüce Senatoda, mü
zakere konusu olacak olan Kooperatifler Genel
Müdürlüğüne verilecek 14 milyon liralık öner
genin kabulü halinde ancak köye hizmetin götürülehileceğini ifade ettiler.
Değerli arkadaşlarınım ben takdirlerine ve
iz'anlarına sığmıyorum. 2 l'Jî 937 000 lira ile
köye hizmet edemiyorsunuz, buradan 14 milyon
lirayı alıp Kooperatifler Genel Müdürlüğüne
verdiğiniz ta'kdirde köye hizmet ediyorsunuz..
Bu mantığı kaıbul etmeye imkân yoktur değerli
arkadaşlarım.
KEMAL ŞENCKAK (Afyon Karahisar-) —
Ben köylünün kalkınmasından bahsettim.
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sayın Şen
ocak, ben zatıâlinizi gayet sükûnetle dinledim.,
lütfen siz de beni dinleyin. Sözümü kesmesinler.
BAŞKAY —• Lütfen karşılıklı görüşmeyelim.
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Yine Sayın
Şenocak beyanları sırasında Köy İşleri Bakanlı
ğının istediği kadrolar verilmemiştir, dediler.
Bu da hilafı hakikattir.
Değerli arkadaşlarım. Bütçe Komisyonunda
hiçbir Devlet dairesine bu sene kadro verilme
miştir. Veremezdik, çünkü 1327 sayılı Kanun
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buna mânidir. Eğer arkadaşım zahmet edip Büt
çe Kanununun 25 nci maddesini okumuş olsa
lardı, bu şekilde bir tenakuza düşmezlerdi. Kal
dı ki, kendi önergeleriyle kooperatifçilik Genel
Müdürlüğüne aktarılmasını hayatî ehemmiyeti
'haiz olarak göstermiş oldukları ve köye hizııı/eti
ancah bu basit miktara bağladıkları önergelerini
Hükümete her vakit Bütçe Kanununun 8 nci
maddesine göre, sene içinde, bırakınız bölümler
arasında, aktarma, diğer bütçelerden diğer büt
çelere Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle Hü
kümete bu hak verilmiştir. Takdir Hükümete
•aittir. Bizi Komisyon olarak niye arkadaşımız
itham etti, bilmiyorum. Bütçeyi biz hazırlama
dık. Bütçeyi Hükümet hazırladı. Biz, Türkiye
Büyük Millet Meclisine niyabeten buna bâzı ilâ
veler yaptık. Eğer bir hata ve kusur varsa, bu
nun Hükümete raci olması gerekir.
'Komisyon, tekrar ediyorum, köye hizmeti şe
refli Türk köylüsüne hizmeti ancak YSE hiz
metlerini kâfi hale getirmek suretiyle mümkün
olahileceği istikametinde gördüğü için, yapmış
olduğu 308 milyon liralık ilâvenin 250 milyon
lirasını bu G-enel Müdürlüğü yapmıştır. Bu iti
barla, Komisyonumuzun takibettiği yolda her
hangi bir yanlışlık yoktur. Yolun isabetli oldu
ğu kanatiyle Yüce Heyetinize saygılar
suna
rım..
Teşekkür ederim.
BAŞKAY —• Sayın Dikeçli»il, buyurun.
HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — 8 a y m
Başkan :
Ben birkaç nokta üzerinde duracağım. Baş
ta Sayın Bakan olmak üzere, elbette köye hiz
met eden genel müdürler kadrosu yok değildir,
var.
Sayın Yiğit Köker arkadaşımız da tabiî kö
ye hizmet edildiğini söylüyor. Öbür arkadaşı
mız da daha fazla hizmetin götürülmesini arzu
ediyor. Hepimizin gayesi de İni.
Şimdi, efendini. köylü bir çok meseleleri,
hizmeti Köy İşleri Bakanlığından itekliyor. Köy
İşleri Bakanlığı da bunu kanaatımca tek basma
yapacak bir bakanlık değildir. Bilhassa valile
rin diğer dairelerle beraber teşriki mesai etme
si ve toptan vilâyetin meselelerini, köylülerin
meselelerini ele almasına bağlı birşeydir. Bu
toplum hareketidir, toptan e] birliğiyle çalışma
hareketidir. Köy İşleri Bakanlığı böyle bir dav
ranışın içerisine cihetteki girecektir.
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Yalnız, köy hizmetlerinin Devlet daireleri
tarafından kolaylıkla yürütülmesi yerinde ola*
çaktır. Meselâ küçük bir sev gibi gözüküyor;
ama ne kadar ıstırap çekiyor İm köylüler. Her
halde Yiğit arkadaşım da bilir, ben tesadüfen
böyle rastladım, dinledim, Esenboğa Hava Ala
nına yakın bir Kara köy var. im Karaköy'e vak-<
tiyle tapulama gitmiş ve dışarıdan gelmişler,
buraya yerleşmişler. Tapuyu almışla!-. O zama
na göre; yani sınır tamam tutuyor; ama tapu
nun içerisindeki arazi miktarı her yerde olduğu
gibi aynı değildir. Eskiden de böyleydi. Tapu
lama yaparken o sınır dahilinde 5 dönüm ara
zi fazla çıkıyor. 22 hanede oOü nüfuslu köy.
Nihayet Hazine bunlar arasında dâva açıyor 5
dönüm arazi için. Şu hade bakınız, yazık yani.
Bunu hükümet kolaylıkla halleder. Tam 20 yıl
dır dâvaları uzuyor; 5 dönüm arazi için. Top
rak Tevzi Komisyonu gitse, burada topraksız
insanim- var, derhal bunu öbürlerine verir, me
sele ortadan kalkar. Ben düşündüm kendi ken
dime, su zavallıların kazandığı miktar nereye
gidiyor? Avukatlar darılmasmlar, ben onların
aleyhinde bulunmuyorum, âdeta yarışa çıkmış
lar; Hazine dâvaları... Öbürü kazanıyor tekrar
temyiz, tekrar temyiz... Niçin yapılıyor? 5 dö
nüm arazi için. 22 haneye baksan ellerindeki
toprağın miktarı zaten herbirinde 1 dönüm. 1,5
dönüm. Gelmişler yerleşmişler oraya.
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küçük meselelerini giderecek elcimin da bulun*
mayaeak, teknisyen de bulunmayacak.
Bu teknisyenleri yetiştirmek lâzım. Öğret
men arkadaş kurs mu açacak, ne olacak, bu me
selenin halledilmesi lâzım.
Bir noktada yine Bakanlığın dikkat nazarı
nı çekmek isterim. YSE ile ilgili elektrik mese
lesi var. TEK'de de var. Bu çatışmalardan köy*
lü mutazarrır oluyor. Bu çatışmayı ortadan kal
dırmak lâzım. İsmi geçen köyde trafo, Rsenboğ>a Hava Alanından veriliyor, şu kadar para ya
tıracaksın deniyor. 2 500 lira yatırılıyor. Trafo
bağlanırken iki saatte bağlayacaksınız diyor.
İki teknik eleman arasında ihtilâf olabiliyor. 40
dakika gecikiyor. Esenboğa Hava Alanındaki
zat resmî yazı ile, bin lira ceza vereceksin di
yor, köylüye. Bu görülmemiş bir şey. Bundan
kim mesul olacak? Sonra bu cezayı alıpta bu
zat ne yapacak? Hava Limanı Başmüdürü bunu
yazıyor bu köylüler. Ben gözümle gördüm, der
dine bir yerde şahit oldum, dinledim. Şu halde.
Sayın Bakanlığın bu meseleler üzerinde durma
sı: lâzım.ı

Gelelim diğer meselelere : Arkadaşını temas
etti, hiç bir arkadaş kooperatifleşmenin aley
hinde bulunmaz. Zaten arkadaşımız da bulun
madı. Ben, hiç bir zaman için Türkiye'nin 40 bin,
köyle kalkınacağına kani değilim. Osmanlı İm
paratorluğu ve Sulçuklular zamanında bu ka
dar köy yoktu. Köy Dağılımı. Araştırma Vıınını
Ben, bu sadece Köy İşleri Bakanlığının va
Müdürlüğü kurulmuş, eğer tarihî gerçeklere
zifesi değil diyorum. Köyün kalkınması, vilâyet
bakıp
araştıracak olursa, Anadoluda nizam bo*
lerin meselesidir. Elbet teki bu küçük meseleler'
zulduktan
sonra
Celâli İsyanları ile beraber
üzerinde durup köylünün hem parasını, hem de
asayiş bozulduktan sonra muhtelif yerlere ay
zamanın israfını önlemek de mühim bir mesele
rılmışlardır. Bugün Türkiye'de yine Doğu Ana
dir. Bunun üzerinde durulniıalı.
dolu'da aşiret kavgaları, aile kavgalarından 5
Şimdi Kayın İmkandan istirham ediyorum ; • kişi çıkar bir tarafa yerleşir, orası köy haline
herhalde Toprak Tevzi Komisyonları vardır. Bu
gelmeye başlar. Hâlâ da bu üniteler dağınık
dâvanın sonunu getirmek için, ekiplerini gön
vaziyette. Köy İşleri Bakanlığı köye hizmet gö
derir 5 dönüm araziyi toprağı olmayanlara ve
türürüm dediği ve bu hizmetler dağınık oldu
rir. Böylece İm meseleden kurtulur bu insanlar.
ğu müddetçe, bu işin üstesinden gelmesi müm
kün değil. Bu Umum Müdürlük kurulduğuna
Köye elektrik gidiyor. Yani bunlar küçük,
göre araştırmacı arkadaşlarımızın hassasiyetle
ama büyük şeyler. Elektrik gidiyor. Bir yerde
Türkiye
bölgelerini faranrası lâzım, ve merkez
gördük, muhtar trafoya çıkmış iki kolu yanmış,
lerde böyle yeni kooperatif şekli kurarak o ka
kesilmiş. Demek ki, b/.rada teknisyenlere; yani
sabalar kurulmalı. O kasabaya doğru civar köy
elektrikten anlamak ihtiyacında olan insanlara*
lerin
akınımı, sıhhî tesislerle beraber celbetda ihtiyaç var. Olmadığı takdirde küçük arıza
meye
başlamalı.
Yoksa büyük şehirlerin su felâ
larda köylü, tehlikelere mâruz kalacak. Tehli
ketinin
önüne
gecilnıeve
imkân ve ihtimal vok.
kelere mâruz kaldığı gibi de, ondan sonra bu
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Gezilerim arasında en güzel yer olarak Ma
nisa'yı g ö r d ü m . Manisa'da dengeli bir k a l k ı n 
ma vardır. İlçeleri b ü y ü k t ü r . H a t t â Manisa aya
rı udadır. Onun için gecekondu v e y a h u t t a şu bu
gibi k a r m a n - çorman meseleler olmuyor.
Şimdi, E b e t t e a r t a n nüfus şehre gelecektir'.
O halde, iyi bir etüt yapılmalı. Ben Doğu Ana
dolu'da.
.Diyarbakır'da vazifede b u l u n d u ğ u m
zaman. 5 - 10 hanelik, a r a l a r ı n d a bir kilometre.
mesafe o l m a y a n çok köyler var. E ğ e r b u n l a r ı n
içtimaî b a k ı m d a n , k ü l t ü r e l bakımından, iktisa
dî b a k ı m ı n d a n gelişmesini istiyorsak ve dolayısiyle şahsiyetini bulmasını istiyorsak,
mutla
k a bunları K ö y İşleri B a k a n l ı ğ ı bir a r a y a t o p 
lamaya g a y r e t etmeli. Bu, araştırmacı a r k a d a ş - •
hırımızın ikna yolu ile y a p a c a k l a r ı çalışmalara
bağlıdır.
B A Ş K A N — Sayın Dikeçiigil. 1 d a k i k a n ı z
var.,
H Ü S N Ü D İ K E O L İ G İ L (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın, B a ş k a n .
Biz, defalarca b u r a d a n istirham ettik. Afet
ler oluyor. Zelzele, sel felâketi oluyor.
Orada
i m k â n l a r v a r d ı r , maalesef Köy İşleri Bakanlı
ğ ı n d a k i a r k a d a ş l a r ı m ı z dağınık
çalıştığı için,
onları m e m n u n etmek dol a yi siyle,
onları bir
a r a y a toplayıpta yeni şehirler, yeni kentler ku
racağı yerde, aynı sistemde devam ediyor. Hal
buki Köy İşleri Bakanlığının mademki, araştır
ma dairesi var, onlarla teşriki mesai etmek su
retiyle, onları ikna yolu ile köylerin azalması
na gayret sarf etmesi y e r i n d e olur.
Sayın B a k a n ı n ve diğer
arkadaşlarımızın
bu sahada çalışmaları var, anlayışları da yerin
de. T o p r a k İskân
Genel
M ü d ü r l ü ğ ü de var.
T o p r a k dağıtımı meselesi de var. Bu mesele üze
rinde hassasiyetle d u r u r l a r s a
Türkiye bu du
r u m d a n k u r t u l u r . 40 bin köye yol. 40 bin köye
su, 40 bin köye elektrik, öğretmen filân filân...
Emin olunuz, o k a d a r d a ğ ı n ı k ki. ben bir köy
misâlini vereyim. Bir k ö y d e bir tek d e r s h a n e d e
150 talebesi var. (i tane öğretmen var. Bu mil
let bu dağınıklığın a l t m d a n kalkamaz.
Personel, personel, personel... Maliyeciler de
b u n u n üzerinde çok iyi düşünmesi lâzım. Gari
h a r c a m a n ı n önüne geçemez. Memur devleti ol
m a k t a n T ü r k i y e k u r t u l a m a z . B u n u n kurtulma
çareleri. K ö y İşleri B a k a n l ı ğ ı n ı n ciddî olarak
çalışması, valilerin buna inanması, ikna metodu
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ile onları bir a r a y a toplayıp k ü l t ü r ve s a n a y i
•merkezlerinin k ü ç ü k
k a s a b a l a r haline getiril
mesi ve bu sahada b ü t ü n münevverlerin g a y r e t
göstermesi
T ü r k i y e ' n i n geleceği
bakımından 1
gayet iyi olacaktır. Yeni bir kuruluşa gitmek
mecburiyetindeyiz.*
T e k r a r ediyorum. Sayın B a ş k a n d a n
istir
ham edeyim, t a r i h î yönden araştırsınlar, göre-»
çekler ki, Osmanlı İ m p a r a t o r l u ğ u n u n
bozulma
devrinden önceki devirlerde köyler İm k a d a r
d a ğ ı n ı k değildir. A v r u p a ' d a hiç böyle
gözük
mez. Zaten onların iktisaden
kalkınmalarının
yegâne âmili de bence köyden k u r t u l u p da ka
saba haline gelmelerinde a r a m a k lâzımdır. Bu
düzende, bunu sağlayabiliyorsak kalkmabiliriz.
B u n u sağlamadığımız t a k d i r d e k a l k ı n m a y a im
kân, y o k t u r .
Saygılarımla.
B A Ş K A N — Sayın K m a y t ü r k .
<"). F A R U K K I N A Y T Ü R K ( B u r d u r ) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, kıymetli B a k a n .
B a k a n l ı ğ ı n güzide e r k â n ı ;
Nüfusumuzun b ü y ü k bir ç o ğ u n l u ğ u n u n ya
ş a m a k t a olduğu köylerimizin hızla k a l k ı n m a s ı 
nı s a ğ l a m a k amacıyle k u r u l m u ş olan bu B a k a n 
lık, şehic ve kasabaları ve birbirlerine b a ğ l a y a n
k ö y yolu şebekesini, köprülerini, köylerin sıhhî
ve yeterli içme suyunu, t o p r a k su k a y n a k l a r ı n ı .
tarım için geliştirmek ve bu amaçla sulama te
sisim ini y a p m a k gibi daha pek çok önemli va
zifeleri m e v c u t t u r . Bizim t o p y e k û n k a l k ı n m a - mız. köylümüzün kalkınmasını, k ö y l ü m ü z ü n hu
zurunu ve güvenini sağlamakla m ü m k ü n olur.
•Hayatını emeğiyle, altmteriyle kazanan köy
lü ve çiftçinin ekonomik ve sosyal
şartlarını
iyileştirmek h u s u s u n d a
yapılacak çalışmalara
b ü y ü k ölçüde ihtiyaç vardır. Bu münasebetle
köye hizmet götüren k u r u l u ş l a r ı n daha tesirli,,
bilgili ve güçlü olması lâzımdır. Bu nedenle Ba
k a n l ı k k u r u l u ş l a r ı n d a n kısaca bahsetmek iste
rim :
VS E Genel M ü d ü r l ü ğ ü : Yol, su. elektrik
hizmetlerini köylerimize götürmekle kemlini ka
bul ettirmiş bir k u r u l u ş t u r . 1G2 055 kilometre
o l a r a k tespit edilen köy yolu ihtiyacının 1972
başında ,G2 750 kilometresi, yani 9r 39 u t a m a m 
lanmıştır. 8 508 kilometresi stabilize k a p l a m a
ve 43 kilometresi asfalt kaplama olmak üzere,
toplam 8 551 kilometrelik kaplama yol y a p ı -

334 —

C. Senatosu

B : 29

mı yanında, 11 310 kilometre tesfiye, 62 750
kilometre bakım, 665 kilometre onarım progra
ma alınmış ve program gerçekleşmiştir.
Köy yolları çalışmaları için Devlet bütçesin r
ilâve olarak özel idarelerden 168 452 OOO
' Türk
lirası, halktan da işgücü, nakdî ve arazi hibesi
olarak 62 milyon Türk lirası değerinde yard.-r
sağlanmıştır.
İkinci Beş Yıllık Plân süresince toplam
17ı 500 kilometre köy yolu yapılması öngörül
müş ve plân hedefleri 20 746 kilometre fazla
sı ile tahakkuk etmiş ve böylece İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminde 38 246 kilometre yol yapıl
mıştır. Bu durum, köy yollarının iyi bir sonu
cudur. Teşekkürle ifade etmek yerinde olur.
Üçüncü Beş Yıllık Plân süresince toplam
9 485 kilometre köy yolu yapılması öngörül
müştür ki, bu mevcut makine parkı ve personel
kapasitesinin çok altındadır. Böylece, plân he
define göre köy yolları yapımına devam edil
diği takdirde, memleketimizin köy yolu sorunu
50 yılda halledilebileceği ifade edilmektedir
Ancak, Bakanlığın 1968 yılında yaptığı uzun.
vâdeü plân esaslarına göre köy yollarının mev
cut makine, teknik personel kapasitesi ve ge
rekli finansman sağlanması halinde tüm köy
yolları sorununun 5 yıllık plân dönemi sonuolan 1982'de çözümlenebileceği
memnuniyetle
müşahade edilmektedir.
Köprü durumuna gelince : 1972'de devanı
eden ve yeni yapımına başlanan ile birlikte
121 700 metre uzunluğunda 105 milvon 817 bir
Türk lirası keşif bedelli 496 köprü üzerinde ça
lışılarak 43 milyon 728 bin Türk lirası harca
narak 69 adet ikmal edilmiş, diğerlerinin de ik
malleri devam etmektedir.
Köv içme suları; yurdumuzda 65 277 oldu
ğu bildirilen verlesim ünitelerinden 1972 yi11
basımda 39 596 üniteve % 61'e s^hhî ve yete1,11'
su p-ötürülmüstür. 1972 yılında 5 988 yerlesin
ünitesi üzeninde içme snvu çalışmalarına devam
•edilmesi ve bunlardan 3 673'nün sıhhî ve yeter
li iem° suvurıa kavuşturulması programlanma
ve tamamlanmıştır.
Köy içme suları, İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde 12 500 üniteye yeterli sıhhî içme suyu ge
tirilmesi önerörmüş, bu miktar plân dönemi so
nunda 7 186 ünite fazlası ile köv yolları ve iç
me suları fazlası ile 19 686 ünite olarak tespit
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edilmiştir ve hedefleri aşılmıştır. Bunda da son
/ıl'larda halk katkılarının büyük önemi vardır. ,
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi başında içme
ınyundan mahrum olan 22 bin adet ünitenin
ııhhî ve yeterli içme suyuna kavuşturulması su
retiyle memleketimizin köy içme suyu sorunu
nun bu plân döneminde çözümlenmesi öngörül
müştür. Ancak, yeterli finansman lâzımdır.
Rapordan önrendiğimize göre, köy yolların
da 1972'de 695 milyon 6 bin, 1973'te 535 milyon.
Artma yok 160 milyon azalma var. Köy içme su
larında 308 milyon 20'0 bin, 1973'te 510 milyon.
201 milyon 800 bin artma var. Bu rakamların
tetkikinden anlaşıldığına göre, köy yollarında
1973 yılında, 1972 yılma nazaran 160 milyon 6
bin Türk liralık azalma vardır. Sebebinin ne ol
duğunu izah ederlerse memnun olurum.
Köy içme sularında 1973 yılında, 1972 yılı
na nazaran 201 nrlyon 800 bin Türk lirabk bir
artışa karşılık, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plânında gösterilen hedeflerin tahakkuk edebil
mesi için gerekli yatırımın yine de altında kal
dığı anlaşılmaktadır. Bunun da sebebi sanınım
ki. yine her sene alınacak şeylerden dolavı 1972
Tccmesıne rağmen verilen ve yapılanlar yine
T>"!ânm altında kalmaktadır. Sebebini yine öğren
mek isterim.
Köy elektrifikasyonu 1312 sayılı TEK Ka
nununun 3 ncü maddesi gereğince elektriklen
dirilecek köylerin etüt, plân ve program 1 arını
hazırlamak, programa alınacak köylerin elekt
i k rKoieieri için gerekli verilerin, sosyo - eko
nomik gelişme gereğine göre etüt etmek ve bu
konuda kövlülerin kamu kuruluşları ile ib'skile"bıi düzenlemek, elektrik kullanma alazlan isip-f-ilmesi hususunda köyîüvü eğitmek yine bu
Bakanlığın vazifeleri arasına girmektedir.
Köv elektrifikasyonu konusunda yapılacak
VvrnatİPT* haVı.TYnnclan Köv î^len B^ka^lım ^e
•fiVıov-iii yp Tn'hiî Kftvnaklnr B^knıdıp"! a raunda,
"•erekli işbirliği esasları TEK Kammunun 7 nei
haddesinde sözü geçen tüzük hükmüne dayan
maktadır. Köy İşleri Bakanlığının yerden de
ğiştirilen ve yeni kurulan köyler meyanmda iç
me suyu ve sulama pompaj istasyonları kırsal
sanayi gibi elektrik ihtiyacı duyulan ve toplam
olarak 13 871 tesis ve nominal 228 075 kilowatlık kurulu güç ile yakından ilgili ve ilişkisi bu
lunmakta ve gittikçe çoğalan köy kalkındırma
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kooperatifleriyle birlikte elektrik ihtiyacı da
hızla artmaktadır. Uzaklıkları sebebiyle bâzı
köyleri bu bölgesel enerji sistemlerinden besle
mek mümkün olamayacaktır. Bıı nedenle, kü
çük akarsular üzerinde de tetkik yapılması,
enerji potansiyelinden köy elektrifikasyonunda
faydalanılması ve bu amaçla lüzumlu araştırma
lar ve etütlerin yapılması gerekmektedir.
Bu işler için asgarî 10 milyon lira, (komis
yon üyesi arkadaşımız da söyledi) verilmiştir.
Bu kaynak buradan temin edilmiş.
Yukarıda işaret edildiği gibi, köy yollarına
250 milyon, köy içme sularına 90 milyon, elek
trik için de 10 milyon, ceman 350 milyon lira
verilmenin memnuniyeti mueibolduğıınu ifade
etmek isterim.
Toprak Su Genel Müdürlüğünün 1953'den
1971'e kadar raporda yaptığı hizmetler ve sa
halar var. Ayın zamanda toprak muhafazası
için drenaj ve ıslahı için, toprak su kontrolü
için. teker teker uzun etüt etmiştik, huzurunuz
da arz edecektim, fakat imkânsızlık nedeniyle
bunları atlıyorum.
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, 1 dakikanız
var.
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) —
Toprak İskân Genel Müdürlüğü topraklandır
ma hizmetleri, mera, iskân hizmetleri, köysel
alanla ilgili konuları allıyorum. Binaenaleyh.
bu vaktin darlığından açıklayamıyorum. Yal
nız bir noktayı ifade ederek huzurunuzdan ay
rılacağı :m
Malûmları olduğu lidere 1.971'de memleketi
mizde ve Bingöl'de deprem âfeti olmuştur. Bu
rada 1306 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin
(b) fıkrasına göre, yapılan yönetmeliğe daya
narak bir açıklık var. Burada, bir düzeltilme
lim istirhamında bulunacağım, bunun için önem
le arz ediyorum. Bütün âfet bölgeleri için, tat
bikatta bu fförüldü. o nedenle izah ediyorum.
1306 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (b)
fıkrasına göre yapılan yönetmeliğe dayanarak
kendi evini yapan 5 aileye kredi verilmektedir.
Bu kredi fonu...
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Kmay
türk.
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) —
Bağlıyorum Sayın Başkan.
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Bu proje bedelinin % 50'si ahır, % 75'i sa
manlık için, 20 yıl vâde ve düşük faiz, 20 eşit
taksit, Bizim Hacılar ve Yeşilova köylerimizin
yeni yerleşim yerlerine nakledilemeyen Hacılar
da 60, Dcdcrköy'de 30 - 40 ailenin bu mevzuat
içerisinde nakli mümkün değildir, imar îskâıı
Bakanlığı da nakledemiyor. Köyler ikiye bölün
müştür. Böylece ikişer altyapı hizmetleri lâzım
dır. îmar İskân Bakanlığı kalan evleri hafif
hasar veya oturülabilecek durumda olması ne
deniyle mevzuat icabı naklini mümkün görme
mektedir. Köy işleri Bakanlığına yazılmıştır.
Köy işleri Bakanlığı da 1306 sayılı Kanunla,
demin bahsettiğim gibi 5 aileye nakil imkânı
vermektedir, diğerlerini nakledememektedir.
Bu nedenle, hiç olmazsa âfet bölgelerinde, çün
kü köyler ikiye bölünüyor, 1306 sayılı Kanu
nun bahsettiğim (b) fıkrasının tadili gerekmek
tedir, âfet bölgelerinde nakledemeyip. ikiye bö
lünüp ünite halinde kalanların 5 aileye değil,
o kalanların da nakledilmesi gerekçesinin bu
kanun tadiliyle düzeltilmesinin önemli olduğu
nu tatbikat geçirmiş, deprem geçirmiş bir böl
genin temsilcisi olarak huzurunuzda arz ediyo
rum. Çünkü, bu iki, üç defa yazıldı. Köy işleri
Bakanlığına yazıldı, Köy İşleri Bakanlığından
imar - iskân Bakanlığına yazdı ve bir türlü
içinden çıkılamadı.
Bu nedenle gelecekteki deprem ve âfetlerin
önlenmesi bakımından seyyaliyet verilmli. 5 ev
diye ismen tahsis edilmiş. 5 aile diyor. 5 aile
denmemeli. 1306 sayılı Kanunun kalan veya
nakledilemeyenlerinde naklini gerçekleştirecek
âmir hükmü getirmelidir.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Kmay
türk, rica ederim.
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bir
iki temennim vardı, ama Başkan müsaade etmi
yor. Vakit yetmiyor. Yalnız şu kadar söyleye
yim-, bu Bakanlıktaki teknik elemanların 210'n
ayrılmıştır. Biliyorsunuz bunlar yan ödemeler
ve mahrumiyet zamları alıyorlardı. Bunları ger
çekleştireni ezse Sayın Bakan arkadaşımız, bu
arkadaşlardan daha da ayrılanlar bulunacak.
Böyle hizmet bekleyen köylümüz de bu kıymetli
teknik elemanlardan mahrum kalacaktır. Hattâ
merkezdeki teknik elemanlara da bu imkânlar
verilmiyor.
BAŞKAN — .Sayın Kmaytürk, bağlayınız
rica ederim. Kesmek zorunda kalacağım.
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Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bi
tiyor /Sayın Başkan..
Muhterem arkadaşlarını, vaktimiz müsait
değil. Müsaadenizi istirham ederken, beni din
lemek lütfunda bulunduğunuzdan hepinize te
şekkür eder, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin
aziz milletimize ve .memleketimize, köylümüze,
Köy İşleri Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz talep e d eli arkadaşlardan
salonda bulunan birisine tesadüf etmedim. Yal
nız Sayın Kavak buradalar. Başka söz talep
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eden yoksa, Köy İşleri Bakanlığı üzerindeki
müzakereyi Sayın Bakanın konuşmasına ve son
KÖZÜ de Sayın Kavak'ın görüşmesine bırakmak
üzere bitirmiş olacağız.
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Sayın Bakan görüşecekler
ve son söz olarak sırası icabı Sayın Abdurrahnıan Kavak görüşecektir.
Saat 15,30'cla toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum efendim.
Kapanma1 sajaftâ : 14,00

İKÎNCÎ OTURUM
Açıllmıaj SaaÜİ î 15,30
BAŞKAN :• Ba;şkMr/eikii33 Macdfl Zsreaı
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan 1 (Diyarbakır), Hüseyin öztürkl (Sivas)
BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin 2 nei oturu
munu açıyorum.
Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi üze
rinde gruplar ve şahıslar adına yapılan görüş
meler neticelenmiş; Sayın Köy İşleri Bakanının
ve ondan sonra, son sözü söyleyecek bir sayın
üyenin görüşmesine talik edilmişti.
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının açık oylamasına 121 sayın üye
iştirak etmiş; 12ü1 kabul, 1 çekinser oy ile tasa
rı Cumhuriyet Senatosunca kabul, edilmiştir.
175 sıra sayılı, Petrol Dairesi Başkanlığı
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama
sına 118 sayın üye iştirak etmiş; 117 kabul ve
1 çekinser oyla tasarı Cumhuriyet Senatosunca
kabul •edilmiştir.
169 sıra sayılı. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık
oylamasına 118 sayın üye iştirak etmiş; 117 ka
bul, 1 çekinser oy ile tasarı Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilmiştir.
Köy İşleri Bakanı Sayın Necini Sönmez, bu
yurun,

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ
—• Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri ;
1972 yılını yoğun bir çalışma dönemi ola
rak sonuçlandırmaya çalışırken, 1973 yılı Büt
çesiyle ilgili çalışmalarımızı da geliştiriyoruz.
Bu vesile ile 1973 yılı Köy İşleri Bakanlığının
Bütçesi hakkında yapılan görüşmelere cevap
arz etmek ve genel bâzı açıklamalar yapmak
iuere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sayın
Başkanın zaman yönünden vâki ikazlarını gözönünde tutarak, imkân nispetinde konuşmamı
ÖTpt'lemeye ve sorulan suallerin cevaplarını ver
meye gayret edeceğim.
Millî kalkınmamız yönünden demokratik sis
tem içerisinde Türk Milletine daha mutlu bir
gelecek yaratma hazırlıklarını el birliğiyle sür
dürmekte olduğumuz bu dönemde, bütçe görüş
melerinden yararlanarak görüşlerimi özetlemek
istiyorunij
Plânlı döneme girdiğimiz 1963
yana, kalkınma plânlarımızda köy
runlarının özel bir titizlik ve ayrı
ele alınması, Türk Milletinin daha

yılından bu
ve köylü so
bir ağırlıkla
dengeli şart-
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larda kaynaşıp bütünleşmesi amacını güden ya
tırını hedeflerine ulaşılma politikaları son iki
yılda geçmiş yılların tecrübeleriyle yoğunlaşa
rak gelişmiş, bu suretle uzun dönemli strateji
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri
ne uygun olarak hazırlanan köy kalkınmasının
bütün unsurlarına daha belirli ağırlıklar ve
açıklıklar getiren 1973 yılı plân uygulama dö
nemine gelmiş bulunmaktayız.
Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın ça
lışma, kazanma ve yaşama şartlarının daha el
verişli hale getirilmesi gayretleri, plânlama ve
uygulama olarak ilerisi için umutlandırıcı, güç
verici bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır.
Memnuniyetle ve gururla arz etmek isterim
ki, Türk köylüsü kendi kaderiyle başbaşa kak
ma veya bırakılma dönemini gerilerde bırak
mıştır. Türk köylüsü uzun dönemli strateji ve
kalkınma plânlarında öngörülmüş olan hedef
lerde, sorunlarının gerçek yerini bulmuş ve kal
kınmaya katkıda bulunma, millî kalkınmamıza
bütün gücüyle katılma ve onu destekleme dö
nemine girerek plân uygulamalarının sahibi ve
takipçisi; olmuştur.
Zaman zaman ifade edilen bir görüsü bu ve
sile ile cevaplandırmak istiyorum. Türk köy
lüsü bu aşamada yalnız değildir. Türk kövHisü
bütün sorunlarını yakından izleyen, bütün so
runlarına ceATap bulmak üzere gayret sarf eden
bakanlıkların gayretleriyle desteklenmektedir.
THI.V Irövljisü dertlerini yakından bilen insan
ların gayreti içerisinde. Hükümet seviyesinde.
kendi cipsilerine, srünlük dertlerine ve uzun va
deli dertlerine çözüm yolu arayanların gayret
leriyle kalkınma yoluna girmiştir ve bundan
böyle de bu kalkınmayı hızla götürecektir.
1973 vılı ve onu izleyecek yıllar, Üp^n^"
Bes Yı^rk Kalkınma Plânında ve uzun dönemli
s t ^ n i p ü d - e öno'n^ıy1rl'P<TH"i pnnî. lypllî kp1Vırn-nq np~

deflerimizin tahakkukunda, köv ve kövlü so
runlarımızın çözümü için öne-ön^müs olan ted
birler ve ayrılmış olan ödenekler gelişen uygu
lama tecrübesi ve teknolojinin ışığı altında, kır-,
sal alanda yasavan vatandaşlarımızın liretimi
artırma, hızlı kalkınmamıza katılma arzularını
da gözönünde tutarak değerlendirilirse, 1973
yılından itibaren kırsal alanda daha belirein
kalkınma
hareketlerinin birbirini izleyeceği
kabul edilebilir.
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Filhakika, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında Devletin doğrudan doğruya veya dolay
lı olarak köy kalkınmasına, kırsal alanda yaşa
ma düzeyinin yükseltilmesine dönük sağlık, eği
tim, sanayi, turizm ve benzeri hizmetleri yanın
da, doğrudan doğruya tarımsal üretimin artırıl
masını sağlamak üzere ayrılmış bulunan 33 mil
yar liralık yatırımlar, daha çok üretim sağlama
ve kırsal alanda daha çok kazanılabilir ve ra
hat yaşanılabilir bir ortam meydana getirme
amacını gütmektedir.
Bunun yanında Köy İşleri Bakanlığının ku
rulduğu yıllardan beri hızla gelişmekte olan büt
çesi Köy işleri Bakanlığının uygulayıcı fonksi
yonunu yerine getirmek üzere yaptığı çalışma
larda, büyük bir destek, güç olarak artmıştır.
1964 senesinde takriben 50Ö milyon civarın
da olan Köy işleri Bakanlığı Bütçesi, bugün hu
zurunuza getirilmiş olan Bütçeyle 2,3 - 2,4 mil
yar seviyesine çıkmıştır. Bu büyük artış Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, Türkiye Cum
huriyeti Parlâmentosunun köy meselelerine ver
diği önemin bariz bir misalidir.
1972 senesi Bütçesi seviyesi, bu sene huzu
runuza getirilmiş olan bütçe seviyesine nazaran
% 41 oranında daha düşük seviyededir. Yani.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1973 Bütçesin
de 1972 yılma nazaran % 41'lik bir artışla kö
ye ve köylüye, Köy işleri Bakanlığının eliyle
hizmetleri götürmeyi kararlaştırmıştır.
Bu rakamlar gösteriyor ki, başından beri
Türk köyünün kalkınması için, Türk köylüsü
nün sorunlarına çözüm yolu bulmak için yapıl
mış olan gayret ve çabalar, 1973 senesine inti
kal ederken de % 41 oranında yükselmiş bu
lunmaktadır.
Burada tabiî hatıra gelen bir sual sorulabi
lir. Yeterli midir? Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metleri plânların kendi makro dengesi içerisin
de Türk köylüsünün kalkınması için, bu mik
tarı ayırmışlardır. Takdir ve şükran hisleri
içinde bulunmamız gerekiyor. Yeterlilik mese
lesi, Türk köyünün büyük çaptaki sorunlarının
bir kaç yılda çözülmesi imkânı olmadığına gö
re, yeterlilik meselesi gayet tabiî söz konusu
olmamak gerekir.
Muhakkak olan şey şudur ki, Hükümetimiz
ve bundan evvelki hükümetler, Türk köylüsü
nün sorunlarına büyük ağırlık vermek sııretiy-
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le bütçelerini artan bir hızla, artan bir oranda
getirmişlerdir.
Buna ilâve olarak, 1973 yılında uygulanma
sına .başlayacağımızı ümit ettiğimiz toprak ve
itanın reformu çalışmalarıyle, de yöresel olarak,
'tarımın ve kırsal alanın tüm sorunlarına eğile-t
rek reform bölgelerinde, kalkınma bölgeleri
haline getirilecek olan bu bölgelerde birçok
sosyo - ekonomik ve politik sorunları neden
olan faktörlerin ortadan kaldırılması imkânları
bulunacaktır,
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi
içerisinde bu maksatla 9,9" milyar liralık bir ya
tırım yapılacaktır. Bu yatırımda doğrudan doğ
ruya Türk köylüsünün sorunlarına dönük yatı
rım olacaktır. Bunlardan 3,7 milyarı kamulaş
tırma hizmetleri yanında, tarımın geliştirilmesi,
toprak - su kaynaklarının geliştirilmesi, tapu
kadastro hizmetleri, mera ıslahı, tarımsal yerle
şim, su, elektrik, yol gibi altyapı hizmetlerine
tahsis edilecektir.
Geriye kalan 6,2 milyar lirası ise, doğrudan
doğruya tarımsal üretime katkıda bulunacak
olan kredi tahsislerine, kredilere tahsis edile
cektik
Bu suretle toprak ve tarım reformu bölgele
ri altyapısıyle, sosyo - ekonomik meseleleriyle
kalkınmış bölgelerimiz olarak gelişecek ve bu
suretle diğer bölgelerde çalışacak elemanlann
aynı zamanda bir yetişme merkezi olacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine girerken
bizi ümitlendiren olaylardan bir tanesi de alt
yapı hizmetlerinin yapımından verilmiş olan
hedef kararlarıdır. Altyapı hizmetlerinde içme
suları konusu plân içerisinde belirtilmiş olduğu
gibi, bu plân döneminde köy içme suları soru
nunu tamamlamak kararındayız. Bu arada plâ
nın ilk üç yıllık döneminde de senelerden beri
tankerlerle su sıkıntılarını gidermeye çalıştığı
mız Güney Doğu bölgesi illerimizin su ihtiyaç larmı, köy içme suyu ihtiyaçlarını da tamamla
mış olacağız. Bunun anlamı büyüktür. Seneler
den beri içme suyu sıkıntısı çeken bir milletin,
beş yıl içerisinde tümünün içme suyunu tamam
lamayı kararlaştırmış olmak büyük bir adım ve
ümit verici bir gelişmedir.
Diğer altyapı hizmetlerinden, köy yolları du
rumu bir dönem daha geriye gidecek büyüklük
tedir. Plânda öngörülmüş olduğu giibi, bu ra
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kamları değerlendirdiğimiz takdirde daha uzun
senelere gidecek olan bir uygulama programı
hazırlamak icabeder idi; fakat Hükümetimizin
çalışmaları ve Bakanlığımızın imkânlarının,
halk katkısının, şuurlu halk katkısının desteği
ile köy yolları meselesini de iki plân dönemin
de tamamlamak kararım almış bulunuyoruz.
Bu demektir ki, 19 73 Men itibaren 10 sene
sonra Türk köylerinin anaulaşım kanalları da
tamamlanmış olacak ve Türk köyü Türk toplu
muna yollar vasıt asiyle entegre edilmek, kay
naştırılmak durumuna gelecektir. Bu da, bi
zim bu dönem başında aldığımız sevindirici ka
rarlardan bir tanesidir.
Bu suretle 162 bin kilometrelik karayolu
anaşebekemiz, İkinci Beş Yıllık dönem içerisin
de köylerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde tamamlanmış olacaktır.
Amacımız; Türk köylüsünü uzun süre alt
yapı hizmetleriyle uğraştırmaktan ziyade, kısa
zamanda bu altyapı hizmetlerini bitirmek ve
Türk köylüsünü kendi sosyo - ekonomik kal
kınmasına dönük çalışmalara girecek şekilde
onu desteklemektir. O bakımdan bu kararları
mızda, Türk köylüsünün biran evvel ekonomik
kalkınmasına dönüşü esprisi vardır.
Bu hizmetleri yapabilmek için, Hükümetle
rin bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de
bütçelerine, bu hizmetlerin ifasının
gerektiği
karşılığı koyacaklarından emin olduğumuz gi
bi, bunun yanında da her sene artan bir hızla
büyüyen halk katkısı ve özel idare katkısını da
belirtmek istiyorum^
Türk vatandaşı, Türk köylüsü kendi kalkın
masına dönük çalışmalarda, gönüllü olarak ka
tılma geleneğini geliştirmiş ve yerleştirmiş bu
lunmaktadır. Bugün artık Türkiye'de yolu ya
pılacak olan köye katkıda bulunacaksın de
memize ihtiyaç yoktur. Onlar, kendileri, yolla
rı için, içme suları için katkılarını toplayıp ge
tirmektedirler. Bu gelenek, Türk Milletinde
kalkınmaya dönük bir azmin ne şekilde tecelli
ettiğini, ne şekilde tecessüm ettiğini gayet açık
olarak göstermektedir. Sadece rakamları özet
leyerek vermek istiyorum.
1964 senesinden itibaren Köy İşleri Bakan
lığının sadece YSE hizmetlerine halk katkısı
olarak 997 milyon- liralık bir katkıda bulunul
muştur. Bunun yanında özel idare de 1 milyar
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lira civarında bir katkıda bulunmuştur. Bu I
başlangıçta çok küçük miktarlarda başlayan bu
katkılar, her sene Köy îşleri Bakanlığını prog
ram yapışında zorlayacak bir seviyeye yüksel'inekte ve gelişmektedir. O bakımdan bu katkı
ların ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin*
Türk köyünün kalkınması için yapacağı bütçe
ödenek ayrımlarının bu amaçlarımıza bizi ra
hatlıkla ulaştıracağına inanıyoruz. Bunun ya
nında Köy İşleri Bakanlığının bu konularda ça
lışan azimli insanlarının gayretlerinin de etkis'
olacağını arz etmek istiyorum.
Türk köylüsünün kendi kalkınmasına katkı
sı, sadece altyapı hizmetlerine değil, bunun ya
nında toprak - su kaynaklarına, kooperatifleş
meye ve diğer bütün sosyo - ekonomik kalkın
maya katkısı gözle görülür bir şekilde canlı ola
rak görülmektedir.
Bu arada bir noktaya değinmekte yarar gö
rüyorum. Bâzı hatipler de değindiler, aynı za
manda cevap arz etmiş oluyorum.
Bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık dönemde
yapacağımız uygulamalarda kalkınmada önce
likli yörelerin vatandaşlarından katkı almaya
cağız. Bu bakımdan fakir insana mutlaka katkı
yapacaksınız ve katkı yapmazsanız yolunuz
programa girmez diye bir ilke uygulanmayacak
tır. Fakir olan insanın da diğer katkıda bulu
nanlar kadar yolu, suyu programa alınacaktır.
Bunu da bu arada arz etmek istiyorum.
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ayarlanmak suretiyle hidro - elektrik gücünden
yararlanarak ilgili kuruluşlarla işbirliği halin
de elektrik enerjisine kavuşturmak durumunda
olacağız. Bu vesileyle arz edeyim ki, Türkiye
Elektrik Kurumu ile Köy İşleri Bakanlığı ara
sında işbirliği çalışmaları vardır. Plânlama ka
demesi, programlama kademesi ve elektrik kul
lanılması eğitim kademesi Köy İşleri Bakanlığı
nın bünyesinde ve görevleri arasındadır. Proje
hazırlanması ve proje uygulanması da TEK ile
yapılmaktadır. O bakımdan işbirliği konusu,
özellikle sayın hatiplerden birisinin değindiği,
Sayın Dikeçligil'in değindiği, elektriği kullanma
eğitimi konusu üzerinde ciddiyetle durmamız ge
reken konulardan bir tanesidir.
Teknisyenlerin eğitimine, ilgililerin eğitimi
ne bu bakımdan, bilhassa elektriğin yoğun kul
lanıldığı yerlerde ağırlık veriyoruz.
Toprak - su kaynaklarının geliştirilmesi ko
nusunda bizi sevindiren husus, bu konuda da ar
tan bir ödenek ayırma geleneğinin ortaya çık
mış olması ve daha etkili çalışmaların yoğun
laştırılmış bulunmasıdır.
Toprak - su kaynaklarının geliştirilmesi özel
likle çiftçinin gücü ve işbirliği ile yatırımların
hızlandırılması konusu, köy kalkınmasında, eko
nomik kalkınmada daha fazla üretim yaratmak
suretiyle işgücü istihdamının değerlendirilmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu ba
kımdan bu konuya da Köy İşleri Bakanlığı ola
rak bütün yönleriyle büyük ağırlık vermekteyiz.

Elektrik konusunda Türkiye köylerinin elek
Toprak - Su Genel Müdürlüğünün altı se
triklendir: İni esi, 4 304 köyün elektriğe kavuştu
nedir
üzerinde çalışmış olduğu Türkiye'nin ge
rulması şeklinde sonuçlandırılmıştır. Elektrik
liştirilmiş
istikşafı toprak haritası tamamlanmış
üretim politikamız, elektrik üretim potansiye
tır.
Üç
tane
ilimizin baskı işleri bitmek üzeredir.
limiz ve elektrik kullanma politikamızın ışığı
Bu
suretle
Türkiye'de
iller seviyesinde toprak
altında Türk köylerinin hızlı bir şekilde elektri
durumumuzu, toprak envanterimizi şu anda bi
ğe kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Türk köyle
liyoruz. Buna göre 8 milyon hektarlık bir sulu
rinde elektriğe sadece ışıklandırma olarak değil,
ziraat sahasını değerlendirmek imkânına mali
Türk köyünde işgücünü değerlendirme, üretimi
kiz. O bakımdan toprak - su kaynaklarının de
artırma, üretimi yoğunlaştırma
konularında
ğerlendirilmesinde bu hedefe ulaşmak için bütün
elektriğin kullanılmasını istiyor ve bunun için
gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
de bütün tedbirlerimizi alıyoruz.
I
Sınır köylerimizin elektriklenmesi politikası
Üçüncü Beş Yıllık dönem içerisinde
14,2
psikolojik, sosyolojik ve ekonomi bakımından
milyarlık sulama yatırımlarına tahsisat ayrılmış
çok yararlı olmuştur. Bu politikaya devam ede
tır. Bunlardan % 40'ı Toprak - Su Cfenel Mü
ceğiz.
dürlüğü eliyle yapılacak sulamalardır. Biz bu
amaca ulaşmak için teşkilât olarak halkla bir
Enterkonnekte şebekelerin ulaşamadığı böl
likte daha başarılı çalışmanın yollarını arıyo
gelerdeki köylerimize de bu köylerin bulundu
ğu yerlerdeki küçük su gücünün potansiyelinin | ruz. Bu suretle, Üçüncü Beş Yıllık Dönem so— 340 —
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nıında Türkiye'de 2,5 milyon hektara yakın bir
sulu ziraat sahası meydana getirilmiş olacaktır
ki, bu sahanın, sulanan sahanın Türk ekonomi
sine yapacağı büyük katkı, ayrıca bir açıklama
yapmayı egrektirmeyecek kadar açıktır. 1973
senesi içerisinde 50 bin hektarı büyük su, 57
bin hektarı ad küçük su olmak üzere 107 bin
hektar arazinin Devlet eliyle sulamaya açılması
plânlanmış durumdadır. Buna ilâve olarak çift
çi yatırımları, çiftçinin kendi olanaklarıyle yap
tığı çalışmalarla da ayrıac 20 bin hektarlık bir
arazinin sulamaya açılacağı tahmin edilmekte
dir. Bu bakımdan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plânının ilk dilimi olan 1973 yılı çalışmaları bu
hedeflerin etkili bir politika ile desteklenmesinin
ilk yılı olacaktır. Bu konuda amacımız, mevcut
olanaklarımızı en rantabl bir şekilde kullana
rak yapacağımız kamu yatırımları yanında, Dev
let eliyle yapacağımız yatırımlar yanında hal
kın ve özel teşebbüsün de destek ve girişkenliği
ni teşvik edip değerlendirmek suretiyle mevcut
hizmet potansiyelinin azamîsini çiftçimizin emri
ne vermek amacındayız.
Bizi sevindiren gelişmelerden bir tanesi de,
çiftçinin kendi kalkınması, kendi gelişmesi için
teşkilâtlanma ihtiyacını benimsemiş ve bu benim
seyişi uygulama safhasına koymaya başlamış ol
masıdır. Çiftçilerin gerek sulama konularında
birlik ve kooperatif olarak birleşmeleri, gerekse
köy kalkınma kooperatifleri veya tarımsal amaç
lı kooperatifler şeklinde teşkilâtlanmaları, köy
kalkınmamızın önemli bir unsuru olarak izledi
ğimiz bir gelişme olayıdır. Biz bu konuda üreti
ciyi teşkilâtlandırmak, üreticiyi daha ucuz ve
daha fazla üretime ulaşacak şekilde geliştirmek
ve üretici ile tüketiciyi daha kısa yoldan birbir
lerine bağlamak amacı içerisinde çiftçinin bu
teşkilâtlanmasına yardımcı oluyoruz, destek olu
yoruz. Yardım şeklimiz; çiftçilerin, köylülerin
tarımsal amaçlı kooperatifler şeklinde teşkilât
lanmaları için kendilerine teknik yardım, bilgi
yardımı, nasıl teşkilâtlanacağına dair yardım
yapmak, teşkilâtlanan, kooperatif haline gelen
vatandaşlara proje yardımı yapmak suretiyle
onlara ne yapabileceklerini öğretmek, onlara bu
nun nasıl yapılacağını eğitim yapmak suretiyle
göstermek, bundan sonra da kendilerine Devle
tin hibe yardımları ve Devletin kredi yardımlarıyle destek olmak suretiyle bu projenin başarılı
bir şekilde uygulanmasına kendilerine göster
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mek suretiyle olmaktadır. Bu suretle birey koo
peratiflerin kendi hizmetlerine dönük çalışmala
rı, bölgesel birliklerin meydana gelmesi, merkez
birliklerinin meydana gelmesi, Türkiye'de sosyo - ekonomik kalkınma ile birlikte demokratik
sistemin de güçlenecek bir seviyeye ulaştığını
görmekten memnun olmaktayız.
Kooperatifçiliğin bu şekilde gelişmesi, Türk
köylüsünün teşkilâtlanmaya karşı bu arzusunun
hızlanması, elbette ki bâzı sorunları da birlikte
getirmektedir. Bu sorunları, «hizmet yapılan her
yerde sorun olacaktır» felsefesiyle değerlendir
mek ve bu suretle bu sorunlara başında ciddî
şekilde eğilmek suretiyle bu teşkilâtlanmanın
yapıcı bir yönde gelişmesini ve bu teşkilâtlan
manın ortaya çıkardığı sorunları çözmek suretiy
le herhangi bir sakıncanın ortaya çıkmamasını
sağlamak, hükümetlerin görevleri olacaktır. Biz
bu bakımdan kooperatifçilik eğitimine, sadece
kooperatifçiliğin kurumsal yönden eğitimine de
ğil, teknik yönden, denetim yönden eğitimine,
denetim yapmak suretiyle daima kontrol edil
mesine ve bununla ilgili diğer sorunlarına da
ağırlık vermek suretiyle de onları destekleye
rek daha hızlı bir şekilde kalkınmalarına yar
dımcı olmaktayız.
Kredi konusu büyük bir sorun olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Teşkilâtlanmış olan köylü, da
ima kredi temini sıkıntısı ile karşımıza çıkmak
tadır. Bu bakımdan da bilindiği gibi kooperatif
ler için özel olarak bir «Kooperatifler Merkez
Bankası» kurulması fikri geliştirilmiş ve Üçün
cü Beş Yıllık Plân içerisinde bu «Merkez Ban
k a s ı n ı n kuruluşu hazırlıklarını yapmak üze
re 1973 senesinde çalışmalara başlanmıştır. Bu
suretle kooperatifler ve teşkilâtlanmış olan çift
çiler kendi kredi müesseselerini daima kolaylık
la kredi alma imkânlarını bulmuş olacaklardır.
Bunun yanında Bakanlığımız, bu kredi müessese
si teşekkül edinceye kadar yardım fonları, koo
peratiflere yardım fonları tesis edilmesiyle ilgili
bir kanun tasarısını da hazırlamak durumuna
gelmiş bulunmaktadır.
Bu döneme girerken, 1973 yılı ile Üçüncü Beş
Yıllık Plân dönemine girerken bizi ümit verici
yönlere götüren bir diğer olay da, Toprak İskân
Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları arasına gi
ren ve 4750 sayılı Kanunun uygulamasında bü
yük tecrübe kazanmış olan bu Genel Müdürlü-
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ğümüzün 1973 yılı içerisinde Toprak ve Tarım
Reformu uygulamasında başarılı çalışmalara
şimdiden hazırlanma durumuna girmiş olmasıdır.
Bu suretle toprakla insan ilişkilerinin, bu suret
le topraktan daha fazla ürün alma ve toprağın
ortaya çıkardığı çeşitli sosyo - ekonomik prob
lemin çözüm.esi. meseleleri 1973 yılı içerisinde
uygulama ^aHıarma girmiş olacaktır.
Bu arada köy sayısının çokluğundan bahse
den sayın hatiplerin konuşmalarıyle ilgili olarak
bir noktaya değinmek istiyorum.
Toprak İskân Genel Müdürlüğümüzün 1972
yılında yapmış olduğu, daha evvelki yıllarda
yapılan çalışmaların sonuçlarına dayanılarak
hazırlanan bir projeye göre Türkiye'de köy kal
kınmasının fizikî plânlaması amacıyle merkez
köylerin tesis edilmesi ve Devlet Plânlamanın
da desteklemiş olduğu bu proje ile Devlet yatı
rımlarının merkez köylere teksif edilmesi sure
tiyle işgücü istihdamından sosyo - ekonomik bü
tün faaliyetlere kadar köyün hemen yanında bir
merkez köyün bulunması ilkesi çalışmaları hız
lanmış ve belirli bir kademeye ulaşmıştır.
1970 senesinden sonra 1973 dâhil olmak üze
re, bu seneden itibaren merkez köylerin, yatı
rımların buralara yöneltilmesi suretiyle ortaya
çıkarılmaları, belirtilmeleri uygulamasına geçmiş
olacağız. Burada şunu arz etmekte yarar görü
yorum; köylerin toplulaştırılması, bütün köyle
rin bir anda büyük köyler haline getirilmesi an
lamında alınmamak durumundadır. Bütün köy
lerin toplulaştırılması meselesinden ziyade, mer
kez köylerin kendi fonksiyonlarını yapabilecek
merkezler haline getirilmesi, bu suretle çevre
köylerine sosyo - ekonomik yardımlarını daha
rahatlıkla yapabilecek. Devletin hizmetlerini,
kamu hizmetlerini daha kolay götürebilecek bir
hale getirilmeleridir. Bu arada da küçük köyle
rin buralara birleşmeleri suretiyle büyümeleri
mümkün olacaktır; ama bütün köylerin birleş
tirilmesi, söz konusu gayet tabiî değildir. Uzun
vadeli dönem içerisinde bu gelişme düşünülen
amaca bizi götürecektir.
1973 yılma girerken, bu genel müşkülleri, bi
zi köy kalkınmasında ümitli hale getiren bu ge
nel görüşleri açıkladıktan sonra, 1973 yılındaki
bâzı çalışmalarımızı Sayın Başkanın da ikazları
na uyarak rakamlarla arz etmek suretiyle özet
lemek istiyorum.
— 342
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Köy yolları ve köy içme suları konusunda ge
nel amacımızı, genel hedefimizi arz etmiştim.
İlk üz yılda Güneydoğumun içme sularını bitir
mek, ilk beş yıl içerisinde bütün içme sularını
tamamlamaya çalışmak, tamamlamak, İkinci
Plân dönemi sonunda da yol ihtiyacını karşıla
mak şeklinde özetlenebilir.
1973 yılı çalışmalarında da bu amaca uyacak
şekilde yol, içme suyu ve elektrik hedeflerini
tespit etmiş durumdayız.
Toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesi
konusunda 1973 hedeflerimiz içerisinde beş ka
lem altında toplayabileceğimiz çalışmalarımız
olacaktır. Bunlardan küçük su kaynaklarının ge
liştirilmesi konusunda, büyük grup projeler içe
risinde 140 tane proje uygulayacağız ve bunlar
la 30 bin hektarlık sahaya sulama suyu götürüp
sulamaya açacağız ve bunlar için de 95 milyon
liralık bir yatırım yapacağız. Sulama developman çalışmalarına, yani büyük su kaynaklarının
temin edildiği, barajların yapıldığı bölgelerdeki
sulama projelerinde yapacağımız developman ça
lışmalarında, 133 milyon lira harcamak suretiy
le 29 500 hektarlık bir sahayı yeniden sulamaya
açacağız. Küçük parçalar halinde dağılmış olan
sulu ziraat sahalarını projelere almak suretiyle,
arazi toplulaştırması projeleri uygulamak sure
tiyle de sulu ziraat sahalarında arazi topludas
ın a sı projelerimizin uygulanmasına devam edece
ğiz. Toprak muhafazası ve havza ıslahı çalışma
larımızda da 10 milyon liralık bir yatırım ödene
ğimiz vardır; bununla 22 ayrı havzada 6 605
hektarlık bir sahada toprak muhafazası ve hav
za amenajmanı çalışmalarını yürüteceğiz. Islak
ve bataklık arazilerde, buraları ziraata elveriş
li hale getirmek, sulu ziraat uygulanan bir hale
getirmek amacıyle 20 proje uygulayacağız ve bu
suretle 6 581 hektarlık bir arazide çalışacağız;
14 milyonluk bir ödeneği de bu maksatla harca
mış olacağız. Toprak - su çalışmalarında da biraz
evvel arz etmiş olduğum gibi, çiftçinin üretime
lönük teşkilâtlanması hızla gelişmektedir. Bu
"önem içerisinde de 68 kooperatifin kurulması
1972 yılında gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki
—Jlarda da bu teşkilâtlanma işlerinin desteklen
mesi ve çiftçilerimizin toprak - su kooperatiflei halinde örgütlenmeleri teşvik edilecektir. 1973
"İl çalışmaları içerisinde toprak - su bölge araş;ırma lâbortauvarlarmın çalışmaları daha çok
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çiftçiye dönük hale getirilecek ve bu suretle
bilhassa su analizleri, sulama suyu analizleri,
yeraltı suyu analizleri, toprak analizleri, gübre
ihtiyacı tespit analizleri çiftçiyle daha yakın iliş
kiler kurulmak suretiyle hızlandırılacak ve da
ha etkili hale getirilecektir.
Burada değinmek istediğimiz husus; Türki
ye'de gübre kullanılmasının daha ekonomik ha
le getirilmesi, gübre kullanmada daha az zayi
atla daha çok sahanın gübrelenmesi imkânları
üzerinde toprak - su elemanları olarak ayrıca
duracağız. Bizim kanımız odur ki; toprağın
özellikleri, iklim şartları ve bitki türleri itiba
riyle gübre kullanmada büyük israflar yapmak
tayız. Bu israfı önlemek suretiyle aynı miktar
gübre ile daha fazla arazide daha fazla ürün
almak imkânları vardır. Biz, saha demanstrasyonları yapmak suretiyle, çiftçi ile karşılıklı iş
birliği yapmak suretiyle ve çiftçi ile uğraşan,
çiftçinin kalkınması ile uğraşan teşkilâtların
teknik elemanları yardımıyle bu irtibatı daha
bir sıkı şekilde kurmak suretiyle gübre kullanımmı; üretimi artırıcı ve ekonomiyi sağlayıcı bir
yönde uygulamaya çalışacağız.
Sayın Başkan. Senatonun sayın üyeleri, bu
suretle altyapı hizmetlerinde yol, su, elektrik
hizmetlerinde, toprak - su hizmetlerinde yapaca
ğımız çalışmaları ve anahedeflerimizi arz etmiş
oldum. Şimdi köy kalkınma kooperatifleri konu
sunda bâzı rakamlara değinmek ve bâzı nokta
ları aydınlığa kavuşturmak istiyorum.
Köy Araştırma ve Geliştirme G-enel Müdür
lüğümüz, hakikaten Türk köyünün kalkınması
ile ilgili olarak sorunlarını araştırma ve o sorun
lara çözüm yolu bulma amaçlarına dönük hiz
metlerle görevlendirilmiştir. Bu genel müdürlü
ğümüz yeni bir kuruluştur, henüz kuruluşunu
tamamlayamamış durumdadır. 1973 yılı içeri
sinde bütün illerde bir il müdürlüğü tesisi, teş
kili imkânlarını araştıracağız. Bu bakımdan yap
mış olduğu hizmetler Türkiye'nin her tarafına
eşit bir şekilde ulaştırılamamaktadır henüz. Bu
na rağmen çiftçinin teşkiltâlanmaya karşı sem
patisi dönük oluşu ve teşkilâtlanmanın kendi
menfaatlerine, yararlarına olduğunu hissetmesi
dolayısıyle kooperatifler konusunda hızlı bir ge
lişme mevcut olmaktadır. Bu hızlı gelişme bizi
bugün için 3 500 civarında köy kalkınma koope
ratifi seviyesine ulaştırmıştır. Bunlardan 445 ko
operatifin mevzuat ve muhasebe etütleri yapmak
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suretiyle kendilerine teknik yardım yapılmıştır.
781 kooperatifin de muhasebe, denetimleri her iki
ayda bir devamlı olarak yapılmaktadır. 171 koo
peratife devlet katkısı sağlanmak üzere, bu koo
peratiflerin projeleri üzerinde detaylı çalışma ya
pılmıştır ve bunlara 8 milyon liralık bir Devlet
katkısı verilmiştir. 1972 yılında kooperatifleri des
teklemek suretiyle verilmiş olan, bütçeye konul
muş olan 17 milyon 500 bin liralık krediden, 2
milyonu hibe ve 15 milyonu kredi olarak bu koo
peratiflere verilmiş ve projelerini uygulama im
kânları sağlanmıştır. Bunun yanında bilindiği gi
bi 7/2980 sayılı Kararnameye göre, köy kalkınma
kooperatifleri kendi projelerini gösterilen şekilde
uyguladıkları takdirde, kontenjan verilmek sure
tiyle Avrupaya işçi olarak gönderilmektedirler.
Bu gönderme işlemleri başlangıçta karşılaşılan
güçlükleri, aksaklıkları ortadan kaldırmak için
ciddî bir şekilde programa ve projeye bağlanmış
tır. O bakımdan bâzı kooperatiflerimizin hizmet
leri, kontenjan tashih işleri gecikmiş gözüküyor
sa bu, çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış olan
bir yavaşlamadan ileri gelmektedir. Biz istiyoruz
ki, kooperatifler kendi projelerini uygulamak su
retiyle ciddî adımlar atarak imkânlardan yarar
lansınlar. O bakımdan yaptıkları projenin % 15
ni uygulamaya koymayanları sıraya almıyoruz.
Birinci kademede kontenjan kullanmış olanları
ikinci kademede projelerinin % 60'nı uygulama
dan tekrar kontenjan sırasına almıyoruz. Binaen
aleyh, gecikme şikâyetleri biraz da işi bu şekilde
ciddiye almış olmaktan ileri gelmektedir. Bu kon
tenjan verme ve dolayısıyle kendi kalkınmasına
dönük çalışmalara giren kooperatif elemanlarına,
hazırladığımız projelerle ve uygulamaya başlanı
lan projelerle 330 milyon liralık bir yatırım he
defi tespit edilmiştir. Bu finansman imkânının
125 milyon lirasını dışarıya giden işçi vatandaşla
rımızın ödedikleri paralarla karşılanacağı hesap
lanmıştır. Nitekim bu vatandaşlar, gider gitmez,
giderken verdikleri pralarla ve gidince oradan
gönderdikleri her ay verdikleri 100 marklarla bu
güne kadar 54 milyona yakın parayı kendi koope
ratiflerine göndermişlerdir. Binaenaleyh, bu ka
demeli çalışma, bu plânlı çalışma Türk vatanda
şının işçi olarak gittiği Almanya'dan veya başka
memleketlerden kendi kooperatifine, kendi bölge
sindeki kalkınma kooperatifine ciddî yatırım yap
mak suretiyle sorumluluğunu müdrik olarak ça
lıştığını göstermektedir.
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Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlü
ğümüzün kredi ve araştırma yardımları ve görev
leri içerisinde bulunan; fakat haddizatında Köy
İşleri Bakanlığının anasonlularından birisi olan
orman köyleri meselesi de, bizim 1972 yılında cid
diyetle üzerine eğilmeye mecbur olduğumuz ko
nulardan birisi olmuştur. Bu konu, bildiğiniz gi
bi sadece Köy İşleri Bakanlığının üzerine eğilmek
suretiyle halledebileceği çapta, boyutta bir konu
değildir. Bu konu, Köy İşleri Bakanlığı, Orman
Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların müştereken
çalışmak suretiyle çözüm yoluna ulaştırabilecek
leri bir büyük sorunu getirmektedir. Bildiğiniz
gibi 1972 senesi içerisinde yaptığımız çalışmalar
la orman köylerine yekûn olarak 60 milyon lira
civarında kredi yardımı yapmış bulunuyoruz. Bu
nun yanında altyapı tesisleri, içme suyu, yol, elek
trik gibi, toprak - su kaynaklarının geliştirilme
si gibi ayrıca 45 milyon tutarında bir yardımla
da orman köylerinin bugünkü sıkıntılı durumları
na çözüm yolu aramak üzere gayretlerimizi tek
sif etmiş bulunuyoruz. Ayrıca Orman Bakanlığı
yine aynı miktarda 60 milyon civarına varan kre
di ve hibe yardımlarıyle orman köylerinin sorun
larına eğilmiş durumdadır. Bütün bunlara rağ
men, orman köylerinin bütünü ile sorunu, bölge
sel sorunları ve daha küçük seviyedeki sorunları
henüz plân ve proje kademesine intikal etmiş du
rumda değildir. Bunun da Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Plânı dönemi içerisinde boy utları yi e
tespit edilebileceği ümidi içerisindeyiz.
Köyde işgücü istihdamı konusu, sayın hatip
lerin belirtmiş oldukları gibi önemli bir ağırlığı
olan sorundur. O bakımdan, çeşitli bakanlıklar;
Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ta
rım Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığımız köyde
işgücünün değerlendirme yönünden değişik pro
jeler uygulamak suretiyle işgücünü daha yararlı
hale getirmenin yollarını aramaktadır. Biz Köy
İşleri Bakanlığı olarak, köyde işgücünü değerlen
dirme amacıyle açtığımız el sanatları kurslarında
köy çocuklarını, köy kızlarını yetiştiriyoruz ve
bunlara tezgâh ve kredi vermek suretiyle, bu
yaptıkları, öğrendikleri hizmeti üretici bir şekil
de devam ettirmelerini de takip ediyoruz, izliyo
ruz. Sümerbank'la yaptığımız bir anlaşma ile ha
lıcılığı öğrettiğimiz köy çocuklarına, tezgâh ver
mek suretiyle, iplerini sağlamak suretiyle halıcı
lığı devam ettirmelerini sağlıyoruz ve halılarını
da otomatik olarak Sümerbank'ın satış imkânla
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rına da ayarlamak suretiyle iç ve dış pazarlarda
satışa arz ediyoruz. Ümitli geleceği olan bir proje
olarak gelişmektedir. Bunlardan bir kısmı dış pi
yasada, bir kısmı da iç piyasada Sümerbank'ın
kanallarıyle satılmaktadır. 1972 yılında bu mak
satla yapılan yatırımların tavanı 37,7 milyona
yükselmiştir, yani eğitilen ve kredi ile teçhiz edi
len vatandaşlara yapılan yardım bu seviyeye yük
selmiştir. 1973 senesi içerisinde de bu maksatla
39 milyon lira bir yatırım yapmayı ve bu suret
le de bu hizmetin devamını ve teşvik edilmesini
desteklemeyi öngörmüş bulunuyoruz.
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlü
ğümüzün bu sene 1973 yılı bütçesine konulan öde
neklerinden biraz evvel arz etmiş olduğum görev
lerini de yerine getirmek üzere el sanatları eği
timi, kooperatiflerin hibe yoluyle desteklenmesi,
kooperatiflere kredi sağlanması yönlerinde 1973
senesinde de etkili 3Tardımlarda bulunacağız. Bu
yardımların yetip yetmediği konusu münakaşa
edilebilir. Nitekim bugünde burada münakaşa
edilmiştir. Türk kooperatiflerinin hızla gelişmesi
olayı karşısında, bunların kredi ihtiyaçlarını her
sene muntazaman karşılayabildiğimiz! iddia etmek
mümkün değildir. O bakımdan da demin arz et
miş olduğum gibi, kooperatifler için kredi sağla
yacak bir kooperatifler merkez bankası kurulma
sı fikri, bu plân içerisine sokulmuş bulunmakta
dır. Ancak bu yolla bu kooperatiflerin kredi ih
tiyaçlarını sağlamak durumunda olacağız. İlerde
bu kooperatifler geliştikten sonra bir kısım kredi
ihtiyaçlarına kendi bünyelerinde kurdukları teş
kilâtlanma ile de karşılayabileceklerdir.
Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri, 1973
senesi içerisinde Toprak İskân Genel Müdürlü
ğümüzün, Toprak ve Tarım Reformu uygulama
sında ağır bir sorumluluk alacağını ümit ettiği
mizi arz etmiştim. Bu genel müdürlük bugüne
kadar yapmış olduğu çalışmaların üzerine, böyle
bir sorumluluk kendilerine verildiği tarihten iti
baren daha da başarılı çalışmalara bölgesel çapta
girmiş olacaklardır. Bu arada 1973 yılı içerisin
de bu çalışmalar, Toprak ve Tarım Reformu ça
lışmaları dışında gerek meraların Türkiye çapın
da tespiti, tahsisi çalışmalarına., gerekse iskân ko
nularına, yerleşim konularına büyük ağırlık ver
mek suretiyle çalışmalarını geliştireceklerdir. İs
kân konusuna değinmişken, köylerimizin imarı ve
geliştirilmesi konusuna kısaca değinmekte yarar
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vardır. Köy İşleri Bakanlığı, Türk köylüsünün
bugün içinde bulunduğu yerleşim ve yaşama orta
mından daha ileriye doğru gitme çalışmalarını
sürdürmektedir. Ancak, kabul buyurulması ge
rekir ki, Türkiyed'e köylümüzün bugünkü yaşamağ iskân olma ve mesken olma imkânlarından
birden bire sıçrayarak başka bir ortama çıkması
kolay, kolay gerek ekonomik yönden gerek hiz
met yönünden düşünebilinecek bir husus değil
dir. Bu bakımdan biz, âfetler yoluyla iskân yoluyle, barajlar altında kalan köyler koluyla ye
niden yapılan yerleşimler, göçmen ve göçebelerin
yerleştirilmesiyle suretiyle yaptığımız çalışmalar
da, köylerimizin yerleşim durumlarını ıslah etme
çalışmalarını, modern hale getirme çalışmalarını
hızlandırmak durumundayız. Önümüzdeki 1973
yılı içerisinde de bâzı illerimizden, radyolarda
işittiğiniz Cumhuriyet köylerinin kurulması çalış
maları Toprak İskân Genel Müdürlüğünün bu
amaçlarla yeniden kurduğu veya bulunduğu yer
lerde yaşama imkânları olmadığı için başka yerle
re nakletmek suretiyle yeniden kurduğu köyler
le ilgilidir. Bu sene 27 tane köyümüzü bu şekil
de daha modern, daha medenî anlamda ihtiyaçla
rı karşılanmış köyler haline getireceğiz. Bu baş
langıç, önümüzdeki senelerde bütçe olanaklarına
paralel olarak ta devam edecektir.

yerleşim yerine nakledilen sürgü barajı altında
kalan vatandaşların durumu. Bunun projesi ya
pılmıştır, üzerinde duruyoruz; bâzı anlaşamadık
ları noktalar var vatandaşların birbirleriyle, on
ları da hallettikten sonra, bütünüyle meseleyi
1973 yılı içerisinde uygulayacağız, uygulama saf
hasına ulaştıracağız.

Sayın Başkan, sayın senatörler;
Bu suretle, Köy İşleri Bakanlığının anaçalışma konuları Köy İşleri Bakanlığı çalışmalarında
ki gelişmeler ve 1973 Bütçesi ile yapacağımız ça
lışmalar hakkında özetle malûmat arz etmek im
kânını bulmuş oluyorum; tenkitlerinize ve lütuf kâr takdirlerinize şahsım ve arkadaşlarım adına
teşekkürlerimi arz ederim.
Sorulan sualler üzerinde ayrı, ayrı durmadan
esasen genellikleri açıklarken arz etmiş olduğum
bâzı cevaplara ilâve olarak, birkaç noktaya değin
mek suretiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum.

Sayın DikeçligiPin değinmiş oldukları konu
ların üzerinde duracağım; bunların bir kısmı zan
nediyorum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ile ilgilidir, onlarla ilgileneceğim, eğer, Toprak
Komisyonları ile ilgisi varsa ayrıca üzerinde dura
cağım. Bunu arz ederim.

Demin de arz etmiş olduğum gibi, 27 köyümü
zü bu sene Cumhuriyet köyü olarak modern bir
seviyede altyapı, sosyo - ekonomik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Bu, bir saha araştırmasıdır; bundan aldığımız
tecrübeye göre önümüzdeki senelerde bu çalışma
ları geliştireceğiz.
Sayın Malatya Senatörümüz Özerin belirttik
leri bir konu vardı; Tepeüstü mevkiindeki yeni

Katılma konusunda görüşümü arz etmiştim.
Kalkınmada, öncelikli yörelerden katılma istemi
yoruz, istemiyeceğiz; bunun yanında katılma im
kânı olmayan vatandaşlarımızı da altyapı hizmet
lerinde katılmaya zorlamayacağız. Şunu ifade ede
yim ki, bu zorlamamaya rağmen, Türk köylüsü
kendi köyüne içme suyu, yol, elektrik ve toprak su hizmetlerinin gelmesi için katılım yapmaya de
vam etmektedir ve edecektir; bundan da ümitli
yiz.
Merkez köyler konusuna değinen arkadaşları
mıza arzı cevap etmiş bulunuyorum.
Sayın Kmaytürk'ün değinmiş olduğu bir nok
ta var, o, bizim 1306 sayılı Kanunun ve zanne
diyorum 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili
bir şeydir. Biz de o sıkıntıyı çekiyoruz. Maalesef,
vatandaşların bir kısmı bu hizmetlerden mahrum
durumda kalıyor. Onunla ilgili bir değişildik ça
lışmasını hızlandırmak durumunda olacağız.

Elektrik eğitimi konusundaki düşüncelerimi
arz etmiştim; elektrik eğitimi konusu Köy İşleri
Bakanlığının elektrikten çok maksatla kullanan
köylümüzü eğitme görevi vardır. Bu görevimizi
yerine getirmek suretiyle gerek pompaj yoluyla
sulamada gerek içme suyu yoluyla su pompajın
da, buna benzer ışıklandırma konusunda, el sa
natları ve sanayide bunun nasıl kullanılacağını
köylüye öğretmeyi bir görev sayıyoruz. Bu konu
içerisinde bu eğitimi TEK Genel Müdürlüğü ile
işbirliği halinde yürüteceğiz.
Sayın Başkan, değerli senatörler; bu suretle
sorulan soruları da genel hatları itibariyle bâzı
larını da özel olarak cevaplandırmış bulunuyo
rum. Tekrar, tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Son söz için Sayın Abdurrahman Kavak.
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakan ve Ba
kanlığın seçkin mensupları; hepinizi saygıyle se
lâmlarım.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın tat
min ve inşirah verici konuşmasını zevkle dinle
dim, kendilerine teşekkür ederim. Köy İşleri büt
çesi üzerinde bir nebze bâzı noktalara dokunmak
üzere kısa da olsa konuşacağını.
Sayın arkadaşlarım, senelerce aralarında ya
şadığım; acı, tatlı anılarına tanık olduğum feda
kâr ve şerefli Türk köylüsünü takdirle anarım.
Köye ve köylüye ne versek, ne fedakârlıkta bu
lunsak yeridir.
Sayın arkadaşlarım, asırlarca Türk köylüsü
ihmale uğramış; kuraklıkla, âfetle mücadele et
miş, acı ve çile çekmiştir. Şükranla ifade edeyim
ki, köy ve köylü sorunu üzerine eğilinmiştir.
Köye hizmet getirilmiştir; fakat acı ve ıstıraplar
dinmemiştir. Zamanla bunun telâfisine gidileceği
ümidi içindeyim.
Sayın arkadaşlarım, Toprak - Su köye hizmet
götürmüş, faydalı olmuştur; fakat tatmin edici
değildir. Çünkü, Toprak - Su tarafından Plânla
maya gönderilen programların 2/3'ü geri çevril
miştir.
YSE hizmetlerini vermiş; fakat bâzı aksaklık
lar mevcuttur. Ezcümle, esaslı yapılmadığı ve
stabilizesi de kontrolden kaçtığı için kısa zaman
sonra, yapılan yollar bozulmuş ve işe yaramaz bir
duruma girmiştir. Su sorunu da öyledir. Su me
selesi incelenmeden çeşme yapılmış; fakat kısa bir
zaman sonra bu çeşmeden su gelmemiştir. Bunun
yanında; bazen yaya, bazen katır sırtında aşk
la, heyecanla vazife gören teknik elemanları ve
vazifelileri görmüşüzdür. Bu kabil vazife veren
leri şükranla anarım.
Bir sorun daha var, Personel Kanunu çık
tıktan sonra, bu Köy İşleri Bakanlığı çok hiz
met ve değerler kaybetmiştir.
Değerli arkadaşlarım, ücret, lojman ve ser
vis meselesinde ihmal edilir bir durum var.
Bunun üzerinde ehemmiyetle durmak gerekir.
Teşkilât Kanunu çıkmadığı için, illerle müna
sebette ve hizmette birçok yönden kifayetsiz
kalınmıştır. Bu Teşkilât Kanunu, hizmet bakı
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mından çok önemli bir kanundur. Bunun bir an
evvel çıkması gereklidir.
Müsadenizi alarak mahallî bir soruna değin
mek isterim. Eruh ilçesinin Fındık bucağındaki
bâzı köylerde su yok. Bir gezimde bu su ihtiya
cını temin eden köylüleri istirapla gördüm. Ya
ğan yağmur ve kar birikintileriyle meydana
gelen kuyular yazın kuruyor veyahut da sıh
hate müfit olmayacak şekilde köylüler tarafın
dan içiliyor. Bu, benim için en büyük ıstırap
tır; bu ıstırabı yaşıyor ve yaşamaktayım.
Sözümü burada kesiyorum. Bütçenin memleektimize, milletimize, Bakanlığa hayırlı olma
sını diler, hepinizi saygı ve hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin
bölümlerinin okunup, oylanmasına geçiyorum.
B) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm
(Prog.)
Lira
101

Genel yönetim
7 506 620
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
7 493 380
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Köy yollarının yapımı, içme
sularının temini ve elektrik
tesislerinin kurulması
1 382 000 000
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Senato Başkanlığma

Kuruluşları Köy Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünce teşvik edilerek destekle
nen köy kalkınma koperatiflerinin, gerek yap
makta oldukları ve gerekse 1973 yılında prog
rama alınmak suretiyle uygulayacakları yatı
rım projelerinin gerçekleştirilmeleri ve bunla
rın işletmeye açılarak prodüktif birer ekono
mik ünite olarak faaliyet gösterebilmeleri için
düşük faizli ve uygun vadeli müsait kredi ile
desteklenmeleri icabet inektedir.
Bunların, yatırımlarını ikmal ederek işlet
me safhasına geçenlerinin adedi 238 olup, bu
nun yanında 1973 yılı yatırım programında yer
alan 111 kooperatifle birlikte 349 kooperatifin
muhtelif konulardaki kredi talepleri 1973 yılın
da söz konusu olacaktır.
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Esasen 1163 sayılı Kanuna tabi köy koope
ratiflerinin projeye dayalı yatırımlarını destek
lemek amaeiyle müsait şartları haiz bir kredi
kaynağının da olmayışı nedeniyle, 2 nci ve 3 ncü
Beş Yıllık Kalkınma plânlarında desteklenme
leri konusunda önemi belirtilen çok amaçlı bu
nevi kooperatiflerin tarımsal üretimi artırıcı,
değerlendirici ve istihdam yaratıcı nitelikteki
yatırımları için gerekli tesis, donatım ve işlet
me kredisi ihtiyaçlarının Devletçe karşılanması
zorunlu görülmekte olduğundan, kredi için 14,5
milyon lira, 6831 sayılı Orman Kanununun 13
ncü maddesine göre ayrılması icabeden 50 mil
yon liraya karşılık, hiç olmazsa, bu köyler koo
peratifi ve ferdî kredileri için 5 milyon lira;

faaliyete geçirilecek taşra kuruluşlarına ve köy
lerin dağınık ve ulaşım imkânlarının müsait ol
mayışı needniyle taşıta olan ihtiyacı artırmak
tadır.

Halen yatırıma geçmiş; fakat finansman ye
tersizliği nedeni ile tesislerini işletmeye açama
mış 1 400 adet kooperatifin müracaatı mevcut
bulunmaktadır. Bu finansman açığının kapatıl
masına yardımcı olmak gayesiyle 7/2980 sayılı
Kararname ve buna ilişkin yönetmeliğin 31 nci
maddesi gereğince yapılan değerlendirmede ya
tırımlarını ikmal edemeyen 238 kooperatife
ceman 13 000 adet yurt dışı işçi kontenjanı tah
sisinde bulunulmuştur. Fakat bu miktardan yıl
içerisinde ancak 1 000 kadar kooperatif ortağı
yurt dışına gidebilmiştir. Bu durum, 13 000 işçi
kontenjanından beklenen 104 000 000 liralık

Bunun için gerekli 2,5 milyon liralık ödene
ğin verilmesi ve dökümü gösterilen taşıtların
237 sayılı Kanun gereğince 1973 malî yılında
satınalmacak taşıt listesine ilâvesi ile, ilişikte
sunulan cetvellerde belirtilmiş aktarmaların, bu
gerekçelerin ve Karma Komisyon raportörleri
nin dilek ve tavsiyeleri görüşleri de olarak de
ğerlendirilerek Yüce Senatonun tasviplerine su
nulmasını arz ederim.
Afyon Karahisar
M. Kemal Şenocak

yurt dışı öz kaynak katılımını % 10 oram gibi
sınırlı bir seviyede bıraktığından yatırımların
gerçekleşmesini geciktirmiştir. Diğer taraftan
kooperatiflerin yurt içi öz kaynak katılımı ola
rak % 1 5 - 2 0 oranındaki fiilî iştirakleri de
dikkate alındığında finansman açığı % 70 - 75'e
ulaşmaktadır.
Bu açığın kapatılmasının temini yönünden
Devletçe kooperatif yatırımlarının hibe şeklin
deki ödenekle teşvik edilmesi ve desteklenmesi
gerekmekte olup, Köy Kooperatifleri Merkez
Birliğinin kanunî görevlerini yerine getirebil
mesi için de bu hibe tahsisinden bir milyon lira
nın bu birliğe verilmek üzere 7 milyon lira;

Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yü
rütülebilmesi için araştırma, plânlama, etüt,
proje, teknik kontrol ve eğitim gibi konularda
ve özellikle kırsal alanda taşıtın rolü büyük
önem arz etmektedir.
Bu bakımdan 1973 yılında özellikle koopera
tifçilik hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Mü
dürlüğün daha en az aşağıdaki cins, model ve
miktarı gösterilen taşıta ihtiyacı bulunmakta
dır.

Satınalmacak taşıtın listesi :
Taşıtın cinsi

Adedi

Arazi Pick - up (3 ki
şilik)

Dif.

31 4X4

Fiyatı

80 000

İlişiği :
I

Aktarma döküm cetveli
BAŞKAN — önerge, okunduğu üzere 111,
112 ve 113 ncü bölümleri de bir arada istihdaf
ediyor.
Komisyon katılıyor mu efendim?...

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANA^EKİLİ YİĞİT KÖKEE (Ankara) — Sayın
Köy Araştırına ve Geliştirme Genel Müdür
Başkan, bu önergeye mütenazır bir önerge Karlüğü, kooperatifçilik, el sanatları ve diğer hiz I ma Bütçe Komisyonunda müzakere mevzuu ya
metlerini taşrada halen mevcut 6 bölge ve 22 il
pılmıştır. Taşıt alımı, Devlet Plânlama Teşkilâ
müdürlükleri ile 6 eğitim merkezi tarafından
tının vizesine tabi bir husustur. Çünkü, yatı
ve 34 vasıta ile yürütmektedir. Kırsal alanın
rımla ilgili bir konudur ve bu taşıtlar Devlet
kalkındırılmasına ilişkin bu görevler , yeniden I Plânlama Teşkilâtınca vize edilmemiştir.
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Keza ödeneğin, düşülmesi teklif edilen bö
lümlere, YSE ödeneklerine, ödeneklerin kifa
yetsizliği nazarı dikkate alınmak suretiyle Kar
ma Bütçe Komisyonunda 250 milyon lira ilâve
yapılmıştır.
Bu hususlar muvacehesinde Önergeye katıl
mıyoruz.

O : 2

Bölüm
(Prog.)

Lira

111 Köy yollarının yapımı, içme
sularının temini ve elektrik
tesislerinin kurulması
1332 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Köy topraklarının ıslahı ve su
kaynaklarının düzenlenmesi 704 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 nci bölüm ile ilgili bir önerge var. Gerçi
bölümü oyladım; fakat, önerge durumu değiş
tirmiyor ve bölüm içerisindeki bir değişikliği
ihtiva ediyor.
Okuutyorum.

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?...
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir.
Bölüm l l l ' i tekrar okutup oylarınıza suna
cağım..

Cumhuriyet iSenatosıt Başkanlığına
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ille kabulünü arz ve teiklif ederim.
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Harcama fcaillemd
Yüzler Onlar Birler

Miktar

Köy İşleri
Bakanlığı

112

02

2

008

700

710

— 3 500000

Köy İşleri
Bakanlığı

112

02

2

008

400

460

—

3 500000

Gerekçe :
Bütçenin T. B. M. M. intikâlinden sonra Hükümetimizle - Dünya Bankası arasında imzala
nan Kredi Anlaşmasına göre 1973 yılında yapılması icabeden (MaJkine park sahası, atelye, ambar,
hangar, şantiyıe ve benzeri gibi) geçici tesislerin malzeme almak suretiyle yapılması mümkün
görülemediğinden, adı geçen tesislerin ihale edilmek suretiyle yapılmasını mümkün kılmak üze
re yukarıda gösterilen şekilde değişikliğin yapılması.
Balıkesir
Mehmet Güler
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Aktarma fasıl ve miktarlarını gösterir cetvel
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5 000000
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2 000000
1 000 000
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
dim?...
Bütçesi:
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANBAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
VEKİLÎ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Bölüm
Başkan, Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle (Prog.)
Lira
yılı içerisinde bu mümkün olabilir; ama her
hangi bir gecikmeye mahal vermemek için katı
101 Genel yönetim
6 373 219
lıyoruz efendim.
BAŞKAN — Kabul edenler...
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
dim?...
13 226 367
102 Destek hizmetleri
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ —
BAŞKAN — Kabul edenler...
Katılıyoruz efendim.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — O halde önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
111 Dağıtılması gereken toprak
Önerge kabul edilmiştir.
ların tespiti, hak sahiplerine
112 nci bölüm olup 697 200 000 olarak kabul
devri, kredileme ve mera tah
edilen bölümün içerisinde işbu önerge icabı de
sisi
39 730 408
ğişiklik yapılacaktır.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Bölüm
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(Prog.)
Lira
112 Göçmen, mülteci ve göçebeler
le gayrimenkulleri kamulaştı
amaciyle
113 KÖy kalkınması
rılanların iskânı ve köysel alan
araştırma, geliştirme ve kre
da yerleşim düzenlemesi
98 960 392
dileme
102 597 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıl
900 Hizmet programlarına dağı
tılmayan transferler
10 140 000
2 565 650
mayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
— 349 —
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v Böylece Köy işleri Bakanlığı bütçesi üzerin
deki müzakereler bitmiş, bütçe bölümleri okun
muş, oylanmış ve kabul edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olsun.
C) TİCARET BAKANLIĞI
BÜTÇESİ :
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz.
C. H. P. Grubu adına Sayın Nejat Şarlıcalı,
Sayın Mehmet Pırıltı, M. G. P. Grubu adına, Sa
yın Rifat öztürkçine, A. P. Grubu adına ve Kâ
mil Karavelioğlu da M. B. G. adına;
Kişisel görüşlerini bildirmek üzere de Sayın
Hüsnü Dikeçligil, Sayın Ahmet Karayiğit, Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Etem Er
dinç, Sayın Edip Somunoğlu, Sayın Celâlettin
Coşkun, Sayın Nâzım înebeyli, Sayın İsmail Ye
şilyurt, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sayın Zi
ya Ayrım ve Sayın Sadık Artukmaç olmak üze
re 13 arkadaş da ayrıca söz istemişlerdir.
Sıra, C. H. P. Grubu adına Sayın Sarlıcalı'da. Buyurunuz.
C. H. P. GRUBU ADİNA NEJAT ŞARLI
CALI (Balıkesir) — Sayın Başjkan. sayın üye
ler;
Sözlerime, -«izleri ve Bakanlığın görevli men
suplarını Grubum adına saygı ile selâmlayarak
başlıyorum.
Ticaret Bakanlığının 1973 yılı bütçesi üze
rindeki görüşlerimi?:! arz etmeden önce, 1972 se
nesinin ekonorrrk olayları!:a bir nebze göz atmak
lüzumuna kaır'/.
Geçen yıl bütees : üzerinde yaptığımız eleşti
ride memleketimizin 1970 devalüasyonunun etki
sinden hâlâ kurtulamadığını, fiyat yükselmeleri
nin önüne geçilmesi için acele tedbirler alınması
'gereğini, artan döviz rezervlerinin ekonomiye ya
rarlı hale getirilmesi lüzumunu, üretimi artırıcı
vo girdi fiyatlarını düşürücü, müdahalelerde bulu
nulmasını, baıiria kredilerini plân hedeflerine yö
neltecek tedbirler alınmasını, iç ve dış pazarların
dikkatle izlenerek fırsatların değerlendirilmesini,
standardizasyona önem verilmesi ile ihracatın
artırılmasını, Ortalk Pazar nezdinde gereği gibi
çalışmalar yapılmasını ve Sayın Ticaret Bakanı
nın kişiliğinden de faydalanılarak, bu Bakanlı
ğın'Hükümet içinde etkin bir hale getirilmesini
Önermiştik.
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Geçen bir vıllık müddet zarfında Ticaret Ba
kanlığının genrş ve yapıcı çalışmalarda bulun
madığını iddia etmek haksızlık olur. Genişleyen
bir kadro içinde yeniden teşkilâtlanan Bakanlık,
•bir -taraftan yasa değişiklikleri, diğer yandan iyi
leştirici tedbirler getirerek ekonomiye hâkim ol
maya çalışmıştır. Ancak, alınması gerekli ted
birlerle - parça parça başka bakanlılkarı ela il
gilendirdiğinden olacak - bir koordinasyon ku
rulması kabil olmamış, en sonunda Sayın Ticaret
Bakanı tarafından tüm tedbirleri kapsayan bir
raporun son haftalar içinde Hükümet Başkanı
na verilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Mevzuat çalışmaları ile ilgili olarak Bakan
lığın, yeni Teşkilât Kanunu tasarısı ile ihracatçı
birlikleri kanun tasarısı, yeni ölçü ve ayar ka
nun tasarısı, tüketiciyi koruma kanun tasarıla
rı henüz Meclislere gönderilmemişi::!'. Topiancı
Halleri kanun tasarısı da biran önce çıkarak yü
rürlüğü konamamıştır.
Bakanlığın genişleyen teşkilâtı, günden güne
gelişen yurt içi ve dünya ticareti karşısında, ye
terli değildir. İç ticaretin çeşitli problemleri,
kalifiye eleman ihtiyacını ber an artırmaktadır.
Belediyeler, odalar vesair kuruluşlarla yakından
ve uyarıcı temaslar kurularak, yurt içi teftiş
ve kontrolları geliştirmek zorunluğu vardır. Oysa
ki, Bakanlığın teftiş kadrosu, mahdut yetkiler
kullanabilen ve başka işleri de taşıyan 30 müfet
tişten ibarettir.
Bütçe raporunda da belirtildiği gibi. Bakanlı
ğın görevlerinin çoğalmasına paralel olarak, il
çelere varan irtibat büroları ve ticaret ve bölge
ticaret müdürlüklerini geliştirmek zaruridir. Ge
rek kotalar tatbikatını yakından izlemek, gerekse
iç ticaret problemlerine çözüm yolları bulmak
bakımından Bakanlığın çok genişlemeye ve yurt
içinde kendini hissettirmeye ihtiyacı vardır.
Borsaların, Ticaret ve Sanayi Odalarından ay
rılarak bir kamu kuruluşu niteliğiyle Bakanlığa
yardımcı olmaları ve yurt içinde borsaların açıl
masına ve çoğaltılmasına gayret gösterilmesi za
rurîdir.
Sayın Bakanın geçen yılki bütçe 'konuşmasının
içinde ve tedbirler bahsinde ve bugün de günü
müzün konuları arasında sık sık adı geçen ve teş
kilâtlanma ile ilgili olarak büyük mağazalar iş
letmeciliğine önem verileceği de belirtilmiş ti. Yıl
içinde, sanırım bu arzunun yalnız raporlar saf350 —
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hası halledilmiştir. Üretimin henüz organize edil
mediği, kalite ve standartların tamamlanmadığı,
'stok müesseselerinin kurularak kooperatiflerle iş
birliği. sağlanamadığı bir zemine; finansman güç
lükleri -ve yer Teminindeki zorluklar eklenirse, her
gemi günün büyük 'kayıplara sebebiyet verdiği
meydana çıkar.
Özellikle, .millî bankalarımızın desteklediği
(ILAFA gi'bi büyük mağazalar ve süper marketle
re ithal kolaylıkları, ucuz faizli işletme ve uzun
vadeli yatırım, kredileri sağlamak, hammaddesi
Bakanlığa bağlı kuruluşlarca ithal edilip, yurt
ta imal edilen maddelere kontenjan ayırmak, yer
temininde Hazine, belediye ve özel idare gibi ka
mu kuruluşlarının yardım.ve ilgilerini sağlamak
•zorunlu ve faydalı girişimler olacalktır.

net ciro ederek para kazanan tefeciye bir ölçüde
akmakta devanı etmiştir.
Merkez Bankası Kanunuyie getirilen orta va
deli kredi şekli, bankaların menfaatine aykırı düş
tüğü için uygulanmamıştır. Sanayici bu yüzden,
dövize çevrilebilir Türk lirası karşılığı mevduat
'hesabından faydalanmak zorunda bırakılmış, bu
hal enflâsyonist baskıyı artırdığı gibi, faiz oran
larında farklılaşma sonucunu, doğurmuştur ve
nihayet Hükümet bu konuda tedbir almak zorun
da bırakılmıştır.
'Sayın Bakan geçen yıl bu kürsüde, bankaları
mızın sanayileşme çabasına yardımcı olacaklarım,
orta, vadeli kredilere 'gidileceğini, zamanı gelince
de iş finansman meselesini açıklayacaklarını be
yan etmişlerdi.

Bir ölçüde tanzim satışı görevini yerine geti
ren ve başarıyle gelişen (.JİMA'nm Ulus mağaza
sının yıllık kirasının 'belediye tarafından yılda
350 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılmak isten
mesi dahi, takip edilen maksat ile taban tabana
zıt •düşmektedir. İktisadî Devlet Teşekkülleriyle,
büyük mağaza teşebbüslerinin ve Bakanlık yetki
lilerinin problemlere 'birlikte çözüm yolları ara
maları, l)iı meselenin halli için son derece ya
rarlı olacaktı i'.
Bakanlığın üretici ve tüketiciyi teşkilâtlan
dırma 'konusunda kooperatifleşmeye büyük önem
verdiğini memnunlukla görüyoruz; fakat yeterli
bulmuyoruz. Kuruluşları, Bakanlığın elemanla
rı yi e taihrik edip, hızlandırması lüzumuna kani
iz.
Formalitelerin basitleştirilmesi kadar, kuru
lanların 'da birlikler haline getirilerek, pazarla
maya ve ihracata, varan güçlü teşekküller haline
sokulmasına taraftarız. Ayrıca, kooperatiflere
kullandırılan plâsmanlardaki faiz oranlarının bu
günkü seviyesinden de şikâyetçiyiz.

Bu konuda geçtiğimiz bir yıl içinde ne gibi
tedbirler alındığını ve bunların sonuçlarının ne
olduğunu öğrenmek ihtiyacındayız. Bu sorumuzla
Sayın 'Bakana, 'bu .konularda açıklamada 'bulun
mak imkânını verebilirsek, kendimizi memnun ve
•bahtiyar sayarız.
Bankaların verecekleri rakamlar içinde en mü
sait şartlı kredileri kendi iştirakleri için kullan
dıklarını ulutmamak gerekir. Bugün, büyük ban
kaların ellerinde 'bulunan ve yüksek lemeddiı ve
ren sanayi işletmelerinin halka açık anonim şir
ketlere devredilmesi ve toplanan paralar ile ye
ni ve i'büyük sanayi işletmeleri kurmaları soru
nu uygulanmalıdır.

Türk ekonomisinin (başlıca sorunlarından biri
si olan bankacılık ve kredi düzenine, bütçe rapo
runda gereken önemin verilmemiş olmasını tees
sürle karşılıyoruz. Bu konuda, evvelki bütçeler
vesilesiyle geniş eleştirilerde bulunmuş; fakat bu
güne kadar bir mesafe maalesef alınmamıştır. Bu
gün de banka kredilerinin sektörler arası dağılı
mı, ekonomik gelişmeyi destekleyici nitelikte de
ğildir. Kredi düzenindeki memleket gerçeklerine
aykırı bu durum, bütün şiddetiyle devam etmek
tedir. Krediler; çoklukla aracıya, komisyoncula
ra ve 'mevduatı bulunan ve oturduğu yerden se-

I

Sigorta fonları bugün düzenli bir kont rol a
girmiş değildir. Sigorta Murakabe Kurulunda
çalışanların memur olmaması, keyfiyeti. Anaya
saya aykırıdır. Bankalar ikramiyeleri gibi. si
gorta ikramiyelerinin de ta'hdüle tabi tutulması
ve bâzı sigorta şirketlerinin, çeşitli yollar deneye
rek haksız kazanç sağlamalarına imkân evrilmemesi lâzımdır.
Sayın üyeler, kuşkusuz 1072 yılı ekonomisinin
en önemli sorunu, fiyatlar genel seviyesinde gö
rülen artışlardır. Konu, yıl içinde çeşitli çevre
lerde ve seminerlerde başlıca tartışma ve'hattâ en
dişe konusu olagelmiştir. Bakanlığın fiyat ar
tış hızını yavaşlatmak konusunda çaba sarf etme
diğini iddia edemeyiz; fakat alınan tedbirlerin ye
terli ve başarılı olmadığı ve fiyat artışlarının,
toplumun sabit ve düşük gelirli gruplarını sıkan
<bir çember haline geldiği de bir gerçektir.
Aylık fiyat endekslerini yansıtan Aralık 1972
bülteni, bize son rakamları getirin iştir. Buna gö-
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re, toptan eşya fiyatları endeksi 1971 ortalaması
% 30,8'ine karşı, 1972'de % 33,5'a yükselmiş ise
168,9 iken, 1972'nin son iki ayım da Ekime gü
de, Avrupa memleketleri içinde nüfus başına dü
re değerlendirirsek elde edilen rakamın 199,8
şen ihracat oranı bakımından yine de yeterli deolduğunu ögrürüz. Arada 21 puvanlık ıbir artış j ğildir. Tasnifte memleketimiz son sıralardan kur
mevcuttur. İstanbul Ticaret Odası yayınlarında
tulamamışta.
fark, 24,1'ye kadar yükselmektedir. Fiyatların ar
Bu seviyeye varmak için bile, Eylül sonuna
tış hızının kesildiği hakkında Hükümet çevrelerin
kadar 1971'in 252 milyon lirasına karşılık, 1972'
den verilen teminatı, bu yayınlar karşısında ye j nin aynı döneminde 480 milyon liralık vergi ia
terli (bulmaya imkân yoktur.
desi yapmak mecburiyetinde kalınmıştır.
Geçinme endekslerine gelince; İki yıl ortala
İhracatımızda birinci sırayı tarım ürünleri
maları arasındaki fark, puvan olarak Ankara'd'a
muhafaza etmektedir. Sezona anaihraç ürünle
26,6, İstanbul'da 28,2'dir. 1970 ile 1972 ara
rinde S'toksuz girilmiştir. Diğer yandan, her ne
dense memnunluk yaratması gereken fazla üretim,
sındaki fark ise, lıer iki şehirde de 58,6 civarın
memleketimizde daima problem ve endişe kayna
dadır.
ğı olmuştur. Yetkililerimiz meselâ, muayyen mah
1971 ve 1972 fiyat artışları devam ettiği tak
sullerimiz için 1 milyar liralık bir alış - satış ve
dirde, ihracatımız bundan önemli ölçüde etkilene
finansmanı,
üstesinden gelinemeyecek bir sorun
cektir. Çünkü, fiyatların artış seyri normalin çek
olarak
almaktadırlar.
Halbuki, iç ve dış üretim
üstündedir. Bu oranda bir fiyat artışına iktisat
ve tüketim şartları değişmiş, bilhassa Avrupa
dilinde enflâsyondan 'başka bir ad verilemez. Sı
naî üretimin geniş ölçüde ithalâta bağlı olması I memleketlerinde 'büyük tüketici kitleler doğmuş
tur. Bu suretle ölçülerin ve hesapların geniş tu
da, ayrıca olumsuz etkiler ve yeni meseleler geti
tulması zamam gelmiş, hattâ geçmiştir. Artık nu
recektir. İhracatımızın % 70ıni yaptığımız Or
munelik
satışlar yüzlerce tondan başlamaktadır.
tak Pazar ülkelerinde fiyat, artışı % 6 civarında
Bu
talebe
yetişmemiz 'gerekil'.
dır, Bunu ve bundan pek az ilerisini bile enflâs
yon sayan ülkeler vardır ve AET'de müşterek
1972 yılı, tarım ürünleri üretimi ve talebi ba
tedbirler alınması önerilmektedir..
kımından bir altın yıl sayılabilirce de, bunların
Sayın senatörler, dış ticaretin önemini Ame
değerlendirilmesi bakımından, harcanan bir yıl
rika Ticaret Bakam son hafta içinde şu sözlerle
olarak nitelendirilebilir. Konunun önemi, Meclis
•belirtti; «İster içeride, ister dışarıda olsun dış ti
içinde ve dışında 'büyük tartışmalar davet etmiş
caret, ülkemizin 'bütün siyasî hareketlerini etki
ti.'.
liyor. Bu nedenle de, dış ticaret konularını siya
Bakanlık enfiâsyon'st baskıları azaltmak ve iş
sî ve savunma problemleriyle ilişik şekilde ve ona
tira gücünü kontrol altında tutmak gayesiyle ta
en yüksek siyasî öncelik tanıyarak ele almak ge
rım ürünleri taban fiyatlarını bir evvelki yılın se
reklidir.» Dış ticaretin önemini 'bundan daha iyi
viyesinde tutmaya karar vererek, 'bunu ilk defa
'bir şekilde belirten sözler bulunabilir mi? Temen
hububatta uygulamaya başlamıştır. Sonuç ne ol
nimiz aynı görüşün bizim memleketimizde de hâ
muştur? Kilosu 92 kuruş olarak tespit edilen buğ
kim olmasıdır.
day serbest piyasada yükselerek bugün 130, hat
tâ 140 kuruşa çıkmış, yalnız mahsulünü elinde
Dış ticaret işlerimiz Bakanlıkta, «Dış Ticaret
tutmak imkânına bir türlü kavuşamamış olan kü
Genel Sekreter1 iği» adı altında ve değerli eleman
çük çiftçi, ofis fiyatı ile iktifa etmek zorunda 'bı
larla altı genel müdürlük halinde yeniden teşki
rakılmış; ama satamayanlar kazanmıştır.
latlandırılmıştır. İsabetli ve yerinde olmuştur. Bu
suretle dış piyasalar ve dış ekonomik olaylar da
İç fiyatlar endişesiyle büyük kitlenin talep gü
ha yakından izlenebilmektedir.
cünü kısıtlama politikası, dış fiyatların müsait
Dış ticaret hacmi 1971 yılındaki 1 milyar 562
konjonktüründen üreticinin yararlanmasını önle
milyon dolardan, 1972"de 2 milyar 651 bin dolara
miş ve başlıca ihraç mimlerimizden kuru üzüm
yükselmiştir. Bunun içinde ihracat 885 milyon,
için, 'bugün giderek 750 kuruşa kadar yükselen
ithalât ise, 1 milyar 563 milyon dolardır. Fark,
fiyat, Bakanlıkça anlaşılmaz bir görüşün altında
"1971'deki 412 milyon dolardan 677 milyon dolara
292 kuruşta sabit tutulmuştur. O kadar ki, dış
yükselmiştir. İhracatta artış hızı bir evvelki yıl m j piyasaların düyürülmemesi konusundaki Yunan
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talebi bile reddedilmiştir. Memleketimizin başlıca j yo sobebolmalaı sonucunda, fiyatlar yükselmek
ve ihraç ürünlerinden olan pamuk; geçen yıl büt
ten kendini kurtaramamıştır. Üretimde en çok
çesinin Cumhuriyet Senatosunda müzakeresinden
'standardizasyona dikkat edilmeli ve bu maddele
bu yana, 2 mahsule sarı olmak üzere, şanssız bir
rin zoraki sarartma ve suyu çekilmeden pazarla
dönem geçirmiştir. Geçen sene Ocak ayı .sonunda
ra intikali önlenmelidir. 2 yıldan beri sarsılan iti
ihracatın lisansa tabi tutulması ile 'dışarıdaki ca
madın iadesi için, önümüzdeki dönemde ciddî ve
zip fiyat imkânları ortadan kaldırıldığı gibi, ye
etkili tedbirler alınması ve İspanya ile gerekli re
ni malıvl için de alivre satışların ünlenmiş olma
kabete hazırlıklı 'bulunulması lâzımdır.
sı, müsait piyasaları kaybetmemiz sonucunu 'do
Sayın üyeler; yaş meyve ve sebze Miraca tında
ğurmuştur. Pamukta olumsuz hava şartlarının
göz önünden uzak tutulmaması .gereken husus, it
da inzimamı ile üreticinin sinesinde açılan yara
halâtçı ülkeler halkının alıştığı taama, lezzete uy
uzun seneler kapatılamayacaktır.
gun. kalitede mal sevk etmektir. Bu ise, bu işi
tarımından itibaren hazırlamakla kabildir. Bunun
Doların normal kuru pamuk ihracatında, bu
için Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının etkili işbir
gün. tütünde yapıldığı gi'bi, 14 lira üzerinden mu
liği yapmaları zorunludur. Kuru meyve ve çe
ameleye tabi tutulsa idi, hiçolmazsa taban fiyat
şitli usare ihracatını artırmak, bu zorluğu kısa
ların yükseltilernemesinden ve maliyetten doğan
zaman için hafifletebilecek bir çalışmadır.
zararlardan bir ölçüde üreticiyi ; kurtarmak kabil
Bakanlığa bağlı müesseselerden Ziraat Ban
olurdu. Taban fiyatlarının getireceği muhtemel
kası;
1972 yılını ;bir hamle yılı olarak geçirmiştir.
zarar Maliyece hesaplanırken, 13 liralık ihraç do
Kredilerin ancak yurt içi lanın üretiminin olum
larının 14 liradan satılmasından doğan 1 milyar
lu
gelişmesini, fiyat politikası yüzünden banka
liraya yakın kârın gözden uzak: tutulmasının se
ya
yansımış olduğunu iddia etmek kabil değildir.
bebini anlamak mümkün değildir? Aynı endişe
Tarım
kredilerin artırılmış olmasının sonuçlarını
ler zeytinyağı ihraç politikasını da maalesef etki
önümüzdeki yıl içinde görmek kabil olabilecektir.
lemiştir. Bu sefer de Maliye Bakanlığının des
Bankanın, çevirme kredilerini tamamen koopera
tekleme alımlarından doğacak kâr ve zararı Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinin İL" tünde bı tiflere bırakarak, kontrollü kredi tatbikatının
önemle ve yuı t ölçüsünde geliştirilmesi temenni
rakmak istemesi, buna karşı bu görüşün TARİŞ
ye
şayandır. Fankamn, aıazi sicili tutarak top
tarafından paylaşıl maması, zeytinyağı ihraç po
rak
- değer ba'emlerini günün ihliyaçlarına göre
litikasını da etkilemiş, bu kararsızlıktan birkaç.
yükseltmesi
şayanı arzudur.
ihracatçı firma ile, onların ithalâtçısı faydalan
dığı gi'bi, 'bugünkü yeni uygulama karşısında da,
üretici bu şanstan fayda kaldırılamamıştır.
Fındıkta, ayçiçeğinde, incirde ve 'diğerlerinde
durum aynıdır
Memleketimiz için, büyük imkânlar vadeden
yaş meyva ve sebze ihracatımız, çeşitli projelere
rağmen geliştirilememiştir.
Narenciye ihracatı 'bu yıl rekor seviyeyi bul
muş olmasına rağmen, fiyat yönünden üreticiyi
memnun etmemiştir. Bu sebeple, bu ihracat da
lında yürütülmekte olan vergi iadesi sisteminin
yeni yıl için yeniden gözden geçirilmesinde za
ruret vardır. Bir taraftan sağlanan dış kredi
lerle geliştirme projeleri hazırlanırken, pazarla
madaki aksaklıklar dış satışlarımızı 'etkilemekte
dir. Özellikle nakliyat zorlukları ve hattâ bunu
sabote etme teşebbüsleri; Avrupa pazarlarına 3
günde varması gereken satsumaların 10 günde
varması ve düzensiz sevkıyat yüzünden birikme-

Çeşitli kanım ve kararnamelerle bâzı kuruluş
ve faaliyetlerin, kamu çalişmaları sonucu Banka
üzerinde biriktirdiği 2 milyar lirayı aşan alacak
ve ağırlığın Devlet bütçesine nakli, Bankanın
fonksiyonunu yerine getirmesi 'bakımından büyük
ferahlık yarat ıcaktr*. Bankanın mevduat topla
ma konusunda mesafe kaydetmiş olmasını mem
nunlukla karşılıyoruz. Ayrıca, halen yürürlükte
bulunan kararnameler ile ziraî kredilerde Merkez
Bankası tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasına ve dolayısıyle çiftçiye aksettirilmesi 'ge
reken % 1,5'kr bugüne değin Bankaya ödenme
miştir. Bu bile ekonominin yükünün, üreticinin
'sırtında bırakılmasının 'bir haşka uygulamasıdır.
Türkiye Halk Bankası, yurdumuzda esnaf ve
sanatkârlara kredi dağıtan tek müessesedir. 1964
yılından beri giriştiği çabalarda ve son yıllarda
•başarılı olduğunu inkâr etmeye imkân yoktur.
1964 yılında 250 milyon lira dolayında olan topI lam meslekî kredi olanağı, 1972 sonunda 1 milyar
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600 milyon lirayı bulmuştur. 1973 plânlaması 2
milyar 200 milyon liıayı hedef almıştır.
Mevduat, hacmi 1972 yılı sonunda 1 milyar 600
milyon lirayı geçmiştir. Bankanın yayılma ça
lışmaları da aynı şekilde başarılıdır. Şube sayısı
1972 yılında 230'a çıkmıştır. Bütün çabalara
rağmen, Türkiye Halk Bankasına sermaye katkı
sı olarak her yıl (bütçeden ayrılan miktar 30 mil
yon lirayı, geçememiştir. Özellikle kârlı bir du
rumda çalışması için Bankanın sermayeye ihtiyacı
çok büyüktür. Bugün
Banka,
imkânlarının
c
/c 90'ını pahalı dış kaynaklardan karşılamakta ve
esnaf, ve sanatkârı bu yoldan himaye etmeye gay
ret; sarf etmektedir.
Et ve Balık Kurumu, bu yıl yurttaki et sıkın
tısı ve Hüküımtin yeni et politikası bakımından
kendisini büvük ölçüde hissettirmiştir. Narlım
kaldırılmasından doğan sorunların halline yetiş
meye gayret sarf etmiştir. Kombinaların inşaatı
bakımından plân hedefinin gerisinde kalmış ol
makla 'beraber, bu konuda hızlı atılımlara girdi
ğini memnunlukla görüyoruz.

I
I
I
j
I
I
I
I
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yon dolar olan ihracatımız, 1970te 140,5 milyon
dolara çıkmış, 1971'de 132 milyon dolara gerilemiş, 1972'de 228,7 milyon dolara çıkabilmiştir.
Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ihracatımız, son yıllarda, bu ülkelere belirli ölçüde artarken, ithalâtımız daha geniş oranda artmış ve 'bu
ülkelerle olan ticaret açığı her geçen yıl biraz da'ha yükselmiştir. 1972'deki açığın c/c 1.50'ye yak
laşmış olduğu, özellikle müşahede edilmektedir.

I
Görülüyor ki, AET ile olan ilişkilerimizin
I olumlu yönde sonuç vermesini sağlamak için HüI kümetçe birtakım yeni tedbirlerin alınması zorunI luluğu vardır. Bu arada üye ülkelerden bâzıları
nın kendilerine ayrılmış bulunan kontenjanlarını
I kullanmalarını şiddetle ve dikkatle izlemek ve
I kendimiz için de istemek Ticaret Bakanlığına düI şen başlıca görevlerden 'birisidir.
Sayın üyeler, Ticaret Bakanlığı ile ilgili C.
I H. P. Grubu adına yaptığım eleştiriyi burada
I sonuçlandırmış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve
hürmetle selâmlarım. (C, İT. P. sıralarından al
kışla i\)
BAŞKAN — Sayın Pırıltı. Millî Güven Par
tisi adına buyurunuz.
M. G. P. GRUBU ADİNA MEHMET PlI RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, sayın senatöıiei', değerli. Hükümet erkânı;

Toprak Mahsulleri Ofisi ise, geçtiğimiz sezon
da büyük tahıl üretimini Devlet adına satmalıp,
depolarına, nakletme bakımından iyi 'bir imtihan
yılı vermiştir. Yalnız prinç darlığını giderme
'bakımından başarılı olduğunu iddia etmek kabil
değildir. İthalâtta, 'gecikmiş olması, memleketin
1973 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesini Millî Gü
'bugünkü kalinde yeni gaileler çıkmasına sebep
ven Partisi Senato Grubu adına eleştirmek üzere
olmuştur. Yalnız tohumluk için 50 bin ton çel
huzurunuzda bulunuyorum.
tiğe ihtiyat; olduğunu düşünürsek, 'bugün memle
Bu yıl. mühim gördüğüm Ticaret Bakanlığı
kette bu miktarı karşılayacak kadar bile pirinç
bulunmadığını da hesaba katarsak, pirinç soru I Bütçesini eleş^rirken klâsik; İrildiğimiz ve bildi
ğiniz hususları tekrarlamadan, güzide Ticaret Ba
nunun daha uzun müddet halledilemeyeceği mey
kanlığı
erkânının da burada, oluşunu mesut bir
dana. çıkar.
I tesadüf kabul ederek mühim 'bâzı konulara değin
BAŞKAN' —• Sayın Sarhcalı, birinci süreniz
mekle yetineceğim.
doldu, -devam, edecek misiniz?..
Muhterem, arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı Büt
(\ İT. P. CRUBl 7 ADİNA NEJAT SARL1çesi •memleket ekonomisi ile yakından ilgilidir.
GAL1 (Devamla) —Bitiriyorum.
Memleket ekonomisinin yanı sıra, aile ekonomisi,
BAŞKAN — Buyurunuz.
hattâ ferdin cebi ile alâkalı -bir bakanlığın büt
O. H. P. G R U B V ADINA NEJAT SARLIçesini tetkik ediyoruz. İşte bu sebepledir ki, doğ
GALI (Devanda) — Ortak Pazar ile olan ticarî
rudan doğruya fiyat politikasına, hayat pahalılı
ilişkilerimiz büyük bir hızla gelişmektedir. Ge
ğına değinmek isterim.
nellikle son 3 yıl içinde ihracât ve ithalâtın yüz
•Bugün, 'birçok çevrelerden, hayat pahalılığı
de yüze varan oranda artmış olduğu gerçektir.
şikâyeti haklı olarak 'gelmektedir. Bunun sorum
1969'da 1-18,7 milyon dolar olan ithalâtımız 1970'
luluğunun bugünün Sayın Melen Hükümetine
do 177,9 milyon dolara, 1971'de 250 milyon do
yüklenmesinin yerinde olmadığını peşinen arz etlara varmış, 1972'de de 350 milyon doların üze I mek isterim. Bugünkü fiyat konjonktürünün sürine çıkmıştır. Aynı dönemin basında 111,5 mil- J ratle artışı maziye dayanır. 1970 yılındaki deva354 —
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de arzı, müheyya kılmak gerekir. Bilhassa ..ihtiyaç
lüasyon kararları, taleplerin süratle artışı, bu fi
maddelerini yeter miktarda piyasada bulundur
yat artışında etkin olmuştur.
mamız ieabeder. Bunun için de, üretimi artırmak
Bütün tınılara rağmen, 'bizatihi fiyat politi
çabaları yanında, büyük satış mağazalarının, de
kasının bünyesinden doğan bir etkeni de kabul et
poların tesisi gereklidir. Büyük satış mağazaları,
mek lâzım. Bütün memleketlerde para değeri dü
şüş kaydetmekledir. Bunun sebepleri arasında
fiyat murakabesine vatandaş; yani tüketici 'ba
enflâsyonist b-rskıları kabul etmek ieabeder. Bu
kımından imkân bahşediyor, depolar da arzı kar
gün, -piyasada kredi pahalı satılmaktadır. Vergi
şılayacak malı hazır 'bulunduruyor.
yükü devamlı surette artırılmaktadır. Şu halde,
Depolar deyince, soğuk hava depolarına duyu
enflâsyonist tesirler sebebiyle para değer kaybe
lan ihtiyacı, bilhassa yiyecek maddeleri yüıüinderken, emtianın otomatikman fiyat yükselişine ! den belirtmek isterim. Soğuk hava depoları tükemüncer olacağını kabul etmek lâzım. Kredi pa j 'tici merkezlerde 'toplanmaktadır. İstihsal mer
halı olunca, haliyle maliyet unsuru altmış olu
kezlerinde, üretici merkezlerde de soğuk hava de
yor. Vergi yükü, keza maliyete tesir eden 'bir
polarının yapılması lüzumuna inanıyoruz. Ürefaktör. «Serbest rekabet piyasası içerisinde, arz ve
'tim merkezleriyle tüketim merkezleri arasındaki
talebe göre fivat teessüs eder.» diyoruz. Rekabet i mesafeyi de frigorifik tesisatlı kamyonlarla 'bir
piyasasına girişen müteşebbirin, iş adamının; ra
leştirmek lüzumuna inanıyoruz. Tüketim merkez
kiplerin diyelim, eşit şartlar içinde olması lâzım,
lerinde yapılacak soğuk hava depolarıyle yetin
oluşması lâzım. Şu halde idamei hayat, idamei
mek; maliyeti, fiyatı yükselten bir faktör olmak
ticaret edebilmiş olması batkınımdan ne yapması
tadır. Üretim merkezlerinde soğuk hava depola
lâzım?.. Ya vergi kaçıracak, ya kaliteyi bozacak
rına ehemmiyer verilecek olur ise, maliyet, fiyat
veyahut fiyatı artıracak... En kolayı da fiyat ar
daba düşük olacaktır.
tırmak oluyor. İşte bunun içindir ki, Sayın Ba
Muhterem arkadaşlar, fiyat artışında nazarı
kanlığın murakabesi gerekli bulunmaktadır.
dikkatimizi çeken bir faktör de bugünkü kre
dili satışlar oluyor. Kredili satışlar, taksitli sa
Vergi yükü direkt ve endirekt, vasıtalı ve va
tışlar, hakikaten bir ihtiyaca cevap veriyor; fa
sıtasız olarak artıyor. Devlet sektörü kendi ma
kat fiyatı yükseltiyor. Satıcı, banka faizini koy
mullerinin fi vatını artırınca, özel sektör de buna
muyor; banka faizinin üstünde faiz yürütüyor,
uygun olarak mamullerinin, istihlâk 'maddelerinin
ismine de «risk faizi» eliyor.
'fiyatını artırmaktadır. Bilhassa ara malı, ham
Bendeniz Amerika'ya gittiğim zaman tetkik
madde niteliğinde olan malların fiyatı arttığı za
ettim. Büyük mağazalar, satışını bankalar araman, diğer mamullere 'bunun intikal edeceği eko
I cılığı ile yapıyor; tıpkı bugün traktör alım -sanomik bir kaidedir.
I tınımda olduğu gibi. Büyük mağazalar bankaKredinin pahalı oluşu üzerinde durmak isti I larla anlaşma yapmış; tüketici, mağazaya miiyorum.
I racaat ediyor, taksitle veresiye mal satmalabiMuhterem arkadaşlar, bugünkü kâr düzeyi, iş I liyor; fakat dekontu bankaya gidiyor, banka
'hayatı içinde krediden kaçınmanın imkânı 3-ok. I derhal o müesseseye parayı ödüyor. Muhatap,
Kredi, iş hayatında gerekli ve zarurî; fakat mü I alıcıya karşı bankadır. Tüccar, sadece bir banteşebbis daha iş hayatına atılırken kredi ile işe I kanın muamelesini ikmalden ibaret bir işlem
haşlarsa, sermayedar ile rekabeti güçleşiyor ve bi I yapmaktadır. Bu takdirde banka meşru faizini,
raz evvel arz ettiğim rekabet piyası içerisinde ra I yani asgarî faizi yürütecektir. Böylelikle malkipler eşit şartlar içinde bulunmamış oluyor. İş I larm fiyatında lüzumsuz artışlar olmayacaktır.
te ıbunun için, burada müteşebbisi, iş adamını, I Bu hususta Ticaret Bakanlığının tetkikat yapaüreticiyi yaşatmak istiyorsak, kredi hadlerinin I rak, bu veya buna benzer bir tedbiri Türkiye'haddi asgarîde tutulması lâzım geldiğine inanıyo I mize getirmesinde çok fayda olduğu inancını
ruz,.
I taşıyorum.
Bu arada et fiyatlarına değinmek istiyorum.
Bir de fiyat artışında dış faktörler var. Bu
Muhterem arkadaşlar, geçen yıl ki bütçe teıınun için biraz evvel arz ettim; «Arz ve talebe I
göre serbest rekabet piyasası içerisinde fiyat te I kitlerim arasında et fiyatlarına ilişkin pasajı
essüs eder.» dedik. Şu halde, talep muvacehesin I müsaadenizle okumak istiyorum.
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«Muhterem arkadaşlar, günün aktüel konu
su olan et konusuna değinmek isterim. Hüküme
timiz, 30 . 12 . 1971 gün ve 7/3603 sayılı Karariyle canlı sığır ihracını 8 . 1 . 1972 günün
den başlamak üzere belirli bir süreyle durdur
muştur. Bunun, et fiyatlarını düşürmeye matuf
bir tedbir olduğunda şüphemiz yoktur; fakat
bu tedbirin faydalı olmayacağını belirtmek iste
riz. Şöyle ki, canlı hayvan üretiminde bir eksi
liş yoktur. Et stokunda da bir eksiliş yoktur;
fakat bunun piyasaya arzı yapılmamaktadır.
yaptırılamamaktadır. Bunun üzerinde durmak
lâzımgelir. Bu gibi kısıtlamaların, kontenjanla
rın; ancak olsa olsa et üretiminin, hayvan üre
timinin ve et stokunun eksikliği halinde olması
varittir. Plân ve programlara bakıyoruz; canlı
hayvan üretiminde ve et stokunda artış vardır.
Şu halde bu tedbir, faydalı bir netice vermeye
cektir. Bilâkis Hükümet programlarında canlı
hayvan üretiminin artırılması yönünden tedbir
ler alınırken ve bu uğurda Hayvancılık Proje
lerini Gerçekleştirme Genel Müdürlüğü kuru
lurken, bunun verimli neticelerinin alınacağı
bir sırada yasaklanışı, bu ekonomi dalında bir
tutukluğa, bir duraklamaya müncer olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bu tedbirlerin yanısıra diğer tedbirlerin düşünülmesinde de yarar
görmekteyiz. Eğer hayvan üretiminde bir ek
siklik varsa, bunun sebebini yem probleminde
aramaklığımız lâzımgelir. Bunun tedbirleri nâ
çiz kanaatimize göre şöyledir...» diye sırala
mıştık. Biraz sonra onları arz edeceğim.
Bu metni okumaktaki kastım şudur arka
daşlar : Söylediklerimiz bugün de aynen varit
tir ve tahakkuk etmiştir, üreticinin hevesi kı
rıldı; et ihtiyacı var, et almak isteyenler kuy
rukta, et satmak isteyenler de kuyrukta... Bir
tıkanıklık, bir dar boğaz doğmuş oldu. Et ih
tiyacına binaen bir tedbir alındı; pancar ekici
leri kooperatiflerine 11 lira 50 kuruştan et alı
nacağı taahhüdüne girişildi ve et üretmek üze
re hayvan besiciliğini muayyen günde yapma
ları tavsiye ve telkin edildi ve hattâ anlaşma
ya varıldı. Süre bitti, hayvanlarını alamıyoruz.
Niye? Depolama yapacak yerimiz yok, soğukhava depolarımız yok...
Muhterem arkadaşlar; Meysu, bu soğukhava depolarını kiralamış. Öğrendiğimize göre Et
ve Balık Kurumunun yetkilileri, soğukhava de

7 . 2 . 1973

0 : 2

posunun kiralanan bölümlerinin nakıs 4 derece
sühunette olduğuna binaen kiraya verildiğini
beyan etmekteymiş. Yine tespit ettiğimize göre,
evvelâ et 32 derecede donduruluyor, bilâhara
nakıs 4 derecedeki depolara konuyormuş. Bel
ki 5 ilâ 6 milyon lira gibi bir gelir temin edilmiş
olabilir; fakat bugün girişilen taahhütler, et ih
tiyacı, et üretimi nazarı itibara alınarak bu kira
işleminin yapılmamış olmasını arzu ederdik.
Bu bir olay; fakat bundan sonrası için et
kombinalarının, et sanayiinin gelişmesi yolunda
Ticaret Bakanlığına büyük görevler düşmekte
dir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu arada alı
nan tedbirin de aksaklığı, eksikliği ortaya çık
mış oldu. Artık ihracına müsaade edilmesi inan
cını taşıyoruz.
Üretici eğer zarar eder ise; ki zararmadır
ve bugünkü besiciliğe devam edişi bunu gös
termektedir. Çünkü muayyen gün dolmuş, bu
günden sonra, hayvana ne verirse cebinden
vermiş olacaiktır. Şu halde «Zarar, ateşten
güımlek.» Bir daha bu üreticiyi aynı işi yapma
ya teşvik etmeye, heveslendirmeye imkân kalmıyacaktır. Bu sebeple içteki tüketimi karşı
lamak üzere, kesim merkezlerinin, satış şube
lerinin olması icap eder. Et - Balık Kurumu,
bugün 200 hayvan kesebiliyor veyahut daha az
sayıda kesiyor; fakat satış -mağazası muayyen
sayıdadır. Kuyruk; et yokluğundan değil, sa
tış organizasyonunun eksikliğinden doğmak
tadır. Çünkü et, kesime müheyya; fakat ke
sim yapacak ve depolama yapacak yerlerimiz
yok, bir de satış iç'in organizasyon eksikliği
var. Et sanayiine verilecek ehemmiyet, et
kombinaları, ayrıca yan ürikılerin de değer
lenmesi bakımından büyük fayda sağlayacak.
Deri sanayiinde, deri ihracında et kombi
nalarının büyük rolü vardır. Deri tabaklanma
sı, derilerin muayyen şekilde kurutulması hu
susu ancak bir merkezden bir kesim jürinden
yapıldığı takdirde, elbette millî servet zıyaa
uğramamış olacaktır.
Et üretiminde büyük faktör, yem sanayii
dir. Yem sanayiinin hammaddesi de kepek ve
pamuk çokirdeği küspesidir. Greçen yıl ki ten
kitlerimizde, temennilerimizde pamuk çekirde
ği küspesinin ihracının yasaklanmış olmasını
temenni etmiştik. Huzurunuzda Yüce Başkan
lığa teşekkürü bir borç biliyorum, çünkü ya-
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saklamıştır. Fakat bugünlerde bâzı ilıracatçı i dır arkadaşlar. Başarılı, fakat hammaddesi
firmaların Bakanlığı zorladığını da 7 müşahede i pahalı olunca, bugün suni yem almaya kalkış
etmekteyiz. Esbabı mucibe de şu oluyor; «Biz
tığımız zaman, bunun fiyatı da 120 kuruş, 125
sizin yasatklama tedbirlerinizi duymamıştık,
kuruş olmaktadır. Ortak Pazara giriyoruz ar
ilen etmemiştiniz. Stoklarımız var, taahhüt
kadaşlar; etin, Avrupa'ya en çok satacağımız
lerimiz var, bu sebeple bize bu kere de mü
gıda maddesi olacağına inanım. Hayvancılıkta
saade ediniz.» diye zannediyorum heyetler gel
ne kadar yatırım yaparsak, ne kadar teşvik eder
meye ve Bakanlığı zorlamaya başladı.
sek edelim zayi olmayacaktır. Bu emeklerin,
Ortak Pazara girdiğimizde rahatlığını hissede
Muhterem arkadaşlar, bu husus yıllardan
ceğiz, aranır bir ortak halline geleceğiz.
beri söyleniyor. Kepek mevzuunu da bende
niz burada birçok yıllardan beri söylüyorum.
Muhterem araJkadaşlarım, bu et problemi
İhracatçı daima baş fiyatı, ihracat fiyatını
ni, yer sanayii ve yem konusunu da burada
nazarı itibara aıllarak; siz ilâm etseniz de etme'keserek, taban fiyatına değinmek istiyorum.
îseriiz de, duym anmalıktan gelerek depolama
Nüfusumuzun % 70'i müstahsil ve ekonomi
yapıyor ve bilâhara ekspertiz ve delil tespiti
ye* büyük katkısı olan bir sınıftır. Hükümet
yaptırmak suretiyle; «Çürüyor, kokuyor, satıolarak, kimin hizmetindeyiz?.. Milletin hiz
lamıyor.» diye, ihracına «Bir kere kaydıyle.»
metindeyiz. Büyük bir ekseriyetin, kendi
müsaade etmekte, bu bir kereler süre gitmekte
örneğinin değerlendirilmesini ve bugünkü hayat
ve sürünmektedir. Şu halde, pamuk çekirde
şartları içerisinde insanca yaşamanın imkânla
ği küspesinin bu kere de ihracına müsaade
rını bulmuş olması icap eder. Bütün emtia
etmiş olmamız, gelec.dk senenin de aynı taktik
fiyatları, sanayi mamulleri durmadan artıyor,
le yürütüleceğinin işareti olmaktadır.
«Girdi» tabir edilen maliyet unsurları artıyor;
Arkadaşlar, ihraç edildiği müddetçe pamuk
müstahsilin sattığı buğdayı, pamuğu,
üzümü
çekirdeği küspesinin fiyatı 130 kuruş olacak;
inciri aynı fiyatta kalıyor... Bilhassa buğday
et üreticisi, hayvan besicisi 130 kuruşa bumu,
'ekicisi yönünden arz ediyorum.
«Canım biz
75 kuruşa 'kepeği alacak ve sonra ela 10> liraya
buğday fiyatlarını artırırsak, derhal bu, tüke
11 lira 50 kuruşa et satacak... İşte et üretimi
ticiye intikal eder ve bundan dolayı büyük sı
min hammaddesi de yemdir arkadaşlar. Sama
kıntılar doğar» denebilir. Bu konuda basit bir
nı şu, kepeği bu, küspesi bu; sonra biz eti ucuz
hususu arz ediyorum. Hükümet olarak Hazi
alacağız... Buna imkân yo!k. Yani imkânı ol
ran ayında buğdaya verdiğimiz fiyat 100 kuruş,
mayan bir şeyi üretici vatandaştan ist emekte
bugün 130 kuruş. Şu halde, tüketiciye bu huhakikimiz olmamak lâzım gelir. Şu halde, tak
ısus intikal etti mi?.. Dolaylı bir şekilde etti;
dirde karşıladığımız bu tasarrufun kepek mev
ama bunu tüketici hissetmiyor arkadaşlar. Ni
zuunda da ayniyle olmasını istirham edeceğim.
çin?.. Fabrikatör ilki kısımda fiyat alır. Bir,
Tabiî ki, Ege ve İstanbul bölgesinde stok ke
Ofisten aldığı mal üzerinde belediyeye müra
pek depoları bulunacak; ama Doğuya, hay
caat ederek una narh alır; iki, serbest piyasa
van üreten bölgelere kepek, çekirdek küspesi
dan aldığı buğday üzerinden narh alır. Bura
nasıl gitsin!..
daki narhların arasındaki gramajdaki eksiklik
dolayısıyle bugün ekmek fiyatı çok ucuzdur.
Muhterem arkadaşlar, belki bu seçim yılın
Eğer Türk çiftçisinin yıllık çalışma süresini,
da son konuşmamı yapıyorum, Onun için de
emeğini kuruşlamdırarak maliyeti ortaya çıka
şarj olmak istiyorum. Birçok defalar bunu
rıp, günlere böldüğümüz zaman, bugünkü as
arz ettim; kepek ve küspe; hayvan üreten, hay
garî ücret diye kabul ettiğimiz 40' lirayı bulma
van yetiştiren bölgelere kolaylıkla gidebilir.
ya
imkân ve ihtimal yoktur. Şimdi Ofis fiya
Ulaştırma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının
tına mal satan fakir köylü, yüksek serbest pi
koordone bir şekilde çalışması halinde, muay
yasa
fiyatına satan da büyük çiftçidir. Şu hal
yen tarifede muayyen indirimler yapılmak su
ele,
bir
eşitsizlik, bir dengesizlik var. Bir
retiyle Kars'a, Doğuya, hayvan yetiştiren bölge
an
için
tüketiciye
bunun intikal ettiğini kabul
lerimize bu iptidaî maddenin gitmesi mümkün
«delim.
Tüketici
kimdir?..
Sanayicidir. Kimdür. Kaldı ki, yem sanayii Türkiye'de başarılı357 —
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ıcliı*? İşçidir. Kimdir1? Tüccardır... İç tüke
timde Lir artış oluyor demektir. Yani köylü
yüksek fiyatla buğday sattığı zaman zannedi
yor musunuz parayı, eskiden olduğu gibi «çı
lan» a bağlayacak bir deliğe sokacak?.. Hayır.
Bu parayı tedavüle arz edecek. Çünkü, köy
lünün hayat seviyesi yükselmiştir; otomobil ala
caktır, giyim eşyası alacaktır, cihaz alacaktır.
Bu para piyasaya intikal edecektir. Piyasaya
iinfikl eden bu para bir hareket doğuracaktır.
Bundan dolayı da bir kazanç elde edilecektir.
Bu sebepledir ki, gerek biraz evvel arz et- '
ligim büyük bir intikal keyfiyetinin olmayaca
ğı hususu ve gerek piyasadaiki doğuracağı ha
reket sebebiyle bu zainı yapmak hususundaki sa
havetimizi kendilerinden esirgemeyelim. Kaldı
'ki, girdilerde büyük artış var; gübre pahalı,
traktör pahalı, akaryakıt pahalı, aldığı bütün
ihtiyaç maddeleri pahalı; sattığı ise ucuz. Ha
yat pahalılığının yükünü Türk köylüsünün sır
tına yüklemeye hakkımız olmaımaık lâzımgelir.
Lütfen bu sezonda köylünün emeğinin karşılığı
nı alacak bir fiyat politikasının takibini Hükü
metten istirham etmekteyiz.
BAŞKAN — Sayın Pırıltı, dört daküikanız
var efendim.
M. G. B. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Devamla) — Müsaade ederseniz ikinci hak
kımı da. kullanacağını sayın Başjkanım.
BAŞKAN — Buyurun,
M. G. B. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL
TI (Devamla) — Arkadaşlar, tütün mevzuun
da kur farkı dola.yısıyle yapılan alım, memnu
niyet havası yaratmıştır. Gönül ister ki, diğer
ihraç ürünlerimizde de bu şekilde hareket edil
meliydi. Bundan sonra, müstahsilin içline ge
çeceği zaman için de bu kur farkı tanınmalı
dır. Hattâ bir temennide bulunuyoruz; ortak
ları müstahsil olan birliklerin, bugünlerde pa
muk ihracı bahis konusudur. Bu, Türk köy
lüsünün eline geçeceğine göre, yalnız birlikler
için bu kur farkının tanınmasını Tarım Bakan
lığından istirham ediyoruz. Tabiî kî, tacir için
değil, köylü ortaklarının, müstahsil ortakla
rının bulunduğu birlikler için.
Taban fiyatlarını artırmanın yanı sıra, Mil
lî Güven Partisi olarak görüşümüz, maliyet
unsurlarını da düşürmenin lâzım geldiği inancın davız. Gecen vıl Savın Ticaret Bakanı ile ben
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denizin özel olarak yaptığımız bir konuşmada;
taban fiyatları vermenin mümkün olmadığını,
•Bakanlığın ancak maliyet unsurlarını
düşür
mek suretiyle faydalı olacağını ifade buyurmuş
lardı. Bu maliyet unsurlarını düşürücü faktör
olarak da; traktör ithal edeceklerini, gübre
İthal ederek çiftçinin maliyet unsurlarını düşür
mek suretiyle birim fiyatını, kendisine yeter
ölçüde tutabileceklerini • ifade etmişlerdi. Bu
tedbirlerini şükranla karşıladık. Hiç olmazsa
piyasada traiktör karaborsası bir ölçüde kalk
tı ; ama traktör fiyatları düşmedi.
Gübre fiyatları da eskisinden daha. yüksek
oldu muhterem arkadaşlar. İthal gübresini bir
tarafa bıralkıyorum; fakat bugün Türkiye'de
imal edilen azotlu gübre, amonyum sülfat, diamonyıiım fosfat çok pahalıdır. Hele buğday
satış fiyatı muvacehesinde 165 kuruşa diamonyum fosfat alacaksınız, 75 kuruşa amonyum
sülfat alacaksınız, bunları atacaksınız. Hele
sertifikalı 130 kuruşa da tohum alır atarsanız;
istihsal ettiğiniz buğdayı da, 100, kuruşa sata
caksınız... Bundan elde edilen kepeği de 75
kuruşa geri alacaksınız... Bu kadar dengesiz
bir fiyat politikasını düşünebilmek mümkün ol
muyor. Gübre fiyatlarında düşüş olmayışını
belki bir bakıma devalüasyona, bağlamak müm
kün ise de, naçiz kanaatimize göre, sadece
Ziraî Donatım ve birliklerin bu konuda ithalât
yapmış olmasına bağlıyorum.
Özel sektör de kamu sektörü yanında itha
lât yapmış alsa idi, bu rekabet içinde belki
(bir düşüş olurdu inancını taşıyoruz. Tek fi
yatla, tek alıcıyla, ithalât firması ile karşı
karşıya bulunan müstahsil, bir mukayese ya
pamamanın ezikliği içinde bu mülâhazaya var
maktadır.
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel mali
yet unsurlarını belirtirken ifade ettim; kotaya
traiktör ithali için yeniden bir para konulmuş.
Bunları hep şükranla karşılıyorum; fakat döviz
gidiyor. İç piyasadaki traktör imalâtının artı
rılması ve fiyatının, murakabe edilerek düşürül
mesi yolunda Sayın Bakanlıktan gayret bekli
yoruz. Sanayi Baikanlığı bütçesinde de arz et
tim. Mevcut traktör fabrikaları şu temayı iş
lemektedirler: Tevsi projesi ile Sanayi Bakan
lığına ve Plânlamaya müracaat ediyorlar. Tür
kiye'nin yılda kaç traktör ihtiyacı var? 20 bin.
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«Şu halde biz bu 20 bin kapasiteye ulaştığımız
takdirde yeni imalâta müsaade edilmez, böyle
likle biz de kâr düzeyimizli devamı ettiririz.»
inancı içinde bir harekete girişmiş ve tevsi pro
jelerini Plânlamaya vermiş bulunmaktadırlar.
Bunun yanı sıra; bugünlerde yine öğrendiğianlze göre, Romanya traktörleri için bâzı mü
teşebbisler bir proje tevdi etmişler. 65 beygir
liği 55 bin lira ki, damping yapılıyor demektir.
İşte bu müteşebbisi baltalamış olmak için, mev
cut traktör fabrikaları böyle bir gayretin içi
ne girmiş oluyorlar. Türkiye'de halen 28 bey
girlik Leylamld traktörleri 55 bin liraya satıl
maktadır. 65 beygirliğinin bu şekilde satılışını
elbette takdirle, şükranla karşılatmak lâzım.
Biçer - döver fiyatları da oldukça yüksek
ve Türkiye'de ihtiyaca yeter miktarda değildir.
Mevcut biçer - döver fabrikalarının tevsi pro
jesi yanında, bir yenisinin imalâta geçmek üze
re olduğunu da memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bütçesini tetkik
ettiğimiz Ticaret Bakanlığı bünyesi içerisinde
köylünün hizmetinde bulunan Ziraat Bankasına
da değinmek istiyorum. Ziraat Bankası 1972
yılında büyük bir hamle yaparak kaynaklarmdan biri olan ticarî plasmanı işletir hale gel
miştir. Diğer bir ifadeyle âtıl kalan bir plas
manı aktif hale getirmiş bulunmasını memnu
niyetle karşılıyoruz. Elbette ki, Türk köylü
sünün hizmetindedir; bunda şüphe yok. Fa
k a t köylüye, müstahsile hizmet yapabilmiş ol
ması için, ya Hazinimin taahhüt ettiği borcu
nu bankaya vermiş olması lâzım veya bankanın
ıme-vduatları ile gelirini temin edecek veyahut
kaynak olarak ticarî bölümden elde ettiği kâr
larla köylünün ihtiyacına cevap verecek durum
da olması icap eder.
Arkadaşlar, banka her haliyle
bugünkü
çalışma temposu içinde köylüye yararlı olmak
tadır, hizmetinıe koşmaktadır. Bu yolda hiz
met gören değerli arkadaşlarımıza teşekkür
edeniz, takdir hislerimizi belirtmek isteriz.
Keza, yine aynı Bakanlık bünyesi içerisin
de sanayicinin hizmetinde olan Türküye Halk
Banlkaısınm hizmetlerini de takdirle, şükranla
kaydeder, sözlerimi burada bitirirken 1973 yı
lı Ticaret Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine
hayırlı, uğurlu olmasını teımenni eder ve tat-
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bikçilerine başarılar diler, sizleri de saygı ile
selâmlarım.
•
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Öztürkçine, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA RİFAT ÖZTÜRKÇİ
NE (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem
arkadaşlarım.;
Ticaret Bakanlığı bütçesi dolayısiyle Adalet
Partisi Grubu olarak görüş ve temennilerimi
zi arz edeceğim.
Hayat pahalılığı o kadar alabildiğine insaf
sızca artmıştır ki, milletimiz dünü bugün ara
maktadır. Her geçen gün pahalılığın daha da
artması karşısında, Ticaret Bakanlığının hiç
bir çare aramadığı nedenleri ile Adalet Par
tisi Grubu olarak üzüntülerimizi afz etmeyi bir
vazife biiMriz.
Ticaret Bakanlığının hiçbir zaman üretici
ile temasa geçmemesi, istihsal bölgelerinde do
laşıp gerekli incelemeler yapmaması usulü de
vam ettiği sürece, her gelen saatin bir evvelki
saatimizi aratacağını açıkça ifade etmek isteriz.
Ticaret Bakanlığının m atiye! metodu ile ida
recinden derhal vazgeçilmelidir. Zira; plân,
program, reform gibi hikâyelerden vazgeçip,
millî bünyemize uygun hakikî ticarî reformla
rın getirilmesini beklemenin en tabiî hakları
mızdan birisii olduğunu hatırlatmak isteriz.
Ticaret Bakanlığının Teşkilât Kanunu yeni
den ele alınmalıdır. Günkü Ticaret Bakanlığı,
memleketimizin sosyal ve ekonomik bünyesinde
husule gelen gelişmelere uygun bir sosyo - eko
nomik düzeye çıkamıyor. Bu suretle de, ne kal
kınma plânlarına., ne Hükümet Programına, ne
Avrupa Ekonomik Topluluğuna, ne de medenî ül
kelerdeki mümasil kuruluşlara ve zamanımızın
ihtiyaçlarına göre reorganizasyonu öngören ted
birleri alabilecek güce ulaşabiliyor.
Emniyet Sandığı Kanunu bugünün ihtiyaç
larına cevap verecek güce getirilmelidir.
Yeni teşkilât kanunu maalesef Ticaret Ba
kanlığının ilgisizliği yüzünden senelerce gelir gi
der, daima kadük olur; ama hiç bir zaman bunun
bir an evvel çıkartılması hususunda ilgililerin te
şebbüslere geçmediğini de arz etmeyi bir vazife
biliriz.
Halk Bankası ile ilgili sermayeyi, ne yazık ki
Maliye Bakanlığı veremiyor. İlgili hizmetlerin bu
nedenle de yapılmasına imkân yoktur. Sayın Ti-
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caret Bakanlığının Maliye Bakanlığına, Halk
Bankasına ilgili sermaye verilemediği müddetçe
iş sahalarının açılamayacağı ve bu nedenle de ver
gi mükelleflerinin vergideki iş hacmini artırmak
suretiyle vergiye esas olan matrahlarda artış ola
mayacağı telkininde bulunması lâzımdır. Bu tel
kinde bulunulmadığı müddetçe, dünyanın her ta
rafında maliye bakanları daima kasanın üzerine
oturur.
Halk Bankasının iyi bir iş yapabilmesi için
bendeniz; küçük esnafı fazla olan memleketimiz
de, bilhassa gecekondu bölgelerinde şubeler açıl
masında büyük fayda ve 3 r ararlar olacağı inan
cımı özel olarak arz etmeyi bir vazife bilirim.

ta vadeli kredi» diye Ziraat Bankasının bir kre
di çeşidi tek başına mevcut olmayıp, 1937 tarihli
ve 3202 sayılı Kanunla, bir yıldan 20 yıla kadar,
esasen bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bu kredi metotları uygulanmaktadır. Nasıl
oluyor da bunu, «14 . 7 . 1972 tarihinden itiba
ren uygulamaya başlanılmıştır.» diye raporda
rahatlıkla ve büyük bir huzurla ifade edilebiliyorlar?.. Bunu anlayamadık. Sayın Bakan bilhassa
bu konuda geniş izahat verir ve bizleri tenvir
•ederse memnun olacağız. Esasen bu 700 milyon
liradan acaba şimdiye kadar ne kadarı sarf edil
miştir, ne kadar kasada mevcuttur? Bu hususta
da bize izahat verirse memnun olacağız.

Ziraat Bankasına gelince: Bütçe raporunun
27 nci sayfasında enteresan gördüğümüz bir bö
lüme temas etmeden geçemeyeceğim. Bölümde
aynen şu ifade yer almaktadır :
«Diğer taraftan; tarım sektöründe üretimi,
verimi ve geliri artırmak için orta vadeli kredi
sistemi ihdas edilmiş ve 14 . 7 .1972 tarihinden iti
baren uygulamaya başlanılmıştır.»
Yani bu kredi şimdiye kadar uygulanmıyormuş, 1-1.7. 1972 tarihinden itibaren uygulanma
ya başlanmış.
Rapor devam ediyor: «Bu sistem, Ziraat Ban
kasının orta vadeli yatırını kredileri, (Donatma,
verimlendirme ve iyileştirme, tesis ve ziraat sa
natları) hayvancılık, su ürünleri ile yaş meyve ve
sebze projeleri yanında Türk köylüsünü modern
üretim araçlarıyle donatacak ve kurulacak tarım
ürünlerini değerlendirecek tesisleri de kapsamak
tadır.
Orta vadeli yatırım kredileri projeye müstenidolup kontrollü olarak kullandırılmaktadır.
Bu mkanizmada Fransa'da olduğu gibi rees
kont mutabakatı alınmak suretiyle, Merkez Ban
kası da rol almış bu suretle Ziraat Bankası kay
naklarının bu alanda geniş ölçüde ve emin bir şe
kilde kullanılması imkânı sağlanmıştır.

Et - Balık Kurumuna alım işlerinde elastiki
yet verilmelidir. Müessese müdürlerine inanmak
lâzımdır. Ya bir müessese müdürüne inanacağız
veya inanmayacağız. Eğer ben müessese müdürü
ne inanıyorsam, müessese müdürü o gün piyasaya
sürülen et durumuna göre: ihale şartlarına göre
değil, o günün piyasa şart ve şekillerine göre ra
hatlıkla et alabilmeli ve et stoklarını yapmalıdır.

Bu maksatla Merkez Bankasının Ziraat Ban
kasına tahsis ettiği limit, 700 milyon liradır.
Ziraat Bankası, her yıl artan kaynaklarından
önemli bir kısmını orta vadeli yatırım kredileri
ne tahsis edecektir. Bu suretle önümüzdeki yıl
larda Türk köylüsünün olanakları ve refah- sevi
yesi artacaktır.» diyor.
Hemen ilâve edelim ki; yeniden ihdas edildi
ği ve 14 . 7 . 1972 tarihinden itibaren uygulan
maya başlandığı kesin olarak ifade edilen «Or

Randıman sistemi konmuştur. Bir hayvanda
randıman artırmak gayet kolaydır. Hayvana iki
gün su vermeyin, iki gün yem vermeyin, hayva
nın vücudunda bulunan su bittikten sonra otomatikman randımanı kendiliğinden artmış olacaktır;
ama bu etin kalitesi ne olacaktır?.. Bu bakımdan,
randıman esası yerine, etin kalite durumu üze
rinde durulması inancımızı arz etmeyi bir vazi
fe biliriz.
507 sayılı Kanun yeniden ele alınmalıdır.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çıktığı hal
de, bu Kanunun ilgili hükümlerinin bir kısmı Ba
kanlığınıza ait olmasına rağmen, tüzüğünün çı
kartılması hususunda bir teşebbüse geçilmesini
sizden de arz etmek bir vazifemizdir.
Çünkü, balıkçı bir milletiz; ama ne yazık ki,
millet balığa hasrettir.
3489 sayılı Kanun bütün yurtta uygulanma
lıdır. Etiket mecburiyeti her yerde tatbik edil
melidir.
Yabancı şirketlerin faaliyetleriyle ilgili 30 Ka
sım 1330 tarihli; yani Osmanlı İmparatorluğu za
manından kalma Ecnebi Anonim ve Sernıaye-i
Eshama Münkasem Şirketlerin işleriyle ilgilene
bilecek mevzuatın bugünün ihtiyaçlarına göre dü
zeltilmesi lüzumlu değil midir?
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5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret
Borsaları ve Odalar Birliği Kanunu yeniden ele
alınmalıdır.
1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Nizamnamesi
gereğince ölçü, tartı aletleriyle elektrik, su, ha
vagazı ve akaryakıt sayaçlarının senelik normal
kontrolü yapılmalıdır.
Akaryakıt sayaçları muayene ve ayar yönet
meliği derhal çıkartılmlıdır. Çünkü bugün, taş
rada 30 litrelik bir akaryakıt alsak ve buna satı
cı 40 litredir dese, «Bu, 30 litre midir, 40 litre
midir?» diye münakaşaya girilse, elimizde ispat
edecek bir delilimiz yoktur.
Eşitlendirme Fonu ağır ve gizli bir vergidir.
Çünkü, ithal dolarını 15 liradan alıp ihtiyaç mad
delerini karşılayan Türk çiftçisine, 15 liralık do
ların, ziraî ürünlerde 13 lira ve biraz üzerinde
hesaplanmasıyle, en aşağı 2 milyar liraya yakın
gizli bir vergi tarhına yol açmıyor mu?
Tiftik alımı taban fiyatlarının bir an evvel;
vaktinden önce açıklanması tiftik üreticilerinin de
mağdur olmamalarına yol açacaktır. Tiftik, üreti
cinin elindedir. Bakanlığınızın, Kanunun kendi
sine vermiş olduğu yetkinin çok dışında, taban
fiyatlarını geç ilân etmesi, tiftik üreticilerinin
mallarını, maalesef ucuz fiyatlarla sağa sola kap
tırmalarına sebep oluyor. Bu, açık bir gerçek.
Bakanlığın bu gibi konulara eğilmesinin zorunlu
olduğu inancımızı tekrar etmek isteriz.
Türkiye Deniz Ticaret Odası Kanunu tasarısı
nın çıkması için, Millet Meclisindeki komisyon
lardan bir an evvel geçici komisyona havalesinde
büyük fayda mülâhaza etmekteyiz.
Sanayi mamullerinin ihracatında, fiyat kont
rollerinin ihracattan önce yapılmasında büyük
fayda mülâhaza etmekteyiz.
Kişi başına yılda 15 kilogram et düşüyor. Bir
yılda kişi başına 15 kilogram et düştüğüne göre,
bu millet proteini nereden alacak? Proteini ala
mayan milletin vurucu gücü nasıl artacaktır?
Bu hususta bendeniz, yine geçmiş plânlara da
yanarak, Kuzu Endüstrisi Kurumu Kanun tek
lifi verdim. Bakanlıktan büyük bir anlayış gö
receğimiz yerde ve Bakanlığın bunu bir an ev
vel komisyonlarda müzakeresini sağlaması icap
ederken, alîsine engelledi. Hükümet, tıpkı Su
Ürünleri Kanunu ve Toptancı Halleri Kanunun
da olduğu gibi, (Malûmu âliniz her ikisi de bendenizindi.) bu Kuzu Endüstrisi Kanununu da
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biz getireceğiz dedi ve Hükümet olarak biz ge
tireceğiz deyince, komisyon üyeleri maalesef
beklemek zorunda kaldılar. Kuzu bir senede iki
ay beslendiği zaman, Türk bütçesine en aşağı 1
milyar lira gelir sağlayacaktır. İşte devlet idare
si vergiyle değil, böyle olacaktır.
1183 sayılı Kooperatifler Kanunu yeniden ele
alınmalıdır. Kooperatifçiliğin gelişmesi Anayasa
hükmü ise de, kooperatifçiliğin gelişmesinde za
rar ve külfetinin Ziraat Bankasının sırtına yük
lenmesinin sebebi nedir? Anayasada ve meri ka
nunlarımızda bu zararın Ziraat Bankasına yük
lenmesine dair bir hüküm yok. Bendeniz heki
mim; ama bunlara rastlayamadım. Merkez Ban
kası, Tarım Kredi Kooperatifleri reeskontuna
1 . 9 . 1970 tarihinden sonra % 7,5 faiz uygula
dığından muamele vergisi, komisyon ve umumî
masraf yüzdcsiyle birlikte bu kredinin maliyeti
Ziraat Bankasına % 12,642'dir. Ziraat Bankası
Tarım Kredi Kooperatifine % 9 faiz ile verdiği
için % 3,642 oranında bir zararla karşı karşıya
gelmiyor mu? Bunun çaresi; reeskont faiz haddinin düşürülmesi, banka ve sigorta muamele ver
gisinden muaf tutulmasıdır. Bankaya yüklenmiş
olan bu ağır yükden kurtulması neticesi, bu gibi
lüzumsuz yüklerden arta kalan para ile fukara
köylümüze ve çiftçimize ve ilgili kuruluşlara yar
dım fonunun daha fazla artacağı inancındayız.
Tütün üretiminin tanzimi ve mevcut stokla
rın eritilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Çünkü en aşağı iki milyar lira, yapılarda bu ne
denle hapsediliyor. Bu hapishaneden iki milyar
lira kurtulduğu zaman, şüphesiz ki, bu para piya
saya arz edilecektir.
Yeterli nitelikte bir entegre, istatistik sistemi
olmalıdır. Çünkü toptan eşya fiyatları, sınaî üre
tim, ihraç ve ithal mallarının fiyatları ve çiftçi
eline geçen fiyatların kontrolunda endeksler ya
pılmalı, yurt çapında bir tüketim anketi ve arazi
kullanılışım gösterecek objektif bir alan örnekle
mesi yapılmalıdır.
Millî Gelir Şubesinin ilkel veya üretici fiyat
diye tarif ettiği fiyatlar, borsa fiyatlarıyle kar
şılaştırıldığında, ne yazık ki, Millî Gelir Şubesi
nin kullandığı ilkel fiyatların borsa fiyatlarının
üstünde seyrettiği görülür. Devlet Plânlama Teşkilâtıyle Devlet İstatistik Enstitüsünün millî ge
lirleri arasındaki fark 1968 yılında takriben 10
milyar liraya yaklaşmıştır. Millî gelir hesabında

361 —

C. Senatosu

. B : 29

doğru Lir rakam elde mevcut olmayınca, millî
ekonomik politikamızın yönünü nasıl tayin ede
bileceğiz? En doğru ilkel fiyatlarımızın, Toprak
Mahsulleri Ofisiyle, Fisko - Birlikte olduğunu
şükranlarımızla arz etmeyi bir vazife biliriz.
Ticarî nüfusumuz ne kadardır; bu bilinmez.
Bu sene de bilinmesine imkân vok. Çünkü 1970
"*V/*

nüfus sayımında, genel hizmetler grubunun içine
ordu mensupları da alındığına göre sayımda, sek
törlerde çalışan artış, nasıl bulunacaktır?
Ekonomik kalkınmaya hız verecek, rekabet ve
fiyat mekanizmasını işletecek, ekonomik davranış
ları düzenleyecek yapısal değişmenin ayrıntılı ay
rı bir plânı olmalı inancındayız.
Millî tasarruf açığı, döviz açığı, sanayileşme,
sektörler ve sanayiler arası denge ve değer açıla
rından siınülasyoıı çalışması yapılmalıdır. Toplam
üretimi ve sosyal faydayı en yüksek seviyeye çı
karacak optimal kaynak dağılımının, Türk eko
nomisi için gerekli şartlarını gösteren bir yapıya
sahip olması inancındayız. Aksi halde, Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ihracatı artırma
çabalarına gereken önem verilemez.
Nitekim, Sayın Süleyman Demire! Hükümeti
zamanında ihracatı artırma çabasına gereken
önem verilmiştir. Fakat 1970 de fert başına ihra
cat 17 dolar iken, bu değerin 1977'de ne yazık ki,
16 dolara düşeceği hesap edilmiştir.
Adalet Partisi iktidarı, kalkınma plânlarının,
ülkemizin sosyo - ekonomik ve kültürel kalkın
mamızın bir anayasası olduğu inancındadır. Bu
nedenledir ki, daima plânlan müdafaa ederiz.
Nitekim vergi iadesi, ihracat yapan sanayici
lere ithalat ve kredi kolaylıklarının tanınması, ih
racatta vergi, resim ve harç istisnası, yatırımları
teşvik için gümrük muafiyeti, gümrük taksitleııdirmesi ve yatırım indirimi uygulanması gibi hu
susları kabul etmekle, ihracatı teşvik ve artırma
anagayemizin canlı delilleri değil midir?
İhracatı teşvik tedbirleri :
Meselâ. 7 . 8 . 1970 tarih. 7/1115 sayılı Ka
rarname ile vergi iadesi sistemini;
10 . S . 1970 tarih 7/1116 sayılı Kararname
ile ihracatta finansman kolaylıklarını;
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında it
halat teminatlarının c/c 50'sinin aynı Bankada ku
rulan özel fonda toplanmasını ve yine aynı Ka
rarname hükmü gereğince ihracatçılara bu fon
dan c/c 6 faizli kredi açılmasını;
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10 . 8 . 1970 tarih ve 7/1117 sayılı Kararna
meyle de, ihracat karşılığı döviz tahsisi kolaylık
larının sağlanmasını; imalâtçı ihracatçılara taah
hüt ettikleri ihracat tutarının % 50'sini aşma
mak üzere hammadde, yardımcı madde, ambalaj
malzemesi, işletme ve yatırım malları ihtiyacı için
döviz tahsis edilme sistem ve kolaylıklarını da
getiren Süleyman Demirci Hükümeti değil midir?
Sayın Süleyman Demirel iktidarından önce
ithalât politikası gereğince, döviz tahsisi için it
halâtçının parası Merkez Bankasındaki kapalı
bekleme odasında 12 ay gibi bir müddetle hapse
diliyor idi. Adalet Partisi Hükümeti bu hapisha
neyi kaldırdı.
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunun 1 nci maddesine göre; «Bu kanun hüküm
leri dışarıdan yapılacak istikrazlara da uygula
nır.» hükmünden senelerce yabancı sermayeli ku
ruluşların faydalandıkları: yerli teşebbüsler aley
hine fırsat ve rekabet eşitsizliği yarattığı bir ger
çekti. Bu gerçeği gören A. P. Hükümeti; o za
man 17 . 8 . 1970 tarih ve 7/1222 sayılı Kararna
me ile de yerli teşebbüslerin döviz kazandırıcı ni
telikte yatırımlarının dış finansman ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyle, dışarıdan yapacakları is
tikrazlara 6224 sayılı Kanun hükümlerinin uy
gulanmasını mümkün kılmış ve kendi kendini öde
yebilecek ihracat garantili yatırım projelerine ön
celik tanımış idi.
Sayın Süleyman Demirel Hükümeti, ülkemi
zin ihracat mallarının fiyatları ve takasla iptal
edilen malların fiyat ve kalitelerinin artık Tür
kiye'nin menfaatine uygun olmadığı nedeniyle iki
li ticaret anlaşmalarım azaltma politikasının so
nucu olarak, ikili kliring memleketlerine yapılan
ihracatı azaltma politikasını getirmiştir; ama
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1970 Programı
ve İcra Plânında yer alan 369 numaralı tedbir
lere uyularak, tüketicinin korunması ve örgüt
lenmesi konusunun ele alınamadığını ve tüketici
nin korunması için ticarî konusu mal olan kimse
lerin ilgili faaliyetlerinin düşünülmediğini açıkça
ifade etmek isteriz.
Oünümüzün mevzuu ve en mühm konulardan
bir tanesi de afyonla ilgili olan husustur.
Sayın senatörler bu konuyu her önüne gelen
gelişigüzel konuşuyor. Bendeniz bütün afyon
mevzuatını baştan sonuna kadar tetkik ettim.
Yüksek huzurlarınızda, Hükümetin İm konuda
362 —

C. Senatosu

B : 29

maalesef gerekli tedbiri alamadıklarını, hattâ ka
nun muvacehesinde sorumlu olduklarım da arz
etmeyi bir vazife bilmekteyiz.
Türk Hükümeti. 30 Mart 1961 tarihli TEK
Anlaşmasını imzaladı ve bu 27 . .12 . 1966 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisince onayla
narak 812 sayılı Kanun oldu. Bakanlar Kurulu
14 . 2 . 1967 tarih ve 6/7738 sayılı Kararnamey
le bu Kanunu yürürlüğe soktu.
Sayın Nihat Erim Hükümeti, TEK Anlaşma
sının 22 nci maddesiyle, 3491 sayılı Kanunun
7368 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesine göre, 29 . 6 . 1971 tarih ve 7/2654 sayılı kararı ile
afyon ekimini yasaklamıştır. Bu yasak tarihinden
1 ay 18 gün sonra, yüce Meclis Sayın Nihat Erim
Hükümetinin kararnameyle dayandığı 18 nci
maddeyi tamamen değiştirmiştir. Van i şu anda
kararnamenin istinat ettiği 18 nci madde, 1470
sayılı Kanundaki 18 nci maddeye tamamen uy
mamaktadır.
İkincisi; 1470 sayılı Kanun gerekmesinde oku
duğumuz gibi, Profesör lîoyter 6 . 7 . 1966 tari
hinde bir heyet ile Türkiye'ye geliyor, afyon eki
minin 1953 tarihindeki protokolünü tetkik edi
yor. Protokole göre lisans sisteminin uygulanma
dığını; ama, Türk Geza Kanunundaki ağır mü
eyyidelerin uygulandığı ve bu nedenle de iftihar
ettiklerini; yalnız, TEK Anlaşmasının 23 ncü
maddesi gereğince ve 1953 tarihinde yapılan pro
tokole göre lisansın daha sıkı bir tedbirle, tarla
dan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
nün ambarlarımı girinceye ve bunlar satılıncaya
kadar sıkı bir takip ve kontrol altına alınması
tavsiyesi üzerine, Süleyman Demirci Hükümeti
.bu tasarıyı vermiş ve yüce Meclislerin tasdikin
den geçmiştir. Bu durum muvacehesinde görülü
yor ki, Sayın Nihat Erim Hükümeti zamanında
çıkmış olan Kararname, kanun karşısında hüküm
süzdür. Afyon ekicileri, normal prosedür içeri
sinde müracaat ettikleri takdirde afyon ekimine
mâni bir hüküm olmadığını yüksek huzurlarınız
da açıkça ifade etmek isteriz.
Kanun hükmünde Kararnameye gelince; he
pinizin malûmu olduğu veçhile, 1 sayılı Kanun
hükmünde Kararname ile, haşhaş ekicilerinin du
rumu değil de, bunlara ilgili tahsisatın verilme
si öngörülüyordu. Simdi 1470 sayılı Kanun da;
haşhaş ekicilerini kontrolle vazifeli memurlar
h\\ kontrolü, takibi yaptıkları zaman. Birleşmiş
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Milletler fonundan kendilerine bir miktar pa
ra verilmesi öngörülüyor idi. 1470 sayılı Ka
nunda biz bunu kaibul etmişiz. Bu kanundan
çok evvel, 1327 sayılı Kanun çıktı. Ticaret Ba
kanlığı 1470 sayılı Kanunu yürüteceğine ve bu
kanunla 1327 sayılı Kanunun 90 nci maddesi
ne eklenen ek geçici 37 nci madde konusunda
ki, biz. 1589 sayılı Vetki Kanununda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile 1327 sayılı Kanun
da. hangi maddelerin değiştirilerek kanun hük
münde kararname
çıkarılabileceği
yetkisini
Hükümete vermişiz. Yani, ek geçici 3,7 nci mad
de gibi yeni maddeler ilâve etme yetkisini ver
memişiz. Fiilî durum bu olmasına rağmen Ba
kanlar Kurulu. 1589 sayılı Kanunda yetkisi ve
rilmeyen bir maddeyi; yani bir yeni 37 nci mad
deyi ilâve etmeye nereden yetki almıştır, bunu
da merak etmekteyiz.
Günümüzün diğer mu.hr.-i konularından bi
ri; Türkiye'nin altın ve döviz rezervlerinin konvertibil.it e rejimine
geçmeye
müsaidolduğu
inancındayız. Türk parası da artık hürriyetine
kavuşmalıdır. Bugün Türk parası hapistedir,
Türk parası hürriyetine kavuşamamıştır. Türk
parasını hürriyetine, kavuşturmak zorunluluğu
gelmiştir. Zira, 1958 devalüasyonuna sebebolan
döviz darlığı komplekslerinden kurtulma zama
nı gelmiştir. Türk Para.sını Koruma Kanunu
nun, .Türk parasını korumadın ziyade. Türk pa
rasının değerini artık kaybettiren bir sistem
arz ettiğini açıkça ifade etmek isteriz.
BAŞKAN —• Sayın Öztüıkçine. vaktiniz dol
du. Daha devam, edecekse ek sürenizden olmak
üzere buyurun.
A. P. GRUBU ADİNA RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) —Evet.
Enflâsyona, mâni olabilmek için
parayı;
kıymet, miktar ve faiz haddi şeklinde ayarlaya
rak dizginlemek meodu artık tarihe, karışmalı
dır. Prodüktivitenin de enflâsyona tesir eden
en büyük faktör olarak ele alınma zamanının
geldiği inancındayız. Kontrol ve tahditlerin de
vamında ısrarın sonucunun zengini daha zengin,
fakiri de daha fakirleştirdlğini, fertler arasın
daki «Eşit imkân» prensibini ihlâl ettiğini açık
ça ifade etmek isteriz.
İhtiyaç malları, lisans, permi ve belge gibi
imtiyaz sistemi yerim1, doğrudan doğruya it
hal edilme imkânları verilmelidir. Müteşebbis
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Türkiye, büyük pazarların ortasında bulun
ma avantajına sahibolmasma rağmen, ne yazık
ki, bu avantajımızın gereği şekilde değerlendi
rilmediğini üzüntü ile açıkça ifade etmek iste
riz.

alacağı döviz r e Türk parası kredisi için dahil
de alışılagelmiş % 18 faiz yarine, % 5 ilâ % 6,5
arasında faiz ödeyecektir. Yatırını
malları,
kontrol ve tahditlerin kalkmasiyle daha ucuza
mal olacak ve bu da yatırımın maliyetini düşür
meyecek midir? Dışarıdan gelen paraların Türk
parasına çevrilmesindeki numiplâsyon, pahalı
lığı önleyecek konvertibilite ihtiyacını karşıla
yıp, sıhhatli bir gelişme göstermeyecek midir?
'Kontrol ve tahditler sermaye devrini yavaşlat
maktadır. Cironun artırılıımsıyle kazanma ye
rine, yüksek kârlarla iş yapma itiyadını yerleş
tiriyor; bu hastalığın faturasını Devlet ve fu
kara vatandaş sırtından ödemiyor mu?

Türkiye'nin jeopolitik durumu dikkate alı
nırsa ihracatımız 100 milyonlarla değil, 10 mil
yarlarla ifade edilecek şekilde hedefimizi seç
mek zorunda okluğumuzu hatırlatmak isteriz.
Bütün bu işlere devam için Hükümetten istirha
mımız, bu konularda hangi kanunların, hangi
tedbirlerin bir an evvel geçmesini istiyor ise,
bir Adalet Partisi Grubu olarak bu konularda
gece ve gündüz çalışmaya amade olduğumuzu
hatırlatırız. Bütçenin milletimize hayır, uğur
ihsanını temenni eder, Adalet Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grubu olarak hepinizi saygıyle
selâmlarım.

Verimliliğin düşmesine, aldırılmamaktadır.
Sermaye devrini yavaşlatmak Devlet
gelirini
de azaltmıyor, hizmetlerin aksamasına sebdbol
muyor mu? Tahdit ve kontrollerin sıkı olduğu
devirlerde Türk parasının serbest kurunun res
mî kura nazaran 5 misli, 8 misli farklı olduğu
zamanlar hatırlanırsa., bu abadaki
farklardan
kimlerin istifade ettiği açıkça meydanda değil
midir ?

BAŞKAN —• Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Karavelioğlu, buyurun efendim.
M. B. G. ADINA KÂMİL KARAVELİOĞLU
(Ta.biî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım,
Ben, Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde be
lirli konularda görüşlerimi top arla ya.'cağım. Bu
konular, Üçüncü Plânın starateji.k temel te1 â k k i e 11 i ğ i k onu 1 a r d ı r.

Bu itibarla Türk parasının serbest kuru ile
resmî kur arasındaki fark kaldırılmakla, ithal
mallarının nevine göre % 15 ilâ % 25 arasında
daha ucuza mal olacağı tabiidir. Aynı zamanda
Türk işçisinin (Bunu Hükümetin dikkatlerine
Ibilhassa arz etmek isterim) yabancı bankalarda
ki 1 milyar dolara yakın mevduatını Türk b a n 
kalarına aktarmaya yardım etmeyecek midir?
Türk müteşebbisleri Ortak Pazar ile ancak
aynı fleksibiliteye sahibolurlarsa rekabet ede'bilirler. Ortak Pazarda birçok işlerin Türkle
rin eline geçmesi için kontrol ve tahditleri kal
dırarak kısmî konvertibiletiyi bir an evvel sağ
lama zorunluluğunu hatırlatmak isteriz. Kon
vertibilite sermeyeye, bankacılığa, işçi hare
ketleriyle. ticarete ve sanayiye hareket serbes
tisini tanımak. Ortak Pazarlarının şartlarından.
değil midir? Ortak Pazarı yasaları, anlaşmayı,
plân ve programı dinleyen kim?.. Ve nitekim,
Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmaya dair
Anlaşmanın 37, 60 ve 61 nci maddelerinin Üçün
cü Beş Yıllık Plâna zıt olduğunu açıkça ifade
etmek isteriz. Zira, Plân, «İnhisar, Devlet yo
luyla devam ettirilecektir» der. Anlaşma, te
kelden ve gümrükten uzaklaşmasını önerir.

Bunlardan birisi buğdaydır. Konuşmamın
omunda müşahede edeceksiniz ki, bu konular
Hükümet politikasıyle veya icra plânına rağ
men uygulamayla mutabık olmadığımız konu
lardı.'.
Bilindiği gibi, Birinci Plân döneminde, hat
tâ İkinci Plân döneminde buğday, plân hedefle
rinden belirli bir ölçüde geri kalmıştı. Sebeple
ri bilinmektedir. Bu geri kalışı dikkate alan
Üçüncü Plân. kendi döneminde buğday üretim
'hedefini düşürmüştür. Rakamları üzerinde dik
katinizi dağıtmak istemiyorum. Üçüncü Plânın
buğday üretim artma hedefi % 3,4'dür. Bu, geç
miş plânlara nazaran bir hayli geridir. Buna
rağmen Üçüncü Plân döneminde
Türkiye'de,
hububatta Plân hedeflerinde bir gerileme gö
rüldüğü halde, buğday üretiminde bir gerileme
öngörülmemiştir. Meselâ, 1967 senesinde fert ba
şına buğday tüketimi 200 kg. olduğu hakle 1072
de d.' 200 kg. olarak plânlanmış, hattâ 1977 se
nesinde de 200 kg. tüketim öngörülmüştür.
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Tarım, alanında bir azalma hepimizce bilin
mektedir. Diğer tarım ürünlerinin plânlatmasın
da .makineleşme, gübre artışı ve sulama artışın
dan dolayı hububat ekilen sahalar, özellikle, buğ
day ekilen sahalar azalacaktır. Plân, bu azal
mayı birim başına artışla telâfiyi öngörmüştür.
Birim başına artış sağlanacak dönüm, rakam
olarak sabit kalsa bile, hiriııden elde edilen
huğclay artacağı için, buğday artışı; tohum ıs
lahı, gübre kullanma, makine kullanma ve su
lama ile sağlanacaktır.
Buğday politikasındaki za'fa
dikkatinizi
çekmek istiyoıaım. Hükümet, türlü telkinlere
ve isteklere rağmen, t ah an fiyatlarını şahit tut
ma politikasından dolayı, buğday fiyatını en
ıbaştan itibaren sabit tutmakta kararlı oldu. Ta
biî bugün için yapılacak bir şey yok artık, her
şey geçmiştir. Fakat- bunun gelecek yıllara et
kisini sanırım ki, bugünden dikkate almak lâ
zım.
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ler. Sulamanın, gübrenin makineleşmenin ver
diği imkânlarla ekonomik ağırlığı fazla olan pa
tates, pancar, hattâ ayçiçeği gibi ürünler, buğ-<
dav aleyhine gelişmektedir. Aslında bu, son derece sevindirici bir işarettir. Tarım Plânlaması
da böyledir, böyle olmalıdır. Fakat bunun bir
yan mahzurunu beraber düşünmeliyiz, bunda
birleşmeliyiz. Aslında Türkiye'de keşke hiç buğ
day ekilmese de, birim verimliliği daha ağır
olan diğer sanayi veya diğer tarım ürünleri
üzerine yoğunlaşsa. Bu, doğru bir politikadır,
istenen bir politikadır. Fakat öyle bölgeler var
dır ki, ne sulama imkânına kavuşmuştur, ne de
başka bir ürüne müsaittir. Meselâ iç Anadolu
Bölgesi böyledir. Şimdi buğday politikasının
en büyük za'fı bence, buradadır.

Burada şuna işaret etmek istiyorum; İcra
Plânında bir hüküm var, der ki, «1973 senesi
nin Temmuz ayında ilgili uzman kuruluşlar tahan fiyat tetkiklerini Plânlamaya sunacaklar
dır.» Bir kere Plânlamaya sunmak demek, Hü
kümet kararnamesi haline, getirmek demek de
ğildir ve 1973 senesi Temmuz ayında yapılmış
olan etüt, en azından buğday için geç kalmış ola
caktır. Bunu tâli telâkki etsek bile buğday fi
yatları üzerinde oldukça önemli bir operasyo
nun gereğine işaret etmek istiyorum. Bu nedir?..
Son tarım kuru artışından dolayı gelecek sene
taban fiyatlarda önemli bir artış beklenmekte
dir, beklenmelidir. Bu, tabiîdir. Sadece tarım
kuru aıtışmdan dolayı değil, bu sene uygulanan
politikanın yetersizliğinin meydana çıkmış ol
malından dolayı da böyledir. Fiyatlar konusun
da bu noktaya geleceğim; fakat şu konulara işa
r e t etmeyi zarurî sayıyorum.

Bir partimiz, Millî Güven Partisi senelerden
beri buğday „ politikasının bu za'fına isabetle
;
şaret ederler. Nadastan dolayı sadece buğday
ekilebilen sahanın yarısı sene içinde boş kalmak
tadır. Ekonomik verimlilik şimdi küçük parsel
lerin ekilmesini önlemektedir. Nadas, bu arazi
nin yarısını değil, yarısından daha fazlasını
kaplamaktadır. Ben uzman değilim; fakat mü
şahedem budur. .Sanırım ki, buğday ekilen sa
haların üçte birine yakın kısmında bugün eko
nomik verimsizlikten dolayı, hiçbir şey ekilememektedir. Küçük tarlalar, küçük parseller
artık bugün Orta Anadoluda ekilemez hale gel
miştir; çünkü ekonomik değildir. Artık bir dö
nümle, iki dönümle, beş dönümle kimse uğraş
mıyor. Çünkü hizmet, ücretini karşılamıyor.
Ekonomik verimlilikle, yahut birim başına ve
rimle telâfi etmeyi öngören plânın bu açığını,
buğday politikasında fiyatın yapacağı katkı ye
line getirmelidir. Her şeye rağmen fiyat, en
büyük üretim teşvikçisidir, liretim destekçisi
dir. Buğday konusunda önümüzdeki senelerde
bu meselelerin dikkate alınacağını sanıyorum.

Buğday sahalarında, özellikle îç Anadolu'da
değil, de, sahil bölgeleri için buğday tarımı bir
değiştirme bitkisidir ve fiyat da fazla önemli telâkki edilmeyebilir. Sahil kuşağında, bilhassa
Güneyde çiftçiler, buğdayı bir yardımcı ürün
telâkki ederler, bir değiştirme bitkisi telâkki
ederler. Geçit bölgeleri sayılan kuşakta da (Sa
hille Orta Anadolu arasındaki kuşakta) bugün
buğday tarımı azalmaktadır. Bunu bütün yetki
li, uzman arkadaşlarım benden daha iyi bilir

Taban fiyatlar konusunu eleştirmenin belki
zamanı gelmiştir; fakat maalesef başarılı ol
mamıştır, etkili olmamıştır. Şu mânada söylü
yorum; taban fiyatlarını sabit tutmakla hükü
met enflfuyonist baskıyı önlemek şansına k s
vuşsa idi, bu mesele kabul edilebilirdi. Fakat
bugün Hükümetin elde
tutması lâzımgelen
7 - 8 politikadan sadece birinde İsrar edip, di
ğerlerini hiç tutamamış olması, diğerleri üze
rinde hiçbir disiplin sağlayamamış olması, taban
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fiyattan dolayı sadece üreticinin mağdur ol
ması hissini uyandırmıştır; bu sonuçla bağlan
mıştır.
Şimdi bir başka stratejik esas olan, hiç ol
mazsa tarımın stratejik esası olan - ki, plânın
da stratejik bir esasıdır - hayvancılık konusun
daki görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Şimdi sayın yetkililer ve Hükümet bilir;
hayvancılık o kadar "önemli bir konudur ki.
tarımda altyapı değişikliğini, bünye değişikli
ğini sağlayacak bir unsur olarak telâkki edil
miştir. Gerçekten de böyledir. Çünkü, tarım
gelirlerinde hayvancılık gelirlerinin ağırlığı
üçte birdir. Hiçbir tarım ürününün Türk eko
nomisindeki değeri bu ölçüde, bu ağırlıkta de
ğildir. Xe nispî önemi, ne de nominal değeri bu
ölçüde değildir. Hayvancılık, o kadar önemli
dir ve o kadar geniş bir tabana hitabetmektedir.
Şimdi, hem Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma
Plânı ve hem de icra plânı der ki, «Hayvancı
lık bütün dar boğazlara rağmen, Türkiye'mizde
büyük bir potansiyele sahiptir.» Bunu irdelemek
yersizdir. Gerçekten hayvancılık büyük bir po
tansiyele sahiptir; ama ehle edilen pratik sonuç
nedir?. Hiç. Problemler ve dar boğazlar oldu
ğu gibi devam etmektedir. Teknik seviyede bir
eleştirme ve teklifte bulunmak benim haddim
değil; ama bu görev vesilesi ile takibediyorum;
bir aydan beri, iki aydan beri, hayvancılıkta
üreticinin elinde şu kadar sığır var, tüccar ih
raç kapılarının açılmasını ister, kasaplarda fi
yatlar aynı. Et - Balık Kurumu mağazalarının
(»nünde belirli kuyruklar, bu saatlerin dışında
mağazalar boş... Terbir nerede? Tedavi nerede?..
Hiç. Potansiyel var.
Kenar başlıklarım arz etmeme lüzum yok.
Şimdi icra plânının emrini ben size sunmak is
tiyorum ;
«Potansiyelin değerlendirilmesinde fiyat, ya
tırım ve örgütlenme en önemli etken olmakta
dır.»
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında hay
vancılık, c/c 5 artışı öngörmüş. Şimdiye kadar
bu seviyede plân hedefi kabul edilmemiş. Plân,
araçlarını hazırlamış, kademelerini hazırlamış
ve bunu hedef olarak telâkki etmiş. Hiç bir ba
sarı yok. Tüketici aynı fiyata et yer, üretici ma
lını satamamak aczi ile karsı karşıva : hattâ bil
— 366

7 . 2 . 1973

0 : 2

diğim kadariyle geçen sene bir vesile ile övdü
ğüm Şeker Şirketinin hayvancılık politikasına
katkısı bugün Et - Balık Kurumunun basında
bir problem olarak ortadadır.
Plânın bir başka icra emri; «197o yılında
hayvancılık alanında kredileme, besicilik ve
hayvan alımları konusunda et ve işleme sanayii
ile entegre çalışacak örgütlenmelere gidilmesi
gerekecektir.»
Bunun arkasında bir gazete haberi; Et - Ba
lık Kurumunun depoları bilmem bir meyve su
yu şirketine kiralanmış, yersizlikten alım yapı
lamıyor, kesim yapılamıyor... Sanki karikatür
de jantiy.
Plânın bir başka -icra emri; «Kooperatifler
bünyesinde hayvan yetiştirme birlikleri kuru
lacaktır.»
Sanırım ki. Sayın Bakan bu vesile ile bu ko
nuda bir nebze bilgi verecekler. Memnuniyetle
müşahede ediyoruz ki. et konusunda ; tavuk eti
ve diğer bütün et buhranına rağmen süt ve yu
murta da plân hedeflerine paralel olarak tat
minkâr bir seviyeye kavuşmuştur.
Şimdi icra plânım dikkatle tetkik ettiğim
zaman, meselâ 522 ııci maddede 10 kadar ilke
var; bu 10 ilkenin müşterek veya tek tük 10
tane sorumlusu var: fakat bunlardan 1. 2. 3, 4
ve 8 numaralı ilkelerin sorumlusu mutlak ola
rak Ticaret Bakanlığı görülüyor. Sanırım ki,
Sayın Bakan, bu vesile ile İm konuda yaptıkla
rını arz etmek ihfiyacmdadır.
Şimdi. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın stratejik temel ferinden birisi de. hiç şüphe
siz pamuk konusudur. Pamuk, sadece bir tarım
ürünü değil; sanayiimizin de. ihracatımızın da
ve istihdam konusunda da stratejik bir temel
dir; su götürmez bir temeldir. Önemine işaret
etmeyi fazla telâkki ederim; bir iki rakam söy
lemek kâfidir gibi gelir bana.
1971 senesinde pamuk ve pamuğa bağlı ih
raç ürünlerinin dış ticaret bütçemiz ihraç listemizdeki tutarı 225 milyon dolardır. Bugün Tür •
kiye sanayiinde 1 milyon -îOO binlik bir iğ ade
di ve 25 binlik bir tezgâh adedi var. Şimdi pa
muk üzerinde şunun için duruyorum. «Pamuk
gerçekten Ortak Pazara katılmamızda bile en
dayanıklı rekabet unsurumuzdur.» Bu. bir plân
terimidir. Bu kadar isabetli teşhislerde bulunan
plân ve İcra programında da gönül isterdi ki se-
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çilmiş, tanzim edilmiş ayrıntılı direktifler veril
işgücü bakımından daha talihli telâkki edilme
miş olsun. Maalesef bunları bulamıyoruz. Ama
lidir; Güney - Doğunun işgücü oraya vaktinde
bunları plânlamanın tanzim etmemesi demek,
akmaktadır, erken ve kolayca gelmektedir. An
ilgili görevlilerin tanzim etmemesi demek değil
talya bölgesi gerçekten sıkıntı çekmiştir; fakat
dir. Şunu da biliyorum ki, Türkiye'de hiçbir
en fazla sıkıntıyı Ege bölgesi çekmiştir. O ba
şey plâna göre gelişmiyor, gelişemiyor. Çünkü
kımdan kısa zamanda büyük bir işgücüne ihti
planlamakla kalıyoruz; plânın tanzim edeceği
yaç var. Bu işgücü Ege bölgesinde sağlanama
araçlar üzerinde Hükümet kâfi derecede disip
mıştır ve fiyatlar alabildiğine artmıştır. Çünkü,
linle durmadığı için veya tanzim etmediği için,
eskiden Denizli'nin dağ köylerinden kadınlar
hedefe göre gelişmiyor. Âdeta bugün fiyatlar,
gelirdi, şimdi artık gelmiyor. Almanya'daki işçi
plândan daha çok tanzim edici durumdadır.
hanımını çalışmaya göndermiyor. «Adana'daiı
işçi ile pazarlık ettik, gelmedi; burayı uzak ve
1972 senesi pamuk ve pamuk ürünleri için
soğuk buluyorlar. Kendi kendimize de bitireşanslı-bir sene idi. 1973 senesi hem üretimin ar
miyoruz.» dediler. Ege bölgesinde büyük bir ta
tışı bakımından, hem verim bakımından ve hat
lih ; taban ürün tütünün yerini pamuk almış;
tâ kalite bakımından şanslı olmadı. Buna rağ
sulamaya açılan sahalar pamukla kaplanmış.
men Türk sanayiinde, tarımında, ihracatında
Güzel bir şey; ama meselesini halledemiyoruz,
pamuk ve pamuklu ürünleri, artan değer ve
problemini halledemiyoruz.
önemini her geçen yıl kabul ettirdi. Sadece dö
vizden değil, her bakımdan bu böyledir. Geçen
Ben uzman değilim; «Ne teklif edersin?» der
sene fiyatlar tatminkârdı, bu sene hiç kimse tat
seniz; 1963 senesinde Suat Hayri beyle yaptığımız
min olmadı; özellikle Ege bölgesi hiç tatmin
Rusya gezisinde bize bir makineli pamuk top
olmadı. Biraz inceleme imkânını buldum; Gü
lama gösterisi yapmışlardı, ondan ilham alarak,
ney Çukurova bölgesi işçi sıkıntısı çekmedi,
• söleyecğîm. Aslında Türkiye'de işgücünün ye
Antalya bölgesi işçi sıkıntısı çekti. Mevsim ve
rine lüzumsuz bir makine ikamesini ben teklif
yağmurdan dolayı Ege bölgesi işçi sıkıntısını
etmem; ama mecbur kalırsanız makine meselesi
fazlasiyle çekti. Yetkili bakanlar, yetkili uzman
• etüt edilmelidir. Bence bundan daha pratik, olan
lar, «Girdi fiyatlarında hiçbir artış olmadı» de
böyle infilak işgücü zamanı ordu birliklerinden
diler. Tabiî bu beyanat sunidir. Girdi fiyatla
sanki bir âfetmiş gibi istifade etmektir. Ege
rında büyük artışlar olmuştur, özellikle Ege
bölgesinde belirli ovalarda zamanında (Bir ve
bölgesinde büyük artışlar olmuştur.
ya bir buçuk ay içindir.) işgücü toparlayamazBir şahadetimi intikal ettirmeme müsaade
i-'amz; ama «Basiretli Hükümetiz, toparlarız
ediniz. Çiftçi anlatıyor; Aydın bölgesinde pa
bundan sonra» derseniz, onu bilmem, Hükümet
muk kilo ile toplanırmış, geçen sene pazarlık
kavramında basiret vardır; «'Biz hazırlarız, iş
ediyorlar, akşamleyin tartılıyor, parasını veri
gücünü sağlarız.»1 derseniz bilmem; fakat sağla
yorlar, 60 kuruşa toplanmış, bu sene 160 kuru
yamazsanız, bir pratik teklif olarak, ordu birlik
şa toplanıyor; yani o kadar işçi sıkıntısı olmuş.
lerinden geçici bir müddet faydalanmak imkânı)
Şimdi, ilâç makina ve saireyi tâli telâkki ede
vardır. Çiinki, 160 kuruşa pamuk toplayan adabilirsiniz; ama işçi fiyatlarında Ege bölgesinde
.- ma, seneye silâh zoruyla pamuğu ektiremezsiniz
büyük bir buhran oldu. Eskiden, üç elden pa
gibi gelir bana. Halbuki, pamuk gerçekten Türk
muk toplanırmış; ben bilmiyorum, aile itibariy
• ekonomisinin stratejik bir unsurudur.
le de bilmiyorum, bu defa bir elle iktifa etmiş
ler, iki el toplanamamış. Ben, Selçuk civarında
Şimdi, konuşmamı bir bölümle kapatıyorum.
sürülmüş tarlada pamuklar gördüm; «Bu ne
Bu, son derece harcıâlem bir konu olan enflâsdir, toplanmamış mı!» dedim. «Hayır» dediler. • yon meselesi ve fiyatlar meselesidir. Ama konu
İkinci ve üçüncü eli almak ekonomik telâkki
ya deyinmeden geçemiyorum.
edilmemiş. Pamuğun kilosuna 160 kuruş topla
Iİ970 develüasyonun hedefi, Türk ekonomdsima ücreti vererek pamuk toplatmak elbette eko • tanzimdi. 1970 develüasyonu oldu; Türkekononomik olmaz.
ni yeni *bir seviyede ve sıhhatli şartlar içerisinde
Şimdi pamuk üzerindeki görüşlerimi bir tek • misinin gelişmesine de imkânlar hazırladı, fakat
lifle toparlamak istiyorum. Çukurova bölgesi
korkarım ki, bu temel plânlama, bugünlerde
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enflâsyonist baskıdan dolayı bir hastalıkla ma
lûl hale gelmiştir. Ne beklenirdi!. Tanzim edi
len yeni seviyede uzun müddet Türk ekonomisi
hastalıklarından korunmuş olarak devam edecek
tir. Bugün bunu görebiliyor muyuz!.. Sayın Ba
kanlar, enflâsyonist baskıdan bahsederken,
Bütçe Komisyonundaki iki aylık tartışmaları
mız sırasında dediler ki, «Türkiye'de fiyat ko
nusunda ibizim hedefimiz, evvelâ içinde bulun
duğumuz fiyat
artışların evvelâ geı iletmek
sonra da istikrarı «ağlamaktır.» Şimdi, içinde
bulunduğumuz fiyat artışlarını ıgerilemiş veya
durmuş telâkki edebilir miyiz? Bildiğiniz gibi,
Ortak Pazar memleketleri % 7'lik artışı çok gö
rerek, ortak bir mücadele açtılar ve fiyat artış
larını % 4 seviyesinde durdurma gayreti içeri
sine girdiler. Bizde geçen seneki % 23'lük fi
yat artışına inzimamen, % 13,9, % 14; % 18'lik
rakamlar üç bakan beyefendinin, beyanatından
alınmıştır. Fiyat artışı olmuştur. 1972 senesin
de fiyat artışları bu seviyede devam etmektedir.
% 23'e katarak bunu lütfen toplayınız; % 66'lık
devalüasyonun sağladığı fark böylece iki sene
içerisinde bu seviyede kaybedilmiştir. Halbu
ki, böyle mi olmalıydı!.. Bu. fark ,uzun sene
lerde, yedire yedire kapatılmalı ve Ortak Pa
zar karşısında Türk ekonomisi gerçekten sıhhat
li bünyede 'gelişmeliydi. Bir develüasyonun c/c
66'lık farkını üç senede yedirirseniz, dördüncü
senede ne olacaktır?..
Neden böyle oldu?... «Neden böyle oldu?»
nun analizini yapmayı ben haddim içinde gör
memekle beraber, birkaç noktaya işaret etmek
istiyorum. Bundan daha evvel, bir noktayı da
eleştirmek istiyorum.
'% 14'lük, % 18'lik fiyat, gerilemiş telâkki
edilir mi? Ben hiç, gerilemiş telâkki etmiyorum.
İfade etmiştim, Ortak Pazar % 7'lik fiyat ar
tışına savaş açtı. Bizdeki fiyat artışları % 7
olsaydı, istikrar mı telâkki edecektik, % 10
olsaydı istikrar mı telâkki edecektik? O halle
'% 14'lük, % 18'lik bir nispeti gerileme telâkki
edebilir miyiz? Bu şekilde düşünsek bile, plân
lanan hedefe göre gerileme telâkki edebilir mi
yiz?... Neydi devalüasyonun pahalılık hedefi?..
% 16'lık bir fiyat artışını mazur görmekti.
1971 senesinde % 16, bir buçuk misliye gitti.
1972 senesinde % 16, bir defa daha gitti. He
def nerede kaldı?... Bir buçu!k misli geride kal
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dı. Niye bu noktaya geldik?... Bence Hükümet,
kendisine düşen konuları disipline edemediği
için, «Hayır» diyemediği için bu noktaya gel
dik.
Şimdi, dövizli mevduattan dolayı piyasaya
4,5 milyar çıktı veya sanayiciler 4,5 milyarlık
imkâna kavuştu. İşçi dövizlerinden dolayı ta
lep, 7,5 milyar, 8 milyar seviyesinde bir kaba
rıklık kazandı. Olağan ödendkler geldi, olağan
üstü ödenekler geldi, yan ödemeler geldi; bun
ların hiç birine «Hayır» denmedi. Her yetkili
nin, hattâ her parlamenterin ağzından düşme
yen kamu maliyesi dengesi, bütçe harcamaları
'dengesi karikatüre döndü, hiç riayet edilmedi,
hiç itibar bulmadı, alabildiğine açıldı ve toplam
talep alabildiğine büyüdü. Sanki, gerileme
içinde olan bir ekonomiyi canlandırmak ister
cesine Hükümet, toplam talebi arttırmak için
her şeyi yaptı; ama hiç ihtimal vermem ki, bun
lara bilerek müsaade etmiş olsun. Fakat bir
gerçek ki, Hükümetin ekonomik politikasında,
en büyük başarısızlığı, fiyatlar konusundaki
başarısızlığıdır. O kadar başarısız ki; Hükümet,
fiyatlar konusunda, daha başarılı olsaydı bile,
o başarısızlıkları, •başarılanın örtecek seviyede
dir.
Sözlerimi bitiriyorum. Hiç temenni etmez
dim ki, bu Hükümet, tarih içerisinde veya ken
disinden sonra «Bir bürokrasi
Hükümetiydi;
sadece bürokrasinin masraflarına öncelik verdi,
eikonominin gereklerini yerine getirmedi ve
1973'de birçok şeyler pahasına sağlanmış olan
devalüasyonun yarattığı fırsatları karşılıksız
harcadı.» hükmüne maruz kalmasın. Bana göre
Hükümet için en olumlu temenni budur. Hükü
metin fiyat politikasını hiç başarılı bulmuyoruz.
Bu konuda alman tedbirleri, içerisinde bulu
nan tedbirleri son derece geç kalmış telâkki
ediyoruz. Hattâ öyle bir zan içerisindeyiz ki,
fiyat konusunda Hükümetin bir ana fikri yolktu veya Hükümet bir görüş ayrılığı içindedir.
Aksi olsaydı, bu kadar büyük fiyat artışlarının
sürüp gittiği aylarda, hiç olmazsa etkili bir
şekilde bir an önce fiyatlar üzerine eğilir ve
Türk ekonomisini yeni çıkmazlarla karşı karşı
ya getirmekten daha uzakta tutardı.
Saygılarımı sunuyorum,
(Alkışlar)
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BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze
rinde 4 sayın arkadaşımız Cumhuriyet Senato
sunda temsil edilen partileri adına görüşleri
ni kürsüye getirmiş oklular. Şu anda saat 19
olması sebebiyle mesainin bitmesi iktiza eder.
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Bu itibarla, 29 ıı'cu Birleşimin İkinci Oturu
munu 20,30"da tekrar toplanmak üzere kapatı
yorum.
Kapanma Saati : 19,00

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 20,30
BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : O. Nuri Canpolat (Konya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır)
BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin 3 neü Oluru
mun1"'. açıyorum.
Müzakercleı o -devam ediyoruz.
BAŞKAN — Kişisel görüşmeleri dinleyece
ğiz. 14 sayın üye söz istemişlerdir. Sayın Hüs
nü Dikeçligil, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğiu, Sayı a Mehmet Hazer, Sa
yın Salim Hazeıdağiı, Sayın Eteni Erdinç, Sa
yın Edip Somunoğlu, Sayın Celâlettin Coşkun,
Sayın Nazım İnebeyli, Sayın İsmail Yeşilyurt,
Sayın Hüseyin Kalpaklroğlu, Sayın Ziya Ayrım,
Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Hilmi Soydan söz
sırasnıdadıı-Ia-'.
Birinci sırada bulunan Hüsnü Dikeçligil arka
daşımız, üçüncü sırada bulunan Kâzım Karaa
ğaçlıoğiu arkadaşımızla yer değiştirmiş bulun
maktadır. Bu değişiklik Tüzüğe uygundur.
Sayın Karayiğlt de ikinci sırada bulunan söz
hakkım, yedinci sırada bulunan Sayın Edip Somunoğlıvna vermiş olup, sıra bakımından yer
değiştirmiş bulunuyorlar.
Bu hale yöre, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğiu,
buyurunu,:.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka
ralı işar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım ;
Huzurlarınızda müzakeresi yapılmakta bulu
nan Ticaret Bakanlığı hütçesi, takihettiği hizmet
vo politikalarıyle toplumumuzun sosyal ve ekono
mik istikrarında en güçlü görevleri deruhte et
mektedir. Adında, 20 nci Asrın Devlet görüşü
_

içerisinde, klâsik Devlet anlayışının, asayiş ve
emniyetle ilgili klâsik Devlet görüşünün dışında,
milletlerin hayatındaki ekonomi ve sosyal yapıda
ki hâdiseler, milletlerin rejimlerinin istikran ol
duğu kadar onların refahlarının da 'başka bir mâ
nada ölçüleridir.
Bu itibarla, bugünün Devlet yapısı içerisin
de ekonomik hadiseler priyerite tanımaktadır. Bu
yönden Ticare. Bakanlığının alacağı bütün tedboiıier ve müdahaleler, Türk toplumunu istikra
ra. ve huzura götürecek nitelikte olması arzu edi
len. hâdiselerdir.
Bugün Türkiye'de toplum büyük bir huzur
suzluk içerisindedir. Bunun nedenlerinden 'bir
tanesi ise hayat pahalılığıdır. Gün geçtikçe ar
tan endeks trentlerinin dik bir şekilde süratle
tırmanması, ona sınıf halkı bu çekilmez hayat yü
kü altında biraz daha fakir tabakaya doğru it
mekte ve dolayısıyle rejimin teminatı demokra
tik nizam içerisinde en 'büyük unsur olan orta ta
bakayı, mutavassıt tabakayı ezerek gün geçtikçe
fakiıieştir mekted ir.
Hayat pahalılığının ateşten çemberi altında
ezilen ibu halk kütleleri, hergün değişen fiyat eti
ketlerinin karşısında âdeta ümitlerini kaybeder
vaziyete gelmişlerdir. Türkiye gibi hassas eko
nomik yapıya sahibelan bir ülkede, meselelerini
halletmemiş olan bir ülkede rejimin teminatını
'birtakım cezaî müeyyidelerle, kanunlarla, polisi
ye tedbirlerle, alınacak olan icraî sahadaki tat
bikatlarla getirmek mümkün olamaz. Bunun yo369 —
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O halde Türkiye'de en büyük mesele, halkın
hı, her halükârda ekonomik yapıda -istikrarı te
min edebilecek, • orta • sınıf halkı ayakta tutabile- şikâyetçi okluğu hayat pahalılığıdır. Buna mut
laka çare bulmak lâzımdır.
1970'lerde alınmış
cek olan istikrarlı bir fiyat politikası ile mümkün
olan tedbirler; ekonomik tedbirler, devalüasyon
olabilL'.
kararları Türkiye'yi ekonomik yapıda köklü ham
1950'den, hattâ İkinci Cihan Harbinden; 1945'
lelere imkân verecek bir seviyeye getirmiştir; fa
lerden bu yana dünya toplumlaıında meydana
kat maalesef 21 aylık tatbikat içerisinde bu ümit
gelmiş olan çeşitli hâdiselerin, siyasî yapıda mey
ettiğimiz mesut neticelerin yerine, daima artan
dana gelen patlamaların hepsi, hep ekonomik se
fiyatların hayatı geçinilmez hale sokan durumlabeplere dayanmaktadır. Aç ile toku yanyana ge
rıylo karşılaşmışladır.
tiremezsiniz. Aksi halde, siyasî istikrarın temi
natını bulamazsınız. Sadece polisiye tedbirler, sa
Muhterem arkadaşlarım, Devletin buna mü
dece kanunî ve cezaî müeyyideler komünizme kar
dahale etmesi için birtakım imkânlar, mekaniz
şı büyük bir paravana teşkil etmez. Şarttır, lâ
malar vardır, Batı da bunları yapmış; süperzımdır; ama kâfi değildir. Bunun ötesinde diğer
marketler kurmuş, şunu da yapmış, bunu yap
tedbirleri de almaya mecbursunuz. Türk toplumu,
mış... Bizler de bunları bugün Devlet olarak yap
bugün içinde bulunduğu siyasî bunalımlara tür
ma şansına mâlikiz. Bugün 50 kuruşluk elmayı
lü sebeplerden gelmişse, bunlardan birisi de, bu
4,5 liraya yiyiyoruz, ama çoğu vatandaşlar yi
ekonomik yapıdaki rahatsızhldardır. Bunları en
yemiyorlar ve vitrinlere bakıp geçiyorlar. Etin
kısa zamanda izale etmek için istikrarlı bir fiyat
aşağı yukarı kilosu bugün 25 . 30 liraya geli
politikası, hayatı ucuzlatacak, yaşanılır bir hale
yor. Bunun dışında birtakım meseleler var ki,
getirebilecek olan tedbirleri, Hükümet mesuliyeti
bilhassa fiyat istikrarı bakımından, GİMA gibi
nin ağırlığı altında ve uzun bir vâdede almak lâ
birtakım kuruluşları, Devletin kontrolü altında
zımdım.
ki müesseseleri ciddî bir çalışma içerisinde ha
Ekonomik kaideler vazetmek, aslında «Akşam
rekete geçirmek ve bilhassa nüfus bakımından
düşün, sabah craata koy» misali birtakım palyakesif olan metropoliten şehirleşmenin bulundu
tif tedbirlerle mümkün değildir. Ekonomik ted
ğu yerlerde süpermarketler kurmak suretiyle
birleri almak, bizatihi yine ekonomik kurallar
doğrudan doğruya müstahsilden müstehlike in
içerisinde meseleleri halletmekle mümkündür.
tikal ettirebilecek olan tedbirleri süratle almak
Bunların başlangıç ve nihayet noktaları arasın
lâzımdır. Bugün Et - Balık Kurumu zannederim
daki irtibatı, yine ekonomik espri içerisinde kuki, Türkiye'deki et piyasasının c/c 8'ine ancak
rabilirseniz ancak o takdirde muvaffak olabilirsi
müdahale edebilecek durumdadır. O halde,
niz.
% 92'si ne olacak? Mümkü ndeğil, Türkiye gibi
Batı demorkasileri de vakit vakit birtakım bu
tarıma bağlı; ekonomisinde ihracatının % 72'si
nalımlara girmişlerdir. Fransa'nın komünizm ile
ni, gayrisâfî millî hâsılanın % 28,1'ini tarım
olan mücadelesi, sadece polis nizamiyle olmamış
dan sağlayan bir ülkede, nüfusunun X 65'i ta
tır. Orada da birtakım hâdiseler cereyan etmiş
rımda yaşayan bir ülkede bu tedbirleri almak
tir, 1957'yi, 1958'i hatırlayacak olursanız, on
ve bu sektörde hizmet gören insanların emekle
lar da bugün bizim geçmiş olduğumuz geçitleri
rini de değerlendirmek mutlaka lâzımdır.
başka ölçüde, başka mânada geçmişlerdir, ama,
anayasalarına rağmen bünyelerinde komünist par
Bunun için Hükümetin, ciddiyetle taban fi
tisi elan o ülkelerde alınmış olan tedbirlerin ba
yatlarına eğilmek suretiyle, bilhassa tarımda
şında ekonomik tedbirler geliyor. Hayatı ucuz
tahılla iştigal eden geniş çiftçi kitlelerini yaşa
latmak, istikrarı sağlamak, fiyat politikalarını
yacak hale getirecek bir imkâna, bir düzeye
•muayyen bir seviyede tutmak, paranın iştira ka
kavuşturacak fiyat politikaları izlemesi lâzım
biliyetini sabit tutmak, bunun ötesinde, sosyal gü
dır. Tütün için, çay için, fındık, incir, üzüm
venlik tedbirleri alarak vatandaşı hür bir dü
için gayet güzel taban fiyat politikaları izlenir
zen içerisinde Devlete bağlama imkânları vardır.
ken, Türkiye'de, zannederim ki, ziraate bağlı
Tabiatiyîe söylediklerim yalnız bunlar değildi,
tüm nüfusun % 70'inin iştigal sahası olan hubu
ama bunlara yakın bir sürü sebepler; anasebepler
bat ve tahıl fiyatları maalesef onların emekle
halledilmek suretiyle istikrar sağlanmıştır.
riyle mütenasip bir seviyede değildir.
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Binaenaleyh, taban politikalarında onları da
o düzeye getirebilecek olan tedbirleri getirmek
lâzımdır. Belki bu bir ekonomik denge nizamı
dır. Bunu sağlamak için çok şartlar lâzımdır.
Bir taraftan hayatı ucuzlatalım derken, halkın,
fakir tabakaların en büyük geçim metaı olan
ekmeği pahalılaştıracak tedbirlere gitmek, el
bette bir bakıma üzerinde hassasiyetle durul
ması icabeden bir konudur; ama bunun ötesin
de tarımın girdileri; «input» dediğimiz birta
kım teknik girdileri, mibzerinden, biçer döve
rinden, tulumbasından, sulamada kullandığı
enerjiden, elektrikten ve bunun ötesinde tohu
mundan tutunuz, da kredi imkânlarına kadar
bütün bunları Devletin sübvansiyone etmek su
retiyle, fiyatları muayyen bir seviyede tutup,
genel ekonomik dengeyi bozmayacak şekilde
onlara yardımcı olması lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım, haşhaş ekimi ya
saklanmıştır. Haşhaş ekimi ile ilgili bugün 400
binin üzerinde vatandaş geçinmekten mahrum
bir hale gelmişlerdir. Hükümet bunun üzerinde
çalışıyor; ama henüz ciddî şekilde gerekli ted
birleri getirememiş ve fiiliyata intikal ettirememiştir. Güzel çalışmaların olduğunu biliyoruz,
ama bir an evvel bu 400 bin insanı geçim sıkın
tısından kurtaracak, onların iş sahasını, onların
maişetini; soğanının yanma ekmeğini, ekmeği
nin yanma sıcak bir aşını temin edecek imkân
ları süratle Devletin getirmesi lâzımdır. Bir sis
temi kaldırırken onun yerine yeni bir sistem
ikame etmek lâzımdır. Devlet, aslında bir den
ge nizamı içerisinde mesuliyetini ve hizmetini
yürütür. Binaenaleyh, bu konuya da süratle el
atmak lâzımdır..
Sayın Başkanım, Halk Bankası ile ilgili bir
hususu da belirtip mâruzâtımı bitireceğim.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, endüstri
leşmede Üçüncü Beş Yıllık Plânda siyasî terci
hini yapmıştır. Geçmişte, birinci ve ikinci plân
larda kalkınmanın aracı olan endüstri, Üçüncü
Beş Yıllık Plânın esprisine hedef olmuştur. Bu
hedefe tırmanabilmek için, Türkiye'de dağınık
olan küçük sanat erbabına organize müesseseler
halinde kredi imkânları sağlanmalıdır. Ayrıca,
bilgili kılmak ve yetiştirmek bakımından da sür
atle onları kalkındırmaya mecburuz. Bunların
araçlarından bir tanesi de, Halk Bankasıdır ve
çok güzel hizmetler yapmaktadır, ama ne var ki,
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malî kaynakları çok dardır. Kendi öz kaynaklan
300 milyon civarında olmasına rağmen, 2 mil
yarın üzerinde bir imkânla hizmet götürdüğü
kitlenin büyük bir hevesle ve ciddiyetle yardı
mına koşuyor. Kredi imkânlarının tavanını yük
seltmiş, 500 bin liraya kadar, sanayicileri daha
güçlü hale getirebilecek kredi veriyor. Donatım
kredilerini 50 bin liraya, işletme kredilerini 15
bin liradan 20 bin liraya, küçük esnafın alacağı
5 bin liralık krediyi asgarî 7 500, âzami 15 bin
liraya kadar çıkarmak suretiyle büyük bir im
kân sağlamış, ama görülüyor ki, dar boğazları
devam ediyor. Bu dar boğazları giderecek şekil
de ona malî imkânlar ve olanaklar sağlanırsa,
3 milyonun üzerinde çalışan Türk esnafının
Türk ekonomisine daha rasyonel bir şekilde fay
dalı olma imkânlarını sağlamak mümkün olur.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) —
Sayın Başkan bağlıyorum.
Bugün cidden Ticaret Bakanlığının vazifesi
zor. Günün şartları içerisinde düşünülen, tasav
vur edilen noktalara gelinmesi hakikaten zor;
ama elbirliğiyle hepimiz, iyiniyetlerin doğrultu
sunda, Hükümete destek olmak, o hizmetleri
yapacak olan kadrolara destek olmak suretiyle
milleti bugün içinde bulunduğu ıstıraplardan
kurtarmak mümkün olabilir.
Bütçenin, Bakanlığa ve millete hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyle selâmla
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Edip Somunoğlu.
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlar;
Ticaret Bakanlığı bütçesinde konuşacağım
mevzu umumî olmakla beraber, bu mevzuu bir
misalle de arza çalışacağım.
Birkaç gün önce bâzı sebepler gösterilerek
et ithal edileceğinin basında yazılmış olduğunu
gördüm. Bunun gibi, memleketimizin mahsulle
rinden; zaman zaman pirinç, yağ, ve bir kısım
gıda maddelerinin ithal edildiği bir vakıadır.
Bunun bir çıkar yol ve derde çare olmadığını
ve daha önceden alınacak köklü tedbirler saye
sinde, bunlara lüzum kalmayacağı kanaatini ta
şımaktayım.
Şimdi, burada arz etmek istediğim husus; Ti
caret Bakanlığıyle alâkalı olan et ithaline ma
hal olmadığıdır. Zira, memleketimiz, hayvaneı-
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lığa çok müsait araziye ve iklime sahibolduğu
için, elimizde mevcut kasaplık hayvanın, tüke
time yetecek derecede bulunduğu bir hakikattir.
Bilhassa, sığır ihracı da tamamen durdurulmuş
tur. Bunun ayrı bir münakaşa konusu olduğunu
biliyorum.
Oldukça eski yıllarda et kombinalarının ku
rulması suretiyle et meselesinin çözümlenmesine
ve hayvancılığın geliştirilmesine yardımcı ola
cağı tahmin edilmişti. Şimdiye kadar 8 adet et
kombinası kurulmuş buna muvazi olarak da soğukhava depoları, balık unu fabrikası, soğukhavalı vagonlar, kamyonlar gibi vasıtalarla teç
hiz edilmiştir. Daha birçok kombinalar da kurul
maktadır.
Bütçe raporunda da belirtildiği gibi, ayrıca
19-69 yılından beri memleket hayvancılığının ge
liştirilmesi ve ıslahı maksadıyle Şeker Fabrikası
A. Ş.'nin organizatörlüğünde yürütülmekte olan
genç sığır besiciliğine 1972, 1973 senelerinde de
devam edilmek maksadıyle, şirketçe 120 'bin genç
sığırın .besi^ve alınması programlaştırılmış ve ay
rıca haşhaş mıntakasmdan da 50 'bin sığırın alı
mına kontenjan tanınmış; cem'an 170 bin baş sı
ğır besisi programa alınmış ve bunların satmalmmasmın ve değerlendirilmesinin Et ve Balık Ku
rumuna bırakılması için de aralarında 'böyle bir
ani aşma yapılmıştır.
Bu sene Doğu'da, Erzurum için 12 bin, Erzin
can için S bin genç sığır 15 Aralıktan 31 Marta
kadar besiciden alınması kararlaştırılmış, fakat
'bu alım, 20 ilâ 25 gün sonra ancak başlayabilmiş
tir. Şeker Şirketi kendilerine bu sene 1 050 lira
avans vermiş, bu sığırların üç ay içerisinde mu
bayaa edileceğini ve c/c 52 randımana kadar sı
ğırların canlı olarak kilosunun 11 liraya satmalınacağmı Şeker Şirketi halka duyurmuştur. Buna
göre Erzurum Et Kombinası her gün besiciden
250, hattâ 400 kadar sığır alması ieabederken,
ancak 150 genç sığırı almaya devam etmiş ve bunu
da Şeker Şiıkctinin 'besicilere gösterdiği günden
daha sonra almaya başladığı için, herkesin teslim
edeceği gün ve program birbirine girmiştir. Mu
bayaanın son tarihi olan Mart sonundan daha ge
riye atılacağı endişesinden dolayı halkın şikâyet
ler'. tevali etmiştir.
Genel Müdürlük, Erzurum Kombinasına, da
ha fazla sığır mubayaa etmesi için emir verdiği
halde, soğuk hava depolarına önceden peynir, yağ
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ve diğer gıda maddelerinin stoku sebebiyle, bir
de hariçten münferit sığır satmalmalarınm da
karşılanması icah ettiğini ileri sürerek kom'bina
verilen emri tabiatıyle yerine getirememiştir.
Kışın en şiddetli günlerinde 'bulunuyoruz,
Hayvana yedirecek yem sıkıntısı Erzurum ve Er
zincan'da başlamıştır. Otun kilosu mahallinde
1 liradır. Sevk edilirse nakliye ile kaça mal olaca
ğı belli olur. Beslediği hayvanlar yeteri kadar
yem verilmediği için, genç sığırlar zayıflamaya ve
randımandan kaybetmeye başlamışlardır. Zira,
hatırımda kaklığına göre % 52 randımandan son
ra her randıman için 20 kuruş prim verilecekti.
Şeker Şirketi taahhüdünü yerine getirmiş; fakat
Kurum tedbirini zamanında alamadığından, her
ne sebeple olursa olsun bir tarafta şehirlerde et
darlığı, dolayısıyle Kurumun satış mağazaların
da hu sebeple et kuyrukları meydana gelmiş, di
ğer tarafta, besiciler hayvanlarını zamanında satamamışlardiA
Kurum, aynı zamanda şimdiye kadar Erzurum
ve Erzincan'dan aldığı sığırların bedelini de ta
mamen ödeyememiştir. Birçok müracaatlar so
nunda ancak oir kısmını ödeyebilmiş. Bu bedel
lerin hepsi 70 - 80 milyon tutuyor. Ancak 20 ilâ
25 milyon kadarını ödemiş. Esasen bağlantı yap
tığı sığır ve koyunun bedelini çok eski senelerden
beri zamanında ödeyemediği için birçok şikâyet
ler olmuş, üst makamlara yapılan müracaatlar ne
ticesinde parça parça paralar gönderilmiş, dola
yısıyle üretici ile besici mutazarrır olmuştur. Bun
ların tamamı öz sermaye ile alınamaz, ticarî mua
melelerle yürütülür. Bir silsile halinde besici,
tüccar, üretici 'büyük zararlara da duçar olmuş
ve hattâ bâzıları aradan çıkmıştır. Eski seneler
de de olmuştu, bu sene de bu büyük tehlike mevzuubahisti.
İşte bu sene de Kurumun idarecileri mubayaa
ettikleri 170 bir sıiğırın şevki, soğuk hava depo
larında bekletmesi gibi, zamanında gerekli tedbir
lerini alamadığından, plân ve programlarını yürütememiş, bu suretle üreticiler, hususiyle yuka
rıda arz ettiğim besiciler son derece mutazarrır
olmuşlardır. Diğer kombinalardan da aynı şekil
de şikâyetler belirmiştir. Hattâ, «Erzurum da
ha çok alıyor, bizler daha çok mutazarrır oluyo
ruz.» şeklinde fikirler ileri sürülmüştür. Bunlar
ne dereceye kadar doğru bilemiyorum.
Böyle bir taahhüde girmiş olduklarından, Ku
rumun kendi soğuk hava depolarını diğer gıda
372 —

C. Senatosu

B ; 29

maddelerine tahsisi tamamen. yanlıştır. Genç sı
ğır besiciliği ve. hayvancılığı geliştirme gibi, cck
yerinde bir tedbiri 1972, 1973 senesinde alamadık
larından, üreticiler bir daha hesiciliğe 'teşebbüs ve
cesaret edemeyeceklerini söylemektedir. Şimdi, bu
günlerde âcil tedbir alınmazsa besiciler ve dolayı
siyle üreticiler büyük zararlara duçar olacaklar
dı*.
Sayın Ticaret Bakanından bir imkân bulup
bir kere daha «bu kombinalardan bâzılarını yerin
de görmesini, tetkik etmesini, ettirmesini ve mese
leye çok kısa zamanda bir çözüm yolu bulmasını
rica eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Dikeeligil.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) —- Efen
dim, arkadaşlarımızın Ticaret Bakanlığı bütçesi
üzerindeki görüşlerini dinledim. Bâzı arkadaş
larım gerçekten konunun üzerinde ehemmiyetle
durdular, fakat ben, Türkiye'de, samimiyetle
itiraf edeyim ki, ticarî politikamızı anlamış de
ğilim. Hele fiyat politikasını hiç anlamış deği
lim...
Sayın Sanayi Bakanı çıkıyor, «Fiyatları
donduracağız, artmaya mâni olacağız.» diyor.
Sayın Ticaret Bakanı da yine öyle söylüyor;
ama ortada gözüken hiçbir şey yok. Günden
güne halkın ıstırabı artarak devam ediyor.
Biz vaktiyle taban fiyatları üzerinde bura
da gündem dışı konuştuk. Benim kanatimce
Devlet, gücünün yettiğine düşüncelerini tatbik
edebiliyor; fakat gücünün yetmediğine tatbik
edemiyor. Yani, kanun Devleti olamıyoruz.
Meselâ, tarımcılar elinizde ve bunların fiyat
larını donclurabiliyorsunuz. Çünkü elinizde olan
bir şey; fakat ticaret erbabı tüccar, fabrikatör
ve benzerlerinin fiyat artırmasına mâni olamı
yorsunuz. Köylünün buğdayına 1 lira veriyor
sunuz, fabrikatör köylünün buğdayını alıyor;
kepeğini satıyor 175 kuruşa, 1 kilo undan da 3
kilo makarna yapıyor. Dolayısiyle fiyat artış
ları ortada... Aşağıdaki sınıf da ezilmeye devam
ediyor, ama onun alacağının üzerinde kimse dur
muyor.
Türkiye'de işin garibi bunun nedenleri üze
rinde hiç durulmuyor. Eğer bunlar iyi bir araş
tırmacı tarafından araştırılacak olursa neden
leri bulunabilir. Haddizatında ben Türkiye'de
ki karma ekonomiyi anlayamıyorum doğrusu.
Karma ekonomide devletin, gücü dâhilindekine
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sözünü geçiriyor da, gücü dışında olan özel sek
töre karşı sözünü geçiremeyecek bir durumda
ise, böyle bir ekonomiye karma ekonomi değil
de, benim kanaatimce, çorba ekonomi demek lâ
zımdır. Bunun ötesi yok. Çıkın Ankara'da do
laşınız; yanyana olan dükkânlardaki fiyatlar
birbirinden farklı. Eica ederim, medenîlik bu
mudur ?
Garp milletlerinin iktisadiyatından bahse
derken, hiç olmazsa onların tatbikatından fay
dalanmak lâzım. Almanya'da çalışan işçilerimi
zin; «Almanya'da nereye giderseniz gidin fiyat
lar birbirinin aynıdır. Halbuki buraya geldiği
miz zaman, buradaki fiyatların durumuna hay
ret ediyoruz; bir başıboşluk hâkim, fiyatlar bir
birinden farklı» diyorlar. Dışarıda çalışan işçi
lerimiz de bu başıboşluk, düzensiz ekonomiyi
yakından takibedip görüyorlar. Mesele, işte bu
na hal çaresi bulmak. Sayın Ticaret Bakamının,
şu kadar ihracat yaptık, şu kadar dövizimiz var,
şu kadar stokumuz var, sözleri karın doyurmu
yor. Halka, cemiyete bunun aksi ne? Tatbikat
taki görüşü ne bunun? Dört tane insanın elinde
deri sanayii var, istediği gibi oynuyor: «Fatu
ra sız mal alırsan fiyat şu, almıyorsan hu..» di
yor. Gerçek bu.
Sunta 5 kişinin elinde. Plâkanın
fiyatını
300 - 400 liraya çıkarıyor; «Alıyorsan bu, almı
yorsan bu;» diyor. Peki, bunun imalât sanayi
inde maliyetinin he'saıbı yok mu? Bunun yapa
maz mısınız? Yapılmsı mümkün değil mi? Ar
kadan, «Efendim, arz talep meselesi» deniyor
vo stokunu yapıyor. Anadolu tüccarı gidiyor,
«Al bey» diyor. O da, «Faturasız isterden şu ka
dar, faturalı istersen şu kadar fiyatla veririm»
diyor. Bu geçer akçe, Söylenen söz meydanda
dır. Sayın Hükümet buna hitç çare. bulamıyor,
mâni olamıyor. Dolayısiyle ortada ezilenler olu
yor.
Ben samimiyetle söylüyorum ki, yalnız bu
değil, bundan öncekiler de böyleydi, Ticaret Ba
kanlığı mensupları çok kıymetli, memlekeıtsever insanlar, konuşuyorsun; «Anadolu'nun tica
reti muayyen insanların elinde» diyorlar. İçi
yanıyor. Çünkü bunu biliyor. Ben bu sözleri
duyunca haz duyuyorum. «Anadolu'ya biraz ti
caret aksın.» diyor ve ona döviz- bakımından,
ithalât yönünden kolaylık gösteriyor, anla gel
gelelim. Hükümet ciddiyetle bu işin üzerine j \ \ -
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rüyemiyor, yüriimüyor. Niye yurtünüyor? Neti
cede halkın kafasında istifham beliriyor. «Sö
zü geçenler, yan kuvveti olabilenler, muhtelif
'kanallara tesir ederek bu fiyat politikasının
tanzimine mâni oluyor» diyor. Mâni olunuyor.
Eğer Hükümet olma sanatı, bunları yerli yerine
totunhııak ise, doğru. Eğer kendi haline bırakma
ise, böyle Hükümet sanatının faydasız olacağına
•kaniyim.
'Muhterem arkadaşlar, «Çorba ekonomi» de
miştim. Devletin kendi sektörü var. İstirham ede
yim, Süme.rbank'ta kumaşın en âlâsının metre
si ('Ben de aldım) 136 lira. Aynı kalitedeki ku
maş başka yere gidiniz 250 - 295 lira, Buradan
.alamazsın.. Alamam değil, siz bu fahiş kâra
dur diyebiliyor musunuz? Sümerbank ziyan edi
yor mu, etmiyor mu? Çok fazla eleman da çalış
tırıyor. Buna rağmen Sümerbank ziyan etmi
yorsa ne alâ; O da onun kadar kâr etmesi, onun
da o fiyattan vermesi lâzım, ama Sümerbank zi
yan ediyorsa, bu ziyan nereden karşılanıyor?
Maliyenin kesesinden ödenecekse, bu da bir Dev
let idaresi değil. Daha doğrusu karma ekonomi
anlayışı değil. Devlet burada nazını rolünü oy
nar. Yani, fiyat murakabesinde bir nümüneî misâl olur; numune olur.
Pamuk fiyatları yerinde durdu diyelim, Sü
merbank'taki pamuklu mensucat fiyatları aynı,
ama diğer özel sektöre gidip bakınız, istediği gi
bi fiyat artırımı yapıyor. Peki o da pamuklu ay
nı fiyattan alıyor, diğeri de aynı fiyattan alıyor.
Sümerbank mamulünün fiyatı düşük de, öbüTÜnünkü niye pahalı? Ne oluyor beyefendiler
;bu defa? Parası olanlar Sümerbank'tan alıp,
dükkânına getiriyor, öbür
taraftan
hususî
sektörden aldığı pamuklu mensucatın da fatu
rası elinde var, dolajnsıyle Sümerbank'tan al
dığı pamuklu mensucatı, şu zavallı milletin hal
kına pahalı fiyattan, hususî sektör fiyatından
satıyor. Bu da bir realitedir. Bunu satanlar da
söyleyebiliyor. Düzen bu işte. Şimdi ben Sayın
Ticaret Bakanının bana verdiği cevaplara kati
yen inanmam. Çünkü realite meydandadır.
Yine Sümerbankin kundura fiyatları mey
danda. Bakıyorsun şu fiyatta, ama öbürü 296
lira, falan filân..
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — 300 4Ö0 lira beyefendi.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 300 lira 400 lira. Yani, Sümerbank buna maledebili-
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yor da, öbürü edemiyor mu ? Ediyor, ama dala
vereli yollardan birbirine intikal ettiriyorlar.
Gidiyor, fiyat artırımı oluyor. Kimin sırtından
geçiniyor ?
SUPHİ KAPAMAN (Tabiî Üye) — Birisi
Devletin, birisi özel teşebbüsün.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şim
di, Devletçi meselesi değil. Devlet özel sektöre
numune olacak, önderlik yapacak diyorum ben.
Peki bu önderliği yapan Devletin elindeki mü
esseselerin fiyatı malum. Niçin öbür özel sektö
rün fiyatı bunun kat kat üstünde? Buna akıl
mantık erer mi? Bunu hangi vicdan, hangi akıl
kabul eder. Siz buna karma ekonomi der misi
niz? Diyemezsiniz. Çorba ekonomi dersiniz. Av
rupa milletlerinde karma ekonomi fikri
var;
ama, elbette fiyatın murakabesi de vardır. Fiyat
her tarafta aynıdır.
Hükümet, ticarî ahlâkı yerleştirmekle mü
kelleftir. Türkiye'de ticarî ahlâk bozuk. Kapa
nın elinde kalıyor. Hattâ ihracatımızda da Türk
Milleıtine gölge düşürülüyor. Neden? İhracatı
mız da normal değildir, kontrollü değildir. Oku
yoruz dış memleketlere satılan malları; üzüme
şu karışmış, pamuğa şu karışmış, filâna bu ka
rışmış, hülasa, zeytinyağına bu olmuş; ama hiç
suçlu meydanda yok. Zeytinyağı davası
na
dandadır. Ne oldu? Yaptı, kesesine kaldı, mese
le bitti. Ondan sonra gelen bundan ilham alma
yacak mı? Kötülükte devam etmeyecek mi?
Yapmayacak mı? Pekâlâ yapacak.
Şu halde ben, Ticaret Bakanından ve bu Hüümetten istirham ediyorum; bu fiyat artımını
kendi zihnij-etleriyle durdurabilecekler mi,
durduramayaeklar mı? Benim knaatim durdu
ramayacaklardır. Zira, baskıdan kurtulamaya
caklardır. Devletin idaresinde olanlara güçleri
yetecek, öbürlerine yetmeyecektir. Bütün hal
kın kafasında yatan şey bu..
BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın DikeçligiL
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Bşkan.
Onun için, mutlaka ve mutlaka maliyet he
sapları yapılmalıdır. Maliyet hesaplarına göre
hususî sektöre bir kâr hattı tanımalı, Devlet
sektörünün imalâtı ile hususî sektörün imalâtı
arasında bir denge kurulmalı.
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Hususî sektör Derlet sırtından geçindirilmemeli; pamuklu mensucattan alıp da yine dış
fiyatttan satmasına mâni olunmalı, bilhassa
% 70 - 80 orta sınıfın ezilmesine meydan veril:menıeiidi.\
Senelerce uğraşmış, didinmiş, almteri akıt
mış Türk köylüsünün t ah an fiyatları yerinde
tespit edilmeli, onların hakkı verilmelidir. Onun
alacağı emtianın üzerinde durulmalı, fiyatı
düşürülmelidir. O dondurulduktan sonra kendi
malının dondurulmasına razı fakat onun aldık
larını da dondurun, pahalılanmasma mâni olu
nuz bakalım. O buna razı olsun..

Anayasamızca ela öngörülen
kooperatifler,
kanaatimce, ekonomik hayatımızda büyük et
kisi olan kuruluşlardır. Gerçekten kooperatifler
aracıyı ve tefeciyi ortadan kaldırarak, bir ta
raftan üreticiyi koruyan ve kollayan, diğer ta
raftan da tüketiciye ucuz mal temin eden tcşekküllerdiı'.

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil
bağlayınız,
vaktiniz geçiyor.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan..
O halde, bizim ticarî hayatımızda baştan aşa
ğı bir İslâhat lâzımdır. Tam ahlâk kaidelerine
uygun bir ticaret ahlâkının yerleşmesi lâzım
dı;.
•Sayın Başkanım müsamahanıza sığınarak
bağlıyorum. Bir saniye de sürmeyecektir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ticaret Bakan
lığınca denetlenen kooperatiflerin böyle bir ça
lışma temposu içerisinde bulunmadıkları bir
.gerçektir. İlk önce halk ve üretici, genellikle
kooperatiflere itimat edememektedir. Bunun se
bebi, kooperatif yöneticilerinden bir çoğunun
dürüst çalışmamış olmasıdır. Bir kooperatifin
başına geçen müdürün ve idare kurulunun, gö
revi eı ini çeşitli yollardan suiistimal ettikleri şüp
hesi halkta vardır. Bu şüphe ve hattâ deliller
göstererek Bakanlığa vâki müracaatların ve
şikâyetlerin gereği kadar ilgi görmediği, olayın
küllendirildiği genel bir kanaat haline gelmiş
tir. Bakanlık, falan kooperatifin adı çıkmasın,
kooperatif kamunun olumsuz oyunu almasın,
diye tetkiklerini ve. tahkiklerini elden geldiği
kadar uzatmakta ve netic'ecl- olumlu bir sonuca
da ulaşamamaktadır. Bu hal, yukarıda belirtti
ğim itimatsızlığı daha da artırmaktadır. Teş
kilâtlandırma Umum Müdürlüğünün bu konuda
ki tutumunu tasvip mümkün değildir. Kanaatim
ce bu gibi hadiselerde tetkik ve tahkikin en ki-.
sa bir zamanda sonuçlandırılarak durumun açı
ğa kavuşturulması ve dola yi siyle
vatandaşın
ve şikâyetçi kişilerin tatmin edilmesi gerekir.
Böyle bir tutumun kooperatifçiliği sempatik
hale getireceği muhakkaktır.

Yalnız, 12 Mart ortamına gelmenin sebebini
bir yönlü aramamalı. Türkiye'nin iktisadî ha
yatının bozukluğunun çok rol oynadığını kabullenmeli. Ondan sonra samimiyetim, Türk Mil
letini »badireden kurtaran 12 Mart hareketi ile
komünizme kaymasına mâni olan, hüsnüniyetle
Türk Milletnin düzelmesini isteyen Türk Or
dusunun istediği bir iktisadî vasatı da yaratma
lı ve ona gölge düşürülmemeli. Bu milletin böy
le kötü bir iktisadî gidişe tahammülü yoktur.
Mutlaka ve mutlaka bu önlenmeli. Şu, adam ka
yırma, aynı zamanda kötü hadiseleri kiillenıe
politikasından da vazgeçilmeli.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer, 4 neü
sırada.
MEMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan,
müsaade ederseniz, sıramı Sayın
Artukmaç'a
verdim.
BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Artukmaç.

Kooperatifler vatandaşların, özellikle dar
•gelirli vatandaşların koruyucusu olduğuna şüp
he yoktur. Şu kadar ki, bu teşekküllerin hedefe
ulaşacak derecede ve seviyede çalışmaları, ger
çekten halkın hizmetine girmiş ve gelişmiş ol
maları şarttır.

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle bir
iki nokta üzerinde kısaca mâruzâtta bulunmak
istiyorum
— 375

Muhterem arkadaşlarım, bildiğim bir hâdi
seyi örnek olarak arz etmek isterim: Bir koope
ratifin müdürü ile diğer yöneticilerinin dürüst
çalışmadıkları, kooperatifin parasına el uzattık
ları, koopperatif genel kurulunu senelerden be
ri toplamadıkları şikâyet edilmiştir. Bu şikâyet
üzerine Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünce
müfettiş gönderilmiştir. Müfettiş ,bir seneye
yakın bir süre incelemede bulunmuş ve raporu-
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mı Umum Müdürlüğe vermiştir. Ancak, Umum
Müdürlük bir sonuca varmamış, kanunî süre
çoktan geçtiği halde, kooperatif genel kurulu
nun toplanmasını istememiş ve sağlamamıştır.
Bu durumundan üretici ve şikâyetçiler ıstırap duy
muştur. Bu tutum kooperatif hakkındaki şüphe
ve endişeleri daha da artırmıştır. Kooperatifçi
liği yaygın hale getirmek istek ve arzusu içeri
sinde olduğumuz halde, kooperatifçiliği köstek
leyen bu gibi 'durum ve tutumlara göz yumul
masının nedenini kestirmek zordur. Bu tür uy
gulamalara en kısa zamanda son verilmelidir.
Durumu üzülerek arz ediyorum. Sayın Ba
kanın bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını
ümit ve rica ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, biraz Halk Bankasın
dan bahsetmek istiyorum. 8 - 10 sene önce var
lığından bile halkın haberdar olmadığı bu ban
kanın bugün büyük millî bankalar arasında
yeralmasmı takdir ve şükranla, karşılamak ve
yöneticilerini candan tebrik etmek lâzımdır.
Bankanın esnafa ve sanatkâra açtığı krediler
fbir taraftan vatandaşın, diğer taraftan memleIketin kalkınmasında etkili olmaktadır. Umum
Müdürlüğün kredi politikasını planlı şekilde ve
(objektif ölçüler içerisinde yürütmesi ferahlatı
cı ve bu sonucun alınmasını sağlayıcı bir durum
(olmaktadır. Bankanın daha büyük başarılara
ulaşmasını temenni etmekteyim.
Değerli arkadaşlarım; son olarak bankala
rın mevduatından da behsetmek istiyorum.
Banlkalar, bilindiği üzere vadeli ve vadesiz
olmak üzere iki çeşit mevduat kabul etmekte
dirler. Vadesiz mevduata hepsi kapısını hariçte
açmaktadır; ama vadeli mevduata geldiği za
man çeşitli bankalar ayırım yapmıştır. Bunlar
dan bir kısmı üç bin liradan aşağı, bir kısmı
iki bin liradan aşağı, bir kısmı bin liradan aşa
ğı mevduatı kabul etmemekte, bir kısmı da, ne
gelirse vadesiz mevduat gibi onu kabul etmek
tedir. Bunda üç - beş ay önce bu kürsüde bu
konuda maruzatta bulunmuştum. Sayın Maliye
Bakanı cevap vermiş. «Bu ise elkoyacağım, so
nuçlandıracağım, bu kanunsuz durumu ıslâh
edeceğim.» buyurmuştu, ama bugüne kadar ne
gibi bir teşebbüse geçildi, ne gibi bir hareket
yapıldı, ne gibi bir sonuç alındı! Bendenizin
bundan malıimetını yoktur. Aynı konuyu sayın
Ticaret Bakanına da duyurmak istiyorum.
önemli bir mevzudur.
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Muttali olduğum hadise şu : Mütevazi bir
tasarruf sahibi, üç yüz veya beş yüz liralık bir
parasını bir bankaya götürmüş vadeli vermek
istemiştir. O banka «İki bin lira olmazsa bu pa
rayı alamam demiş», ve o zavallı vatandaşı geri
çevirmiştir. Burada, parası çok olanla az olan
arasında bir ayırım yapmamaik lâzımdır. Bu
sosyal adalete de aykırıdır, hakkaniyete de ay
kırıdır. Bunu dikkat nazarlarına arz ediyorum,
önemle el koyacaklarını ummaktayım.
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı.
M. SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın Senatörler;
Ticaret Bakanlığı Bütçesi Senatomuzda gö
rüşülürken, bütçe raporunu inceledim, benim
konuşma sürem olan on dakika içerisinde yal
nız Et ve Balık Kurumu üzerinde eleştirilerimi
yapacağını. Geçen yıl bütçesinde Et ve Balık
Kurumunun faaliyetlerinden sitayişle bahset
miştim. Bu yıl korkarım ki, şikâyetlerim olacak.
Muhterem arkadaşlarını, Türkiye'de Et
Balık Kurumu teşkilâtını kurduk. Bu Kurumun
büyük faydalarını gördük, görmek istiyoruz. Et
Balık Kurumunun faaliyetleri, raporda da belir
tildiği gibi, et üretim ve tüketim dengesini ku
rarak canlı hayvan ve et pazarlamasında nâzım
rol oynamasına kifayet edecek kapasitede işleri
yapmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, raporda pasajlar
var, bunları okumakla vaktimi daraltmak is
temiyorum. Konuya hemen geçmek için, 1972
Malî yılı içinde ve 1973 malî yılma sirayet ede
cek şu canlı hayvan ihracatı ve et fiyatları
üzerinde maruzatta bulunacağım. Kaporu ten
kit ediyorum. Komisyondaki arkadaşlarıma arz
ediyorum; Türkiye' için mühim olan bu konu
raporda yer almamış, arkadaşlarımın gözlerin
den kaçmış.
Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de 1972 yılı
ilkbaharında yağışların normalin üstünde ol
ması sebebiyle otun, hayvan yeminin ve bütün
tarım üretiminin fazla olacağı Mayıs, Haziran
aylarında belli idi. Bu durum karşısında alela
de bir kimsenin, köylünün, herkesin bileceği
bir şey vardır ki, Türkiye'de bu yıl gerek tahıl
üretimi, gerek hayvan üretimi fazla ve randı
manlı olacak. Çünkü, Türkiye'de kolay kolay
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Mayıs, Haziran aylarında, hele Hazirana inti | saplık hayvan olarak satsınlar. Muhterem arka
kal eden devamlı yağış olmamış idi. Nitekim,
daşlarım, o da fazlag eldi, ihracatı da durdurul
Türkiye'de geçen yıl büyük bir tarım üretimi
du; sığır ihracatı durduruldu yahut fazlasiyle
oldu; hayvan üretimi de bunun içinde.
kısıtlandı. Şimdi, kredi alamayan vatandaşın
Arkadaşlar, Et Balık Kurumumuz, 1969 yı
malı piyasada 950 kuruştan muamele görüyor,
lından beri memnuniyetle öğrendiğimiz gibi,
kredi alanların malı 11 lira. Hele bu 11 lira me
besiciliği teşvik etmek üzere bu yıl da köylüye,
selesi koyun eti fiyatiylc sığır eti fiyatını aynı
üreticiye Şeker Şirketi eliyle krediler dağıttı,
dereceye getirdi. Başka memleketleri bilmiyo
avans verdi. Bu, memnuniyet verici bir şey.
rum; belki başka memleketlerde koyun eti yen
Ancak, kredileri verirken «sığır etini bu yıl 11
miyor, sığır eti daha değerli ama Türkiye'de
liradan alacağım.» dedi.
daima koyun eti fiyatı sığır etinden pahalıdır.
Şimdi, koyun etiyle sığır eti fiyatı aynı oldu.
Şimdi, Türkiye'de pahalı et yediğimiz nok
Bir müşkülümü yenmek için Sayın Bakanın
tasına varmak için arz ediyorum; 11 liradan
açıklamasını
istirham ediyorum. Ben bu konu
eti alacağım dedi, kredileri ve avansı verdi.
da epeyce incelemeler yaptım. Acaba Şeker Şir
Üreticiler, besiciler Anadolu'ya yayıldı ve 11
keti kredileri dağıtırken, 11 liradan alacağım
liradan canlı sığır eti satacağız diye hayvan sademek mecburiyetinde mi idi? Yoksa, sonba
tmalmaya başladılar, dolayısıyle hayvan fiyat
harda hayvan piyasası ne ise o fiyat üzerinden
ları bilhassa büyükbaş hayvan fiyatları birden
bunu alacağım demeli mi idi? Şeker Şirketinin
bire yükseldi. Tabiî bu kredi alanlarla alama
bunda bir kusuru var mıdır? Şeker Şirketi Ti
yanlar mukayese edilirse, kredi alamayanlar
caret Bakanlığı ile görüşmeden yalnız başına bu
daha çok köylü; üç - beş hayvan besleyenler
fiyatları tespit edebilir mi, edemez mi?
veya daha az besleyenler. Bu kredi alamayan
lar da bu fiyatlar üzerinden hayvan satmahııak
Muhterem arkadaşlarım büyük zararlar olu
mecburiyetinde kaldılar. Binaenaleyh, bu kredi
yor. Şimdi, et ihracına haklı olarak müsaade
dağılışı sırasında, 11 liradan sığır etini ayakta
etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz; çünkü vatandaş
alacağım demek suretiyle Şeker Şirketinin fi
ucuz et yesin diyorsunuz. Bir taraftan 11 lira
yatı önceden tespit etmiş olması, daha yaz ayla
ya et kombinası alıyor, mütemadiyen zarar edi
rında canlı hayvan piyasasını yükseltti. Hay
yor. Bu husus raporda var, 11 lira diyor, va
van beslendi, sonbahar oldu. Türkiye'de et üre
tandaş götürüyor et- kombinasına sığırları tes
timi bu yıl fazla. Piyasada sığır etinin kilosu
lim ediyor, Şeker Şirketinden gidip 11 liradan
950 kuruş, canlı hayvan 950 kuruş... Ben, köy
parasını alıyor, öbür taraftan vatandaşın eli
lünün teşvik edilmiş olmasından, taban fiyatla
kolu bağlı, ne ihraç var, ne de piyasa var...
rının yüksek tutulmuş olmasından dolayı mem
Şimdi Türkiye'de bu büyük bir konu oldu.
nuniyet duyuyorum. Köylünün malı değerlen
Başbakana aksetti, biliyorum. Sayın Bakan da
sin. Sığır eti hakikaten 11 liraya, 20 liraya, 25
konuyla meşgul oldular. Şimdi ben istiyorum ki,
liraya yensin; ama bu fiyatlar sebebiyle Türki
önümüzdeki yıl için bu konu nasıl halledilecek?
ye'de et yemeyen fakir halk çok. Üstelik, diye
Bilgi edineyim ki, ona göre vatandaş da bilgi
lim ki, bu bir politikadır, et fiyatları yükselme
edinsin ve başının çaresine baksın.
dikçe mesele yok. O ayrı bir konu, ama böyle
Muhterem arkadaşlarım, şimdi denebilir ki;
olmadı, tamamen tersine oldu. Kredi alamayan
Türkiye'de tabiatiyle Et Balık Kurumunun sobesiciler, hayvan sahipleri hayvanlarını satamaz
ğukhava depoları var, Türkiye'nin haftalık,
hale geldiler.
yıllık ne ise, et ihtiyacı belli. Zaten Mayıs ayın
da kesim başlayacaktır, Mayıs ayında Türkiye'
Şimdi, Et Kombinası kredi dağıtmış; fakat
de birçok yerlerde üretim başlar; koyun eti
et kesiminden dolayı o kadar sıkıştı ki, depo
üretimi başYır, yeni kesim başlar. Ee! Depoları
ları doldu. Ancak, kredi verdiğim kimselerin,
mız var. Depolarımızı doldururuz Türkiye'nin ih
besicilerin hayvanlarını alırım dedi, diğer va
tiyacı karşılanır, fazlasını satarız.
tandaşın, diğer besicilerin hayvanlarını almadı.
Arkadaşlarım, ikinci bir husus da; Türkiye'de
Almayınca, bu defa piyasa düştü. Denilebilir
ki, bunlar da hayvanlarını serbest piyasada ka- I et işini düzenleme görevini üzerine almış et kom377 —
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binalarının soğuk hava depoları Meysu ıran, elma
satıcılarının depoları halinde. Şimdi, ne kadar ki
ra almıyor bilmiyorum; ama diyeceğini ki, Sayın
Kombina mensupları yahut bu işin ilgilileri Tür
kiye'nin et ihtiyacı Mayıs ayma kadar ne kadar
sa depoları d oldursunlar. Geri kalan üretim faz
lasını ihraç edelim. Akıl bunu icabettiriyor, ama
depolarımız başka şeylerle dolu. Bu yüzden de
polan doldurup et ihtiyacını karşı! ayamıyoruz.
Şimdi, acaıba bu mukavelelerin süresi ne ka
dardır? Bu Meysu ile veya diğerleriyle ne kadar
süre için mukaveleler yapılmıştır? 5 milyon lira
aldığını işitiyoruz. Doğru mudur, değil -midir öğ
renmek istiyorum? Meysu'nun, soğuk hava depo
larını 5 milyon liraya kiralamış olduğunu işiti
yoruz. Kaç yıllığına ait olduğunu öğrenmek isti
yorum? Şimdi soğuk hava depoları et depolamak
için mi, yoksa Meysu ya, elmaya, şuna, buna, Er
zurum Kombinası gibi yağ ve lor peynirine kira
ya verilmek için mi yapılmış muhterem arkadaş
lar? Et ihraç edemiyoruz, etimizi depolayamıyoruz, malımızı başkalarına kiraya veriyoruz...
Evet bu bir sosyal gaye. Elma ihracından da fay
damız var, Meysu "dan da, ama bizim, Meysu'
dan önemli olar. ete daha çok ihtiyacımız var. Ga
yet tabiî-idi, bu hal oldu; üretimin fazlalığı tah
min edilemedi. Depolarımızı doldururduk, geri
kalanı ihraç ederdik. Şimdi, Ticaret Bakanlığı
haklı olarak belki korkusundan; Türkiye'de geç
miş yıllarda et buhranı olduğu için, bu korkusun
dan sığır eti ihraç edemiyor, yapamıyor. Çün
kü depoları kirada.
Şimdi öğrenmek istiyorum : Acaba, mevcut
depolardaki etimizi satıp onların yerini tekrar
doldurmak suretiyle 'bir çare bulmak mümkün
•müdür, değil ilidir? Köylünün, üreticinin elinde
malı kalmıştır, satamamaktadır. İhracattan korku
yorsanız; canlı hayvan ihracatından korkuyorsa
nız et Miracı suretiyle, depoları 'boşaltıp tekrar
yenisini kesmek suretiyle depoları doldurmak
mümkün müdür, değil midir? Madem bir defa ki
raya verilmiş, mevcut depoları dolduralım, bir.
İkincisi; sorumu özetleyerek tekrar ediyorum,
Şeker Şirketinin tespit etmiş olduğu bu 11 lira
piyasa fiyatı doğru mudur, isabetli midir, değil
midir? Türkiye'de koyun eti ile sığır etinin aynı
fiyata alınması isabetli midir, değil midir? Bü
tün bunları öğrenmek, gelecek yıl hayvancılık ba
kımından bilgi edinmek istiyorum Sayın Baka
nın bu konuda açıklama yamasını rica ederim.
— 378
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Güneyde ve memleketimde benim bilgilerim,
incelemelerim Lir ay 25 gün önce olmuştu. Bir
ay 25 gün içerisinde Ticaret Bakanlığı bu hay
van ihracı ve depolama konusuna bir çare bulmuş
mudur, bulamamış mıdır? Kamuoyunu ve biz
leri tenvir bır-uırmal arını istirham ediyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Celâl ettin Coşkun, buyu
run.
CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın
Başkan, değerli senatörler;
Benden evvel konuşan sayın senatörler hayat
pahalılığında.ı, bunun doğurduğu ve doğuracağı
mahzurlardan uzun uzun bahsettiler. Ben bunla
rı tekrar edecek değilim.
Benim söz almama sebep olan husus, hayvan
ve hayvan mahsullerinde görülen pahalılığın 'bâ
zı sebeplerden bahsetmek içindir. Müsaade eder
seniz burada bir saptama yapmak'istiyorum.
Hepinizin bildiği gl'bi, geçen yıl pamuk üre
ten bölgelerde tabiat şartlarının anormal olması
se'bobiyle pamuk müstahsili çek sıkıntılı 'bir du
ruma düşmüştür. Yapılan bâzı teşebbüsler so
nunda Hükümet pamuk üreticisini bâzı sıkıntılar
dan kurtarmıştır. Bu ilginin devam etmesini te
menni eder ve teşekkürlerimi sunarım.
Hayvan yemi konusunda, seçim 'bölgemden
bâzı -mektuplar almaktayım. Bunlarda hayvan
«besicisi ve süt müstahsilinin şikâyetleri dile geti
rilmektedir. Pamuk çekirdeğinin dış kabuğu, ken
di mahalli tâbiıince «kapçı'k» veya «çiğil kabuğu»
hayvanlar için iyi bir besindir. Geçen yıllarda bu
nun kilosu 33 ilâ 40 kuruş arasında idi. Bu yıl
ise 70 kuruştur. Bundan başka çiğil küspesinin
kilosu evvelki senelerde 115 kuruş iken. bugün
165 - 170 kuruşa çıkmıştır. Halbuki Antalya'da
•bulunan Ant - Birlik kapçığın kilosunu 31 kuruşa,
küspenin kilosunu ela 130 kuruşa vermektedir;
fakat yukarıda arz ettiğim gibi köylünün eline 'bi
rincisi 70, ikincisi de 170 kuruşa geçmektedir. Şu
halde, aracılar eliyle bunun fiyatı yükseltilmek
tedir
Bu iki yerin dış memleketlere ihracı da ya
pılmaktadır. Eibct-te 'döviz kuru sebebiyle alıcı
da bulmaktadır. Böylece içte gerek: besici gerek
se süt «lüstahsili sıkıntılı duruma düşmektedir.
Bunun neticesi olarak da meselâ koyun etinin ki
losu 4 - 5 lira civarında pahalanmakta ve geniş
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vatandaş kitlelerine aksederek hayat pahalılığı
nın zincirlercme olarak ağırlaşmasına sebep ol
maktadır. Şu halde, kanaatimizce yapılacak iş,
aracıların kaldırılması veya bu yemlerin bir te
şekkül vasıtasıylc köylünün eline geçmesinin sağlanmasıdı.'.
İkincisi de, önce memleket ihtiyacının tespiti
ve bundan artacak 'olan miktarın da ihracına mü
saade edilmek gerekmektedir. Bu konu üzerinde
Sayın Bakanlığın durarak, gerekli tedbirleri al
maşım. istirham ederim.
Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Bu da,
pahalılığın önlenmesi için ilgililerce fiyat kontro
lüne ehemmiyet verilmemesidir. Bu kontrolün
bâzı ahvalde bir müeyyideye 'bağlanmadığı bili
nen bir şeydir Bir idare âmiri yapacağı kontrollarda bulacağı yolsuzlukları fillıal düzeltmek im
kânına malik değildir; fakat vali ve kaymakam
ların yanında bir ekiple piyasayı dolaşarak etiket
ile faturayı karşılaştırır şeklinde kontrol yapma
sı, 'hattâ sadece etiketlere bakarak rakip dükkân
lar arasında fiyat mukayesesi yoluna gitmesi da
hi psikolojik bakımdan çek tesirli olmaktadır.
Zaman zaman piyasada zeytinyağı, pirinç, sa
bun, peynir, zeytin ve sair gibi ihtiyaç madde
lerinde yapılan ;bu kabil kontroilann çok iyi ne
tice verdiği, hattâ henüz kontrol sırası kendisine
gelmemiş satıcıların derhal etiket değiştirdiği gö
rülmüştür. Basının da bu haberleri neşretmesi
satıcıların Devlet otoritesinin ağırlığını daima
üzerlerinde hissetmesine sebep olur ve vatandaş
ları da memnun eder; «Nerede Hükümet?» diye
sormazlar. Elbette bunlar basit tedbirlerdir; fa
kat yukarıda, arz ettiğim gibi, insan psikolojisine
tesir eden pratik tedbirlerdir. Bunların sağlan
masını Hükümetten dilemekteyiz.
Bu arada Sayın Bakandan bir soru sormak,
daha doğrusu bir hususu öğrenmek istiyorum.
5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Tica
ret ve Sanayi Borsaları Kanununun yeni şekliyle
ne zaman getirileceğini 'bildirirlerse memnun olu
rum. Çünkü bu tasarı evvelce bizlere kadar gel
miş; fakat Hükümetin yeni bir tasarı getireceği
vaadi üzerine geri çevrilmişti. Bunun cevabını
öğrenirsem memnun olacağını.
Bütçenin Ticaret Bakanlığına ve memleketi<mizo hayırlı olmasını elifler, hepimizi en derin
saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından
'alkışlar)
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BAŞKAN — Altı arkadaşımız göriişnıüş bu
lunuyor. Yeterlik önergemi var, okutup oyla
yacağım.
Divan Başkanlığına
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kerelerin kifayetine karar verilmesini arz ve
Iteklif ederim.
Çanakkale Senatörü
Nahit Altan
BAŞKAN — Aleyhte söz isteyen mü var?
(A. P. sıralarından «Yok efendim» sesleri)
Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Ticaret Bakanı.
TİCARET BAKANI NAİM TALÜ (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem
senatörler;
Grupları ve şahısları adına konuşan muh
terem senatörleri dikkatle dinletmiş bulunuyo
rum. Konuşmamı muayyen bir plân içjinde ya
pabilmek için, Saym Karavelioğlu'nun
bir
cümlesiyle meseleye girmek istenim.
Eğer yanılmıyorsam dediler k i ; «Eğer Hü
kümet tatbikatı muvaffak, daha doğrusu 1972
senedi neticeieıli muvaffakiyetli bir netice ola
rak karşımıza çıkmış olsaydı dahi, fiyat hare
ketleri bu muvaffakiyeti gölgeleyecektir.» Bu
ifadenin altında 1972...
KÂMİL KARAVELİOĞLU
(Tabiî Üye)
— Daha başarılı olsaydı bile...
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Devam
la) — Olsaydı... Bu ifadenin altında, özür dile
rim, ben şöyle bir netice çıkardım; 1972 se
nesi tam başarıya ulaşmamıştır veya daha ba
şarılı olabilirdi...
Bu bakımdan müsaade ederseniz, umumî gö
rüşmelerde temas edilmiştir; ama vaktinizi al
madan kısaca 1972 senesinde ne gibi hâdiiseler
meydana gelmiş, daha doğrusu ekonomik gös
tergeler bize nasıl bir netice veriyor, bu husu
sa kısaca değinmekte fayda görnıekteyim.
Bilindiği üzere 1972 senedinde gayri safi
millî hâsıla % 7,7 nispetinde, (muvakkat ikinci
rakama göre artmış bulunmaktadır. Tahminiımiz bunun ileride daha da artacağıdır., Bu raikam üzerinde şu bakımdan da durmak lâzım
dır zannediyorum; % 7,7 nispetinde olan 1972
senesindeki artış, % 10 gibi yüksek bir artışı
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takip eden bir artıktır. Ayrıoa, tarım gelirle
rinde geçen seneki artış temposu aşağı - yuka
rı [muhafaza edilmiş, yani orada bir artış olma
mıştır; buna rağmen yine =% 7,7 nispetinde bir
artış ekle edilmiştir.
İkinci temas etmek istediğim nokta, sınaî
üretimimiz bu sene bir yıl öncesine nazaran
% 12 nispetinde bir artış göstermiştir. Bu,
geçen sene % 10,2 nispetinde idi. Burada da
aynı hâdise mevzuııhtahistir; yani geçen sene
ki % 10,2 nispetindeki artış, bir ey ve İki sene
nin düşük nispeti üzerinde meydana gelen bir
artıştır. Halbuki bu senenin c/c 12 nispeti %
10,2 gibi yüksek bir nispetin üzerine inşa edil
miş bir artış olaraik karşımıza çıkmaktadır.
İmalât sanayii de, daha evvel ifade edildiği
üzere % 12,5 nispetinde bir artış göstermiştir.
Hizmetler sektöründe ise gelişme hızı c/c 8,5'tur.
Bu mevzua biraz evvel işaret ettiğim Sayın
Karavelioğlu'nun bir cümlesi dolayısıyle girmiş
bulunduğumu ifade etmiştim. Ayrıca şunu da
arz etmek isterim ki, geçen seııeki konuşma
larımda 1972 senesinin büyük-ihtimalle bir hızlı
kalkınma yılı, bir atılım yılı olacağı şeklinde
ki ifademdir. Onu da -kontrol etmek bakımın
dan bunları ifade etmeyi zarurî görmekteyim.
Yatırımlara baktığımız zaman şunu görü
yoruz; 1972 yılında cari fiyatlarla, sabit ser
maye yatırım harcamaları 42 350 milyon lira
civarında bulunmaktadır. Bu miktar 197.1 yı
lma nazaran c/( 18,4 oranında bir artışa tekatml
etmektedir.
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ihracatımız 1972 yılında 884.9 milyon dolara
yükselmiştir, yuvarlak olarak 885 milyon dolar
diyaMliriz. Bu, daha evvelce ifade edildiği üze
re, geçen seneki % 15 nispetinde artış yapan
İhracatımızın, bu sene % 30,8 nispetinde bir
artış yapmış olduğunu göstermektedir.
1972 yılı sonunda tarım ve hayvancılık ürün
leri ihracatı 1971 yılma nazaran % 23,6 nispe
tlinde bir artış kaydetmiştir. Îhraeatımızdaki
en ümit verici olumlu gelişme ise sanayi ürün
lerinde meydana gelmiş ve 1972 yılındaki ar
tış oranı c/c 67 olmuştur. Zannediyorum bu hu
sus, hepimizin özlemini çektiği ihracatımızıdaM
yapısal değişikliğin gerçekleşmekte olduğunu
göstermektedir.
İthalâtımızda da büyük inkişaf vardır. 1972
yılı ithalâtımız 1971 yılma nazaran % 33,5 ora
nınla bir artış göstermek suretiyle 1.562 mil
yon dolara yükselmiştir. Toplam ithalât için
deki yatırım maddelerinin oranı d a gittikçe
artmaiktadır. Bu oran 1972'ele % 50,1 dir.
Bütün bu rakamları ifade etmekten mak
sadını, zannediyorum bu rakamları inceledik
ten sonra, 1972 senesinde ekonominin takip et
tiği seyir pek iyi değildir veya bu mevzuda
karamsar olmak lâzımdır şeklindeki bir düşün
ceye pek yer vermemek içindir. Bilhassa dış
ticaret bakımından İnşallah yanılırım; ama şu
nu ifade etmek isterim ki, bu sene elde etti
ğimiz gelişmeyi da.ha uzun seııelier belki tek
rarlayamayacağız.

Burada üzerinde çok durulan bir mevzu olan
ve hakikaten bu bize göre çok mükemmel olan
Ayrıca 1970 yılma nazaran 1971 .yılında ar
neticeleri gölgeleyen tek husus, fiyat hareket
tış kaydetmemiş olan kamu yatırımları, 1972
leri d ir.
yılında hızlanarak 1971 yılına nazaran % 19 ci
Fiyatlar ne olmuştur? Daha evvelce zanne
varında bir artış göstermiştir. Toplam imalât
diyorum açıklamıştık. Bu sene toptan eşya,
yatırımları ise, 1972 yılında, gene bir önceki
Ankara ve İstanbul geçinme endekslerinin se
yıla nazaran <vc 32 nispetinde artış göstermiş
nelik neticeleri şöyledir:
tir.
Toptan eşya genel endeksi sene sonları ra
Yatırımlardaki bu gelişmeyi 1972 yılının ya
kamları itibariyle % 14,9 nispetinde- artış gös
tırım malları ithalâtında da görmek mümkün
termiştir. Ankara geçinme endeksi aynı esas
dür. Yatırım malları ithalâtımız geçen yılın
lar dâhilinde c/c 12,7 İstanbul geçinme endeksli
aynı dönemine nazaran c/c 53 nispetinde artış
ise c/c 11 nispetinde artış göstermiştir.
kaydetmiştir. Bilindiği gibi rezervlerimiz son
rakamlara göre 1 milyar 300- milyon liranın üze
Bu rakamların tekabül ettiği geçen seneki
rine çıkmış bulunmaktadır.
rakamlara baktığımız zaman şunları görüyo
Dış ticaretimize baktığını iz zaman, burada
ruz :
da oldukça, zannediyorum kabul edilmesi lâzım
Geçen sene toptan eşya genel endeksi ay
gelen bir gelişme kendini göstermektedir. Genel
nı esaslar dâhilinde % 23 artış göstermiştir.
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. Ankara geçinme endeksli % 23,1, İstanbul gelin
ime endeksi ise % 23,4 artış göstermiştir.
Demek ki, geçen sene gereik toktan eşya
fiyatları, gerekse Ankara ve İstanbul'un ge
çinme endeksleri takriben % 23 nispetinde bir
'artış göstermiş olmasına rağmen, bu siene,
ıMnaz evvel ifade ettiğim gibi, toptan eşya fi
yatları genel enclclksi % 23'e mukabil % 14,9,
Ankara'da geçinme e indeksi % 23'e mukabil
% 12,7 ve İstanbul'da geçinme endeksi ise %
23,4'e mukabil % ll'dir. Demek ki, bu sene
tartış temposunda zannediyorum hiç de küçüm
senmeyecek derecede bir hız azalması meyda
na gelmiştir.
Yine hatırlanacaktır tahmin ediyorum; se
ne başında biz şunu ifade etmiştik, demiştik
k i ; «Devalüasyon yapılmıştır, araya başka
sebepler girmiştir ve neticede 1971 senesinde
% 23 nispetinde Mr artış olmuştur. Bu artı
şın devam etmesi ekonomiye fevkalâde büyük
müşküller doğurur. Bunu, mâkul hadlere in
dirmek lâzımdır; ama çak aşırı tedbirler aldığı
nız takdirde ekonominin birden bire durgun
luğa girmesi ve bu durgunluk neticesinde ileriki seneler için büyük problemlerin doğması
mümkündür. O bakımdan artış hızını tedricen
düşürmek süratiyle 1973 senesinde istikrarı te
min etmek hedefimizdir.»
Yine işaret •etmiştim, demiştim :ki; «Hede
fimiz 1972 senesi için fiyatları % 10 civarında
tutmaktır.» Üzülerek ifade etmek isterim ki,
bu temennimiz tam tahakkuk etmedi. Biz %
10 civarında tutmayı istiyorduk; ama biraz
evvel işaret etmiş olduğumuz rakamlarla karşı
karşıya geldik.
Bunun sebepleri nedir diye bir sual vâki ola
bilir. Bunun sebeplerini ifade etmek için şöyle
söylemem lâzım: 1971 senesinde fiyatlar niçin
% 23 nispetinde artmıştır? Bunun muhtelif
sebepleri vardır; ama bize göre hülâsa etmek
icap ederse iki esasa bağlamak lâzım gelir.
1. Maliyetlerin artışı dolayısıyle meydana
gelen pahalılık.
2. Likiditenin fazla miktarda, para arzı
nın aşırı derecede artmış olması dolayısıyle
(meydana gelen pahalılık.
İşit e bunlardan muayyen kısımlardaki tesir
ler 1972 ye de sirayet etmiş ve bütün çalışma
larımıza, çabalarımıza rağmen bâzı zaruretler
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dolayısıyle para arzını yine de istediğimiz se
viyeye inclirememiş bulunuyoruz. Bu balom
dan, para arzının istediğimiz seviyeye inme
miş olması sebebiyle 1972 senesinde fiyatlar
tahminlerimizin, temennilerimizin biraz üze
rinde teşekkül etmiştir; ama her halükârda ka
bul edilmesi lâzımdır ki, 1971'e nazaran büyük
bir tekamül, büyük bir iyileşme meydana gel
miştir.
1973 senesinde, ifade etmek isterim ki, ge
rekli tedbirler alındığı takdirde memleket için
şayanı kabul bir istikrar temini mümkündür.
Yalnız burada, da sarahate kavuşmak, icap eder.
Şunu hiçbir zaman beklememek lâzımdır k i ; fi
yatlar gerilesin veyahut da dursun... Bu, he
men hemen imkânsızdır. Hattâ istenmeyen bir
netice olarak da düşünmek mümkündür. Çün
kü, kalkınma içinde olan bir memlekette bir
miktar zorlama, yapmaya mecbursunuz. Bu zor
lamayı yapmadığınız takdirde ekonomiyi dur
gunluğa sevk edersiniz. Tekrar ediyorum; ileriki senelerde daha büyük ıstırapları meydana
gelir. Onun için bir miktar müsamahalı, hare
ket etmekte zaruret vardır.
Biz şöyle anlamaktayız: Bizim memleketimiz
için şayanı kabul olan toptan eşya fiyatları
artışı c/c 5 civarında olmalıdır. Zaten uzun se
neler endeksine baktığınız zaman memlekette
% 3 - 5 arasında daimî bir artış olduğunu gö
rürsünüz. Hangi tedbiri alırsanız alınız bu
meydana gelmektedir. Demek ki, % 5 civa
rındaki artış bizim memleket için normal bir
artıştır. Ancak, hemen işaret edeyim ki; dün
ya fiyat konjonktürü değişmiştir. Şimdiye kaelar bizim niöinlekcıtimüzde % 4 - 5 civarında
bir artışın şayanı kabul gözüktüğü devrelerde
dünyadaki fiyatlar, daha doğrusu bizim temas
ta bulunduğumuz memleketlerdeki fiyatlar %
1 - 3 arasında oynuyordu. Bugün yine ifade
edildi; bu nispetler % 5'in çok üstüne çıkmış,
zaman zaman % 6, bâzı memleketlerde % 9,
hele bâzı memleketlerde çok elaha yüksek ra
kamlara gelmiştir. Zannediyorum Sayın Karave'lioğlu ifade ettiler, Fransa veya başka bir
memlökot yahut OECD memleketleri fiyatları
% 7 seviyesinde tutmak için gayret sarf edi
yorlar ki, memleketlerde senelik fiyatların ar
tışı % 2 - 3 civarında idi. % 2 - 3 civarında fi
yat artışı olan memleketlerde bugün % 7 civa-
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raıda fiyat artışı meydana gelsin diye tedbirler
alıyorlar.
Binaenaleyh, bizim memleketimizde de %
2 - 3 civarında fiyat artışı beklemek imkânı ar
tık yoktur. O bakımdan memleketimiz için
mâkul olan şey % 5 - 8 arasındaki bir fiyat ar
tışıdır; ama gaye % 5 olması lâzımdır. % 5'in
üzerine çıkmamaya çalışılmalıdır; ama % 8'e
kadar belki müsamaha, edilebilir.
Binaenaleyh, 1973 senesinde gerekli ted
birler alınırsa bu netice elde edilebilir. Gerek
li tedbirler alınırsa derken, bunu Bakanlar
Kurulunda da uzun boylu görüştük ve görüş
mekteyiz. Bilinmeyen meseleler değildir. Ev
velâ anameseleyi halletmek lâzımdır. Biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, memleketimi] z deki fiyat
artışlarının anasebebi, (hemen cümlemi burada
kesip şunu ifade edeyim, bilindiği gibi fiyat
artışlarının çok değişik sebepleri vardır.) Şa
yet karışık bir ekonomik mekanizmanın neti
cesinde ortaya, çıkmaktadır. Onun için tek se
bebe irca etmeye imkân yoktur; ama ağırlığı
olan sebepler vardır. Bizim memleketimizdeki
fiyat artışlarının ağırlığı, maliyet artışından
veya para arzının fazla artışından meydana gel
mektedir. Öyle ise alınacak tedbirlerin, bunla
rı ortadan kaldıracak tedbirler olması icap
eder. Yani, bütçenizi denk yapacaksınız. Büt
çe fazla açik vermeyecek. Para arzını muay
yen bir seviyede artıracaksınız, - ki bizim anla
yışımıza göre, ifade ettik % 14 civarındadır t) seviyenin üzerine çıkarmayacaksınız. Mali
yet artışlarına sebep olan maddelerin fiyatla
rının artmamasıııı temin edeceksiniz. Bunların
bir çoğu Devletin elindedir. Binaenaleyh, bun
lara fazla zam yapmayacaksınız, hattâ 1973
yılı iiçin hiç zam yapmayacaksınız. Bu suretle
maliyet artışlarına imkân ver-meyeceksiniz.
Bunlar anaitedbirlerdir. Bunun yanında daha
birçok tedbir gayet tabiî ki vardır.
Üreticiden tüketiciye geçişte bir düzensizlik
vardır. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Bunu
ortadan kaldırmanın çarelerini aramak lâzım
dır, ama aracı dediğimiz insanlar her şeye rağ
men bir fonksiyon ifa etmektedirler. Birdenbi
re kaldıramazsınız. Yerine bir şey getirmeniz
lâzımdır. İşte ona «Büyük mağazacılık'» diyo
ruz. Büyük mağazacılık: için bakanlık olarak
uzun zamandan beri çalışıyoruz. Kendi aramız
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da bir neticeye aşağı - yukarı vardık. Bakanliklararası bir kamüte (kurduk, önada tetkik
ediliyor. Bunun neticesinde ümit ediyoruz ki,
ıkısa bir zamanda Parlânıenltoya bu mevzuda bir
kanun getireceğiz. Bu suretle büyük mağaza
cılık: teşvik edilmiş olacaktır.
Bumun yanında kontrol meselesine temas
edildi. Bakanlığımız bu mevzuda biraz sorum
lu da görülüyor; ama şunu ifade etmek isterim
ki, mevcut Bakanlık Teşkilât Kanunu ile »bu
gün yaptığımızdan daha fazlla bir faaliyet içine
girmemiz pelk mümkün değildir. Onun için
biz, yeni Bakanlık Teşkilât Kanununu hazırla
dık, Başbakanlığa, sevik ettik. Ümit ediyorum
ki, çok yakında Parlâmentoya sevk edilecektir.
Burada Bakanlığa oldukça geniş yetkiler veril
mektedir. Bu yetkileri Ticaret Bakanlığı al
dığı takdirde piyasayı kontrol imkânlarına
kavuşacaktır.
Burada fiyat hareketleri mevzuunda temas
etmek istediğim son husus da, dış ticaret meka
nizmasının fiyatları kontrol mevzuunda 'kulla
nılması meselesidir.
Daha evvelce de ifade ettim: «İeabettiği tak
dirde fiyatları fazla yükselen maddeler ithal edi
lecek ve memleket ihtiyacını karşılayamayan mad
delerde ve bu suretle fiyatları yükselen maddeler
de ihracat kısıntılarına gidilecektir.» dedim. As
lında bu, prensip itibarı ile doğru olarak gözüke
bil en bir karardır. Ancak, hemen ifade edeyim ki,
meseleye uzun vadeli baktığımız zaman tehlikele
rini de beraber getiren bir karardır. Çünkü, fi
yat hareketlerini önlemede en müessir âmillerden
biri de üretimin artırılmasıdır.
Binaenaleyh, alacağınız tedbirlerle fiyatların
fazla düşmesi ve o dalda üretimin azalması mese
lesi ortaya çıkar ise, ilerde çok daha büjdik itha
lât zaruretiyle karşı karşıya kalırsınız ve yatırı
ma harcamak zorunda olduğunuz dövizlerinizi tü
ketim maddelerine vermek neticesini doğurursu
nuz. Bugün hepimize çok kolay gelir: 10 milyon
verelim, 20 milyon verelim; şu anda dövizimiz
var, 100 milyon verelim, ithalât yapalım dene
bilir. Bunu, sanayi maddelerine de, ziraî madde
lere de teşmil edebilirsiniz. Bunu yapmak şu an
da kola}rdır; ama yapmanız sebebiyle memlekette
üretim düştüğü zaman, iki sene sonra 300 milyon
da verseniz ihtiyacınızı karşılayamazsınız.
Onun için gerek ithalâtta, gerekse ihracatta
fevkalâde dengeli bir şekilde hareket etmek zaru-
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reti vardır. Aşırı gitmeyeceksiniz; ama mümkün
olduğu kadar fiyatları muayyen bir seviyede tut
mak için de ihracat ve ithalât meselesi üzerinde
bir miktar duracaksınız. Nitekim biz, zannediyo
rum bu yolu seçmiş ve yürütmekteyiz.
Biraz sonra temas edeceğim hayvan mevzuuna,
et mevzuuna çok değinildi. Ona ayrıca geleceğim;
fakat et ihracatını biraz kontrol altına aldık ve
büyük baş hayvan ihracatını durdurduk. Bu bir
tedbirdir, biraz sonra bu mevzua tekrar dönece
ğim.
Bunun yanında muayyen sebeplerle ihracatı
nı kontrol altına aldığımız maddeler mevcuttur.
Ayrıca, ithalât yoluna gittiğimiz maddeler de
vardır. Temas edildiği için hemen işaret edeyim.
Bunun en bariz misali, biraz da tenkitle beraber
ifade edildi; pirinç meselesidir. Aslında bizim an
layışımız, memleketimizde gerekli tedbirler alın
dığı, tohumluk zamanında verildiği ve ekim teş
vik edildiği takdirde memleketin ihtiyacı dahilî
üretimimizle karşılanabilir. Esas poltikanm bu
olması lâzımdır; ama bu sene maalesef üretim tü
ketimi karşılayamayacak bir seviyededir; hava
şartları dolayısıyle. Bu bakımdan pirinç ithalâtı
na gidilecektir. Şimdiye kadar 2 bin ton ithalât
yapılmıştır, çok yakın bir zamanda 7 bin tonluk
bir ithalât daha yapılacaktır. Bunu 10 binlik ve
7 binlik ithalât takip edecektir. Bu suretle ilk
ağızda ve önümüzdeki ay içinde süratle bu tahak
kuk edecektir. 25 bin ton civarında bir pirinç it
halâtı yapılacaktır. Eğer bu kâfi gelmezse, bu 40
bin tona kadar yükseltilecektir; ama tekrar edi
yorum, esas politikamız, pirincin dahilde yetişti
rilmesi, desteklenmesi ve ithalâta lüzum kalmama
sıdır. Bu sene istisnaî bir senedir. Pirinç fiyatla
rının bu şekilde bırakamayız. Fiyatları bir tara
fa bırakın, yarın öbür gün pirinç yokluğu da kar
şımıza çıkacaktır. O bakımdan bu tedbiri almaya
mecburuz.
Bu suretle fiyatlar üzerindeki görüşlerimizi
ifade etmiş bulunuyorum. Bundan sonra üzerin
de çok durulan Et ve Balık Kurumu ve dolayı
sıyle et meselesi ve hayvan ihracı meselesine te
mas etmek isterim.
Bilindiği gibi memleketimizde bir besicilik
projesi vardır. Bunu Şeker Şirketi yürütmekte
dir. Ayrıca hususî besiciler de bu sahada faali
yet göstermektedir. Bu sene hakikaten çok iyi bir
netice alınmıştır. Biraz evvel ifade edildiği gibi,
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yağmurların da buna tesiri vardır, ama yalnız
^ağmurlardan dolayı değildir, besicilik iyi bir sis
tem haline gelmiştir.
Randıman meselesine baktığımız zaman, şim
diye kadar % 52 ilâ 55 arasında zor bulunan ran
dımanlar bu sene % 60'm üzerine çıkmıştır. Şe
ker Şirketi başlangıçta 75 - 80 bin baş civarında
hayvan için besi üzerinde anlaşma yapacağını söy
lemiş olmasına rağmen, birinci devre için bu 102
bin başa çıkmıştır. Ayrıca Şeker Şirketi dışındaki
besi hayvanlarının da yekûnu, bana ifade edildi
ğine göre, şu anda 200 bin baş civarındadır. Bun
ların hepsi de % 55'in üzerinde, % 60 civarında
randıman veren hayvanlardır.
Bu fevkalâde sevinilecek bir neticedir; ama bu
sene hem şanslı, hem şanssız olduğumuz taraflar
var. Birçok sahalarda bir bolluk içindeyiz; birçok
sahalarda dışarıda fiyatlar yükselmiş, mallarımı
za talep artmıştır. Eski senelerin tamamen tersi
ne, bu bolluğun ve müspet konjonktürün sıkıntı
larım çekmekteyiz ve zaman zaman tatminsizlik
ler buradan meydana gelmektedir.
Et meselesi de böyle. Şimdiye kadar, geçen
senelerde olduğu gibi, zaman zaman et sıkıntısı
meydana çıkıyordu. Şu anda memleketimizde bir
et sıkıntısı, azlığı mevzu bahis değildir. Bilâkis,
mevcut hayvanları alamamak; derhal alamamak
sıkıntısı içindeyiz.
Şeker Şirketi meselesi açılmışken şunu ifade
edeyim ki, Şeker Şirketinin Et ve Balık Kurumu
na yazmış olduğu bir mektupla da tevsik edile
ceği üzere, 31 Marta kadar besi hayvanlarının
alınması öngörülmüştür. İki müessese bu şekilde
bir yazı ile yazılı mutabakata varmıştır; fakat
besiciler haklı sebeplerle bu müddeti uzun bul-'
makta ve birtakım kayıplara uğradıklarını ifade
etmektedir, ki doğrudur.
O bakımdan biz elimizden gelen bütün im
kânları kullanmak suretiyle bu 102 bin baş hay
vanı, - ki şu anda 60 bin civarındadır geriye ka
lanı - Şubat sonuna kadar almayı istiyoruz, bunu
yapabileceğimize inanıyoruz. Belki ufak tefek ak
saklıklar olur, ama büyük kısmı itibariyle bu hay
vanların; yani Şeker Şirketi besi hayvanlarının
Şubat sonuna kadar E t ve Balık Kurumunca alın
ması teminat altına alınacaktır. Bütün hedefi
miz budur ve inşallah bunda muvaffak olaca
ğız.
Et ve Balık Kurumunun depoları meselesine
gelince: Burada çok şey söyleniyor; bunların bir
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kısmı hakikat, bir kısmı hakikat değil. Bilindiği
üzere, daha evvel de zannediyorum ifade edildi,
bu etleri dondurmadan depo etmeye imkân yok
tur. Dondurma kapasitesi muayyendir. Bu ba
kımdan sıkıntı olmaktadır. Ayrıca, depoların
muhtelif yerlerindeki sühunet dereceleri farklı
dır. Et muhafaza edilemiyor. O bakımdan boş
kalmaması için muvakkat müddetler için kiralan
mış vaziyettedir; ama her halükârda, netice ola
rak, biz bu hayvanları alacağız.
Tabiî burada memleket olarak şöyle bir müş
külâtla da karşı karşıya kalmıyor: Bir taraftan
fiyatları düşürmek istiyoruz. Fiyatları düşürmek
için, daha doğrusu fiyatların artmaması için
tedbirler aldık. Şu anda fiyatlar düşme temayülü
ne girebilir; ama öbür taraftan da, aman fiyatlar
düşmesin diye uğraşıyoruz hep beraber. Tabiî bu
paradoks devamlı olarak karşımızda ve dikkat bu
yurursanız muhtelif konuşmacılar, gerek burada,
gerek basında, gerek Mecliste bir taraftan fiyatla
rın arttığından şikâyet ediyorlar bir taraftan da
aynı şahıslar veya diğer arkadaşları, fiyatların
düştüğünden şikâyet ediyorlar ve o yüzden bizi
tenkit ediyorlar.
Takdir buyurmanız lâzım ki, yine ifade ede
yim, bu bir denge meselesidir. Bütün gayretimiz,
hem üreticiyi tatmin edebilmek, hem de fiyatların
artmasına imkân vermemektir. Bu gayretin için
deyiz.
Tahinin ediyorum ki, et meselesi, besicilik
meselesi gelecek sene bu sene karşılaşılan müş
küllerle karşılaşmayacaktır.
Şimdi bir sayın arkadaşımız sordular. Ben bu
Devletin muayyen sektörleri için bir şey söyle
mek istemiyorum; bâzı karışıklıklar olmuştur. Biz
de bundan üzüntülüyüz. Geç haber aldığımız için
tedbir alamamış bulunuyoruz. Ancak, haber al
dıktan sonra bâzı tedbirleri aldık. Gfelecek sene
inşallah bu olmayacaktır. Besicilik, fevkalâde
ehemmiyet verdiğimiz bir mevzudur. Bu memleket
sade kendini beslemekle değil, ihracat bakımın
dan da büyük imkânlara sahiptir. Bunun için ge
rekli tedbirler alınacak ve ihracat yapılacaktır.
Bunun dışında mühim gördüğüm ve birçok
arkadaşımız tarafından üzerinde durulan bir mev
zuda, taban fiyatları mevzuudur. Bu hususta ge
niş izahat vermek suretiyle vaktinizi almak iste
miyorum. Şu bakımdan: Zannediyorum
gerek
Senatoda, gerek Mecliste, gerekse hakkımda ve
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rilen gensoru münasebetiyle bu mevzuda söylen
medik söz bırakmadık. Her şeyi teferruatiyle an
lattık. O bakımdan bunları tekrar etmek sure
tiyle vaktinizi almak istemiyorum. Zaten, doğru
veya yanlış, gayet tabiî takdir sizlerin, efkârı
umumiyenin, bu işle alâkalılarındır; fakat geçmiş
bir şeydir. Mühim olan önümüzde ne olacaktır?
Sayın senatörler, bu hususta şunu ifade etmek
isterim ki, bugünkü anlayış ve bugünkü sistem
içinde bu meselenin rahatlıkla çözülmesine imkân
yoktur. Bununla şunu kasdetmek istiyorum: Fi
yatlar artacak; girdi fiyatları artacak, muayyen
bir kâr marjının da gayet tabiî verilmesi, hayat
seviyesinin yükseltilmesi lâzım. Bütün bunları ta
ban fiyatı politikasiyle, ki benim anladığım mâ
nada söylemiyorum da, anlatılan mânada söylü
yorum; yani her sene taban fiyatlarını âdeta ta
van fiyatı haline getirip yükseltmek şeklinde ifa
de ediyorum, bu şekilde bu meseleyi halletmenize
imkân yoktur. Bir sene hallettim zannedersiniz,
gelecek sene çok daha büyük problemle karşı kar
şıya kalırsınız. Çünkü, bir taraftan taban fiyat
larını artırmak; aşırı derecede artırmak, otomatikman hayat pahalılığını artıracaktır. Siz ne ka
dar aksini söylerseniz söyleyin, hayat pahalılığını
artıracaktır. Çünkü bunlar direkt olarak ekono
mide enflasyonist tazyik yaratmaktadır. Çünkü
bunlar bütçeden finanse edilmemektedir. Çün
kü bunları otomatikman emisyona müncer ol
maktadır. Dolayısiyle mutlak surette hayat pa
halılığını artıracaktır.
Ayrıca mahsullerin birçoğu ihracatla alâkalı
bulunduğu için, bu şekilde aşırı fiyat artışları
yüzünden ihracatımız tıkanacak, bağlıyacaksınız
sübvansiyon yapmaya, birtakım tedbirler alma
ya. O takdirde Türk parasının kıymetini zede
leyeceksiniz ve çabuk tarafından ekonomi bo
zulacak. yeni devalüasyonlara gideceksiniz. Bu
yolla halledemezsiniz.
Ben başından beri şunu söylemişimdir ve
müdafaasını yapmaktayım, imkânım olduğu
müddetçe de daima bu müdafaayı yapacağım :
Üreticiyi korumak için taban fiyatları mâkul
ölçüde artırılmalıdır; ama esas ananokta, süb
vansiyon sistemine gitmek suretiyle girdi fiyat
larını ucuzlatmak ve hattâ icabediyorsa, di
rekt sübvansiyona kadar gitmektir. Yani fiyat
ları fazla artırmayacaksınız, bu suretle fiyat ar
tışlarına sebebolmayacaksmız, ihracat tıkanık384 —
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lığı yaratamayacaksınız; ama alacağınız bütçe içi
tedbirlerle (orası da mühimdir) üreticinin reel
gelirini artıracaksınız.
Bu politikaya dönülmediği müddetçe taban
fiyatları bu memlekette her sene konuşulacak,
zaman zaman herkes memnuniyetini izhar ede
cek; ama ertesi sene onun acısını çekecek ve
yahut da bana olduğu gibi'bütün tenkitleri üze
rinize alacaksınız. Bu iki şekilden başka bir şe
kil yoktur; taban fiyatları bu sistem içinde git
tiği takdirde.
Bu sene taban fiyatları hususunda, şunu da
tekrar ifade etmek isterim, «donduruldu» lâfı
vardır, dondurma diye bir şey yoktur. Ancak
buğdayda bu mevzuubahistir, fındıkta mevzuubahistir. Bunun dışında hepsi muayyen nispet
lerde ve % lO'dan aşağı olmamak şartiyle ar
tırılmıştır. Bunun az veya çok olduğu kabili
münakaşadır; ama taban fiyatları dondurulmuş,
zam yapılmamıştır sözü, zannediyorum, sizler de
kabul edeceksiniz, yanlış bir mütalâadır.
Bu umumî mütalâalardan sonra mümkün
olduğu kadar, not edebildiğim nispette sayın
senatörlerin konuşmaları sırasında temas ettik
leri diğer hususlara kısaca değinmek isterim.
Sayın Sarlıcalı gayet olumlu konuşmaları
içinde, birtakım ihraç mallarımızın iyi idare
edilmemesi sebebiyle üreticilerin mağdur oldu
ğu şeklinde bir beyanda bulundular. Bnnu çok
uzun münakaşa etmek mümkündür. Biz aldığı
mız her tedbirde hem üreticiye, hem ihracatçı
ya gerekli yardımı yaptığımıza inanıyoruz ve
alman neticeler de birçok ahvalde bunu doğru
lamaktadır; ama tatmin edilmemiş veya olma
mış insanlar bulunabilir veyahut da akla gel
mediği gibi, bu sene olduğu gibi bir yağmur
afetiyle karşılaşmak \-e bu suretle alınmış iyi
tedbirlerin neticelerinin ortaya çıkmaması gibi
hâdiseler her zaman olabilir. Aldığımız tedbir
lerin hepsi üreticinin lehine tedbirlerdir. Za
man zaman ihracatçının lehine aldığımız ted
birler de, yine üreticinin lehine tedbirlerdir.
Şunu sarahaten ifade etmek isterim ki, bu
memleketin ihracatını, bilhassa tarıma dayalı
ihracatını artırmak için gerekli tedbirleri alma
dığınız ve ihracat hacmini artırmadığınız tak
dirde, üreticiye yapacağımız her türlü yardım
hiçbir şeye yaramayacaktır. İhracatı artırmaya
ve bu suretle üreticinin malının para etmesini
temin etmeye mecbursunuz.
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O bakımdan : «Efendim, Talu ihracatçıyı
düşünüyor...» Bu sadece muayyen gayelerle söy
lenmiş lâflar olabilir; ama bunun altında üretiI cinin himayesi vardır. Bugün siz pamuğu ihracetmeyin veyahut da münhasıran birliklere
ı bırakın veya ihracatçılara başka maddeleri ihracetme imkânlarını vermeyin, bir sene sonra,
iki sene sonra üreticinin hali ne olacaktır? Çok
görmek isterim, o zamanı.
Pamuk konusuna dokundular. Vaktinizi al
mak istemiyorum. Yalnız, bir misal diye arz
edeyim. Konuşmaları sırasında dediler ki :
«1972 senesinin Ocak ayında pamuk lisansa tabi
•tutulmuştur. O ['bakımdan ihracatımız azalmış,
bâzı iyi olmayan neticeler alınmıştır»
O ok kısa olarak rakam arz etmek iliyorum;
bildiğiniz gibi ihracatımız mevsimliktir. Muhte
lif seneler Ocak- Ağustos rakamları itibariyle pa
muk ihracatımızı ve kıymet olarak ne getirdiğini
ara etmek istenm :
1967 senesinde 118 bin ton ihraç edilmiş 66
milyon dolar gelmiş.
1968 senesinde 129 bin ton ihraç edilmiş 82
milyon dolar gelmiş.
1969 senesinde 126 hin ton ihraç edilmiş 71
milyon dolar gelmiş.
1970 senesinde 181 'bin ton ihraç edilmiş 97
milyon, dolar gelmiş.
1971 senesinde 110 bin ton ihraç edilmiş 67
m il yen dolar gelmiş.
Tenkid edilen ve lisansa almış olmamız sebe
biyle ihracatı baltaladığımız devrede 162 bin ton
ihraç edilmiş ve 125 milyon dolar memleketimize
para, gelmiştir.
Biraz evvel de umumî ihracat rakamını ifa
de ettim ve temenni ederim tekerrür etsin; ama
çek güç olacaktır, tekrardan % 30 nispetinde 'bir
ihracat artışını bu memleket kolay kolay göremiyecüktir. Bunu tabiî zannetmeyin ki, üzerimi
ze alıyoruz. Bizim aldığımız mükemmel tedbir
lerin neticesidir diye bir iddiada bulunmuyoruz.
Bu, evvelden beri alınmış elan tedbirlerin netice
si olarak meydana çıkan bir hâdisedir.
Sayın Sarlıcalı Teşkilât Kanununa temas bu
yurdular, «Kifayetli değildir.» dediler. İfade et
miştim, iştirak ediyoruz, yakında Parlâmentoya
geleceğini tahmin ederiz.
Büyük mağazalar meselesine temas ettim.
Bu arada orta vadeli kredinin işlemediğinden
I 'bahsettiler. Bu mesele üzerinde durmak isteme-
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min sebebi, benim Merkez Bankasında bulundu
ğum sırada çıkmış Olan bir kanunla o zamanki
Hükümet tarafından bu imkân yaratılmıştı. Ben
o zaman «Sanayileşme için en mühim enstrüman
bu memlekete getirilmiştir.» demişimdir. Bu, ne
dense daima su şekilde söyleniyor, bir de tuhaf
tecelli var memlekette; senelerce böyle 'bir şey
düşünülmemiş, senelerce böyle bir şey getirilme
miş, kimsenin de aklına gelmemiş; ama böyle bir
imkânın ortaya çıkarıldığının hemen akabinde,
iyi işlemiyor diye tenkidler ortaya çıkıyor. Aslın
da 20 - 30 senedir. Zaten böyle bir şey yök; fa
kat, tenkid eddmesine rağmen netice ne olmuştur!
Merkez Bankasının kayıtlarına göre, bugün ve
rilen orta vadeli reeskont mutabakatı, ziraî orta
vadeli kredi dışında, 1 milyar 74 milyondur. Ay
rıca 700 milyon lira da ziraat sektörü için rees
kont mutabakatı verilmiştir. Demek ki, daha
1970 senesinde 'bu kanun yürürlüğe girmiştir ve
ancak tatbikatına 1971de ıbaşlanabildi. İki sene
lik bir müddet için de Merkez Bankası 1 milyar
700 küsur in il yon. liralık reeskont mutabakatı
.vermiş ıbulunmaktadır. Bunun mânası, bu ka
dar yatırım yapılacak demektir. Tenkid edilen
ve işlemediği ifade edilen husus işte budur.
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edilmeyen bir sistem tatbik edildi; Merkez Ban
kamızın almış olduğu bir karar ile bankalar
plasmanlarının % 10 unun yatırımlara tahsis
edilmesi derpiş olundu. Bu mühim bir adımdır,
başlangıçtır. Her şeyin başlangıcında olduğu
gibi yavaş yürür. Bu daha mütekâmil hale ge
tirilecek ve ileride bankacılık sisteminin sanayi
yatırımlarına daha büyük ölçüde yardımcı ol
ması sağlanacaktır.
Ayrıca, önümüzdeki günlerde tahmin ediyo
rum, Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankamızın
müştereken vermiş olduğu ıbir karar ile faiz
sistemimizde değişiklikler yapılmıştır; yakında
ilân edilecektir. Bu değişiklikler ortaya çıktığı
zaman hem umumî faiz nispetlerinin bir kıs
mında cüzi olmakla beraber bir takını indirim
ler yapılacak ,hem de yatırını imlkânı hazırlan
mış olacaktır. Bunu da yakında arz edeceğiz.

Hemen burada arkadaşımızın tema;.: buyurdu
ğu Ziraat Bankasının orta vadeli kredi meselesi
ne temas edeyim. Ziraat Bankasının ifade ettiği,
raporda ifade edilen husus budur, şimdiye kadarki işaret .buyurduğunuz husus ayrı. Tabiî o, ev
velden beri devam eden bir mevzudur; fakat şim
diye kadar Ziraat Bankası Merkez Bankasından
mutabakat almak suretiyle orta vadeli kredi ver
memekte idi, bu kere, biraz evvel ifade ettiğim
gibi, 700 milyon liralık bir mutabakat almak
'suretiyle orta vadeli krediye yönelmiştir ve ay
rıca bu mutabakat sayesinde elindeki fonları
ziraî sektöre verme imkânına
kavuşmuştur.
Bu da, Ziraat. Bankasının faaliyetlerinde bü
yük bir yardımcı olmuş ve bu suretle Ziraat
Bankası plasmanlarını arttırma imkânına ka
vuşmuştur.

Gene mühim olduğu için ifade ediyorum,
dış ticaret açığına temas ettiler. Bunu mütead
dit defalar ifade ettim. Dış ticaret açığının bu
sene büyümüş olması veya gelecek senelende
büyüyecek olması bir manâ ifade etmez. Şu
bakımdan, dış ticaret açığının bir manâ ifadeetmesi kambiyo kontrolünün olmadığı, serbest
çe ithalât, ihracat yapılan bir memlekette mev
zubahistir. Bizim gibi plânlı bir memlekette dış
ticaret açığı istendiği kadar yapılır. Biz, ihra
catımızı tahmin ediyoruz, şu kadar ithalât yap
malıyız ki, memleketin kalkınması garanti altı
na alınsın diyoruz. Elimizde kifâyetli döviz ol
duğu müddetçe ithalâtımızı artırabiliriz.. İtha
lâtımızın artması demek, hammaddenin artma
sı ; yani fabrikaların çalışması veyahut yatırım
maddesi artması demektir. Çünkü tüketim mad
desi nispeti, bizim ithalâtımız içinde % 5 - 6
civarındadır. Binaenaleyh, elimizde imkân oldu
ğu müddetçe gayet tabiî mümkün olan sürat
le ithalâta gitmek hem bu suretle kapasitelerini
arttırmak, hammadde ithalâtı dolayısıyle de
fiyatları kontrol altında tutmak ve hem de
kalkınmamızı süratlendirmek, çabası içindeyiz.

Ayrıca şu hususa temas buyurdular, mü
him olduğu için ifade etmek istiyorum. Geçen
sene benim bir konuşmama temas etmek sure
tiyle ; (Bankaları sanayie yönelteceğimizi ve sa
nayileşmemizin hizmetine vereceğimizi ifade
etmiştik.) «Bir
sene
içinde
ne yapıldı?»
buyurdular. Bu sene şimdiye kadar hiç tatbik 11

Esasen bu tenkitin zannediyorum yayılma
ması lâzım. Bir taraftan da şu tenkit yapılıyor;
«Bu kadar döviziniz var neden kullanmıyorsu
nuz1?» diyorlar. İşte, dövizi kullandığımız za
man gayet tabiî dış ticaret açığı fazlalaşacaktır.
Bundan hiç şüphe etmemek lâzım; ama biz
gene burada, mesele bir denge meselesidir di-
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yoruz. Kâfi derecede kullanacağız; ama lüzum
suz maddelere tahsis etmek suretiyle bitirmeyeceğiz. Bu memleketin önündeki beş senenin en
büyük garantisi mevcut rezervlerimizdir. Bu
rezervlerimizi en iyi şekilde kullanmak suretiy
le memleketin kalkınmasına yardımcı olmaya
çalışacağız veya çalışılacaktır.
Sayın Öztürkçine kanun meselesine temas
etmişlerdi. Zannediyorum arzı cevap ettim.
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ova veya izmir'i belki -muayyen bir kategoriye
sokabilirsiniz; ama Orta Anadolu buğdayı ha
kikaten üretici bakımından değişiklik arz et
mektedir. Bu bakımdan biz bâzı teklifler orta
ya attık ve bunu Tarım Bakanlığına iletmiş bu
lunuyoruz. Çünkü bizden daha fazla yetkili
Tarım Bakanlığıdır bu mevzuda. Tarım Bakan
lığı ile bir anlayışa girebilirsek ümit ediyoruz:
ki, Orta Anadolu buğday üreticileri için bâzı
tedbirler almak ve onların hayat şartlarını da
ha iyi hale getirmek mümkün olacaktır. Bu is
tikamette çalışmalarımız vardır. O bakımdan
fikirlerine iştirak etmekteyim.

Ziraat Bankası orta vadeli kredi meselesine
cevaplarımı arz ettim.
Su ürünleri meselesine temas buyurdular.
Bunun tüzüğü Danıştaydadır. Zaten Tarım Ba
Enflâsyon meselesine temas ettiler. Zanne
kanlığına taalluk etmektedir.
diyorum, fiyat hareketleri içinde bu husustaki!
Bankaların kredi ,faiz meselesine değindiler,
görüşlerimi ifade ettim. 1973 senesinde, tekrar
yakında bâzı tedbirlerimizin geleceğini ifade
ediyorum, bu memleket için şayanı kabul bir
etmiş bulunuyorum.
istikrarın sağlanması mümkündür.
Bu arada Türk Lirasının konvertibil hale
Bu arada bir de şu hususa işaret etmek is
getirilmesi lüzumuna değindiler. Bu, hepimizin
terim. Memlekette çok söylendiği, çok münaka
temennisi olan bir mevzudur. Bilhassa ben se
şa edildiği için ifade etmek istiyorum. Bu da,
nelerce dış ticarette döviz meselesiyle uğraş
fiyat hareketlerindeki nispet meselesidir, ifade
mış bir insan olarak Türk Lirasının konver
odildiği gibi biz diyoruz ki, geçen sene % 2,3 ar
tibil olmasını canı gönülden isteyen bir insa
tış oldu, bu sene de toptan eşya fiyatlarında
nım; ama ağır gitmek, tedbirli gitmek lâzım
% 14,9 bir artış olacak; fakat bunu yıllık orta
dır. Zamanı gelince gayet tabiî gidilecektir,
lama olarak hesâbederseniz, (şu anda rakam
ama şu anda henüz bu zaman daha gelmemiş- '
yanımda yok akıldan söylüyorum eğer yanlış
tir. Yapacağımızı, ve yapılacak çok işler var
söylersem özür dilerim) geçen sene % 15 küsuiN
memlekette. Zamanı gelince bittaibiî bütün ar
dur, bu sene de % 18 küsurdur. Yalnız, burada
zumuz liberasyona gitmek ve konvertibiliteye
meseleye sarahat vermek zarureti vardır. Fiyat
gitmektir.
hareketleri eğer muayyen seneler arasında faz
Bu arada birtakım kanunlara temas buyula bir farklılık göstermezse, ister sene sonları
ruldu. Bunların hepsinin eğer istenirse nerede
rakamları itibariyle yapılan nispeti alın, ister
oldukları burada mevcuttur. Birçokları Parlâ
seniz yıllık ortalamaları alın fazla bir şey fark
mentoda, birçokları tetkiklerde, bir kısmı da ba
etmez, seneden seneye geçmek suretiyle bir se
kanlıklara gönderilmiştir. Arzu ederseniz teker
ne az bir sene çok aynı şey olur, ama fiyat hare
teker hepsini zatıâlinize takdim edebilirim.
ketlerinin hızlandığı, büyük çapta fiyat hare
ketleri meydana geldiği senelerde yıllık ortala-»
Sayın Karavelioğlu, bu arada mühim gör
ma fiyatlarını alamazsınız. Aldığınız takdirde
düğüm bir hususa temas buyurdular. Bu da hu
yanlış neticelere varırsınız. Bu, gayet basit şe
bubat meselesi. Taban fiyatları dışında hububat.
kilde anlaşılacak bir mevzu olduğu için vakti
meselesi hakikaten bu memleketin üzerinde has
nizi alma pahasına, Sayın Başkandan da çok
sasiyetle durması icâbeden bir mevzudur.
özür dileyerek, bunu ifade etmek isterim. Mese
işaret edildiği gibi memleketin şartları deği
le
şudur 3
şik; bazen yan ürün mahiyetinde, bazen de tamı
nıânasıyle geçime medar olan bir ürün mahiye
tindedir. Şu ana kadarki müşkülât, muhtelif
taban fiyatının tek mahsûl için ilân edileme•mesinden veya buna bir hazırlık yapılamamış
olmasından ileri gelmektedir. Hakikaten bugün
buğday meselesini ele aldığımız zaman, Çukur

Tasavvur buyurun ki, bir senede endeksler,
100 olsun, sene sonuna kadar bu endeks değiş
mesin. Demek ki, bu senenin senelik vasatisi
lOO'dür.
Bunu takibeden senede 10 ay müddetle en
deks 100 olarak devanı etsin, son 2 ayda endeks1
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110 ve 120 olarak artış göstersin. Bu ikinci se
nede endeks son iki ayda lOO'den 120'ye çıkmış
tır, fiyat artışı % 20'dir, ama- senelik vasatilere
vurduğunuz zaman fiyat artışı 1 veya 2 gözü
kür. Neden? Çünkü 10 ay müddetle 100 olarak
gittiği için 2 ay da gayet cüzi fark eder, sene
lik vasatisi 100'den 102'ye çıkar.
Demek ki, o sene aslında % 20 ıbir fiyat artışı
olmasına rağmen, artış % 1, % 2 gözükür Onu
takibeden sen o fiyat endeksi 120'ye çıkmıştır.
Onu takibeden sene 120'den başlasın, 120 olarak
•devam etsin ve hiç değişmesin; yani o sene hiç fi
yat artışı yok, bu endeksin vasat'si 120'dir, Bir
evvelki endeksin vasatisi 102 olduğu için, hiç fi
yat artışı olmadığı halde bu sene c/c 18 fiyat ar
tışı gözükür. Orada % 20 fiyat artışı olduğu
halde % 2 fiyat artışı gözükür. İşte bu senek i
hâdiso de budur.
Onun için fiyat artışlarının hızlı inip çıktığı
senelerde vasati rakamlara bakmak suretiyle fi
yat artışlarına karar veremezsiniz. Başka bâzı
tetkikler için kullanılabilir. Eğer, meselâ bütün
bir sene zarfında halkın cebinden kaç para çık
mıştır, arıyorsanız, ona bakabilirsiniz, o doğru
dur, ama fiyatlar ne olmuş turun cevabı değildir.
Çünkü arz ettiğim gibi 10 ay müddetle fiyatlar
100 gidip, iki ayda 20 artarsa, diyecekler ki, fi
yatlar isteseniz de istemeseniz de % 120'ye çık
mıştır...
O bakımdan biz, sene sonundaki endekslerin
birbirinin nispeti olan rai:anıları ve y a p s ı n kis
peti alıyor, ve onu kullanıyoruz, Fark buradan
gelmektedir.
Sayın Samuncğlu, et ithal edileceğinde ve
diğer maddelerden bahsettiler. Zannediyorum da
ha evvel vermiş olduğum izahat sırasında bu hu
susa gerekli malûmatı vermiş oluyorum. Ümit
ediyorum ki, tatmin olmuşlardır.
Sayın Dikeçligil konuşmaları sırasında, «Ver
diği cevaplara inanamam.» dediler. Biz Devletin
resmî rakamlarını veriyoruz; rakamlar bunlar
dır, takdir kendilerinindir gayet tabiî.
Sayın Artukmaç, «Kooperatifler mühim teşek
küllerdir.» dediler. Tamamıyle iştirak ederiz. Bu
memleketin kooperatifçiliğe ehemmiyet vermesi
lâzımdır, verilmektedir. Yalnız, «Ticaret Bakan
lığı gereğince kontrol görevini yapamıyor.» 'bu
yurdular. Bu mevzuda zannediyorum b- ' kanunî
mesele ile karsı karşıya bulunmaktayız. Daha
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doğrusu belki de bir prensip meselesi ile karşı
karşıya bulunmaktayız. Daha doğrusu belki de
bir prensip meselesi ile karşı kaşrıya bulunmak
tayız. Bizim memleketimizde kooperatifler de
mokratik müesseseler olarak kurulmuştur ve yet
kiler daha fazla idare heyetlerinde ve umumî he
yetlerindir. Ticaret Bakanlığının kontrolü ancak
muayyen sahalara inhisar etmektedir. Binaena
leyh, ya kooperatifleri bu demokratik sistemden
çıkarıp merkez: bir kontrol sistemi getireceksi
niz veyahut bu şekilde kaldığı müddetçe Ticaret
Bakanlığı, bâzı kimselerin düşündüğü şekilde bir
kontrol yapma imkânına sahip değildir, ama biz,
her hâdise üzerine dikkatle eğilmekte ve Ticaret
Bakanlığının salâhiyeti dâhilinde olan her tedbi
ri almaktayız, Yalnız, işaret buyurduğunuz mese
leyi tetkik edemedim. Onu ayrıca tetkik eder, zatıâlinize gerekli cevabı veririm.
Sayın Tlazerdağiı, Et ve Balık meselesine te
mas buyurmuşlardı. Zannediyorum bu konu
daki cevap]anını arz ettim.
Sayın Coşman, «Pamuk üreticisine ilginin
devamını rica eder m.» buyurdular. Ondan hiç
bir tereddütleri olmamasını ben de bilhassa is
tirham ederim. Pamuk, bu memleketin fevkalâ
de mühim bir metaldir; hem ih;.acat metaldir,
hem yerli sanayiimizin hammaddesidir. O ba
kımdan üzerinde büyük bir titizlikle durmak
tayız ve gerekli her türlü tedbir mutlak suret
te almmakcadır ve alınacaktır.
«5590 sayıl' Karnın ne zaman Meclise gele
cektir?» buyurdular Bunda bir gecikme oldu
ğunu itiraf ediyorum. Ben, Bakanlığa geldiğim
günden beri h^- mesele üzerlııdeyim; ama maale
sef alâkalı teşekküllerden gerekli cevapları bü
tün ısrarlarımıza rağmen alamadık. Biz de is
tiyoruz ki, oldukça mükemmel bir kanun teklifi
getirelim. O bakımdan biraz gecikme oldu;; ama
en kısa zamanda sevk etmeyi ü-ıidctmekteyiz.
Bu suretle not edebildiğim kadar, bütün ko
nuşan sayın senatörlerin değindikleri hususlara
temas etmeye gayret sarf ettim. Eğer unuttu
ğum bir kısım varsa özür dilerim. Bu münasebet
le hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Son söz için Sayın İnebeyli,
'buyurunuz.
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) _ Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
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Tcaret Bakanlığının 1973 yılı Bütçesi üze I genel kurallarına uygun düşmemektedir. Bâzı
bölgelerde 1972 ürününün sel ve dolu âfetine
rinde, Hükümetin toprak ürünlerini destekleme
uğradığı bâzı bölgelerde verimin düşük olduğu
politikası içinde olmakla beraber, ayrı »bir özel
bir gerçektir. Noksanlığın tamamlanması için
lik gösteren çeltik ve pirinç alımında uygulanan
fiyat politikası ile pirinç ithali konusunda ki§i- i yapılacak ithalâtın (gelecek yıllar üretimini et
s°l görüşlerimi kısaca arz etmek için söz almış
kilemeyeceğini ümit etmekteyiz.
bulunmaktayım.
I
1972 yılı üretimi için kısa, orta ve uzun
çeltik cinslerinde ayrı ayrı tespit edilen baş fi
Bilindiği gibi bataklık bitkisi olan çeltiğin
yat önemli değildir, önemli olan ortalama alını
tarımı, ekiminden haşatına kadar su ve (bataklık
fiyatı olup, bu fiyat maliyetin altına düşmekte
içerisinde yapılmaktadır. Birçok ülke ekim
dir. Fiyat sadece uzunluk ölçülerine tgöre tespit
Usullerini geliştirerek çeltiğin yanında 'başka
edilmiş olup, kalite dikkate alınmamıştır. Çel
ürünlerin de alınmasını sağlayan fideleme usu
tik ve pirinç, özel bilgi ve tecrübeyi 'gerektirdi
lüne (geçtikleri halde, memleketinizde (geleneksel
ğinden, Ibu niteliklere 'göre yetiştirilmiş eskperserpme usulü halen devam etmektedir. Son yıl
ler ofiste bulunmamaktadır.
Ofis
mahsulün
larda çeltik tarımında pahalı olmasına rağmen
ucuz olduğu mevsim »başında piyasaya diğer alı
sunî gübre kullanılmasında artış olmuştur. An
cak, ekim usullerindekr ilkel üretimi plân hedef cılarla birlikte girememektedir.
lerine yaklaştırmamıştır. Memleketimizde dere
Alım bölgelerinde teşkilât tamamlanmamış
ve çay kenarlarında genellikle 3 - 5 dekar alan
tır. Ofisin kurutma tesisleri yetersizdir. Bu lıalarda küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılan
kımdan alman malhuslün saklanması zordur.
çeltik tarımı yanında, (geniş alanlarda isu ve ara
zi kiralayarak toplu ekimlere de (rastlanmakta
Ayrıca ithalât, piyasa fiyatlarını çok düşüre
dır. Aile ziraat! şeklinde yapılan ekimde daha
rek, (gelecek yılların üretimini azaltmaktadır.
çok el emeği değerlendirilmekte, az masraf ve
O takdirde ithalât, daima ithalâtı teşvik edecek
iyi 'bakımla fazla ürün almaJbilmektedir. Ticarî
tir ve istikrarın sağlanması güçleşecektir.
gaye için yapılan ekimde ise, masraf aynı kal
Toprak Maihsul.le.ri Ofisinin noksanlarını ta
makla ;beralber, dekar başına verim düşük >olmakmamlayarak 'gelecek yıllarda mâkul fiyatla pi
tadu.
yasaya -girmesi ve yeterli alım yaparak kalkınan
memleketimiz
için çok lüzumlu olan dövizle pi
Tarımı çok güç şartlarla yapılan çeltiğin pa*
rinç
ithalâtına
gidilmemesi en samimî temenni
zarlanması ise ekici için ayrı bir dert ve ıstırap
mizdir.
kaynağı olmaktadır. Spekülâsyon ve büyük fi
yatla dalgalanmasına karşı, Devletin destek alımSözlerime son verirken, 1973 yılı bütçesinin
iarıyle üreticiyi koruması zorunlu ihale ıgelmişmillete, memlekete ve Bakanlığa hayırlı olması
tk\
nı diler, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım.
Bununla 'birlikte, halkın günlük (gıdaları ara
sında önemli bir yeri :olan pirincin ide fiyat ar
tışları, üreticiyi olduğu kadar tüketiciyi de ya
kından ilgilendirmektedir. O 'halde maliyetiyle
orantılı olarak üretimle tüketici yararına bir
fiyat politikası ile piyasa istikrarının korunma
sı lâzımdır. Bir yıl gibi kısa bir dönemde kuru
lup kalkan ürünlerde arz elastikiyeti vardır;
yani fiyat hareketleri üretimi etkilemektedir.
Bu hakımdan tespit edilecek fiyat ne üretimi
çok azaltacak, ne de aşırı teşvikle daha çok ar
tıracak şekilde olmamalıdır.
Toprak Mahsulleri Ofisinin Ü972 «çeltik alım
fiyatları ile ithalât kapasiteleri ekonominin bu

V

(Alkışlar)!
BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1973 malî yı
lı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki
görüşmeler bitmiştir Bölümlerine (geçiyoruz.
Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Genel Yönetim
9 032 297
BAŞKAN — KaJbul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

102

Desek 'hizmetleri
(17 547 598
BAŞKAN — KaJbul edenler....
Etmeyenler.. Kbul edilmiştir..
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Bölüm
(Prog.)

Lira
Dış ticaretin düzenlenmesi ve
ıgelşt irilmesi
44 551 433
BAŞKAN — Kabul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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İç ticaretin düzenlenmesi ve
(geliştirilmesi
23 488 065
BAŞKAN — Kalbul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

Lira

900

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
2 73s9 649
BAŞKAN — Kalbul edenler....
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
1973 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi Cumllıuriyet Senatosunda böylece görüşülmüş, oylan
mış kabul edilmiştir. Bakanlık camiasına ve
aziz milletimize 'hayırlı olmasını temenni ederim.
T973 yılı Maliye. Bakanlığı Bütçesini görüşe
ceğiz. Oturuma 10 dakika ara veriyorum.
(Kapanıma Saaitd : 22,44)

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılıma ISaatd : 22,57
BAŞKAN : BaışkanvekLİiflVEacitZeren
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan'(Diyar
BAŞKAN

Dördüncü Oturumu açıyorum.

D) MAİYE BAKANLIĞI
BÜTÇESİ :
a) Gelir Bütçesi
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesini gö
rüşeceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Nejat Sarlıcalı, Millî Güven Partisi Grubu
adına Sayın Sami Turan, Adalet Partisi Grubu
adına Sayın Osman Gümüşoğlu ve Millî Birlik
Grubu adına Sayın Kâmil Karavelioğlu görüşeceklei'.
Kişisel görüşmek için de dokuz arkadaşımız sı
raya yazılmışlardır : Bunlar da sırasıyle, Celâl
Ertuğ, Kâzım Karaağaçlıoğlu, Salim Hazerdağlı, Hüseyin Atmaca, Rifat Öztürkç.ine, Selâhattin Bahüroğlu, Faik Atayurt, Hüseyin Kalpaklıoğlu ve Hilmi Soydan arkadaşlarımızdır.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Sarlıcalı.
C. H. P. GRUBU ADINA NEJAT SARLI
CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın üye
ler ;

r r ) , Osman Nur: Caıııpoila.t (Konya)
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyelerini ve
Maliye Bakanlığı erkânını saygıyle selâmlaya
rak sözlerime başlıyorum.
Maliye Bakanlığının g-örevleri, ekonomik ve
malî politikaya paralel olarak kalkınmanın ge
tirdiği kaynak artışını sağlamak, ekonomiye
yön vermek, sosyal dengesizliği gidererek tüm
ulusu malî huzur ve güvene
kavuşturmaktır
Bunun için Bakanlık, Devletin gelir ve giderle
rini hesaplayarak bir genel bütçe
içerisinde
dengeyi kurmaya çalışır. Bu dengeyi bozan un
surların başında şüphesiz devalüasyon
gelir.
Hele bu durumda önceden hesaplanmadan bağ
lanan bütçeler için, sonradan malî politika yü
rütmek son derece güçleşir. Günden güne geli
şen bir bütçe karşısında Maliye Bakanlığının
görev ve hizmet çemberinin her gün arttığı bir
gerçektir. Buna paralel olarak Bakanlık Teşki
lâtının yeter derecede hizmetlere yetişemediğini
ifade etmek mecburiyeti vardır.
Memleketimizin, takibe dilen ekonomik
ve
malî politika üzünden 10 Ağustos 1970 'günü
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devalüasyon kayalığına çarptığı hatırlardadır.
Buna, yıllar boyu hazırlanıp, bir türlü uygula
namayan Personel Kanunu tatbikatını da aynı
yıl içerisinde eklediğiniz zaman, nasıl bir eko
nomik sarsıntı ile karşılaştığımızı gördük. O
ıgünden !bu yana yapılan üç bütçenin de devalü
asyonun etkilerini 'silemediği meydandadır. 1972
yılı, bu 'etkiyi kaldırmak için alınması ıgerekli
istikrar tedbirlerini sıralamakla geçmiştir. 1972
yılında önemli başarı 'kaydedildiğini de iddia
ötmek kabil değildir. Fiyatların artış hızının
kesildiği beyan ediliyorsa da, yıl içinde artışın
devam 'ettiği hir vakıadır.
Şimdi 1973 yılı bütçesinin, bu fonksiyonu
yerine 'getirecek tarzda hazırlandığı ifade olun
makta ve •fiyatların mutlaka muayyen bir sevi
yeye indirileceği iddia edilmektedir. Hayal bile
•olsa bunun faturasını üretici kitlesinin 'ödeme
sinden 'endişe duyuyoruz.
Bütçelerin başlıca karakteri şüphesiz ki, ta
sarruftur. Geçtiğimiz yıl resmî taahhütlere rağ
men bu konuda başarı sağlandığı söylenemez.
Bu yıl da carî harcamalarda karşılaştığımız du
rum, sonuç alabileceğimiz hakkındaki ümitleri
boşa çıkaracak niteliktedir.
İdarî reform tasarısı henüz getirilmemiştir.
Kararnani'elerle yeni yeni ödemeler ve kadrolar
gelmektedir. Memur adedini dondurmak 'konu
sunda sayın Maliye Bakanının halisane niyet
ve taahhüdünü ümitle karşılıyoruz.
[Bununla
beraher ( A / l ) cetveli dışındaki carî hizmet ıgiderlerinin devam etmekte oluşu, ümitleri kıra
cak mahiyettedir. Transfer harcamaları içinde
yatırım 'giderleriyle, carî giderlerin yine birlik
te mütalâa edildiği ıgörülmektedir. Carî mas
raflarda 1972'ye göre artış % 8,26 olarak (görü
lüyorsa da, doğrusu geçen yıl ile bu yıl arasında
ki farkın % 1.2'yi aştığıdır. Aslında ( A / l ) carî
giderlerin toplamı alındığı zaman ıbu artış da
ha da yükseklere çıkmaktadır. Buna mukabil,
yatırım 'giderleri 9 milyar 4155 milyon liradan,
12 milyar 100 milyon liraya çıkarak ancak %
23 oranında bir artış sağlanabilmiştir. Trans
fer harcamalarındaki artış ise % 11 civarında
dır.
Bütün bu rakamların bize anlattıkları şu
dur ; bütçenin % 50'sinden fazlası carî .giderdir;
başka bir görüş ile % 70 - % 80 arası hizmetle
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re 'gitmekte ve yatıranlara ancak % 20 - '% 30
kalmaktadır.
Maliye Bakanlığı harcamalarına göz 'atığı
mız zaman carî harcamalarıın 989 255 463 lira,
yatırım harcamalarının 82 '688 000 lira, transferlerin de 23 392 723 000 lira ki, ceman
24 464 '666 000 liraya yükseldiğini görüyoruz.
Bu rakam 1972'ye nazaran 3 711 634 240 lira
fazlalık 'göstermektedir. 1972 yılının 9 -aylık dö
neminde 578 milyon liralık fiilî cari harcama
yapılmıştır ki, bunun da oranı % 50'dir.
Yatırım giderlerne 'gelince; bir evvelki yıla
nazaran 21 'milyon liralık bir artış kaydedilmek
tedir. Transfer harcamaları ise, ıgörüldüğü gibi
1972 yılma nazaran 3 000 827 719 liralık bir ar
tış 'göstermektedir. Bunlardan, sermayelerine
mahsuhen haberleşme ive ulaştırma kesimi ile
malî kurumlara ödemeler ve destekleme alım
ları için Toprak 'Mahsulleri Ofisi ile Tekel Geınel
Müdürlüğüne yapılacak yardımlar çıkarıldığı
takdirde, diğer iktisadî Devlet Teşekküllerine
yapılacak transfer ve yardımların ıgeçen yıla
nazaran azaldığı görülür. Bu durumda, İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin yatırımlarını nasıl
karşılayacakları merak .konusu olarak kalacak
tır.
Sayın üyeler, bütçede vergi ^gelirlerinde 1972
yılında düşünülen 45 milyar liralık hedef ancak
38 milyar lira olarak tahakkuk etmiştir. Şimdi
buna 10 milyar liralık bir ilâve ile 1973 ıgelirleri
48 milyar lira 'olarak tahmin ediliyor. Tahmin
lerdeki 2 milyar liralık fazlalık, Finansman Ka
nunu ile gelen 1 milyar ile mi karşılanacak? Ay
rıca teşvik uygulamalarının doğuracağı ve bu
gün için kestirilemeyen vergi kayıpları da ıgözöroün'e alınırsa, 1973 bütçesinin 4 - 5 milyar ara
sındaki bir açıkla kapanacağını görmek bile
bir bahtiyarlık kaynağı olacaktır. Programdaki
920 milyon liralık açık bile bütçeye yansımamış
tı/.
Bunun gibi, Yetki Kanunu çerçevesi içeri
sinde getirilen personel harcamaları için yeterli
para da konulmamıştır Bütçeye bunun için konu
lan 1 milyar lira ile bu ihtiyacı karşılamak kabil
değildir. Bu da, en azından 3 milyar lirayı bnlacaktıi'.
Öte yandan, mahallî idareler ile belediyelere
yardım olarak bütçeye ancak 58'er milyon lira
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konmuştur ki, bununla kamu hizmetlerine ciddî
olarak katılmak kabil olmayacaktır.
Diğer taraftan, Bakanlıkça tahmin olunan 10
milyar liralık ek gelir acaba nasıl sağlanacaktır?
Gelir Vergisi 1972'de 14 milyar 175 milyon
lira olarak tahmin edilmiş ve bu miktar ancak 11
milyar 250 milyon olarak gerçekleşmiştir. 1973
yılı tahmini ise, 18 milyar 300 milyon liradır. De
mek ki 7 milyar fazla tahmin olunmuştur. Ay
rıca, Gelir Vergisindeki artışın yıllar içindeki
seyri de, bu konuda iyimser olmaya imkân verme
mektedir.
Son üç yılın bütçe rakamları gözönüne alın
dığı zaman vasıtalı ve vasıtasız vergiler bakımın
dan şöyle bir tablo ile karşılaşırız.
Vasıtasız vergiler; 1970'de 4 milyar 907 mil
yon, 1971'de 6 milyar 988 milyon, 1972'de 8 mil
yar 453 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Vasıtalı vergiler ise; 1970'de 7 milyar 410 mil
yon, 1971'de 9 milyar 813 milyon, 1972'de de 12
milyar 647 milyon olarak tahakkuk etmiştir.
1971'den 1972'ye artış hızı vasıtasızlarda
% 23,3 olduğu halde, bu oran vasıtalı vergilerde
% 33,3'e çıkmaktadır. Artış, vasıtalılarda görül
düğü gibi daha fazladır. Halbuki vasıtasız vergi
ler, müterakki vergiler olduğu için daha fazla art
malıdır. Teşvik tedbirlerinin uygulanması ile bu
farklılaşma daha da artacak ve vergi yükü hiç
değilse bir süre için daha dar gelirlilerin üzerin
de kalmaya maalesef devam edecektir.
Diğer taraftan, bütçede dikkat edilirse gayrisafî millî hâsıla ve vergi gelirleri artış oranların
da bir ayniyet olduğu görülür. Halbuki vergi hâ
sılasının, millî gelirden daha fazla olması lâ
zımdır. Bu ise, asgarî esnekliğin bile olmadığını
göstermektedir.
Sayın üyeler, Üçüncü Plânın ilkelerinden biri
si, dış kaynaklara olan bağlılığı azaltmaktır. Hal
buki programda bu sene dış kaynaklara fazla
yüklenme görülmektedir. 1972'deki 400 milyona
karşılık, bu yıl 2 milyar 225 milyona yakın bir
bağlılık mevcuttur. Bunun anlamı nedir? Sayın
Bakan son beyanatlarından birinde enflasyonla
mücadeleyi anlatırken; kabahatin, devalüasyonda
olduğunu, ithalâtta olduğunu, tedbir olarak büt
çe harcamalarında tasarrufa riayet edileceğini ve
banka karşılıklarının yüzde 25'e çıkarıldığını ve
desteklemenin kontrol altında tutulması gerektiği
ni söylüyor.
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Bugüne kadar bütün bunlar yapıldı, yatırım
lar da kesildi, acaba fiyatlar durdu mu? Hayır.
Öyle ise başka tedbirler almak gerekir. El atılan
yerler yeterli değildir. Talep şişkinliğini yapan
şeyler için en büyük âmil, dövize çevrilebilir Türk
Lirası mevduat hesabındaki sıcak paralardır. Bu
gün bunların yekûnu 5 milyardan fazladır. Bun
ları kontrola almakta geç kalınmıştır. Anlaşılan
biz de Yunanistan'ın geçtiği yoldan geçiyoruz.
Onların rezervleri vardı, yediler, hayat seviyesini
yükselttiler; fakat müstakâr bir gelir olmadığı
için bugün sıkıntıya düştüler. Bizim yaptığımız
da, kendi gayrisâfi gelirimizle olmayan bir hayat
standartma yetişmek olmuştur. Bu, bir noktada
duracaktı. Çünkü, gelir yaratmıyorduk ve nitekim
öyle oldu. Bankalardaki mevduatın Merkez Ban
kasına aktarılan kısmı, yıl içinde % 20'den
% 25'e çıkarılmıştır. Bu oran, Fransa'da % 15'
den % 33'e getirilmiştir. Bu, bizdeki oranın ye
tersiz olduğunu gösterir. % 25'e çıkarmakla âde
ta yerli tasarruflar cezalandırılmıştır.
Kısa vadeli Euro döviz borçlarımız geçen yılın
Eylül ayı hesabiyle 460 milyon doları aşmıştır.
Geçen yıl aynı devrede bu rakam 96 milyon dolar
idi. Demek ki, artırılmış olması ile iftihar ettiği
miz ithalâtımızın 460 milyon dolarlık kısmı borç
lanarak yapılabilmiştir. Şimdi bunların ciddî bir
şekilde kontrol altına alınabilmiş olması yararlı
olmuştur.
Dış ödemelerdeki gelişme, işçi dövizleriylc
kabil olmaktadır. Bu ise, sağlıklı bir denge yarat
mamaktadır.
Parasal alanda likit tasarruflar azalmaktadır.
Bşka bir deyimle emisyon artmasına rağmen, likit
tasarruf aynı oranda çoğalmamaktadır.
Sayın üyeler, nihayet bütçe raporunda da be
lirtildiği üzere, yıllardan beri sözü edilen ve ha
zırlıkları yapılan vergi reform
çalışmalarıyle,
malî idarenin yeniden düzenlenmesi öncelikle ele
alınmalı, Mecliste bulunan Finansman Kanun ta
sarısı bütünlüğü bozulmadan, Belediye Gelirleri
Kanun tasarısı da bir an önce kanunlaştırılmalıdır.
Öte yandan, Kalkınma Bankasıyle, yıllardan
beri sürüncemede kalan Sermaye Piyasası Kanun
tasarısı, her türlü direnmeler bertaraf edilerek,
Meclislerden çıkarılmalıdır.
Vergi yargı sisteminin getirilmesi acele bir
ihtiyaç halindedir.
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Bu arada, devlet memurlarına ait birikmiş ma
aş farklarının bir an önce ödenmesinin sağlan
masını önemle arzu ediyoruz. Yurdumuzda paha
lı para ve kredi politikası, faizciliği âdeta teşvik
eder mahiyettedir. Serbest piyasadaki faiz oran
ları, resmî faiz ve masrafları toplamıyle elde edi
len ve genellikle % 23'ü bulan bir tabana göre te
şekkül etmektedir. Bu, ihtiyaca göre '% 35'e ka
dar varmaktadır.
Gerek bunu önlemek, gerekse yatırımları teş
vik ve fiyatları tutmak bakımından, resmî faiz
oranlarını düşürmek geç kalınmadan alınması ge
rekli tedbirlerdir.
Sayın üyeler, Maliye Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki C. H. P. adına yaptığımız eleştiriyi bu
rada tamamlamış oluyorum. Bütçenin milletimize
ve Bakanlığa yararlı olmasını gönülden dilerim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sami Turan, M. G. P.
Grubu adına.
M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri,
Maliye Bakanlığının değerli mensupları,
Türkiye'de yıllardır uygulanan, Bütçe hazır
lanmasına ilişkin sistem, gerekçede de belirtildiği
üzere, değiştirilmiş ve ilk olarak bu yıl Program
- Bütçe Sistemine geçilmiş bulunmaktadır. Bu
değişikliği uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan
bir reformun başlangıcı olarak kabul etmekte
yiz. Bu bakımdan, içtenlikle destekliyoruz. Dileği
miz, yeni bir anlayış getirecek olan bu yeni yön
temin, uygulayıcı Bakanlık ve kuruluşların ken
di bütçelerini hazırlamakla görevli yetkililerine
gereği gibi açıklanmış olması ve bu arada bâzı
kavram karışıklıklarına meydan verilmemiş bu
lunmasıdır.
Türkiye 10 yıldan beri plânlı bir kalkınma ça
bası içindedir. Kıt olan kaynakların en akılcı bir
şekilde kullanılması zorunludur. Gittikçe artan
kamu harcamalarının kontroluna imkân verecek
verimliliği sağlayacak, kamu harcamaları, ile kal
kınma çabası arasındaki ilintiyi gerçekleştirecek
nitelikte gördüğümüz Program Bütçenin ilk uy
gulama yılı olan 1973'ü bir dönüm noktası olarak
kabul etmekteyiz. Halen incelemekte olduğumuz
bu bütçeyi böyle bir anlayışla hazırlayan Maliye
Bakanı ve Teşkilâtını kutlamak isteriz.
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Ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirdiğimiz
oranda, ekonomimizin yapısı, daha karmaşık bir
nitelik alacaktır. Kalkınmamızın meyvelerinden
bir yandan daha geniş halk kitlelerini yararlan
dırırken, bir yandan da giderek artan yatırımları
gerçekleştirmek zorundayız. Her iki amacın en iyi
şekilde gerçekleştirilmesinin en güçlü yolu, eko
nomide nispî bir fiyat istikrarının sağlanması ve
devam ettirilmesidir. Bu bakımdan, 1970 deva
lüasyonunu izleyen dönemde, bilhassa, 1971'de vâ
ki fiyat artışları endişe verici oranlara varmıştır.
1972 yılında da, fiyatlar, müsamaha sınırlarım
aşacak bir nispette artış kaydetmiştir.
Sayın arkadaşlarım,
1973 yılının bu açıdan daha başarılı olmasını
temenni ederiz. Bu konuda iyimser olabilme orta
mı yaratan bâzı gelişmeler şimdiden mevcuttur.
Örneğin, para arzı hacmini şişiren, bütün ileri Ba
tı ülkelerinin, üzerinde dikkatle durdukları, fi
yat istikrarı endişesi ile, Euro - Dolarların yur
dumuza da ölçüsüz ve kontrolsüz akımına bir
son verilmiş olması sevinilecek bir husustur. Ban
kaların ayırmakla yükümlü bulundukları kanunî
mevduat karşılıkları oranının da'%' 20 den % 25'e
çıkarılmış olması ekonomik konjonktürün gerekle
rine uygun bir tasarruf olmuştur.
Bu arada şu hususu belirtmek isteriz. Yıllık
programlarda özendirilmesi öngörülecek sektör
ya da projeler için selektif faiz politikası uygu
lanması ve böylece özel yatırımlarda maliyet ar
tışlarına meydan vermemek üzere, ucuz kredi sağ
lanması yolu ile yukarıda değindiğimiz tedbir ve
tasarrufları tamamlamak gerekir. Ayrıca, uygun
bir para, kredi ve bütçe politikası ile yurdumuz
da akılcı bir talep idaresinin gerçekleştirilmesi
şarttır.
Sanayi ve tarım ürünlerinin maliyetlerinde
istikrarı tehlikeye düşürecek artışlara meydan ve
rilmemesi de aynı oranda önem arz eder. Ancak,
bu iki hususun gerçekleştirilebilmesi son derece
basiret ve cesaret isteyen politikaların uygulan
masını gerektirir.
Örneğin, tarımda, destekleme politikası âdil
bir gelir dağılımının güçlü bir aracıdır. Ancak,
gerçekten korunmaya muhtaç çiftçi ve ürün çeşit
lerini dikkatli bir şekilde saptamak gerekir. Bi
linçli olmayan bir destekleme politikasının,
gerçekte en fazla desteğe muhtaç kitlelere zararı
dokunacağı bilinen ve denenmiş bir gerçektir.
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Muhterem arkadaşlarım,
İhracatımız 1972 yılında sevindirici bir düzey
de gelişme göstermiş ve 885 milyon dolara ulaş
mıştır. İşçi dövizlerinin de 732 milyon dolara var
mış olması memnuniyet vericidir. Dış ticaret hac
mimiz, 1972 yılında, bir önceki yıla kıyasla '% 32
oranında bir artış kaydetmiştir. Yine 1973 yılın
da, Milletlerarası Para Fonu'na mevcut borçla
rımızın hemen hemen tamamını, Avrupa Para An
laşması tahdmda sağlanmış krediler bakiyesi borç
larımızın hepsini ödememiz mümkün olmuştur.
Avrupa Ekonomik 'Topluluğu ile ilişkilerimize
gelince: Katma Protokol, bu yıl başından itiba
ren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ekonomimi
zin, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve bu
plâna ilişkin olarak hazırlanmış bulunan «yeni
strateji» çerçevesinde, gelişmiş Avrupa ekonomile
ri ile belirli bir zaman süreci içinde, rekabet ede
bilir hale gelmesi beklenmektedir. Bu zaman süre
sinin sonu 1995 yılıdır. Aradaki zaman, ekonomi
mizin öngörülen adaptasyonu başarması için ye
terli olabilir. Yeter ki, zaman en iyi şekilde değerlendirilebilsin. Bu bakımdan da ekonomimizde
istikrarın ve kaynakların, plân ve programlara
uygun biçimde, en rasyonel şekilde kullanılması
nın önemine bir kere daha değinmek isteriz. Önü
müzdeki dönem, her zamandan daha fazla millî
birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz, ekono
mik sektör ve grupların en ziyade işbirliği yap
ması gerekeceği bir dönemdir.
Sayın senatörler,
İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki gö
rüşlerimize gelince; 1971 yılında bu teşekkülle
rin 824 milyon liradan ibaret olan net kârların
da, 1973 Programında bir milyarı aşan bir artışın
öngörülmüş olması sevinilecek bir husus olmakla
beraber, bu kurumlarda kârlüık ve verimliliğin
artırılması yönünde, hâlâ büyük bir potansiyel
mevcuttur. Bu kurumların en yenisi olan Çay Kurumu'ııun, yapacağı yatırım dikkate alınmadan
dahi, bütçeye 840 milyon liralık bir yük getir
mekte oluşu, üzerinde durulmağa değer bir husus
tur. Bütçede, bu kurumun, stoklarında 1973 yılın
da hiç bir artışın olmayacağı öngörülmektedir.
Halbuki, üretimin, yıllık tüketimden çok fazla ol
duğu bir vakıadır. Kilosu 40 liraya mal olan ça
yın stok bırakmaması; ancak üretim ile tüketim
farkının ihraç edilmesi ile kabildir. Ne var ki, ki
losu 6 - 10 lira arasında değişen azamî fiyatlarla,
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ihracat bütçeye büyük bir yük getirecek bir giri
şimdir. Bu sebeple, bir yandan verim artışı yolu
ile maliyetlerin düşürülmesi, bir yandan da, çay
ekim sahası ve satın alınacak çayın kalitesi üze
rinde, akılcı bir yönteme dayanan çalışmaların
yapılması, bu maddenin bir zarar kalemi olmak
tan çıkarılması hiç olmazsa kısa dönemde zararın
asgarîye indirilmesi gerekir.
İktisadî Devlet Teşekküllerinin reformuna
ilişkin olarak çıkarılmış, strateji kararnamesi çok
olumlu bir adımdır ve bu kurumlarda yapılması
gerekli başlıca değişiklikleri ortaya koymaktadır.
Vakit geçirmeden, 440 sayılı Kanunda, reform
stratejisinin ışığında, değişiklik yapılarak bu re
form gerçekleştirilmelidir.
Sayın arkadaşlarım,
Bütçe ve Plân Karma Komisyonu harcama
larda Devlet borçları hariç % 10 oranında bir ta
sarruf yapılmasını önermiştir. Görüşümüze göre,
carî harcamalara bu kesintiyi aksettirmek hemen
hemen olanaksızdır. En azından personel giderle
ri tamamen hariç tutulacaktır.
Bu bakımdan, söz konusu tasarrufun, tamamı
na yakın bir kısmının, yatırımların kısılması su
retiyle gerçekleştirileceğinden endişe duymakta
yız. Bilindiği üzere yatırımların kısılmasının, ön
görülen kalkınma hızına erişilememesi, arz açığı
verilmesi gibi yönlerinin de dikkate alınması ge
rekmektedir. Bütçe denkliği bozulmaksızın ve kon
jonktüre uygun para ve kredi politikası uygulan
mak kaydıyle, 1973 Bütçesinde öngörülen makro
dengeyi aynen uygulamanın istikrara menfi bir
etkisi olmamak gerekir. Kaldı ki, 1971 Bütçesine
kıyasla 1972 bütçesinde harcama artışı yüzdesi ile
1972'den 1973'e öngörülen artış yüzdesi kıyaslan
dığında harcamalardaki artış hızının yavaşlamak
ta olduğu görülür. Bu durumda % 10 luk bir kı
sıntıya gerek olmadığı inancındayız.
Melen Hükümetinin devraldığı 1972 Bütçe
sinde, 45 milyar 60 milyon Türk Liralık vergi ge
liri tahmin edilmişti. 39 milyar gelir gerçekleşti.
Çünkü bütçe tahminleri yapılırken Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden geçmesi kolay olmayan,
gerçekçi ve âdil olmayan vergi tasarıları gözönünde tutulmuştu.
Melen Hükümetinin getirdiği 1973 Bütçesi ise,
gelir tahminleri bakımından, geçen yıl bütçesi gi
bi hayalci değildir. Tahminlerde, geçen yıl büt
çesinin nazarî rakamları değil, 1972'de fiilen ger394 —
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çekleşen 39 milyar liralık vergi geliri esas tutul
muştur. Kanun değişikliğinden umulan 750 mil
yon TL. hariç, otomatik artış olarak '% 22,2 civa
rında bir vergi geliri artışı umulmaktadır.
Geçen yılların tecrübesi, ekonomik gelişme
seyri, dış ticaret rakamları, fiyat hareketleri he
saba katılınca, bu artışın 1973'de fiilen gerçek
leşebileceğine inanıyoruz.
Üçüncü Beş yıllık Plânda yeni vergi getiril
meyeceği, ancak gerekli düzeltmelerin yapılaca
ğı yazılıdır.
Vergi Usul Kanununda yapılacak değişiklik
lere büyük önem veriyoruz.
Vergi Reformuna ilişkin olarak burada son
bir hususa değinmek istiyorum. Bu da, vergi ida
resinin yeniden düzenlenmesidir. Verig kanunla
rının uygulanmasında bu husus ekseriye ihmal
edilmiş olup, vergi mevzuatı değişikliklerine lü
zumundan fazla emek ve zaman harcanmıştır.
Yurdumuzda vergi incelemesi nispetlerinin düşük
olduğu hepinizin malûmudur. Kontrol ve incele
me elemanlarının gerek sayı, gerekse kalite bakı
mından takviyesi, Hükümetçe önemle ve sebatla
üzerinde durulması gereken bir husustur. Vergi
idaresinin diğer personelinin de aynı şekilde ele
alınmasını ve vergi idaresinin çalışma imkânlarıyle birlikte takviye edilmesini de Hükümetten
bekliyoruz.
Sayın senatörler, Millî Güven Partisinin Ma
liye ve Gelirler bütçeleri ile ilgili bâzı temel gö
rüşlerini ve dileklerini kısaca özetlemiş bulunu
yorum.
Maliye ve Gelirler bütçelerinin aziz milletimi
ze hayırlı olmasını diler, şahsım ve Millî Güven
Partisi Grubu adına yüce Senatoyu, Sayın Baka
nı ve Bakanlığın güzîde mensuplarını saygı ile
selâmlarız. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, A. P. Gru
bu adına, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA OSMAN ZEKİ GÜ
MÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce
Senatonun değerli üyeleri; mahdut zaman imkân
ları içerisinde Maliye Bakanlığının millet ve Dev
let hayatımız için arz ettiği önemini bütün ayrıntılarıyle belirtmeye imkân olmadığını peşinen
arz etmek isterim.
Bu Bakanlıkça hazırlanan bütçe, gider - gelir
tahminleri, tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri, iç
ve dış finansman kaynaklarını bulup, geliştirme
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faaliyetleri, para ve kredi politikalarını tanzim
ve yürütmek görevleriyle milletimizin sosyal ve
ekonomik hayatına bir istikamet verilmek isten
miştir. Böylece bütçenin toplum hayatı için çok
yaygın olan tesirleri dururken, kalkınma dâvamız
için çok daha önemli olan uygulama şekilleri or
tada iken ,esasen bütçe raporlarıyle malûm olan
bu Bakanlığa ait teşkilâttan vazife ve sorumluluktan bahsedecek değiliz. Ancak, sırası gelmişken
derhal ifade edelim ki, geçen sene burada arz et
tiğim gibi, Devletimizin itibarı, hattâ kaderi ile
yakından ilgili bulunan bu Bakanlığın çağdaş
ileri bilgi ve teknikle donatılması inancını muha
faza etmekteyiz.
Maliye Bakanlığının 1973 Bütçesi üzerinde
Adalet. Partisinin görüş ve kanaatlerini arz eder
ken, evvelâ Anayasamızın emredici hükümlerine,
sonra da parti program ve felsefesine dayandığı
mızın bilinmesini rica ederim.
Anayasamız, iktisadî ve sosyal hayatın, tam
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşama düzeyinin sağlanması ama
cına göre düzenlenmesini emretmiştir.
Böylesine bir gayeye ulaşmak için de demok
ratik yollardan geçileceğini, karma ekonomik ni
zam içinde kalınacağını, millî tasarrufların artı
rılacağını, yatırımların toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere göre tevdi edileceğini göstermiş
bulunmaktadır.
Şu halde, Devletin ekonomik sahaya müdaha
lesi bir Anayasa emri olmuştur. Aslında Anaya
sada bu sarahat olmasa dahi, milletlerin devam
lılığı bakımından şart olmaktadır.
Yalnız, Devletin ekonomik sahaya müdahale
sinin çeşitli yolları ve metodları vardır. Biz Ada
let Partisi olarak Programımızda yazılı olduğu
veçhile; memleketçi, hürriyetçi ve milliyetçi bir
partiyiz. Toplum içinde hiç bir sosyal gruba im
tiyaz tanımayız. Köylü, işçi, esnaf ve tüccarın yan
yana, •yekdiğerinin haklarına say'gdı olarak huzur
ve barış içinde yaşamalarını arzu ederiz. Biz, sek
törler arasında denge isteriz. Aşırı gelirleri törpüleyip, vergi yolu ile alacağımızı söyleriz. Bu
sebeple hakkına razı olmayanlar, şikâyetçiler çok
olur. Bu, kitle partisi olduğumuzun tabiî bir so
nucudur, bundan da müşteki değüiz.
Yurt çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapma
ya gayret ediyoruz. Bir yandan insan haklarına
dayalı hür ve demokratik nizamın müdafaasını
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Bütçe reformu olarak nitelenen ve Sayın Ba
yaparken diğer yandan ekonomik alanda çalışma [
hak ve hürriyetini kısıtlayan düşünceye iltifat ve
kanın beyanlarında açıkça ifadesini bulan çeşitli
itibar etmiyoruz.
I alanlardaki ihtiyaç ve faydalarına yürekten inan
mak istemekteyiz. Ancak, milletimize özgü eğilim
Sosyal yaşantımızda şahsa bağlı haklar, kamu
lerin bütçeye aksi bakımından yıllık programlar
düzeni için ne ölçüde tahdit ediliyorsa, ekono
la birlikte müzakeresinde ayrıca yarar mütalâa et
mik alanda da ferdî teşebbüslerin kamu yararı
mekteyiz.
gerekleri için de tahdidine taraftar bulunmakta
Dünya konjonktürü ve millî iktisat gerekleri
yız.
karşısında
1973 Bütçesi ile genel olarak ulaşmak
Kamu ve özel sektör tefriki yapılmadan bir
istenen
hedeflerin
tayin ve tespitinde gerçekçi haişin en kısa zamanda, en ucuz ve en iyi şekilde
kim yapıyorsa ona yaptırmanın lüzumuna inan I reket edildiği inancını muhafaza etmekteyiz.
Kamu idaresinde gerekli ıslahat yapıldığı tak
maktayız. Dünya standartlarına, çağın teknolo
dirde,
tespit edilen hedeflere ulaşmada müşkü
jik gelişmelerine ayak uyduramayan birtakım iş
lât olmadığını kabul etmekteyiz. Sayın Bakanın
ve teşebbüslerin kamu kuruluşlarınca yürütülme
beyanları, bütçeyi takdim konuşmaları, mübalağa
sindeki ısrarı anlamsız görmekteyiz.
lı ve iddialı olmamıştır. Bir yandan kalkınma ta
Özel sektörün muvaffak olduğu bir alanda
nımımızın aracı olan bütçelerin bu şekilde hazır
millî kaynakların boş yere israfının günah ve yer
lanmasındaki zaruretleri ortaya koyarken, diğer
siz olduğu inancı içindeyiz. Aynı sektörde veya
yandan da memleketin içinde bulunduğu iktisadî
aynı iş kolunda çalışan kamu kuruluşları ile özel
şartlar ve gerçekler ifade edilmiştir. Bu itibarla
sektör arasında mevcut farklılığın ve imtiyazın
gerek Sayın Bakanın beyanlarını ve gerekse büt
devamını arzu etmemekteyiz.
çenin genel karakterini mevcut arıza ve eksiklik
lerine rağmen olumlu karşılamaktayız.
Yurdun ekonomik çıkarları bakımından da bu
işi; yani bu ayrıcalığı son derece sakıncalı müta
lâa etmekteyiz. Anayasamızda ifadesini bulan; fa
kat şümulü ve hududu açıkça belli olmayan kar
ma ekonomik nizamı bu şekilde tanımlamaktayız.
Böylece, Maliye Bakanlığı Bütçesine Anayasa ve
parti programlarının getirdiği yükümlülük için
I
de baktığımızı da arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, bu sene yeni bir bütçe
tatbikatı ile karşı karşıya bulunmaktayız. Plânlı
döneme girdiğimiz tarihten bu yana yapılan büt
çelerden çok daha ileri, yıllık icra programına da
yalı olan bu program bütçe ile Meclislerin müessiriyeti azalmış bulunmaktadır. Hükümet, bütçe
nin müzakeresinden evvel, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı içinde yıllık tercihlerini yapmış ve
bunları 1973 İcra Plânı olarak ilân etmiştir. Bi
lâhare Meclise sunulan bu Program Bütçe bir uy
gulama aracı olarak görünmektedir.

Değerli arkadaşlarım, tetkik ettiğimiz bütçe,
program bütçe olmasına rağmen gelir ve gider
tahminlerinde program hedefini aşmış bulundu
ğunu tespit etmekteyiz. Gelir tahminlerindeki bu
2 milyarı aşan fazlalığın fert başına isabet eden
vergi yükünü bir ölçü içinde ağırlaştıracağını ve
nispî mânada olsa dahi, fiyatların artışına vesile
olacağını belirtmek isteriz. Aslında gelişmekte
olan ülkelerde olduğu gibi kabarık bütçe yapma
zarureti ile karşı karşıya bulunduğumuzu da pe
şinen kabul etmek isteriz.
Ancak, ödenek tahminlerinin, ilerideki fazla
lığın millî hâsıladan gereği kadar hissesini alama
yan vatandaş kesiminin insanca yaşama imkânla
rına yol açacak altyapıların yapılmasına, üreti
min artırılmasına ve değerlendirilmesine ve niha
yet tam istihdama ve sosyal adaletin bir ölçü
içinde gerçekleşmesine müteveccih olmasını arzu
etmekteyiz.

Genel hedefler müstesna, programa alman pro
jelerin mahiyeti, hususiyetleri ve diğerleriyle mu
Kanun kuvvetindeki yeni kararnamenin tah
kayesesi imkânsız hale gelmiştir. Böylece, yatırım
mil ettiği büyük ve ağır külfetin bütçe içinde ye
ların ne ölçüde üretime dönük olduğu, yerleşmeye
rini bulmak mümkün olmamıştır. Bu itibarla, bütve gelişmeye ve sosyal adalete ne derece hizmet I Qeyi> yri içinde istenecek ek ödeneklerle birlikte
eylediğini bütün ayrmtılarıyle görmek mümkün
mütalâa etmek lüzumu aşikâr hale gelmiştir.
olamamıştır. Sadece Hükümetin karar ve tercih
Program Bütçe ile kamu hizmetlerinde israfın
lerini kabul zorıınluğu açığa çıkmıştır.
I önleneceği iddia edilmiş olmasına rağmen, biz ha— 396 —

C. Senatosu

B : 29

7 . 2 . 1973

O : 4

lihazır bütçenin câri masraf yönünü maalesef çok
ağır mütalâa etmekteyiz. Hükümetin ödenek tek
lifleri geçen yıllara nispeten çok büyük farklar
göstermektedir. Ayrıca, bütçede görülen eğilimle
rin, 30 milyar civarında olan carî masrafların bu
seviyede kalmayacağı, daha da artacağı merkezin
de iken, gelir ve giderlerin denk hale getirilmesi
için carî msrafalrdan bir kısım ödeneğin nazara
alınmamış olmasını samimî bir hareket olarak ka
bul etmemekteyiz.

kirken hâlâ harcamalarda klâsik bilinen (R)
cetvelinin yine bütçeye eklenmesini anlamsız
mütalâa etmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım; 1973 malî yılı gelir
bütçesindeki genel gelirler bir yıl öncesine oran
la % 24 fazla tespit edilmiştir. 1972 yılının ilk
dokuz aylık fiilî tahsilat miktarı ve son üç ay
lık tahminleri nazara alındığı takdirde, 1973
yılı için öngörülen miktarın elde edilemeyeceği
hakkında şüpheler ve emareler belirmiştir.

Personel idaresinde ve politikasında büyük
bir düzensizlik mevcuttur: Ayrı ayrı bakanlık ve
kuruluşların münferit ve müstakil hareketleri
Devlete çok pahalıya malolmakta ve ekonomiye
olumsuz mânada çok ağır tazyiklerin geldiği ka
naatini beslemekteyiz.

Bu itibarla, denk bütçe iddiasına büyük öl
çüde iltifat edemiyoruz. Aslında, bulunduğumuz
şartlar bakımından önemli de telâkki etmiyoruz.
Bütün endişemiz, ek ödenek taleplerinin yara
tacağı baskıdan ileri gelmektedir.

Bu konuda ciddî bir koordinasyona ve otorite
ye ihtiyaç lüzumu artık aşikâr hale gelmiştir. Ya
Başbakanın bu işle bizzat uğraşması veya Perso
nel Dairesinin Maliye Bakanlığına bağlanması ar
tık bir emrivaki haline gelmiştir. Hergün çığ gibi
büyüyen kadro ve masrafların önüne geçilmesi
artık zaruret haline gelmiştir.
Personel Kanununa göre bütçeye eklenmesi'ge
reken kadro cetvelleri maalesef bu sene de erte
lenmiş bulunmaktadır. Böylece personel giderleri
nin nereye ulaşacağı malûm değildir ve maale
sef parlamenterin de yıllardır kontrolü dışında
tutulmaktadır.
Bilinen bir gerçek; 1973 yılının çok daha
masrafçı ve israfçı geçeceği merkezindedir.
Devlet Plânlama Teşkilâtınca, cari masrafların
arttığı oranda kamu hizmetlerinin o nispette
artışında faktör olduğunu, dolayı siyle kalkınma
hızının hesabında bir kalem şeklinde mütalâa
edilmektedir; fakat biz bu hesap şekline bu
günkü kadro şişkinliği içinde; «kadro arttığı,
cari masraf çoğaldığı ve kalkınma hızının bu şe
kilde yukarıya gitiği şeklindeki» görüşü benimsememekteyiz.
Ayrıca, bir değerli arkadaşımdan sohbet ko
nuşması içinde öğrendiğim, gerçekten düşünüp
bunun cevabını bulamadığım bir husus; bir has
tane veya okul binası için tefrik ettiğimiz tah
sisata yatırım dendiği halde, neden içindeki
doktora ve öğretmene ödediğimiz maaşın cari
masraf olduğunu anlamak gerçekten zor olmak
tadır. Yeni bütçe tekniği, bütün bu kavram ka
rışıklığını ve hesapları basite irca etmesi gere— 397

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık bir hissenin tahsil edileceğini bütçe
içinde göstermek, senelerdir artık anlamsız bir
hale gelmiştir; bunun tespitinde bir yarar gör
müyoruz.
Bütçeye taallûk eden bu kısa mâruzâtımdan
sonra, uygulama alanındaki bâzı sorunlara yö
nelmek istiyorum.
Ülkemizde siyasî buhranların hüküm sürdü
ğü bir dönemde ve devalüasyondan sonra alı
nan istikrar tedbirlerinin gereği gibi sürdüriüememcsme rağmen, ekonomik alanda büyük bir
çöküntü, sarsıntı ve endişeyi duymadığımızı, bu
konuda nikbin bulunduğumuzu da belirtmek is
terim.
Sayın Sarlıcalı arkadaşım, «10 Ağustos 1970
devalüasyon kararlarının olumsuz sonuçlarının
daha sonraki yıllar bütçesini etkilemiş olduğu
nu» ifade buyurdular. Halbuki, biz tamamen
farklı bir düşüncenin sahibi bulunmaktayız.
Malûm olduğu üzere. 1958 stabilizasyon karar
larından 1970 senesine kadar iktisadî ilişkiler
içinde bulunduğumuz memleektlerde fiyat ar
tışları % 20 civarında iken, ülkemizde bu oran
% 80'i aşmıştı. Böylece büyük müstahsil kitlesi;
yani ihracatımızın temeli olan malların müstah
sili, bir nevi mallarını ucuza satıp, pahalıya mal
almak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya bu
lunmakta idi. Ye böylesine bir dengesizlik, ge
lirler arasında bir adaletsizlik ve yaşama imkân
larını bu kesimde daraltan bir fiilî durumu ıs
lah etmek mecburiyeti açığa çıkmıştı.
Ayrıca, Adalet Partisi iktidarının, zamanın
da almış olduğu cesur kararlarından dolayı, ik-
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tisadî sahada birçok gelişmelere de vesile oldu
ğu inancını muhafaza etmekteyiz. Ezcümle,
birkaç tarım ürününe dayanan ihracatımızın
bünyesi bu kararla değiştirilmek istenmiştir.
Bugüne kadar sanayi üretiminde meydana ge
len artışlar, daha ziyade iç istihlâke dönük iken,
bu karardan sonra bu bünye değişmiştir, hattâ
dış pazarlara mal gönderme imkânları ortaya
çıkmıştır.
Döviz ikamesini gerektiren proje ve teşvik
tedbirleri, ihracat tedbirlerini geliştirirken, son
zamanda yine hükümetlerin aldığı kararlarla ih
racata dönük bir sanayi ortamı ortaya konmak
istenmiştir. Kalkınmak için lüzumlu olan döviz
ihtiyacımız, hattâ yıllardır sıkıntısını çektiği
miz dövizlerin bu karardan sonra sağlandığı,
işçi dövizlerinin bu yolla memlekete geldiği bir
gerçek olarak ortaya konulmalıdır.
Ayrıca, ihracat üzerinde munzam bir vergi
yük tevlideden kur farkları da bu şekilde izale
edilmiş ve ihracat tıkanıklığı da büyük ölçüde
giderilmiş bulunmaktadır.
İyi plânlanamadığmdan endişe duyduğumuz
enerji problemi müstesna, (ki, sanayileşmek
için problem yaratacaktır.) çıkarılacak yeni teş
vik tedbirleriyle birlikte ülkemizde ihracata
dönük bir sanayi ortamının bütün şartları fii
li al mevcut hale gelmiştir. Aslında bu imkân
açıkça ortaya çıktığı içindir ki, birçok özel sek
törün proje talepleri elde bulunmaktadır ve
enerji sektörü sebebiyle bunlar da bir süre bek
lemektedir.
Para transferinde ki, bu arada tabiatiyle
devalüasyon kararından sonra sürdürülmesi
lâzımgelen istikrar tedbirleri ve buna inzimam
edecek kararların, her yönüyle mükemmel ol
duğu idiasmcla değiliz. Para transferindeki
süratin var olmasına, ithalât mallarının mali
yetine giren akreditif faizlerinin geniş ölçüde
ortadan kalkmasına, hattâ gümrük muafiyetle
rinin gelmesine, ithalât Damga Resminin bü
yük ölçüde düşürülmesine rağmen, ithal malla
rında fiyat düşmesi tenezzülü bahis konusu
iken, maalesef bu imkân da sağlanamamış, bu
ithal mallarındaki fiyat artışı da devam etmiş
tir.
Fiyat istikrarının ekonomik denge ile aşikâr
olan irtibatı nazara alınarak, halkın muhtaç
bulunduğu zarurî ihtiyaç maddelerinin belli fi
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yatlarla arzı imkânı maalesef senelerdir elde
edilememekte, biraz önce Sayın Ticaret Bakanı
nın işaret ettiği gibi, büyük satış mağazaları
nın tesisi hususu yıllardır ihmal edilmektedir.
Bizatihi 62 milyar liralık bir bütçenin de fiyat
istikrarı bakımından iyi bir haberci olmadığını
da burada belirtmek isterim.
Bütçenin açık vereceği gerçeği bir yana, ca
ri masrafların ağırlığı, personel giderlerini kar
şılamak üzere yıl içinde ek ödenek talepleri, 4
milyar üzerinde iç istikraz için yeniden yetki
isteme ihtimaller, fiyat artışlarını körükleye
cek âmiller olarak mütalâa etmekteyiz.
1973 yılı Bütçesinin mevcut vergi sistemi
içinde sağlam kaynaklardan finanse edildiğini
de iddia etmek maalesef güç olacaktır.
Bu sene, taban fiyatların yeniden ayarlan
ması yılı olduğundan bütçenlin kur farklarından
ileri gelen fonlarla takviyesi imkânı da kal
mamıştır.
Ayrıca büyük iş kollarında bu yıl yapılacak
toplu sözleşmelerde her ne pahasına olunsa ol
sun fiyat 'istikrarı için gerekli tedbirlerin alın
ması şart iken, bu imkânın da yitirilmiş olduğu
inancını taşımaktayız.
Esasen ithalât yoluyla beslenen bir leoıflâsyon mevcut iken, bunun ekonomideki tedbir
lerle güçlendirilmenıesi lâzım ilken, gerekli ba
rajlar kurulamamıştır. Esasen Hükümet, bel
li bir süre için fiyat ve ücretlerin staibilizasyonu Ikonusunda bir taahhütte • bulunamamıştır.
Her haliyle teslikede görünen fiyat istikrarı
nın, Allah'ın yardımı üle yani yeni mahsul id
rak edilmesiyle idamesini temenni «itmekteyiz.
Ülkemizde destekleme mubayaa!arıyla taban
fiyatlarının tespitinde de sakat bir politika iz
lenmektedir. Bütçe imkânlarını ve Merkez
Bankası kaynaklarını zorlayan birçok fedakâr^
liklara rağmen yürütülen bu teşvik tedbirlerin
den gereği kadar istifade edilememektedir. Çe
şitli bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütü
len bu politikada koordinasyon yoktur, tazyik
gruplarının gücüne ve sorumlu makamların tak
dir ölçülerine terk edilmiştir. Bu meselenin
çok ciddî mânada ele alınması ve tek bir oto
riteye bağlanması artık vazgeçilmez, kaçınıl
maz bir mesele haline gelmiştir. Birçok ülke
lerde olduğu gibi destek fiyatlarının, mahsu
lün idrakinden evvel ilânı şarttır. Böylece ser-
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best piyasa fiyatının bu destek fiyatlarla teşekMLlü lâzımdır ve aracıların elinden de müstah
s i l bu şekilde kurtarmak mecburiyeti vardır. •
Vatandaşın kendi ülkesinde insanca yaşama
imkânlarını mutlaka bir iş'e sahip almaşımda'
görmekteyiz. Bu, sadece memleketimizin de
ğil. gelişmekte olan ülkelerin anameselesidir.
İstihdam sorunu artık büitün ülkeleri işgal eden
belli başlı bir konu haline gelmiştir. Fakat,
bizi diğer ülkelerden ayıran bâzı farklar ve ha
talar vardır. 'Bu ülkelerin birçoğunda istih
dam plânları (kalkınma stratejilerinin en önem
li mihrakı olarak kabul edilmiştir. Biz maale
sef Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda bu
hususta gerekli önemi vermemiş bulunmakta
yız. Plânın birçok pasajlarımda ve noktala
rımda, tam istihdamın gerçekleşmesinin belli
sektörlerde kalkınma hızının elde
edilmesi
için feda edildiği açıkça yazılmaktadır. Plânın
hedef alman kalkınma hızlarının gerçekleştiril
mesiyle tam istihdamın sağlanması hedefinin
'birbirinden ayrı ve çelişir bir durumda kabul
'edilmesi sakat bir düşüncenin es'eri 'olmuştur.
'Bugün- bütün dünyada bu konu (tartışılırken,
Üçüncü Beş Yıllık Kal kınıma Plânının eskimiş,
terk edilmiş birtakım düşüncelerle hazırlan
mış olduğunu gerçekten talihsizlik saymaktayız.
Elbette böylesine yapısal bir sorunun bütçe için
de çözülmesini beklemek hakkımız değildir; fa
k a t yıllık programlar ve bütçeler beş yıllık
devre itibariyle yıllara tefrfilk edilen bölümler
'bulunduğuna göre, değişen ve gelişen düşün
ce ve gerçekler istikametinde bütçelere bir es
neklik verilmevsi zaruretine de inanmaktayız.
Sayın Maliye Bakanının beyanları arasında
istihdama ait görüşleri çok aradık. Konuşma
larını belki takip edememiş olabilirim, fakat
maalesef hu konuda bir tahlili bulamadım, sa
dece mevcut durumu yansıtan beyanları olmuş
tur.
fSon yılların fiyat artışları karşısında bütçe
nin geniş ve kabarık tutulmasının yukarıda
arz ettiğim konjornktürel mahzurları yanında,
getireceği yeni hizmetler ve istihdam imkânlları
bakımından da memnuniyet verici
olduğunu
belirtmek isteriz,
Muhterem arkadaşlarım, burada hir çeliş
kinin içinde bulunduğumuz kabul edilmesin.
Bir yandan bütçenin sağlam kaynaklardan fi
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nanse edilmek zaruretine işaret •ederken, diğer
taraftan kalkınmakta olan her ülkede olduğu
gibi halkımıza hizmet götürmek, onların yaşa
ma standartlar]nı geliştirmek için kabarık bir
bütçe yapılmasının zaruretini de ortaya koy
muş olmaktayım. Aslında çelişir gibi görünen
bu düşünce, bir ekonomik denge meselesidir.
Bu denge sağlandığı takdirde, mahzur müta
lâa /etmemekteyiz. Eğer yatırımlar, yukarıda
arz iettiğim gibi en ucuz yollarla prodüktif alan
lara yönclmişse, cari masraflar bugünkü se
viyede kalacaksa, bunun mahzurlarını karşı
lamak mümkün olacaktır.
BAŞKAN" — Sayın Güınüşoğlu, daha devanı
edecek mi ?
A. P. GRUBU ADİNA O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ikinci kez söz
hakkımı kullanmak işitiyorum.
BAŞKAN — Yarım saatlik müddetiniz dol
du, ikinci hakkınızı kullanabilirsiniz, buyurun.
A. P. GRUBU ADINA O. ZEKİ GÜMÜŞOĞL U(Devamla) — Bu konuda, .söz buraya gel
mişken, inandığımız hir gerçeği de ortaya koy
makta fayda mütalâa etmekteyim. Plân ve
programların tetkikinden anlaşılacağı veçhile,
kamu sektörü yatırı/mlarının .günden ^ünç art
tığını görmekteyiz. Kamu kesiminin bu yatı
rımlarının vergi yoluyle finanse edildiği aşi
kârdır. Her yıl artan vergi yükü karşısında
özel sektörün yatrıım gücü yerinde saymakta
dır. Halbuki kamu sektörti her yıl büyümek
tedir. Bu büyümenin hedefi ne olacaktır, ne
reye kadar gidecektir, ne elde edilecekti? Bu
nun tespiti artık gerekmektedir.
Yukarıda bir ölçü içinde işaret ettiğimiz ya
tırımların en çabuk, en ucuz ve en iyi şekilde
kim yapıyorsa ona terk etme zarureti vardır.
Özel sektörün yapmaya muktedir olduğu saha
dan Devletin çekilmesi şarttır diyoruz. Zira
Devlet imkânlarını ve kaynaklarını kullanaca
ğımız yerler çoktur. Suyu, yolu, elektriği bu
lunmayan ve bu hizmetleri hâlâ yetiştiremediğimiz yerler vardır. Cari masrafları azaltmak
lüzumsuz personel istihdamını önlemekte en mü
essir vasıta, özel sektöre daha fazla yatırım
vazifesini verecek şekilde Devlet faaliyetlerini
tanzim etmekten ibarettir. Eğer programlar bu
açıdan tanzim olunmuş olsaydı, millî gelirin
çok daha artacağı, maliyet mesraflarmm çok
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daha azalacağı ve fiyatların da bu seviyede bu I fiyatların teşekkülüne zararlı olduğunu düşün
müşler, bunları kaldırmışlar; fakat bizde ka
'artış hızıyle yükselnıeyeceği aşikâr olarak gö
mu kuruluşları maalestef yıllardır imtiyazın
rünecekti; fakat maalesef memleketimizde ka
içindedir. Aslında Maliye Bakanlığının Bütmu sektörünün güya" himaye taassubu ile bir
türlü bu gerçeği parti olarak da fert olarak da I çesi üzerinde görüşürken bunları konuşmamak
kimse kabul edememektedir. Şimdi programa I gerekli; ama bir görüntü var Türkiye'de, bunu
izah için bunları arz etmiş bulunuyorum.
bakıyoruz, S ay m Malîye Babanının ağzından
söylüyorum, 1973 yılında üretken duruma ge
Muhterem arkadaşlarım, yine enteresan bir
çecek önemli projeleri .sayıyorlar ve bunları tet
hadise.
kik ediyoruz, birçoklarının belki üretken vas
Petrol Ofisi, istihsal ettiği, ürettiği akar
fı vardır; ama bunların prodüfctif yatırımlar
yakıtları gene yurt içinde muayyen depolara
olmadığını maalesef görmekteyiz.
nakletmek için tanker kiralamaktadır. Bunlar,
aslında ifade edilmemesi lâzımgelen sözler; ama
Bir misal arz edeyim. Meselâ Denizcilik
Bankası, şehir hattı için üç adet vapur, iki I yetkilileri uyarmak için söylüyorum. Şartna
me yapılmış, fiyat tespit edilmiş yıllık nıuayad ot tanker ve dört adet yük gemisi (şilep) ala
I
yen bir ücret ödeniyor. Bunu anlayan bir;
cakmış. Miktarı, milyonlar tutuyor.
şahıs veya bir firma, dışarıya gidiyor. Resmî
Muhterem arkadaşlarım Denizcilik Bankası
I para transferi yok. Dışarıda kendi adına gemi
bu vapurları ne yapacak özel sektörün şehir
•satmalıyor, bir firma kuruyor ve o firmaya
hatları içinde taşıdığı 18 gros tondan aşağı
I bir teklif yaptırıyor. Böylece iki yıl süre için
tekneler gibi yolcu taşıyacak. Denizcilik Ban
Petrol Ofisi taşıyacağı geminin bedelini kira
kası bu tankeri ne yapacak? Özel s'eifctörün yap
I olarak ödüyor. Halbuki bu şahıs ve bu firma
tığı gibi benzin müştaklarını miemleketin muh
10 yıllık vâde ile 10 taksitle bu gemiyi sa.tmtelif bölgelerine ulaştıracak. Denizcilik Ban
almıştır, ama Petrol Ofisinden iki senelik nak
kası yük şilebini ne yapacak? Armatörlerin
liye ücreti olarak bu geminin bedelini alacakyaptığı gibi limanlar arasında yük taşıyacak.
I tır, anlaşma yapılmaktadır. Acalıa yetkililer
Bakıyoruz Denizcilik Bankasının bu faaliyetle
dünyada mevcut olan gemi fiyatlarından biharine, yıllardır bu işlerden zarar etmektedir.
I ber mi? Gerçi navlunlar yurt içinde pahalı;
Denizcilik Bankasının senede 200 milyon lira
j ama bunları birisine yaptırmak imkânı yok mu
yı aşan zararları, vergi yoluyle bütçeden ka
I veya bizzat kendisi yapmak iktidarında değil
patılmaktadır.
I imi ?
Şimdi ayrıca bir hususiyet daha var. Ba I
Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Ticakanlar Kurulu bir karar almış demiş ki; «Mil I ref Bakanlığı Bütçesi görüşüldü. Et - Bahk
lî sanayii korumak için tersanelerimizin yapa I Kurumu üç adet firigorifik
gemi satmalmış.
bileceği gemilerin yapılmasını sağlamak için, I Maksadı, et ve balıkları ihraç edecek. Yıllar
10 bin gros tondan aşağı gemilerin ithali menyılı bu gemiler İstanbul'da paslandı, harap
ed'ilmiş. Eh şimdi bunlara bakıyoruz, tanker
oldu ve nihayet bu sene hurda fiyatına satıldı.
olsun şehir hatları vapuru olsun, şilep olsun I Bu gemiler niçin alındı, niçin satıldı? Bunlamutlaka 10 bin tonıdan daha aşağı tekneler ola I rııı hesabını soran kimse yok mu?. Devlet yöcak. Şu halde bunlar için Bakanlar Kurulunca I netimi bu kadar laubali mi şeklindeki bir imagem istisnaî bir karar istihsal edilecek. Her I jı ortaya koymak için arz ediyorum.
kese menedilen hussular, Denizcilik Bankası I
Muhterem arkadaşlar, bu gibi daha başka
için bir imtiyaz teşkil edecek. Ne yapacak? Za I konular da var. Meselâ arz edeyim. Devlet Su
rar edecek. Yatırım yapacak yine zarardan j İşlerinde odacı olarak çalışan ve benim oturkuntu] anlayacak.
I duğum apartmanda oturan bir şahıs daireye
Aşağıda da söyleyeceğim; bir ölçüde içinde I servis araba siyi e giderken, yine aynı apartİtalyanlar bunu yapmışlar. Bir alanda hem I manda oturan Devlet Şûrası âzası ise otobüs
resmî sektör, hem özel sektör varsa, resmî sek I beklemektedir.
törün artık birtakım imtiyazlar içinde, farklı I
Muhterem arkadaşlarım, kamu kuruluşlarılık içinde bulunmasının ekonomiye, rekabete, J nın İstanbul'da, bütün Marmara civarında sos400 —

C. Senatosu

B : 29

yal dinlenme yerleri ve kampları var. Burada
ayniyat muhasipleri, binada odacıları iki ay
süre ile dinlendikleri halde, Anayasa Mahkeme
si üyelerinin böyle bir yeri yoktur. Şimdi,
bunlar plânsız dönemde kapanın elinde kalmış,
kim baskı yapmışsa tahsisat almış ve bu işler
bitirilmiş diyelim: Ama sevgili arkadaşlarım
kendi mahallemde bu yıl ve geçen yıl, «Hava
Kuvvetlerinin Marmara Kurtarma
Tesisleri»
adı -altındaki tesisle, kurtarma ile hiç alâkası
olmayan kamplar vücude getiriliyor.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı yahut
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü, Başbakanlık
kanalıyla bütün tapu muhafızlarına tamim göndertir. Turizm Balkanı birçok vesilelerle ifade
eder; sahillerde arsa alım - satımı yasaklanır.
Fakat, bütün Marmara sahillerinde kamu ku
ruluşlarının iki ay süre ile istimal
ettikleri
kampları vardır. Turizm sanayii genişleyecek,
dışarıdan turistler gelecek onlara yer, otel ve
yatak bulma imkânı kalmayacak, bunların bu
hizmete tefrikinde müşkülât nedir, onu ela an
lamak mümlkün değildir. Yani ülkemizde Dev
let yönetiminde bir sorumluluk yoktur gibi
bir imaj olduğu için bunları arz etmiş olduk.
Bu arada Emekli Sandığı otel İşletir, lokan
ta işletir, gazina isletir. Acaba daha iyi yap
tığı için mi işletir? Eğer yapıyorsa işletsin;
ama kâr ve zarar hesaplarına bakıyoruz muaz
zam yatırımların karşılığı yoktur ortada. Ben
ce, Devlet bunları yapacağına açık .söylüyo
rum, cesaretle ifade ediyorum kumarhane işletsc daha iyi. Çünkü tatil günlerimizde 'bir1
ilki gün için yurt dışına kumar oynamak için
giden vatandaşlarımız çok. Bunu açık olarak
söylüyorum. Bütün ülkeler bu şekilde gazino
çalıştırırlar veya bunları şahıslara yaptırırlar,
Devlet yapsın demiyorum; fakat ülkemizde bu
olmaz. Bir «Gazinad' İstanbul» var, İstanbul'da
yabancılar otel gibi kullanırlar gelir giderler,
aslında onlar Türklerle temas etmek için ge
lirler, ama Türk vatandaşı oraya bırakılmaz.
Hani, Devletlin kumar oynatması hoş bir şey
değil; ama bu konuda muazzam gelir var. Bu
rada bir kayıt da konabilir; bir milyon lira
dan fazla vergi ödeyen vatandaş girsin dene
bilir. Oynarlar. Devlet de oradan varidat te
min eder. Yani para, geldiği yerden kaçınma
nın anlamı yoktur. Misali Bulgaristan'dır;
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fiilen Türk vatandaşına Devlet kaçakçılıkta ya
taklık yapmaktadır. Bunu, para kazanmak
için gelir sağlamak için yapmaktadır.
FETHİ TEYETOĞLU (Samsun) — Bu şort
misaller sizin kendi şahsınıza aittir.
A. P. GRUBU ADİNA O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Tabiî, şahsıma ait. Aslın
da Maliye Bütçesi arasında görüşülmemesi lâ
zım gelen hususlara değiniyorum dedim ve bu
işi bu şekilde açıkladım.
Efendim, bütün bunları arz etmekteki mak
sadım, Türkiye'de bu konuya eğilen kimselerin
olmadığı içindir. Kalkınmak için -esasen mah
dut olan kaynaklarımızın üretken
sahalara
tevziinde mutabık bulunduğumuza göre bu isi
İkim yapmaktadır, Devlet Plânlama Teşkilâtı
imi yoksa Maliye Bakanlığı mı? Bunu da anla
mak mümkün değil. Yani, bir yandan proje
ler teklif ediliyor, bunlar Devlet
Plânlama
Teşkilâtında görüşülüp kabul ediliyor diğer-taraftan da Maliye Bakanlığı buna tahsisat veri
yor. İki ayrı kuruluş.
BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Gü
müş oğlu.
A. P. GRUBU ADİNA O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Peki.
Bu itibarla •ekonomimize mutlaka bir kuru
luşun sahip çıkması gereğine inanmaktayız;
Ya Devlet Plânlama Teşkilâtı Maliye Bakanlı
ğına bağlı bir genel müdürlük haline getirilımeli veyahut da Maliye Bakanlığının bünyesi
değiştiril mclidi r.
Mâruzâtımı bitirirken 'vergiye taallûk etlen
kısa bir noktaya da işaret etmek istiyorum.
İşletme Yergisi oranlarının ılımlaştırılması
ve kapsamının geliştirilmesini olumlu bir adım
olarak telâkki etmekteyiz. Ancak, kanunlar
la yapılan bu düzeltmelerin uygulamada şevk
ve heyecanı sürdüreceğini beklemek, bundan
sonuç alacağımızı ummayı biraz şüphe ile ve
tereddütle karşılamaktayiz.
Finansman Kanununun yürürlüğünden son
ra, Maliyenin gelir toplama idaresinde perso
nel bakımından büyük bir gelişme meydana gel
miş olmasına rağmen, yürürlükteki verginin
müessir bir şekilde kontrolü yapılamamış ve alı
nan yeni personelin, ekip değiştirilmeleri yü
zünden şevk ve (heyecanları büyük ölçüde yi
tirilmiştir. Aslında iyi uygulanan bir İşletme
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Vergisinin, hem Hazineye masîr varidat sağla
mada, hem de vasıtasız vergiler
sisteminin
kontrollünü teminde ve nihayet Katana Değer
Vergisine geçişte bir aşama olduğunu kabul et
mekteyiz. Ancak, bütün beyanlarımızın ver
gi 'kapsam ve oranlarının yurt çapında etkin
bir uygulama olanağını bulması ile mümkün
olacağını da belirtiyoruz.
Tabiatıyle halihazır tatbikatın bu yolda ol
duğunu iddia etmek güçtür. Anladığımıza gö
re Kaıtma Değer Vergisine geçişi Sayın Bakanın
ınıütalâasından, sözünden belki yanlış anladım.
Ortak Pazar çerçevesi içinde yapılacak güm
rük indirimlerinin Mr telâfi aracı olduğuna dair
beyanda bulundular. Bu şekilde anladım. Halİmki, biz Katıma Değer Vergisine geçişi, Ortak
Pazar içindeki ilkelerin mevzuatında ahenk ve
yatkınlığı sağlamak amacına yöneldiği şeklinde
icabul ediyoruz. Hiçbir zaman Katma Değer
Vergisinin gümrük indirimlerinin bir telafi ara
cı olduğunu görmüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, bağlayınız.
A. P. GEUBU ADINA O. ZEKİ GÜMÜŞ
OĞLU (Devamla) — Bitiyor efendim. Topar
lıyorum.
Katma Değer Vergisine geçişte; mevcut
iç vasıtalı vergiler siıst'eminin 'kaldırılmasıyle
yerine Katma Değer Vergisinin kaim olacağı
nı düşünmekteyiz. Esasen Katma Değer Ver
gisine geçiş kolay bir iş de değildir. Bir ha
zırlık dönemine ihtiyaç vardır. İngiltere'de bu
4 senelik bir zamanı kapsamış bulunmaktadır.
Bu itibarla Sayın Baıkanm Katma Değer
Vergisi ile ilgili önerilerini gelecek yıllara iliş
kin 'bir temenni mahiyetinde kabul ediyoruz.
A. P. Grubu adına saygılarımızı sunuyorum.
(A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Grupları adına söz talep eden
arkadaşlarımız görüşmüş oldular.
Sayın Kâmil Karavelioğlu, söz talebini ge
ri almış bulunuyorlar.
Şimdi şahısları adına söz talep eden arka
daşlarımızın görüşmelerine geçiyoruz.
Sayın Ertuğ... Buradalar.. Sayın Hazerdağlı... Buradalar.
Sayın Hazerdağh görüşecek misiniz?
M. SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Evet.
BAŞKAN — O halde birinci sırada olmafe
itibariyle Sayın Ertuğ, buyurunuz.
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CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — ,Saym Başkan
dan sonra hakkımı kullanabilir miyim efen
dim?
BAŞKAN — Efendim, Sayın
Hazerdağlı
burada olmasalardı, tahmin ediyorum ki baş
ka söz talebeden olmadığına göre ben son sö
zü size bırakarak birleşimi kapatıp, müzakere
leri yarma erteleyecektim; ama Sayın Hazer
dağlı görüşmek arzusunda olduklarına göre..
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —
Mümkünse değişelim.ı
İBAŞKAN — Olur efendim. O halde Sayın
•Hazerdağlı buyurunuz.
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —
Sayın Başkan, muhterem senatörler Sa
yın Maliye Bakamının Bütçe - Plân Ko
misyonunda Keban Barajı istimlâkleri konu
sundaki beyanatı kamuoyunda büyük yankı
lar yapmamış olsa idi konuşmak ihtiyacım
duymayacaktım. Ancak, kamuoyunda Kebanda büyük yolsuzluklar olduğu gazetelerde ve
hattâ bir dergide, «Kebanda 600 milyon lira
lık rüşvet» sözü. «Maliye müfettişleri tehdidedildi» gibi sözler yer alınca Sayın Bakandan
biz de bu konuda bilgi almak ve kendilerine
Senatomuzda bu konuda bilgi vermiş olmak
fırsatını vermek için söz aldım.
Muhterem arkadaşlarım, ben bir
yolsuz
luğu savunmak için buraya gelmiş değilim.
Kebanda, Sayın Bakanının elinde bulunan dos
yalarda belki yolsuzluklar olmuştur. Ben,
sadece bu istimlâklerin nasıl seyrettiğini, bu
işlerin neden ileri geldiğini bu istimlâklerle
uzak yakın bir ilgisi olmayan bir arkadaşı
nız olmam sıfatı ile sadece bu Parlâmentoya
geldiğim günden beri bu konu üzerine eğilen
ve bu işin nasıl seyir t akıbet t iğin i ve belkide
Sayın Bakanımızın bilmediği konular üze
rindeki bilgilerimi arz edeceğim. Kamuoyunu
işgal eden bu konunun, kanunların eksikliğin
den ve kanunların boşluklarım her tarafa çe
ken birtakım uygulayıcıların hareketinden ile
ri geldiğini kısaca ifade etmeye çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarını, Keban Barajı 19G3
yılından itibaren yapılmaya başlandı ve Kebanııı 19-70'd e biteceği bilindiği için 1963'teıı
itibaren istimlâk bedellerinin ödenmesi de
plânlandı. Halbuki, baraj .197-0'de bitecekti.
1963'ten 1964'ten sonra baraj bir taraftan ya-
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pılırken, bir taraftan da istimlâk bedelleri
verilecekti. Bunu ı bir sebebi vardı. Birdenbire büyük bir paranın o memlekete girmesi
'büyük fiyat artışlarına sebebolacaktı. Bu fiyat artışları da tabiatiyle birdenbire istimlâk bedelleri artıracaktı. Bu yüzden, Hükümetçe bu iş plânlanmış olacak ki, benim Parlâmentoya geldiğim günden beri her yıl bütçeye 250 milyon, 240 milyon, 140 milyon gibi
ek ödenekler konuluyordu.
Arkadaşlar, bu paralar ödenmiyor. Biz İmrada yanıp yakıldığımız halde bu bedeller bir
türlü ödenmiyor, başka taraflara, aktarılıyordu. 1967 veya 1968 yılında hatırlarım 240
milyon verdiler ve sonra 140 milyon daha ver-'
diler. 1969 seçimlerine girdiğimiz sırada 820
milyon lira konmuş olduğu halde ödenmiyordu. >Saym Kefe t Sezgin'den sordum 1966'da
57 milyon lira ödenmiş idi. Şimdi bu para
ödenmiyor.
Şimdi istimlâk işi nasıl oluyor Ben istimlâk konusunu bilen bir arkadaşınız olarak kisaca bilgi vereyim de arkadaşlarımız da bu
konuda bilgi sahibi olsunlar.
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tarihindeki bedeli kaç lira eder» diyecek. İstimlâk tarihi yok ki. Bütün muameledeki yanlışlık ve yolsuzluk oradan geliyor. 1972 yılında takdir yapılacaktı ki o yıl içinde tezyidi
bedel için ehlivukufa sorsun. Takdir, 1964 yılında yapılmış. Bunların teker teker Devlet
Şûrasına dâva açılmak sureti ile iptali lâzımgelirdi. O da yapılmadı. Böyle bir keşmekeş
içerisinde bu istimlâk muaemleleri yürüdü
gitti.
ıBu işte kusur kimin? Köylünün değil. Oünkü, istimlâki yapan Devlet, takdiri kıymeti
yapan Devlet, tebligatı geç yapan Devlet, parayı ödemeyen Devlet olduğuna göre köylünün bu işte hiçbir kusuru yok. •.,
Şimdi, bu işte Kanunun sakat
tararlarını
söyleyeceğim. Şimdi mahkemede, hâkimin yap
tığı işe gelelim.
Muhterem arkadaşlarım, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda hâkimin bir keşf için
alacağı 10 lira. Bilirkişinin alacağı 70 lira, 100
lira. Ziraat
Odalarına bildiriliyor. Vaktiyle
bu avukatlığı yaptığımız zamandan biliyorum.
Hâkim, bilirkişiye 100 lira takdir ediyor. Hâkime neden bunu yapıyorsun dense, «Efendim
Ziraat Odaları böyle tebliğ ediyor» diyor. Hâkime 10 lira verilirken mühendise ölçüsüz, hudutsuz bilgisi ile 100 lira 200 lira verileceği
tebliğde yazıyor. Ondan aşağı ücretle• ehlivu'kuf gönderilmiyor, Ziraat Odasına yazıyot\sunuz bilirkişi gelmiyor.

Takdiri kıymetler 1964 - 1965 yıllarında
yapılmaya
başlandı. Malûmuâliniz takdiri
kıymet için Hükümetin, Devletin, daha doğrusu vilâyetlerin seçtiği resmî ehlivukuflar
giderler, mahallinde takdiri kıymeti yaparlar. 1964 yılında köylerin bir tarafından takdiri kıymete başladılar. Ne oldu bu 1964 yilında? Kanunen 1964 yılında yapılan istimŞimdi kanunun sakat tarafı; hâkim bir
lâk, bütçeye konmuş para gereğince taraflagünde bir davaya bakar, 10 lira ahır. Bir dara ve Hazineye tebliğ edilecek. Beğenmeyen
vaya bilirkişi bakar 70 lira alır; ama bu istim
taraf; yani Hazine tenkisi bedel, tarlanın
lâk işi öyle değilki bir günde 100 davaya birsahibi de tezyidi bedel dâvası açacak idi. Bu
den bakılıyor. Bir köyde 1 000 tarla var-. Bu
imıkân sağlanacak idi.
1 000 tarlanın hepsi de birbirine benziyor ve(.Muhterem arkadaşlarım, bu iş tersine olya benzemiyor. Hâkim bir tarafta oturuyor.
du. 1964, 1965 yılında istimlâkler yapıldı takBilirşikiye «Tarlaları gezin, raporunuzu verin»
diri kıymetler birdenbire bitti; ama bu mazdiyor. 1 000 davanın veya 100 davanın keşfi
hatalar, bu komisyonların yapmış olduğu takbahis konusu, oluyor. Bu mübalâğa oluyor.
diri kıymetler bir tarafa saklandı. 1965 yılmBen bunları dosyalar elimde olduğu için söydan sonra 1970, 1971 ve hattâ 1972 yıllarında
lemeyeceğim. Yalnız işi ortaya koymak için
bu mazbatalar meydana çıkarıldı, tebliğ edil
ifade ediyorum. 1.00 tarlanın keşfini 200 tardi. Aradan 5 - 6 sene geçti, fiyatla*' arttı.
Ij lanın keşfini birden yapıyor.
Şimdi kanunun sakat tarafı: Malûmunuzdur
istimlâk Kanunu diyor ki; «O yıl. içinde 1I
takdir edilen bedel..» Hâkim, şimdi, 1972'de
1 000 liraya 10 000 liraya kadar ücreti ve
1964'te, 1965'de yapılan istimlâkin keşfine gi
kâlet binde 10'dur. Ondan sonra gittikçe azadiyor, Seçtiği bilirkişiye soracak, «istimlâk I| lir 100 bin liradan sonra binde l'e düşer. B,i-
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ziııı memlekette tarlalar küçük küçük oldu
ğundan her parça için ayrı ayrı daya açılı
yor. Açılır; kanun müsait. Demez ki hâkim,
demez ki kanun ayın cinsten olan dayalar bir
leştirilir. Birleştirilirde var o hüküm; ama bir
adamın 100 tane darlası yar, .1.0 tane tarlası
var; 200 bin liralık, bir milyonluk davası var.
bunların toplu halde açılması mümkün iken
açmaz; teker teker açar. Teker teker açınca
ücreti vekâlet kerrat cetveli gibi büyür. Ka
nun eksik, kanun sakat.
Hâkim bilirkişiye
diyebilir mi: «Sen bu
davada, her dava için her parça için 70 lira
alıyorsun; ama bir gün çalışıyorsun arkada
şım. «Matbu; hem de tabediyorlar, matbaada
tabediyorlar. F^unu hâkimin demesi lâzım. Hâ
kimin takdir etmesi lâzım. Demeli ki «Arka
daş, ben .10 lira alıyorum, her dosyadan elime
25 kuruş geçiyor, sana da ben bu köyün" is
timlâki için 10 bin lira takdir ettim.» Hâkim
belki bunu diyebilirdi. Demiyor. Bir köyün
istimlâkinden 70 bin lira alıyor. Felâket. Ya
ri. bütün bunlar mevzuat eksikliğinden olu
yor.. Muhterem Bakan, muhterem arkadaşla
rımı, bütün bunlar mevzuat eksikliğinden olu
yor.
Bu İstimlâk Kanunu bundan önce gayet in
ce olarak elden geçirildi, ama bir türlü Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hü
kümlerle yanyana getirilerek, bir organize
İmle getirilemedi ve bu yüzden bu mesele ol
da.
Asıl mesele paranın gününde ödenmemesi
dir. İMili yıllınla istimlâki yaptın, paran var.
Kamın diyor ki; «Bilirkişilerin beyanları ara
sında iıiiibayeııct olursa hâkim sormaya mec
burdur. «Nedir.) O sene ehlivukuflar
takdiri
kıymet yapmışlar. Ne demişler? Tarlanın değe
ri için resmî ehlivukuflar, metrekaresi 4 lira
demişler, yahut susuzda 90 kuruş demişler.
Şimdi (",!)iir ehlivukuf gelmiş birdenbire 10 li
raya çıkarıyor. Bunun sebebni gerekçede tu
tanakta zikretmeye mecburdur deniyor. O yıl
içinde olsaydı, hâkim de düşünürdü, büyük ar
tısı. 2 liralık, 4 liralık tarlayı 8 liraya 10 lira
ya çıkarmayı bilirkişi de düşünürdü. Yani,
•mahkemenin takdir ettiği bilirkişiler bunu
düşünürdü. Çünkü aradan 5 sene geçmiş. Oeı ekçe kendiliğinden hazırlanmış. Hayat 2 mis
li, .'5 misli pahalılanmış.
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•Muhterem arkadaşlar 1965'te bir kilo eti
köylü 10 liraya alırken, bugün 25 liraya alıyor.
Elâzığ'da o devirde bir metrekare arsa 100
lira iken bugün, yalnız istimlâk sebebiyle de
ğil, Türkiye'nin her tarafında bir metrekare
arsanın fiyatı 2 - 3 misline çıkmuş. Türkiye'nin
neresinde olursa olsun; bezde, kerestede, Dev
letin ürettiği bütün mallarda
fiyatlar yük
selmiş. Para devalüe edilmiş. Üstelik de dar
bir bölgeye bu kadar paranın gelmiş olması,
memlekette büyük bir buhran yaratmış.
Ben şuna samimî kanaat getiriyorum, Sa
yın Bakan bir yerin 17 İraya istimlâk edildiği
ni söylüyorlar. Bu konuda kendilerini tenvir
etmek isterim. Müfettişlerin raporlarını bil
miyorum, sakınca yoksa bize müfettiş rapor
ları hakkında bilgi versinler. Yalnız çok rica
ediyorum, şunu da istiyorum; Bir dergide
okudum; antiparantez, halkın
müfettişleri
tehdideddiğini söylediler. Buna çok üzül
düm. Böyle bir şey varsa açıklasınlar, istir
ham ediyorum. Şu 17 lira meselesini konuşmak
istiyorum.
iBAŞKAN — Zannederim
bağlıyorsunuz,
vaktiniz doldu.
M. SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) —
Şimdi bitiyor Başkanım, bitireceğim.
Rize'de çay bahçesi ne kadar kıymetli ise,
her memlekette de böyle küçücük bâzı mıntı
kaların değerli olan yerleri vardır. Fıratm ke
narında turfanda sebze, meyve geliştiren kü
çük yerler vardır. 200 - 3'00 dönüm, Tik o is
minde bir yer; burası belki 17 lira olmuştur;
ama belki bu değer, yerindedir veya değil
dir, ben kıymet takdircisi değilim, bunu bil
miyorum.
Bütün mesele, bütün bu sebepler, geçmiş
hükümetler zamanında günü gününe bütçeler
den ayrılan paraların yılında ödenip, yılında
sahiplerine tebliğ rdilip, yılında tezyidi be
del davası açılmasına imkân bırakılmamış el
maslıdan, bu mesele bu hale gelmiştir. Sanki
Elâzığ halkı da, köylüsü de bir yağmaya iş
tirak eden, yağmayı körükleyen bir duruma
geldi ve bi» eziklik haline düştüler. Bundan
dolayı da biz de üzüntü duyduk. Bundan dola
yı Sayın Bakanın kamu oyunu tenvir etmesi,
gerçekten böyle bir fiyat artışı varsa bu yol
suzluğun nasıl ve neden ileri geldiğini de ifa404 —
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de etmesi icabeder. Durup dururken «Elâzığ'
da yağma var» şeklinde konuşmaları kamu
oyunda tahribat
yaptığından dolayı
bunun
aydınlanması gerektiğini ifade ötmek için söz
aldım.
Saygılar sunarını. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Soydan görüşecekler.
Bu takdirde yine bir yer değiştirmek lâzımgeleeek. Söz sırası Sayın Ertuğ'da
Sayın Soydan, sıra değişmesini ka-bul edi
yorsunuz. değil mi?
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Evet.
BAŞKAN —• Sayın Ertuğ ile yer değişmiş
oldular.
Buyurun Sayın Soydan.
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Bendeniz sırf malî kaza sebebiyle söz almış
bulunuyorum. 4,5 senedir Yüksek Senatoda gö
rev ifa etmekteyim. Her yıl Maliye Bakanlığı
bütçesi görüşülürken; sosyal hayatta yapmış
olduğu etkiler bakımından malî kazanın aksak
lığı üzerinde söz almış ve mükerreren de olsa
konuşmuş bulunmaktayım. Her Maliye Bakanı
arkadaş, bu konuşmalara üzerinde «doğrudur»
der; fakat malî kaza mevzuunu teşkil eden bir
kanun Parlâmentoya getirilmez ve halen de ge
tirilmemiştir.
197o bütçesi itibariyle 60 milyarın üzerine
çıkan bütçenin her faslı mükelleften tahsil edil
mektedir. Mükellefle Devlet arasında elbette ih
tilâf meveudolacaktır; ama bu ihtilâfların halli
mevzuu, kazalarda itiraz komisyonlarına veril
miştir. Bu kanun, çok eski bir kanundur. O ka
dar hayret verici bir kanundur ki, dâvacıyle
hem şikâyetçi hem karar mercii' vaziyetindedir.
Muhterem arkadaşlarım, meselâ, bugün ma
liye ile hiçbir alâkası olmayan kimselerin katılmasiyle bu itiraz komisyonları; ilçelerde, kay
makamın riyaseti altında malmüdürü ve iki de
tüccardan teşkil edilmektedir. Bu tüccarların,
bir defa maliye ile ilgi ve irtibatı olmadığı gibi,
tahakkuk eden'gelirlerde vergi ziyama sebebolan ve vergi kaçakçılığını tazammuri eden
malî kanunları da anlaması mümkün değildir.
Gelelim malmüdürüne; aslında o, mükellef
eğer bir vergi ziyama veya vergi kaçakçılığına
sebebolmuşsa, onu meydana çıkaran kimsedir.
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Yani devlettir; ama aynı zamanda malmüdürü
de karar merciidir. Bu komisyonlar nihayet
malmüdürünün yerine defterdarın kaymakamın
yerine de valinin geçmesiyle vilâyetlerde teşek
kül etmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, düşünün ki, bütçe
milyarları bulmuştur. Bunun ihtilâf mercii ola
rak vilâyetlerde ve kazalarda itiraz komisyonu
ve naehil olan şahısların elinde bırakılmak su
retiyle, hem şikâyetçi, hem de karar mercii olan
şahsa mükellefin kaderi terk edilmektedir. He
le tüccar olan bu şahıslar da, aslında ilmî kifa
yetsizlik içinde oldukları gibi, biraz da kay
makamın veya malmüdürünün etkisi altında
dırlar. Onun da bir malî ihtilâfı olduğunda
malmüdürünün karşısına dikilmesi mümkün
değildir. Hasbelkader, (ki mümkün olmuyor
bu da), karar mükellefin eğer lehine çıkarsa;
kontrolör veya maliye müfettişleri tarafından
tahakkuk ettirilen vergiler veya vergi kaçak
çılığı veya vergi cezaları mükellef lehine çıkar
sa, burada malmüdürü hem karar veriyor, hem
de temyiz edebiliyor.
Muhterem arkadaşlarım, artık şu modern
dünyada bu olmaz. Vergiyi vatandaşa biz tah
mil etmeye devam ederken, bu kadar adaletsiz
olan bu kanunun tatbikatı mükelleflerde ciddî
bir huzursuzluk yaratmaktadır.
Saniyen, malî kaza Anayasamıza göre müs
takil bir organ olarak tadadedildiği halde, Ma
liye Bakanlığına bağlı bir teşekkül olarak da
malî kazanın bağlı kalması, bugünkü sosyal
adalet ve dolayısiyle bünyemize uygun bir ka
nun şekli değildir.
Durum bu olduğu halde, Maliye Bakanlığı
bütçesi münasebetiyle 4,5 senedir 1 )iıraya çıkar
konuşurum. Mesleğim avukatlık olduğu için taş
radaki aksaklıklarını ve vatandaşlara bâzı se
beplerle haksız olarak tahmil edilen vergi ceza
ları veya vergi ziyama sebebolan ihtilâfların
hallini de öngörmüşümdür. Bu mevzu üzerine
sureti kafiyede Maliye Vekâleti eğilmiş ve bir
kanun da getirmiş değildir.
Sayın Bakandan şimdi rica ediyorum; bü
tün bakan arkadaşlar da bu mevzuda Yüksek
Senato huzurunda vaatte bulunmuşlardı. Bir an
evvel'bu malî kaza hakkındaki kanun hükümle
rini getirsinler. Hiç olmazsa en aşağı yüksek
tahsil mezunu olan ve malî hükümleri anlaya-
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e alî hukuk veya iktisat mezunlarından müteşek ki (Vilâyetlerde bir divan huzurunda teşekkül
edecek, mal müdürü veya defterdar bir karar
mercii değil de bir taraf olarak huzurda mü
kellefle karşı karşıya gelecek) bir organın te
şekkülünde acilen zaruret vardır.
Sözlerime burada son verirken hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz talebeden arkadaşı
mız?.. Yok. O halde başka söz talebeden olma
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dığı için gelir bütçesi de dâhil olduğu halde
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakere
ler bitmiş oluyor.
Söz sırasında kayıtlı olması sebebiyle son
sözü Sayın Celâl Ertuğ'a vermek kaydiyle, Sa
yın Bakan görüşeceklerdir. Ancak vaktin dar
lığı sebebiyle Birleşimi burada kapatıyorum.
Kapanına saati : 00,43

mmm

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SOKULAR

1. — Cumhuriyet Sent osu Tabiî Üyesi Sup
hi Karaman'ın,
turizm ve tanıtma derneklerine
1971 - 1972 yıllarında yapılan
yardımlarına
dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AJeçal'-ın yazih cevabı (7/107)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına.
Aşağıdaki soru önergemin Turizm, ve 'Tanıt
ma Bakanı tarafından, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 120 nci maddesi gereğince 15 ıgün,
içinde yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
ile arz ederim.
C. Senatosu Tabiî Üyesi
Suphi Karaman
Soru. :
1971 - 1972 malî yılları hütçelerinden çeşitli
'turizm, ve tanıtma derneklerine, yıl ve dernek
isimleri ayrı ayrı gösterilmek üzere. Bakanlık
Bütçesinin çeşitli fonlarından yapılan yardım ne
kadardır ?
T. C.
Turizm ve Tanıtma;
Bakanlığı
Koor D. : 1018 - 22-13
Konu : Turizm ve Tanıtma Der
neklerine yapılan yardımlar Hk.
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine
İlgi : 25 . 1 . 1973 gün ve Kanunlar Md.
1G30S - 1128 -7/107 sayılı yazı.

YE

CEVAPLARI

Cumhuriyet. Senatosu Taıbiî Üyesi Suphi Ka
raman'ın Turizm ve Tanıtma
Derneklerine
1971 - 1972 yıllarında yapılan yardımlara dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına vermiş ol
duğu soru önergesi incelenmiştir.
!İ971 yılında Turizm ve Tanıtına Dernekleri
ne yardım amaeıyle /bütçemizin A/3 'Sermaye
Teşkili ve Transfer Harcamaları başlığı altında
ki 35720 «Turizm ve Tanıtma Dernek ve Te
şekküllerine Yardım» faslına 1 000 000 TL.
ödenek konulmuş ve bu ödenekten Temmuz 1'971
tarihine kadar yapılan yardımları gösterir liste
ilişikte sunulmuştur.
1971 yılında Başbakanlık makamının 21.7.1971
gün ve 20/805 sayılı, Derneklere yapılan yardı
mın durdurulması hakkındaki talimatları gere
ğince bu tarihten itibaren hiç bir derneğe yar
dım yapılmamıştır.
Diğer taraftan 1972 yılı 'bütçemizin yukarda
belirtilen faslında ödenek bulunmaması nede
niyle Turizm Derneklerine yardım yapılmamış
tı]'.
Bilgilerini arz ederim.
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Erol Akça!
Turizm ve Tanıtma Bakanı
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Ne çin verildiği
1

İstanbul Topkapı Sarayı
Müzesini Sevenler Derneğine
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,
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Miktar
,

,

,

,

Topkapı Sarayı Müzesinin geceleri
cıva ve sodyum 'buharlı ampullü pro
jektörlerle aydınlatılmasına sarf
edilmek üzere.

,

,

30 000

Türkiye Tur in g ve Otomoibil
Kurumuna

İstanbul Uluslai'arası Müzik ve Sanat
festivali 'hazırlıklarının gerçekleş
tirilmesinde sarfedilmek üzere.
1>98 187 50

Malazgirt Turizm ve Tanıtma
Derneğine

WC. inşa a sı amblem ve rozetlerin
yaptırılmasına 'harcanmak için

41 Merkezdeki Turizm Dernek
ve Teşekküllerine

4ıl Merkezde çalıştırılan Turizm
ıgönüllülerine maaş olarak ödenmek
üzerd
Toplam

— 407 —
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598 687 50
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Teikel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe ıkanunu, tasarısına verülen oyların sonucu : (S. Sayısı ?)
(Kabul edilmiştir.)
üye sayısı : 18-1
Oy verenler : 12i î
Kabul edenlier : 120
Reddedenler : 0
Çekinserler : 1
Oya katılnııyaular : 6(1
Açık üyelikler :

o

l'Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Atakh
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kapi.au
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHISAR
M. Kâzını Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AMASYA
Maeit Zer en
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
Ismaü Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun

BALIKESİR
Nuri Demir el
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Örhon Tuğrul
BÎNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
O rh an Kürüm o ğl u
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Al â eddin Yıl m a zt ürk
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
î. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENÎZLl
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Soınunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügii
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligii
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Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
3\IALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tu mikan
MARDİN
AMurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
11 yas Kara öz
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salih oğlu

O, Senatosu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nazım înebeyli
*

B : 29

SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk

7 . 2 . 1973
j

TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
-1 Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt

TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş

O :4
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Fethi Çelikbaş
Bahriye Üç ok

[Çekin ser]
İZMİR
Beliğ Beler

[Oya katıhmyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
ismet inönü
Mehmet Özgüneş
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin
(B.)
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi A lpaslan (B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral

BALIKESİR
Cemalettin İnkaya
Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
İÇEL
Lütfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
Fikret Gündoğan
İZMİR
Nazif Çağatay (t.)
1 Necip Mirkelâmoğlu

TRABZON
KARS
Ali Şakir Ağaııoğlu
Sırrı At alay (Bşk. V.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
Mehmet Hazer
UŞAK
KIRŞEHİR
Mehmet Faik Atayurt
Halil özmen
VAN
KOCAELİ
Ferid Melen (Başbakan)
Hikmet İsmen
ZONGULDAK
Lûtfi Tokoğlu
Mehmet Ali Pestilci
i
MANİSA
Doğan Barutcuoğlu
CUMHURBAŞKANIN
MARAŞ
CA SEÇİLEN ÜYELER
Adnan Karaküçük (B.) Gihat Alpan
Hilmi Soydan
Selâhattin Babüroğhı
MUŞ
Hayri Dener
Isa Hisan Bingöl
Özer Derbil
|
NİĞDE
Sait Naci Ergin
Kudret Bayhan
Nihat Erim.
ORDU
Vahap Güvenç
Selâhattin Acar
Mehmet İzmıen (B.)
Şevket Koksal
Fahri Korutürk
SAKARYA
Sabahattin ÖvJhek (B.)
Tayfur Sökmen
Mustafa Tığlı
TOKAT
NaimTalû (B.)
1 Zihni Betil
1 Halil Tunç

[Açık üy elikler]
Eskişehir*
Sivas

Yekûn
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Personel Daireli Başkanlığı 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının açıfc oylama

sonucu (S. S. : 175)
(Kabul edilmiştir)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

: 18-«
: 118
: 117
: 0
: .1
: fi:"»

Açık üyelikler :

:1

[Kabul edenler]
TABU ÜYELEK
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai C K a n
Fahri Özdilek
Selâhattin Özgür
M. Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
ismail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel

Mehmet Güler
BÎLEClK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâettin Yılmaıztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nah.it Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yaleıık
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihoeagil

Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
•Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKARİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Mustafa Bozıoklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nıısret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklı oğlu

— 410 —

Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
~ '*
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanıoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşe oğlu
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağun
NIGDB
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu

0. Senatosu
•SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refct Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım înebeyli
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TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan O rai
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail YTegilyurt

SİYAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Ilayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Y'üce
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğlu
Fethi Çelıikıbaş
Bahriye Üçok

[Çekinser]
IZMÎR
Beliğ Beler
[Oya
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
İsmet İnönü
Mehmet Öz gün eş
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Ö/tekin (B.
Meihmieıt Üııaldı
(,Bşjk. Y.)
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTYİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya

Katılmayanlar']

Nejat Sarlıcalı
BURSA
Saffet Ural
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
ihsan Topaloğlu
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Şevket Akyürek
Tekin Anburun (Başkan
Fikret Gündoğan
IZMIR
Siv/Aî Çağatay (t.)
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. Y.)
Mehmet Hazer

KAYSERİ.
Hüsnü Dikcçligilı
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Hikmet İsmen
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu
(Î-)
M AR AŞ
Adnan Karaküçük (B.)
Hilmi Soydan
ŞİARDIN
Abdurrahman Bayar
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
Çevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Sivas
L'rfa
Yekûn
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1
1
1
3

TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Hayri Dener
özer Derbiıl
Saliit Naci Ergin
Nihat Erim
Yehap Güvenç
Mehmet İzmen (B.)
Fahri Korutürk
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
Naiıın Talû (B.)
Halil Tüne

C. Senatosu
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DevM Sn işleri 'Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 'temam,

O : 4

tasarısına

verilen »oyların sonucu.
(Kabul edilmişi ir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 118
: İİİ7
: 0
: 1
: G3
: 3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'kan
Fahri özdilek
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenoeak
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
AJi Gel âlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Pemirel

Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENÎZLÎ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZÎNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil

Sakıp Hatuııoğlıı
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜSANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Eruver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcûgil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMlR
Mustafa Bozuklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım (

Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Eteni Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Ilyas Karaöz
Haldun Menteşe oğlu
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk

KASTAMONU
Mehmet Camlıca
Ahmet Nusret Tuna

ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun

KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğhı

SAKARYA
Osman Salihoğlu
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SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım Lnebeyli
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TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmae
İsmail Yeşilyurt

SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Ilayri Mumcuoğlu
Cemal Tarlan
TOKAT
ili Altunta.ş

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
SetJİâhatitiin BabüiN>ğlu
Fethi Çelikbaş
Bahrive Üeok

[Çekinscr]
İZMİR
Beliğ Beler

[Oya

kahlımyanlar]

BURSA
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Saffet Ural
İsmet İnönü
DENİZLİ
Mehmet öz güneş
Hüseyin Atmaca
ADANA
DİYARBAKIR
M. Nuri Âdemoğlu
Selâhattin Cizrclioğlu
M. Yılmaz Mete
GAZİANTEP
Mukadder Öztelkin (B.)
Salih Tanyeri
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.)
GİRESUN
AĞRI
Sabahattin
Orhon
Salih Türkmen
İhsan
Topaloğlu
ANKARA
İÇEL
Hıfzı Oğuz Bekata
Lûtfi
Bilgen
Turgut Cebe
Yiğit Köker
İSTANBUL
ANTALYA
Erdoğan Adalı
Mehmet Pırıltı
Şevket Akyürek
ARTVİN
Tekin Arıbıırun (Başkan
Fehmi Alpaslan (1>.)
Fikret Gündoğan
AYDIN
İZMİR
İskender Cenap Ege
Nazil: Çağatay (t.)
Halil Goral
Necip Mirkelâmoğlu
BALIKESİR
KARS
Cemalettin İnkaya
S i m Ata 1 ay (Bşk.V.)
Nejat Sarlıcalı
Mehmet Hazer

KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Hikmet Işmen
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu

(i.)
MARAŞ
Adnan Karakiieii'k (B.)
Hilmi Soydan
MARDİN
Vb d ı. r r ah m an Bay ar
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı

[Açık ü/f elikler]
Eskişehir
Sivas
Vvl-,

1
1
1

ıokun

o
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TOKAT
Zihni BetiL
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
O Lûtfi Hocaoğlu
UŞAK
Mehmet Faik Ata yurt
VAN
Fer id Melen (Başbaka)
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pcstilci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Hayri Dener
Özeti' Derbil
Saiit Naci Ergim
Nihat Erim
Vehap Güvenç
Mehmet İzmen (IV)
Fahri Korutürk
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur Sökmen
N a im Ta 10. (B.)
Halil Tüne

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
29 NCU BİRLEŞİM
7 . 2 1973 ÇarşamJba
Saat : 9,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ (GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA (OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME

nı
ÖNCELİKLE (GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE »BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — 1973 yılı 'Bütçe Kami'im tasarısı ve
Bütçe Karına Komisyonu rap'orıı Millet Meclisi
(1/734); Oumlhıııiiyeıt Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 1G7) (Dağıtma, tarihi : 27 . 1 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

