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641
A) Yazdı sorular ve cevapları
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1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Hilmi Nalbantoğlu'nun, olağanüstü durumlarda
bazı kişi ve kurumlarda çalışanların askere alın
mayacağı hakkında bir yasa mevcut olup olmadı
ğına dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/426)
641:642
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Hilmi Nalbantoğlu'nun, 1975 yılı içinde emtia
veya sanayi mamulünün Fiyat Kontrol Komite
sinde fiyat tespit ve tasdik işlemi yapıldığına
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz
Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/430)
642:643
3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, hibe ve kredi yardımlarından
alınan hisseye dair soru önergesi ve Köy İşleri
Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/433)
644:649
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4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize ili YSE Müdürlüğü makine
parkına dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri
Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/451)

650

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, MEY AK kesintilerine
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz
Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/464)
650:652
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Sosyal Sigortalar
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Sayfa
Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'a kayıt
lı üyelerle, emekliler sayısına ve bu kurumla
rın şu andaki nakit ve mal varlıkları yekûnunun
ne olduğuna dair soru önergesi ve Maliye Baka
nı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı, (7/480) 652:
659
7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Hikmet Savaş'ın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugü
ne kadar Bakanlık örgütünde yapılan değişik
liklere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/497)
659

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda :
1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Dışişleri Bakanlığı,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri kabul olundu.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı açık oya sunuldu.
oyların ayırımı sonucuna göre tasarının kabul olun
duğu bildirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu tasarılarının bölüm ve maddeleri onaylandı, tüm
lerinin gelecek birleşim açık oya sunulacağı bildirildi.
10 . 2 . 1976 Sah günü 9.30'da toplanılmak üze
re Birleşim (10 . 2 . 1976) saat 02.25'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Kâzım Kangal
Divan Üyesi
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Bahriye Üçok
Divan Üyesi
Urfa
Abdülgani Demirkol
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Başkan
Başkanvekili
M acıt Zeren
Divan Üyesi
Diyarbakır
Sebahattin Savcı
Divan Üyesi
Kastamonu
Mehmet Çamlıca

C. Senatosu

B : 38

10 . 2 . 1976

O : t

BİRİNCİ OTURUM
Açılış Saati : 9.30
BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem
KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Ekrem Kabay (Burdur).

BAŞKAN — 38 nci Birleşimi

açıyorum,

müzakerelere başlıyoruz.

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/381; Cumhuriyet Senatosu :
1 /385) (S. Sayısı : 533)
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/384; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/388) (S. Sayısı : 536)
3. — Petrol İşleri
Bütçe Kanunu tasarısı
raporu (Milet Meclisi
tosu : 1/389) (S. Sayısı :

Genel Müdürlüğü 1976 yılı
ve Bütçe Karma
Komisyonu
: 1/385; Cumhuriyet Sena
537)

BAŞKAN — Sayın üyeler dün görüşmesi bitip
maddeleri oylanan ve bugün açık oylaması yapılması
gereken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Kanunun tasarısının, Petrol îşleri Genel Müdürlüğü
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Tekel Genel Mü
dürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oy
laması yapılacaktır. Açık oylama evvelâ
kürelerin
gezdirilmesi, ondan sonrada kürelerin kürsüye konul
ması suretiyle yapılacaktır. Bilgilerinize sunarım...
4. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi : 1/363
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (1)
A)

KÖY İŞLERI BAKANLIĞI BÜTÇESÎ

a)

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü

BAŞKAN — Sayın üyeler, Köy İşleri Bakanlığı
1976 malî yılı Bütçesi ile Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi birlikte görüşülecektir.
Komisyon hazır, Bakanlık hazır.

(1) 515 S. sayılı Basmayan 2.2.
ncu Birleşim tutanağına eklidir.

1976 tarihli 30

Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri bilgileri
nize sunuyorum. Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyeler
Grupu adına Sayın Sadi Irmak, Adalet Partisi Grupu
adına Sayın Ömer Naci Bozkurt, Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına Sayın Erdoğan Bakkalbaşı.
Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyeler grupu adına
Sayın Sadi Irmak?... Yoklar.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Naci Boz
kurt buyurun efendim.
A. P. G R U P U ADINA ÖMER NACİ BOZKURT
(Gümüşhane) — Sayın Başkan Sayın senatörler;
Köy İşleri Bakanlığının 1976 Malî yılı Bütçe ta
sarısının Yüce Heyetinizde müzakeresi münasebetiyle
Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş
ve temennilerini arz etmeye çalışacağım. Milletimizin
efendisi ve unsuru aslîsi olan Türk köylüsü ve köyüne
Bütçeyi teşkil eden manzumeler içinde doğrudan doğ
ruya hizmeti hedef alan Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi
ile bugüne kadar vatan ve millet için Devletin bekası
uğuruna varını ve yoğunu her şeyini veren ve yük
sek millî hasletlerinin bir icabı olarak hiç bir zaman
karşılığını beklemeyen ve istemeyen Türk köylüsüne
geçmiş yıllara nispetle daha çok ve daha iyi hizmetler
götürecek bir bütçe üzerinde Grupum adına bir köy
çocuğu ve 25 yılını köye vermiş bir insan olarak ko
nuşmaktan şahsen son derece bahtiyorım.
Türk tarihinde ender görüldüğü veçhile, son 50
yılı aşan bir zaman içinde harp yapmayan Türk köy
lüsü, demokrasinin çetin mücadelesini vermek sure
tiyle tarihi ve şerefli hizmetlerine bir yenisini daha ek
lemiştir.
Anadoluyu Türklere kazandıran ve «sizlere öyle
bir vatan aldım ki, ebediyen sizin kalacaktır» diyen
hükümdardan beri sıradağlar gibi şehitleri, camileri,
minareleri, köprüleri, hanları, hamamları, sarayları ile
Mevlâna, Yavuz, Fatih, Yunus, Sinan, Atatürk ve mehmetçik gibi eşsiz kahramanların yattığı maddî ve ma-
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nevî değerlerimizin paha biçilmez hazinesi Anadolu
kalesinin birer yıkılmaz burcu ve Anadolunun tapusu
Türk köylerine ve Türk köylüsüne götürülen her hiz
met çapı ve mahiyeti ne olursa olsun hizmet edenin en
büyük şerefidir.
Bu girizgâhtan sonra sözlerime rahmete kavuştuğu
zaman, Ankara'da Orman çiftliği, Yalova'da Millet
ve Baltacı çiftlikleri, Silifke'de Tekir ve Şövalye çift
likleri, Dörtyol'da Karabasamak çifMiği,
portakal
bahçesi, Tarsus'da Piloğlu çiftlikleri sahibi ve Türki
ye'nin en büyük çiftliklerinden ve toprak sahiplerinden
biri olan Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinde
irat buyurduğu nutuk ile devam etmek
istiyorum.
«Heyet-i Celilen izden ve bütün cihandan bir sual sor
mama müsaade buyurunuz. Türkiye'nin sahibi ve efen
disi kimdir?... Bunun cevabım derhal birlikte verelim.
«Türkiye'nin sahibi, hakikîsi ve efendisi; hakikî müs
tahsil olan köylüdür.»
O halde herkesten daha çok refah, saadet ve ser
vete müstahak ve elyak olan köylüdür.
Milletimiz
çiftçidir. Milletin çiftlikteki mesaisini kendi menfaati
lehine haddî azamiye isal etmeliyz.
Şimdiye kadar mevcut olan yolsuzluk, as!î vesai
ti nakliyenin mefkûdiyeti, mübadele usullerinin çiftçi
aleyhine olması ve Hükümet kanunlarının çiftçiyi hi
maye etmemesi gibi mevaninin refi lâzımdır.
Buraya kadar bahsettiğim hususat milletin maddî
kuvvetlerini tekâmül ve teali ettiren tedabirdir. Hal
buki, insanlar yalnız, maddî değil, bilhassa bu kuvve-i
maddîyede mündemiç kuvve-i manevinin tahtı tesirin
de âmildirler. Milletler de böyledirler. Kuvve-i manevi
ye ise bilhassa ilim ve iman ile âli bir surette inkişaf
eder.
Atatürk'ün, bu umumî ve veciz emirlerinin ışığın
da ve Köy İşleri Bakanlığı zaviyesinden Anadoluya
ve köylerimize bakalım. Türk, yaradılışında ferdiyetçi
ve hürriyetçidir. Bu hususiyeti ve diğer faktörlerledir
ki, 780 bin kilometre kare olan Anadoluda (rakamlar
muhtelif müesseseler tarafından ayrı ayrı tespit edil
mesine rağmen) Köy İşlerinin tespitine göre - 88 bin
yerleşme yeri ve 36 bin küsur köy şeklindeki yerleş
me vatan sathına yayılmıştır. Bu dağılmaya göre 9
kilometre karede bir yerleşme yeri ve 20 kilometre ka
rede bir köy vardır. Şehir ve kasabaları da çıkaracak
olursak bu nispet daha da değişik olur. 780 bin kilo
metre kareyi köylü nüfusu olan 24 milyona taksim
edersek; köylü başına 33 dönüm saha düşer. Buna
dağlar, bataklıklar, şehir ve kasaba kurulmuş yerler
dahildir. Türkiye'nin ekilebilir sahası 160 milyon dö-
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nüm olduğuna göre köylü nüfusuna
bölümünden
çıkan netice fert başına 7 dönümdür. O halde çiftçi
sayısı sapit kaldığı veya arttığı müddetçe sadece ta
rım gelirleriyle köye refah geleceğinden bahsetmek
pek doğru bir hesaba dayanmasa gerek.
Köyün önemli meselelerini ve duyulan ihtiyaçları
nı şöylece sıralamak mümkün : Yol, su başta gelmek
tedir. Elektrik, topraksızlık, sel baskını, taşkın, köprü,
baraj, kanal ve sulama suyuna duyulan ihtiyaç, orman
ile ilgili mevzular, köy yerinin değiştirilmesi, iş saha
sının yokluğu, köy sanat kursları ve fabrika açılması
isteği, hudut ihtilâfı, cami ve okuldur. Bu hizmetlere
duyulan ihtiyaçlar bölgelere göre değiştiği gibi köylü
lerin işbirliği yapması bakımından da ayrı ayrı ehem
miyet taşımaktadırlar.
Şimdi, köy ve köylü için toprak - insan münase
betlerini tanzim eden, toprak ve su kaynaklarını fay
dalı hale getiren, köy el sanatlarını geliştiren, köyde
yerleşme imkânlarını kolaylaştıran, köyleri yol, içme
suyu ve elektriğe kavuşturan, köylünün teşkilâtlanma
sında rehberlik yapan ve köyün kalkınmasını hedef
alan Köy İşleri Bakanlığının 1975 yılı hizmetlerine bir
göz atalım. 1975 yılında programlanmış bulunan 799
kilometre yolun asfaltlanması, 7 051 kilometre yolun
stabilize kaplanması, 8 941 kilometre tesfiyeli yolun
kaplanması, 1 443 kilometre yolun onarımı, 81 669 ki
lometre yolun bakımı ve 1 720 adet köy yolu köprü
sünün yapımı ve 3 981 adet yerleşim ünitesine yeter
li ve sihhi içme suyu götürülmesi, bunun yanında bü
yük ölçüde tamamlanmış olan bu hizmetleri grup um
takdirle karşılanmaktadır.
Köy yolu ve köy içme suyu hizmetlerini en kısa
. zamanda bitirmek maksadıyle, mevcut makine parkı
nın yenilenmesini derpiş eden 1972
fiyatlanyle
426 600 bin lirası iç ve 1 474 210 bin lirasıda dış kay
naklı olan YSE makine parkı ekipman yenileme ve
dengeleme projesinin yekûnu 1 milyar 075 milyon li
ra tutarındaki kısmı ile ilgili ihalelerin yapılmış olması
bu hizmetlere verilen ehemmiyeti açıkça göstermekte
dir.
Köy İşleri Bakanlığının elektrik enerjisi götürme
yen interkonnekte sistemle ulaşılamayan dağ ve or
man köylerine küçük akarsulardan istifade ederek
elektrik enerjisi götürme gayretleri şayanı takdirdir.
Hükümet Programında ifade edildiği üzere, YSE hiz
metlerine köylümüzün tamamen gönüllü
iştirakleri
dışında, nakdî yardım paylarının kaldırılması Doğu ve
Güneydoğu bölgesinde bulunan 23 vilâyeti içine alan
gelişmeye muhtaç yurt köşelerine öncelik verilerek,
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Köy İşleri Bakanlığının sorumluluğuna giren Köy
YSE tahsisatlarının % 47 sini bu mintıkalara harcan- I
mış bulunması her türlü takdirin üstünde mütalaa edi- I kalkınma kooperatifleriyle diğer ziraî amaçlı koopera
tiflerin ekonomik boyutlu yatırımlarını teşvik tedbir
lir.
lerinden yararlandırmak, zayıf yapılı tarımsal işletme
Köylümüzün ziraî sahadaki gayretlerini destekle- I lerin güçlenmelerini ve ülke ekonomisine müspet yön
mek suretiyle istihsalinin artırılması, çeşitlendirilmesi I de katılmalarını sağlamak maksadına matuf her türlü
ve amme hizmetlerinin
yoğunlaştırılması gayesiyle i tedbiri yine takdirle karşılayacağız.
toprak ve su kaynaklarını geliştirmek maksadına ma
Sayın Başkan;
tuf 939 köyde 11 244 çiftçi ailesinin faydalanacağı
36 210 köy ve 88 553 yerleşim ünitesinden müte
29 704 hektar tarım arazisi developmanı, 3 924 çiftçi
şekkil ziraî kesimin dağınıklığı ve her ünitenin sosyal,
ailesinin faydalanacağı 7 401 hektar direnaj ve toprak I
ekonomik ve malî yönden güçsüzlüğü bu alana götü
ıslahı, 5 026 çiftçi ailesinin istifade edeceği 10 050 hek
rülen kamu hizmetlerini büyük ölçüde etkisiz kıldığı
tar toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmalarının I
hepimizin malumudur.
1976 - 1977 yılı Programı çerçevesi içinde ikmal edi- I
Köy İşleri Bakanlığının yukarıda arza çalıştığım
leceğine inanmaktay z. Bilhassa geri kalmış bölgelerde
hususları
dikkate alarak, köylerimizin modernizasyo
dağ ve orman köylerinde, yeraltı ve yerüstü küçük su I
kaynaklarının geliştirilmesi istikametindeki Bakanlık I nu konusundaki gayretlerini ve bu gayretlerin başarıya
gayretlerini önemli bir hizmet saymaktayız.
I ulaşması bakımından Toprak ve İskân İşleri Genel
Müdürlüğünde yapmış olduğu reorganizasyonu isa
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, kul- I betli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. 1976 yılından
landan makine ekipmanlara 1975 yılında katılan 284 I itibaren, seçilecek köylerde köy içi yolları, kanalizas
adet çeşitli tipteki makinelerle, yanım gücü büyük öl- I yon, köy konağı, kitaplık, çamaşırhane, cami, hamam,
çüde desteklenmiş bulunmaktadır. Çiftçilerimizin su- I spor tesisleri gibi sosyal ihtiyaçların planlanıp uygu
lama konularında verdiği öneme muvazi olarak, 1976
lanmasına geçilmesini köy kalkınması açısından yeni
yılında sulama suyu temini için yapılacak özel yatırım- I bir gelişme olarak görmekteyiz. Sel ve zelzele gibi ta
lann teşvik ve tedbirlerinden faydalandırılması huşu- I biî afetlere maruz kalmış bölgelerimizin âcil ihtiyaçla
sunda Hükümetçe alınan kararlan isabetli gördüğü- I rının giderilmesinde Köy İşleri Bakanlığının gösterdi
müzü belirtmek isteriz.
ği gayretleri ve Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde
kendisine düşen görevleri başarı ile yürüttüğünü müSayın senatörler;
şahade etmekten memnunuz. 1976 malî yılı Bütçesi
Köy kalkınmasında gönüllü kooperatifçiliğe lâyık
toplam olarak 7 649 516 100 liraya ulaşan Köy İşleri
olduğu değeri vermeyi, kooperatif ve kooperatifçiliğin
Bakanlığının sağlanan bu kaynaklarla yapacağı hiz
özel menfaatler ve siyasî amaçlara alet edilmesini ön
metler üzerinde kısaca maruzatta bulunmakta fayda
lemeyi programı ile açıklanmış bulunan Hükümetimiz, I görmekteyiz.
proje bazındaki kooperatif yatırımlarını idarî, malî ve 1
Yapılan incelemeye göre; bakanlıkça 1976 yılında
teknik yönden desteklemektedir. 1975 yılında 190 mil- I
9
bin
kilometre türünde sanat yapıları dahil köy yolu
yon 360 bin lira tutarındaki malî destek imkânına mu
tesfiyesi,
9 bin kilometre köy yolu kaplaması ile 88 415
vazi olarak. 1976 yılında bu rakamın 450 milyon lira
kilometrelik
köy yolunun bakım ve onarımı yapılarak
ya çıkarılmış olması, kooperatif girişimlere karşı Hü- I
kümetimizin samimî tutum ve tavrını açıkça göster- I 4 bin adet yerleşme ünitesi daha içme suyuna kavuş
turulacaktır. Bu hizmetler için 4 milyar 145 milyon li
mektedir. Kooperatifle ilgili teşebbüslerin üyelerine I
ra tutarında yatırım gerçekleştirilecektir. Toprak ve
ve dolayısıyle yurt ekonomisine faydalı olması bakı
su kaynaklarının geliştirilmesini teminen 599 adet proje
mından Hükümetimizin 1976 yılı Programı ile aldı- I
ile 102 977 hektar alana hizmet götürülecek ve bu hiz
ğı teşvik tedbirlerini bilhassa belirtmek isteriz.
I
metler için toplam 1 milyar 766 milyon 663 bin lira tu
Köylerimize iş ve gelir imkânları sağlamak bakı- I tarında yatırım yapılacağı beklenmektedir. Kooperatif
mından el ve ev sanatlarının geliştirilmesi, küçük sa- I kuruluşların giriştiği çeşitli konuları muhtevi yatırım
nayi tesisleri kurulması amacına müteveccih eğitim ça- I ların desteklenmesi ve el sanatlarının geliştirilmesi
lışrrialarınm kooperatif gelişimi sağlayıcı, üretimi artı- 1 amacıyle toplam olarak 450 milyon 288 bin lira harca
rıcı, boş zamanları değerlendirici bir tarzda ele alınmış 1 ma yapılacaktır. Köylerimizin fiziksel olarak düzenlen
olmasını takdir ile karşılıyoruz.
| mesi ve sosyal tesislerle donatılmasına ağırlık yeren
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Toprak ve îskân hizmetleri için 244 milyon 165 bin li
ra harcama yapılması programlanmıştır.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Yukarıda özetle takdim etmeye çalıştığım Köy İş
leri Bakanlığına ait hizmetler için 1976 yılında top
lam olarak 6 milyar 606 milyon 116 bin lira tutarında
yatırım yapılacak ve köylümüzün istifadesine sunula
caktır.
Köye götürülen hizmetlerin, geçmiş yıllarlada mu
kayesesi şöyledir; 1974 yılında 4 milyar lira olan top
lam Bakanlık Bütçesi, 1975'te 5 milyar 450 milyon 914
bin liraya, 1976 yılında ise bu rakam 7 milyar 649
milyon 516 bin liraya yükselmiştir. Bu duruma göre
Köy İşleri Bakanlığının 1974 - 1975 toplam bütçe artı
şı % 31,5, 1975 - 1976 toplam bütçe artışı ise, % 45
seviyesine ulaşmıştır. Bakanlık toplam Bütçesinin 1974
- 1976 yıllarına göre artış nispeti ise c/c 90,8 dir. Köy
İşleri Bakanlığının 1974 - 1975 yılları yatırım ödenek
leri artışı % 35,5 dir. 1975 - 1976 yılında % 46,5 se
viyesinde bir rakama ulaşmış bulunmaktadır. Bakan
lık toplam yatırım ödenmelerinin 1974 - 1976 yıllarına
göre artış nispeti ise c/c 98,5 tir.
Yukarıda özetle arza çalışacağım mukayeseli Büt
çe rakamları ve bu rakamlardan elde edilen yüksek
artış nispetleri Hükümetimizin; köye, köylüye götür
düğü hizmetlere verdiği önemi açıkça ortaya koymak
tadır.
Sayın senatörler;
Köye hizmet yarışında Adalet Partisi hizmet bay
rağını en önde götürdüğüne inanmaktadır. Hiç bir si
yasî teşekkül düşünülemez ki, köye hizmeti gaye edin
mesin ve şeref telâkki etmesin. Ancak, şurasını kesin
likle ve ehemmiyetle belirtmek isterim ki, Adalet Par
tisi iktidarları zamanında (Bilhassa 1950'den sonra)
köye giden hizmetlerde büyük bir gelişme olmuş ve
bilhassa demokratik hayata girişte köy hizmetleri cazi
be hale gelmiştir. Bu hepimizi memnun eden, hepimi
zin gurur duyduğu bir husustur.
Sayın Başkan;
Kalkınma Planı ve Hükümet Programının hedef ve
stratejisi ile mutabık olduğunu müşahade etmiş oldu
ğumuz Köy İşleri Bakanlığının hizmet programının ve
Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını dilerken bu hiz
metlerin uygulanmasında hizmeti geçen ve geçecek
olan başta Saym Köy İşleri Bakanı olmak üzere Ba
kanlığın pek değerli personeline başarı dileklerimizi
arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarız...
BAŞKAN — TeşeKkür edemi. Sayın Bozkurt.
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Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına Sayın Erdo
ğan Bakkalbaşı, buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN BAK
KALBAŞI (Konya) — Saym Başkan, sayın senatörler,
Genel nüfusun c/c 61 ini ve millî ekonomimizin ta
rım kesimini oluşturan köylümüzün kalkınmasını da
ha uygun koşullar altında hayatının devamını sağla
mak amacıyle kurulmuş olan Köky İşleri Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki eleştiriler bize ayrılan süreye sığ
mayacak boyutlardadır.
Kalkınmanın köyden ve köylüden başlaması ge
rektiğine inanmış bir siyasal parti olarak, ister ikti
darda, ister muhalefette olalım toplumumuzun bu
kesimine büyük ağırlığı vermesi, köklü kalkınma ve
halkçılık ilkelerimizin gereğidir.
Köylümüz, nüfusun çoğunluğunu
oluşturduğu,
üretimiyle, gayri safî millî hâsılaya önemli katkıda
bulunduğu halde, en çok ihmale uğramış bir kesimdir.
Köylümüzün öncelikle ele alınması gerekli sorunu,
sosyal ve ekonomik refaha kavuşmasıdır. Köylünün
ekonomik refaha ulaşması, üretiminin artmasına, ürü
nünün değerlendirilmesine, kapalı ekonomiden kurta
rılmasına. Devlet ve kişiler tarafından sömürülmemesine; sosyal kalkınması ise. her türlü eğitiminin ta
mamlanmasına bağlıdır.
Yüzyılların
ihmaline uğramış olan köylümüz,
Cumhuriyetle birlikte ülkeyi yönetenlerin ilgilerini
çekmeye başlamıştır. Bu arada, çok partili demokra
tik hayata geçtiğimizden bu yana, üzüntü ile belirte
lim ki, köylü kitlesi, sandıksal demokrasinin aracı
olmaya başlamış ve oy deposu gözü ile bakılmıştır.
Aslında, Türkiye'nin o zamanki siyasal koşulları için
de köy ve köylüye bu gözle bakmak bile bir kazanç
olmuştur. Zira, plansız ve programsız da olsa, Dev
letin eli bir öiçüde köye ve köylüye ulaşmıştır.
Tarihî gelişim içinde Devletine bağlı, kaderine ra
zı ve her sorununu kendi çözmeyi öğrenmiş olan
Türk köylüsü kendisine uzatılan bu eli sevinçle kar
şılamıştır. Ama, ülkeyi tam iktidarla yıllardır yöneten
partiler, köylünün, yüzyılların sırtına yüklediği ezil
mişlik, itilmişlik kamburunu okşıyarak, kutsal din
duygularını sömürerek oylarını almış; fakat 25 yıl
içinde köylüyü kalkındırma çareleri yerine iktidarda
kalıp kendini kalkındırma çarelerini
aramışlardır.
Türk köylüsünün o samimî ve candan desteğine oran
la ona bir şeyler verdiğimizi söylemek güçtür. Eğer
verildiğini iddia edersek, Orta-Anadolu'da, Doğu ve
Güney-Doğu Anadolu'da hatta uzağa gitmeğe ne ha
cet yok Ankara'nın burnu dibindeki köylerden birine

C. Senatosu

B : 38

gittiğimizde ihmalin, oy sömürüsünün, çirkin kara
levhalarını hep birlikte seyrederiz. Tabiî çamurdan,
tozdan yolda doğru dürüst gidebilir, kurumuş ağızla
rımızı acı kireçli suyla ıslatabilirsek.
Köyün ve köylünün sosyal adalet ilkeleri içinde
kalkınmasını sağlamak sadece bazı altyapı hizmetle
rinin kırsal alanlara
ulaştırılmasına bağlı değildir.
Açıkça ortaya çıkmıştır ki, köy sorunlarını (bugün
dünden daha iyiyiz) siyasî görüşü ile eğilmek yerine,
ekonomik ve sosyal yönleriyle toptan kalkınmamızın
temel sorunu olarak ele almak ve ele alma zamanı
nın çoktan gelip geçmiş ve bunun zararları elle tutu
lur hale gelmiştir. Ekonomik güvence ve sosyal ge
lişme düşünce özgürlüğünü, sosyal yaşantıdaki de
ğişikliği, siyasal anlayıştaki değişiklikleri de berabe
rinde getiriyor. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu olarak yukarıda belirttiğimiz gibi, gerçekçi
ve bilimsel bir reform anlayışı ile köy ve köylü soru
nuna yaklaşmak gereğine inanmış bulunmaktayız.
Çağımızın basit uygarlık örnekleri olan yol, su
gibi altyapı hizmetlerinin henüz tamamlanmamış ol
ması hangi siyasî iktidarın ihmal ve aldırmazlığı olur
sa olsun, hazindir. Burada şimdiye kadar sorumluluk
almış kişi ve partiler arasında ayırım yapmak, elde
edilen sonucu değiştiremez ve bundan da bir fayda
umulmaz. Ancak, toprak düzeni, üretim artışı, pazar
lama, kredi ve destekleme koşullarının yerine getirilmeyişindeki, kısacası köylünün ekonomik bağımsızlı
ğına kavuşturulmamasında büyük çıkar çevreleriyle
bütünleşmiş siyasal kuruluşların
bilinçli ihmallerini
de belirtmek gerekir. Bu çevreler, köylünün devamlı
olarak Devlete, Devleti temsil eden siyasal kuruluşla
ra, daha açık bir ifade ile iktidar partilerine muhtaç
kalmasına özen göstermişlerdir. Ekonomik ve sosyal
refahını sağlamak yolunda olumlu ve çabuk adımlar
atılmaması bir yana, bizatihi Devletin görevleri ara
sında bulunan altyapı tesislerinin yapımında siyasal
görüş farkları, parti rozetleri ön planda
mütalaa
edilmek suretiyle" hem köylünün başı üzerindeki bu
Demokles kılıcı eksik edilmemiş ve hem de altyapı
hizmetlerinin yerine getirilmesinde plansız, program
sız bir gidişe yol açılmıştır. Bizce en büyük partizan
lık budur.
Değerli senatörler;
Çizmeye çalıştığım bugünkü tablo, esefle ifade
etmek isteriz ki, yine gözlerimizi rahatsız etmeye de
vam etmektedir. Cephe Hükümeti son 12 Ekim ara
seçimlerinde sadece oy deposu olarak görmeye alış
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tığı köylerde çirkin politikanın ve partizanlığın en
şahane örneklerini vermiştir. Sayın Köy İşleri Ba
kanı, Bütçe Karma Komisyonundaki
görüşmelerde
atamalardaki partizan tutumu için kendisine yönel
tilen eleştirilere, «C. H. P. nin katıldığı koalisyon
hükümetinin daha çok atama yaptığı, yaptığı atama
larda ehliyetsiz, partili kişileri işbaşına getirdiği» ni
ileri sürerek cevap vermiş ve kendisini savunmuştur.
Bir Hükümetin veya Bakanının daha rahat bir düzen
içinde kendi onlayışına paralel kişilerle çalışmasını
temin için bazı değişiklikler yapmasını doğal karşıla
rız. Bizim şikâyetimiz sadece Bakanın bu atamaların
dan değildir. Şikâyetimiz bizzat Sayın Bakandandır.
Bakanın ara seçimlerinde mensubu olduğu partiye oy
kazandırmak kasdıyle, Bakanlık makamının tarafsız
lığını bir partinin değil Türk Milletinin Bakanı oldu
ğunu unutarak Devlet
imkânlarını ve memurlarını
kanunlara aykırı biçimde zorlamasıdır. Sayın Bakan
resmî sıfatıyle yanında kendisine bağlı yüksek me
murlarla birlikte özellikle iddialı oldukları seçim böl
gelerinde köy köy dolaşmıştır. Yolu olmayana yol,
suyu olmayana su, işi yarım kalmış kasaba belediye
lerine para vaadetmiştir. Vaatten öte planda, prog
ramda olmadığı halde siyasî propaganda
günlerine
mahsus olmak üzere göstermelik işlere girişmiş, pa
zarlar göndermiştir. Yukarıda arz etmeye çalıştım.
Hangi nedenle olursa olsun, köye
Devlet tarafın
dan bir şeylerin yapılması bizleri memnun eder. Ama,
ne yazık ki, başlanan işlerin hiç biri devam etmemiş,
13 Ekim günü yani seçimden bir gün sonra seçim
kaybedilen yerlerde bütün faaliyetler durmuştur. Ek
programa alındığı halde A. P. ye oy vermediği seçim
sonuçları ile anlaşılan köylerin işleri ek programdan
çıkarılmıştır. Göstermelik elektrik direkleri hâlâ köy
camilerinin önünde yatmaktadır. Köprü yapılacak
diye dozerlerle yıkılan yollar bu kışta geçit vermez
haldedir. Su deposu yapılacak diye köye götürülen
kamyonlar dolusu çimentolar yağmurun, karın altın
da eriyip gitmektedir. YSE bölge müdürlükleri sanki
1975 yılı normal programlarını tamamlamış, her şey
leri düzenli gidiyormuş gibi, ek program düzenlemiş
lerdir. Bakanın emrindeki YSE ilgilileri benimseme
dikleri işleri yapmaya zorlanmışlardır. Seçim olma
yan illerdeki YSE makine parkları seçim olan illere
aktarılmıştır ve orada esas göıev yerlerinde iş yap
maları gereken ekipler, göstermelik olarak bekletil
mişlerdir. Köy kooperatiflerine bağış ve kredi fonla
rından ayrılan 40 milyon lira para seçim zamanı Sa
yın Bakanın eliyle kendi partisine bağlı kişilerin tem
sil ettiği kooperatiflere dağıtılmıştır.
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i tir. Kaya zeminler hariç zemin sıkıştırması yapılma
Değerli senatörler,
maktadır. Ayrıca, yol yapımında verim % 13'tür ve
Dar imkânlar içinde düzenlediğimiz bu bütçede
çok düşüktür. Oysa, yol yapımlarında verim % 80'in
ki ödeneklerin yerine ve yararlı alanlarda sarfı gere
altına düştüğü zaman ekonomik olmamaktadır. Ve
kir. Hele bu Köy İşleri Bakanlığı bütçesi olursa... Sa
rim düşüklüğünün başlıca nedeni, ekiplerin gerektiği
yın Bakanın ve yandaşlarının şunu çok iyi bilmelerini
şekilde çalışmamasından dır. Ülkemizde iş mevsimi
isteriz ki, Türk halkının dişinden tırnağından artır
1 Mayıs ile 15 Kasım arasıdıı. 6,5 ay süren bu iş
dığı ve hizmet için ellerine teslim ettiği Devlet para
mevsiminde ekipler Pazartesi günü sabahleyin yola
ları, siyasî çıkarlar için bir araç değildir. 12 Ekim se
çıkar, akşama doğru işyerine varır, o gün hiç çalışıl
çimlerindeki oyunlar sökmemiştir, bundan sonra da
maz. Salı günü işgünüdür, Çarşamba günü bakım gü
sökmeyecektir. Fakat ne yazık ki, Devlet paraları so
nüdür, o günüdür çalışılmaz. Perşembe çalışılır, Cu
rumsuzca çarçur edilmiştir.
ma günü ise sabahleyin işyerinden aynlınır ve şehre
Sayın Başkan,
gelinir. Böylece haftada iki, ayda 8 tam çalışılmış
Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde çalışan YSE Ge
olur. 6,5 ayda çalışma günü 50 gündür. Bir yıldaki
nel Müdürlüğü, Bakanlığın Kuruluş Kanununun he
işgününe oranı ise % 13'tür. İş saatlerinin büyük kıs
nüz çıkarılmaması nedeniyle yetki ve sorumluluk ba
mı yollarda geçmektedir. Bu nedenlerle, bölge mü
kımından bir kargaşalık içindedir. YSE Genel Mü
dürlüklerinin emrinde sabit şube şeflikleri kurulma
dürlüğü taşra teşkilâtı 17 bölge müdürlüğü ve 67 il
lı, işçi ve teknisyenlerin işyerlerine yakın yerlerde ismüdürlüğü olarak çalışmaktadır. İllerdeki il müdür
tirahatlerinin ve iş makinelerinin bakımları sağlan
lükleriyle, bölge müdürlüklerinin yetki ve sorumluluk
malıdır. Öte yandan il müdürlüklerinden mutlak su
ları açıkça- belirlenmiş değildir. İl müdürlükleri bir
rette yol yapım işi alınmalı ve tek elden bölge mü
yandan bölge müdürünün ve bir yandan da il özel
dürlükleri kanalıyîe yürütülmelidir. Yol yapımların
idarelerine izafetle valinin emrinde çalışmaktadırlar.
da işlerin çok yavaş yürümesinin nedenlerinden bir
Yol, su programlarının yapılmasından uygulanması
tanesi de emanet işlerin çokluğudur. Büyük iş maki
na kadar göze çarpan bu kargaşalık, işlerin zamanın
nelerinin gerektiği projeler YSE örgütü tarafından
da bitmesine engel olmaktadır. Hükümetten biran
emaneten yapılmalı, küçük işler ve özellikle stabilize
evvel veto edilip, Komisyonda bekleyen, Köy İşleri
nakliyesi ihaleye çıkarılmalıdır. Zira, tatbikat göster
Bakanlığın Kuruluş Kanununa, Meclislere sevk et
miştir ki, stabilize taşıtma işi ihaleyle yapılırsa YSE
mesini dilemekteyiz.
maliyetinden c/c 30 ilâ % 56 arasında ucuza mal ol
Tüm Devlet sektörlerinde, olduğu gibi, bu sektör
makta ve daha kısa zamanda işler bitirilmektedir. Bu
de de teknik eleman konusu kendisini göstermektedir.
arada YSE nin makine parkı ihtiyacına da değinmek
Teknik elemanlara ödenmesi gerekli ve Personel Ka
istiyoruz. Evvelemirde iş makinelerinde standartlaş
nununun öngördüğü iş riski, iş güçlüğü, yan ödeme
maya gitmek en önde gelen problemlerden biridir.
lerinin, işlerin daha süratli ve tekniğe uygun biçim
YSE parklarının, önemli ve gerekli olan buldozer,
de sonuçlanması açısından kullanılması zorunludur.
greyder, vibrasyonlu ve tandv.ni silindir, riper, skreyTatbikatta yan ödemeler, işi yapana değil, unvana
per gibi iş makineleri; komprosör, keçi ayağı, su tan
göre dağıtılmaktadır. Yan ödemeler işin önemine
kerleri gibi araçlarla takviyesi zorunludur. Bu maki
göre mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara, bizzat işi
nelerin yedek parçaları için çekilen sıkıntı ortadan
yönetenlere verilmelidir.
kaldırılmalıdır. İş makinelerinin bakım ve onarımı
için ülke coğrafi bölgelere aynhp bölge atölyeleri ve
YSE Genel Müdürlüğü hizmet bakımından poli
yedek parça depoları kurulmalıdır. Bugün ise, YSE
tikanın içine girmeye çok müsait olan bir müdürlük
il müdürlüklerinin ayrı, bölge müdürlüklerinin ayrı
tür. Programların ve ek programların düzenlenme
bakım ve onarım atölyeleri mevcuttur, aralarında
sinde ihtiyaçlar, sosyal ,ekonomik ve coğrafî koşullar
100'er metre mesafe vardır. Bu dağınıklıktan kurtudeğil, siyasî tercihler ağır basmaktadır. Bölge müdür
lunmalıdır. Makine park ihtiyacı için Sayın Ecevit
lüklerinin emrine verilmiş olan bölge limitleri çok
Hükümeti zamanında hazırlanan 1,5 milyarlık prog
defa partizanca uygulamalara sarf edilmektedir.
ramın bugün ne safhada olduğunu ve 1975 yılı için
Bütün yol yapımında tatbik edilmekte olan sis
de bu programın işleyiş şeklini öğrenmek isteriz. 1975
tem, az ömürlü düşük standartlı geçit yolları siste
yılı uygulamasında 138 milyonu taşıt ve 365 milyomidir. Yol yapımları fizikî ve geometrik standartlara
uygun olarak yapılmamaktadıı, sanat yapıları eksik- \ nu makine olmak üzere 503 milyon liranın harcan-
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dığı ifade edilmektedir. Sayın Bakandan bunun dö
kümünü lütfederlerse memnun oluruz. Ayrıca, 1976
yılı için teklif edilen 24,5 milyon liralık taşıt ve 255
milyon liralık makine olmak üzere 279 milyon liranın
geçen yıla oranla neden düşük olduğunu da bilmek
isteriz. Her ne kadar Sayın Bakan, Bütçe ve Plan
Komisyonunda
verdiği izahatta bin adet damperli
kamyon ısmarladığını 1 milyar liralık sipariş yapıldı
ğını, 500 milyon liralık sipariş için de temasların de
vam etmekte olduğunu belirtmiş ise de, bildiğimiz
kadar Brezilya'daki Mercedes Benz
Fabrikasından
alınan bu bin adet kamyon anlaşması Ecevit Hükü
meti zamanında o zamanki Bakan Mustafa Ok tara
fından mukavelesi imzalanmıştı. Biz, o tarihten bu
tarihe kadar makine temini için yapılan işleri ve ge
lişmeleri de öğrenmek istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım,
Köy içme suları için 1976 bütçe yılında 1 milyar
765 milyon liralık bir ödenek teklif edilmektedir. Ger
çekten takdir edilecek bir rakam, inşallah gerçekle
şir. Bu rakam 1975 yılına göre 280 milyon lira fazla
lık taşımaktadır. Yapı tesis ve büyük onarım harca
ma kaleminin geçen yıla oranla 216 milyon lira faz
la olarak bu farkı teşkil etmede ağırlık kazanmakta
dır. Kesin sonuçları belli olmamakla beraber 1975
yılında 3 981 içme suyu ünitesinin ikmal edildiği be
lirtilmektedir. 1976 yılı için 4 400 ünitenin tamamla
nacağı hedef alınmıştır. Geçen yıla oranla bu harca
ma kaleminde % 14'lük bir artma olduğu halde, ya
pılması düşünülen ünite geçen yıla oranla % 10'da
kalmaktadır. Öte yandan önümüzdeki yıllarda cazi
beli sistem, kaynak azalması nedeniyle gittikçe azal
dığı için köy içme sularında, zaman ve maliyet bakı
mından cazibeli sisteme oranla daha pahalı olan ter
fih sistemler yapılması zorunlu
olduğundan 4 400
ünitelik hedef rakamının mübalâğalı olduğu kanısın
dayız. Terfih sistemle gerçekleştirilecek içme suyu
tesislerinde kullanılmakta olan sondaj makineleri ar
tık demode olmuştur. Genel Müdürlüğün elinde mev
cut bulunan darbeli sondaj makineleri verim ve ba
kım zorlukları bakımından verimli olmamaktadır. Bu
nedenle, tez elden rotari tipi sondaj
makinelerinin
adetlerini çoğaltarak, hizmete koymak gerekmekte
dir. Açılan kuyuların terfi sistemlerini aynı yıl için
de monte edilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Tat
bikatta açılan sondaj kuyularının ağızlarının kapan
dığı, aradan yıllar geçtiği halde terfi
sistemlerinin
monte edilmediğini görmekteyiz. Bu durum, kuyula
rın doğal olarak dolmasına, borularının çürümesine
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yol açmakta, dolayısıyie büyük bir emek ve para kay
bına sebep olmaktadır. İçme suları planlamasında bu
konunun özellikle gözönüne alınması doğru olacak
tır. Terfih sistemle kullanılan makine ve malzemeler
çok değişik türdedir. Bakımları ve yedek parçaları
nın temininde büyük güçlükler çekilmektedir. Bu ne
denle, bir program dahilinde standartlaşmaya yönel
melidir. Genel Müdürlük bünyesinde İçme Suları
Dairesine bağlı olarak çalışmakta olan Fen Heyeti
nin, eskiden' olduğu gibi «Sondaj Dairesi Başkanlığı»
haline getirilmesi, işlemlerin çabuklaşması bakımın
dan yararlı olacaktır. Köy içme sularında mümkün
olduğu kadar grup içme sulan tesislerine önem veril
melidir. Köylerin ileride belediye olması veya yerle
şim bakımından elverişli olmaları gözönüne alınarak
kapalı sisteme yönelecek şekilde projeler düzenlenme
lidir. Kaynak suları, drenaj, suları, keşon ve sondaj
kuyularının kaptaj programlan
yapılamamaktadır.
İnşaat faslına bu programlar yapıldıktan sonra gidil
melidir. Büyük tesis ve onarımlarda ihale konusu iş
lerde yılı içi faaliyetleri aksatmayacak şekilde ödeme
planlarının ayarlanması işlerin
çabuklaştırılmasında
faydalı olacaktır. Kaynak ihtilâflarına Bakanlık ola
rak hiç bir müdahalede bulunulmadığı görülmektedir.
Köyler arasındaki hudut veya kaynak
ihtilâflarının
hal mercileri biliyoruz, bellidir. Ancak, bu merciler
de çok uzun biı süre içinde sonuç alınması birçok
köyümüzün zamanında suya kavuşmasına engel ol
maktadır. Grup içme suları projelerine önem veril
mesinin bu ihtilâfları büyük ölçüde azaltacağını açık
lamaya gerek yoktur. Öte yandan kaynak ihtilâfların
da tarafları bir makul öiçüde anlaştırabilecek idarî
tedbirlerin alınabileceğine de inanıyoruz. Köy içme
suları tesisleri içinde bir büyük yer tutan terfih sis
teme ait motor ve pompaların bakım ve işletmeleri
köylüler tarafından yapılmaktadır. Ancak, köylümü
zün henüz bu tesislere bakabilecek eğitimi ve sorum
luluğu gelişmemiş bulunduğundan milyonlarca li
ralık birçok tesis bakımsızlık ve önemsiz bir arıza
yüzünden çalışmamaktadır. Bu tesislerin işletme ve
bakımını Genel Müdürlük üzerine almalıdır. Bunun
için de döner sermayeli bir işletme ve bakım teşkilâtı
kurulmalıdır. Bütçenin hizmet
gerekçesinde 3 ncü
Beş Yıllık Planda, grup içme sularının işletme ve ba
kım işlerinin YSE Genel Müdürlüğünce gerçekleşti
rileceği ilkesinin kabul edildiği memnunlukla müşahade edilmiştir. Bu konunun ihmal edilmeden biran ev
vel ele alınmasını dilemekteyiz.
Değerli senatörler,
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Toprak Su Genel Müdürlüğünün görevleri ara
sında sayılan rüzgâr ve su erozyonunu önleme işlemi is
tenildiği hızda ve ölçüde yürütülmemektedir. Afyon Konya (Karapınar), Niğde (Taşpınar), Kayseri (Ye
şilhisar - Başköy) yönlerinde ve bir hilâl şeklindeki
yurt bölgeleri ile İğdır bölgesi en çok rüzgâr eroz
yonuna maruz yörelerdir. Toprak Su Genel Müdürlü
ğünün olanakları ölçüsünde buralarda tabiî vecetasyonu muhafaza etmek gayretleri takdire değer ölçü
lerdedir. Ancak, bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarımı
zın arazi kaybına sebebiyet veren rüzgâr erozyonu
na rağmen bilim dışı tarıma yönelmekte ısrar etmesi
karşısında Devletin bu konuda müdahaleci rolünü
kullanması gerektiği kanısındayız. Su erozyonu da
büyük bir âfet halindedir. Arazi örtüsünün çeşitli
nedenlerle ortadan kalkması, meyilli yerlerde yapılan
sürümlerin yanlışlığı bu tahribatı fazlalaştırmaktadır.
Genel Müdürlük «Neyle dik, anız örtülü tarım» is
mini verdikleri bir eğitim sistemini Radyo ve Televiz
yon gibi yayın araçlarından bu konuda faydalanarak
daha çok yaygın hale getirmelidir.
Küçük sulama tesisleri genellikle ihale suretiyle
yapılmaktadır. Ancak, ihale sistemlerindeki bürokra
si işlerin süratle yürümesine engel olmaktadır. Küçük
sulama ihaleleri mutlak yılı içinde bitmesi zorunlu
dur. İnşaat mevsimi kısa olduğu, köylünün sulama
zamanı arazisini vermemesi gözönüne alınırsa, ihale
ve tahsisatların iki defa Sayıştay vizesinden geçirilme
si gibi bürokrat işlemlerin ortadan kaldırılması gerek
mektedir. Bu konuda hiç olmazsa şimdilik 500 bin
liralık Sayıştay vizesinin bir milyona çıkarılması ve
Topraksu bölge müdürlüklerinin emrine bölge limi
ti verilmesi daha rahat çalışma ortamı, sağlayacaktır.
Bütün yatırımcı daireler, il muhasebe müdürlüklerin
den şikâyetçidir. Onlara engel olduklarını söylemek
tedirler. Bu nedenle yatırımcı dairelerin malî konu
larda il muhasebe müdürlükleriyle olan irtibatı kesil
meli, sorumlu saymanlıklar halinde malî konuları hal
ledilmelidir.
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I
Akdeniz ve özellikle Antalya bölgesindeki traverI ten arazilerin biran evvel köylünün tarıma açması
I için süratli bir çalışma içine girilmelidir. Bakanlıktan
I bu arazilerin açılmasına yarayan üstün vasıflı maki
nelerin ithali için biran evvel harekete geçmesini ve
hız vermesini beklemekteyiz.
I
Bakanlığa bağlı Toprak ve İskân Genel Müdürlü
ğünün hizmetleri arasına bu yıl 1757 sayılı Toprak
ve Tarım Reformu Kanununun 234 ncü maddesi ge
reğince yeniden teşkilâtlanma görevi verilmiş bu cüm
leden olmak üzere toprak dağıtım komisyonları bu
i genel müdürlüğe bağlanmıştır. Uygulamanın özü baI kınımdan girişim bence isabetli olmuştur. Ancak, Top
rak ve İskân Teşkilâtında yıllardan beri çalışan ele
manların özlük haklarının
korunması hakkaniyetli
t bir davranış olacaktır. Sayın Bakanın Bütçe ve Plan
Komisyonunda «Bu elemanların özlük haklarına doj kunulmayacağına» dair verdiği teminatı
dinledik,
! memnun olduk. Gerçekleşmesi için de gayretlerini
i bekliyoruz.
Sayın senatörler,
i
Burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Köyde
I sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak için ge| rekli köy orta malı tesislerinin kurulması görevi Köy
i İşleri Bakanlığına verilmiştir. Bu tesisler insanca yaj şama için vazgeçilmez tesislerdir. Köylerin dağılma; ması, sosyal ve ekonomik bunalımların korkunç bo\ yutlara ulaşmaması konularında köy malı tesislerinin
j önemi büyüktür. Köy konağı, kitaplığı, telefon tesis| leri, değirmen, çamaşırhane, mezbaha, hamam, toI hum temizleme tesisleri, fidanlık gibi kamu tesislerij nin muhtarlık olanaklarfıyle yapılması mümkün de| ğildir. Bu nedenle, köylü, Devlete
başvurmaktadır.
Geçmiş yıllarda Köy İşleri Bakanlığı buna teşvik öde[ neğiyle katkıda bulunuyordu. 1976 bütçesi içinde teş
vik ödeneği teklif edilmemiştir.

Arazi toplulaştırılması ve buna bağlı sulama ve
drenaj faaliyetleri plan hedefleri doğrultusunda yürü
tülmemektedir. Bunda vatandaşın toprak mülkiyeti
konusunda gösterdiği hassasiyetin rolü muhakkak ki
çok büyüktür. Ancak, Bakanlık vatandaşa örnekleri
daha çok vermek ve fazlaîaştırmak suretiyle ikna
edici bir tutum içine girmeli böylece üretimin artışın
da büyük yeri olan küçük su işletmelerinin yapımına
I
da hız verilmelidir.

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda, (An
layabildiğim kadar, yanlış değilse) «Bu hizmetlerin
Toprak İskân Genel Müdürlüğü eliyle ve yeni bir
organizasyonla yerine getirileceğini «belirtmiş olma
sına rağmen biz, Genel Müdürlük bütçesi içinde de
böyle bir teşvik ödeneğine rastlayamadık.
BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, şuk anda süreniz
bitmiş bulunmaktadır.
C. H. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN BAK
KALBAŞI (Devamla) — Sayın Başkan, ikinci 15 da
kikalık konuşma hakkımı kullanabilir miyim acaba?
BAŞKxAN — Adalet Partisi Grupu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu dışında herhangi bir grup
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başkaca söz istemediğinden
sürenizi
tamamlamak
üzere şu andan itibaren size 15 dakika süreyle söz
veriyorum.
Buyurun efendim.
C. H. P. G R U P U ADINA ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Çok teşekkür ederim efen
dim.
Bütçede, 1306 sayılı Kanuna göre T. C. Ziraat
Banaksına devredilecek fonlardan bahsediliyor. Bil
diğimiz kadar, 1306 sayılı Kanun 2510 sayılı Kanu
na ilâveler yapan bir Kanundur ve bunlar iskâna
tabi tutulacak köylere bu gibi sosyal tesislerin ya
pılmasına tahsis edilmiş paralardır. Biz yerleşmiş;
fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi, kamu tesislerine
ihtiyacı olan köylerimiz bu dertlerini halledebilecek
bir ödeneğin ayrılmadığını görmüş olmakla bunu
yadırgadığımızı söylemek istiyoruz.
Köylerimizin en büyük dertlerinden birini, muh
tarlıklarla köy sakinlerini karşı karşıya getiren bir
konuyu burada dile getirmek istiyoruz. Nüfus çoğal
ması, ailelerin evlenme, göç gibi nedenlerle parçalan
ması sonucu köy iskân hudutları içinde yeni yeni
yerleşim 'birimlerine ihtiyaç doğmaktadır. Evlenerek
baba ocağından ayrılan delikanlı, köyde bir yerde
bir ev yapmak istediği zaman yer bulamamaktadır.
Köy orta mali veya mera olan kısımlara zorunlu olrak tecavüz etmektedir. İşte bu, muhtarlıkla köy sa
kinlerini karşı karşıya getiriyor ve böylece ceza mah
kemelerinde mera tahribi veya 5917 sayılı Kanuna
karşı gelme suçlarına ait binlerce dosyalar
devam
edip gitmektedir. Köy imar planlarına esaslı bir bi
çimde henüz el atılmadığı için, bu müzmin derde pra
tik bir çözüm yolunun biran evvel getirilmesi fay
dalı olacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plana göre ülkemizde merkez
köylerinin tespitine başlanmış olması gerekmektedir.
Bakanlık bünyesinde kurulmuş bulunan köy - kent
koordinasyon komitesinin bu konuda ne çalışma yap
tığını da öğrenirsek memnun oluruz.
Sayın senatörler,
Sayıları muhtarlık olarak 35 400'ü bulan köyler
den, bu köylerin yaylalarında, ovalarında, divanla
rında, komlarında yaşıyan 25 milyona yakın insanın
kalkınması için tek yol bu insanların güç birliği
etmesidir. Bu da temel hak ve özgürlükleri zedeleme
den ancak kooperatifler yoluyle mümkündür. Bu
güne kadar demokratik çerçeve içinde bir kitlenin kal
kınmasını sağlamak için gerçekçi bir kooperatifçilik
dışında başka bir yol bulunmamıştır. Ancak, üzüle
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rek ifade etmek istiyoruz ki, Türk köy kooperatifçi
liği Cephe Hükümeti tarafından en ağır darbeyi ye
miştir. Öteden beri sömürülen, horlanan, ezilen an
cak oy alma ve askere çağırma zamanları hatırlanan
köylünün örgütlenmesi, örgütlenmeden doğan büyük
gücü ile haklarını savunmaya başlaması, çıkarlarını
köylünün güçlenmemesine bağlayan egemen güçlerin
ve halktan yana olmayanların korkulu rüyasıdır.
1961 Anayasasının 51 nci maddesinde yer alan koo
peratifçiliğin benimsenmesi, bütün engellemelere rağ
men 1970'ten sonra hızla yaygınlaşması, çıkar çev
relerini ve bu çıkar çevrelerinin temsilciliğini üzeri
ne alanları tedirgin etmiştir. Bugün önümüze getiri
len Kooperatifler Genel Müdürlüğü Bütçesinin sa
tırları ve rakamları arasında bu tedirginliği ve engel
leyici politikayı açık şekilde görmek mümkündür. Ülke
sorunlarına halkçı bir açıdan bakma özelliğinden yok
sun kişiler ve siyasî örgütler, küçük çıkar hesapları
içinde yuvarlanırken engin Anadolu halk kültürüne
sahip Türk köylüsü yokluğa karşı, çaresizliğe karşı,
çulunu çuvalını satarak, üç keçisinden birini satarak,
mevsimlik ırgatlıktan elinde kalan birkaç kuruşuyle
adedi 8 500'ü geçen köy kooperatifi kurmuştur. Köy
lü en çetin en çetrefil bürokrat engelleri aşarak bun
ları yaparken, Demirel Hükümeti ilk iş olarak Köy İş
leri ve Kooperaifler Baaknlığının adını ve statüsünü
değiştirmiş ve sadece Köy İşleri Bakanlığı şekline
dönüştürmüştür. Bundan sonra 'büyük bir hışımla
Türk halk sektörünün en büyük ünitesini teşkil ede
cek olan güce doğru yönelmiştir. Devlet ve halk iş
birliğinin en anlamlı örneğini veren, kooperatifçiliğin
benimsenmesiyle görevli memurlara, il müdürlerine,
bölge müdürlerine karşı sindirme ve sürgün politika
sını uygulamıştır. 19 Mart 1974 tarihinde Resmî Ga
zetede yayınlanarak yürürlüğe giren, tarımsal köy
kalkınma kooperatiflerine ve üst örgütlerine yapı
lacak Devlet yardımının tahsis ve sarf şekli» hakkın
daki yönetmelik anlamsız ve faydasız bir hale geti
rilmeye girişilmiştir.
Bugün proje alma çalışmaları safhasında bulu
nanları ve yeni kurulanları bir yana bırakalım, 8 500
köy kooperatifinden en az 3 500'ü yatırıma geçmiş
tir. Halıcılık tesislerinden meyve - sebze değerlendir
me tesislerine, damızlık tavukçuluk tesislerinden ala
balık üretim tesislerine, orman ürünlerini değerlendir
me tesislerinden kireç - tuğla fabrikalarına
kadar
yurt sathına kum gibi serpilmiş binlerce köy tesisi
ya temeli atılmış şekilde, ya duvarları yarı çıkmış şe
kilde, ya makinesiz, ekipmansız kupkuru binalarıyle, ya da işletme sermayesiz orta yerde kalakalmıştır.
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19 Mart yönetmeliği bir Devlet güvencesidir, Devlet
sözüdür. Köylü buna inanarak yatırım yapmıştır.
Bu yönetmelikle Devlet, şartlara uygun yatırım ya
pan kooperatiflere yatırımlarının .'% 70'i oranında
bağış ve kredi yardımı şeklinde destek olacağına söz
vermiştir.
1975 uygulamasında 955 adet köy kooperatifini
proje uygulama safhasında olduğu Bakanlık yazıla
rından anlaşılmaktadır. Geçen yıl, 955 projeye ayrı
lan para )J milyonu bağış, 25 milyonu kredi yardımı
şeklinde olmak üzere 40 milyon liradır. Bu ödenek
ten 38 adet kooperatife 13 milyon lira 146 bağış şek
linde 146 kooperatife de 24,5 milyon lira kredi yar
dımı yapıldığı belirtilmektedir.
Değerli arkadaşlarım;
Burada 'bir noktayı anlatmadan geçemeyeceğim.
Hükümet bütçe tasarısını hazırlarken bakanlıklar bün
yesinde, Bütçe Plan Komisyonuna sunacağı bütçe
taslaklarının bir evvelki sene içinde yapılanların ne
ler olduğunu geniş şekilde anlatılması şe'kliyle takdim
etmektedir. Birçok bakanlıklarda geniş şekilde ve bun
lara raporlar halinde Bütçe Plan Komisyonuna tak
dim edildiğini gördük ve memnun olduk. Ancak,
Köy İşleri Bakanlığının Bütçesinde çok kısa baştan
savma bir hizmet gerekçesi ile bir izahatla girildiği
ni görmekten de üzüntü duyduk. Ayrıca bir Hükü
met ve" Bakanlık ciddiyeti ile bağdaşmayan bir hu
susu da tespit etmiş bulunuyorum; huzurlarınızda
bunu açıklayacağım.
Bütçe Plan Komisyonuna takdim edilen 1976
Köy îşleri Bakanlığı Bütçesinin elimdeki 13 ncü say
fasında izahatlar var; birtakım hizmet gerekçeleri.
Ba'kın bunlardan üç tanesini okumak istiyorum.
1974 malî yılı Bütçesinde öngörülen hizmetlerin
gerçekleşme durumu. Şimdi arkadaşlarım, sene 1976
1974, yani 1975'te atlayarak 1974'ü izah eden bir sis
tem.
Yatırım programındaki 56 906 TL. liralık nakdî
Devlet yardımından 99 kooperatife 33 milyon 69 bin
lira nakdî Devlet yardımı yapılmıştır. Geriye kalan
22 936 247 liranın, nakdî Devlet yardımı özel fo
nundan toplanmış olup, 1975 malî yılı içinde harca
nacaktır.
2. Köy kalkınma kooperatiflerinin başlamış ve
yarım kalmış projelerinin desteklenmesi için bütçenin
transfer harcamaları - konulan 15 milyon liralık öde
nekten 38 kooperatife - 13 143 TL. liralık nakdî Dev
let yardımında bulunulmuş. Geriye kalan 1 856 840
lira ki, hibe şeklindeki nakdî Devlet yardımı 1975 yı-
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lında sarf edilecektir. Şimdi, biz 1976 yılı Bütçesini
görüşüyoruz ve ben size burada kooperatifler büt
çesini anMırken de bu rakamları almışım dikkat et
meden. Şimdi bir sözcü olarak sizlere yanlış bilgi
vermek benim suçum olduğu gibi, yanlış kaynaktan
yanlış bil^i almak da Bakanlığın suçu olmak gerekir.
Köy kamu tüzelkişiîiğince girişilen teşebbüsleri
teşvik için bütçeye konulan 6 milyon liralık ödenek
ten 4 milyon 20 lirası harcanmıştır. Arkadaşlarım,
sayfa 57'yi açıyorum. Bir kere 6 milyon lira konma
mış 1975'te 5 milyon lira konmuş. Orada bir yanlış
lık var. Hadi diyelim ki, bir doktilo hatası; ama
1975'te zaten böyle bir ödenek yok. 1976'ya teklif
edilmemiş; ama Bakanlık bize burada köy kamu tü
zelkişiliği tarafından girişilen teşebbüslere 1974 yı
lı içinde 4 milyon lira harcanmıştır, diye izahat ve
riyor.
Değerli arkadaşlarım;
Bu Devlet ciddiyeti ile ve sorumluluğu ile kabili
telif değildir. Bu, 1975 yılının yani geçen yılkı Köy
îşleri Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün hizmet ge
rekçesi, rakam ve kelime değiştirilmeden aynen bu
raya alındığını gösterir. Bunun ciddiyetle uyuşur ta
rafı var mıdır arkadaşlarım? Bakanlığın ve özellikle
Sayın Bakandan, bundan sonraki bütçeleri tanzim
ederken daha dikkatli ve Parlamentoyu hesaba almaz
şekilde hareketlerden kaçınmalarını bilhassa istirham
ediyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Bunun dışında 1975 yılında, bir Bakanlık yazısı ile
büyük proje uygulayan 53 kooperatife 117 510 000
lira verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu bu 53 koope
ratif adı belli edilerek kredi ve bağış almış koope
ratiflerdir. Bunlar kredilerini ismen çıkarabilecek ka
dar güçlü siyasal gruplar ve ilgili Bakanlıkla çeşitli
dönemlerde yakın ilişkiler kurma şansını bulan koo
peratiflerdir. Öte yandan bir tek özel şirkete verile
bilecek kredi ile yani, 40 milyon lira ile 955 tane köy
kooperatifi avutulmuştur. Yaklaşık olarak 1975'te
yatırım kapsamına alınmış olan 7 500 kooperatife
ise umut dağıtılmıştır.
1976 yılı için teklif edilen Kooperatifler Genel
Müdürlüğü gider bütçesi 642 439 000 liradır. Bu bö
lümde kooperatifçiliğin ve el sanatlarının geliştiril
mesi ve düzenlenmesi hizmetlerine ayrılan miktar 80
milyon 500 bin liradır. Bunun 73 milyon lirası per
sonel giderleridir. Kooperatifçilik ve el sanatları araş
tırma ve eğitim hizmetleri için teklif edilen ödenek
de 28 milyon 950 bin liradır. Bu meblâğdan 6 mil-
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yon 900 bin lirası çeşitli şekillerde millî kooperatif
çilik eğitim ve araştırma enstitüsü kurulması için ay
rılmış, diğerleri ise cari masraflar.
Kooperatif girişimlerini ve yatırım projelerinin
hibe ve kredilendirme desteklenmesi ve pazarlama
kesimine ayrılan ödenek 476 milyon liradır. Bu ke
simde kooperatiflere yatırım projeleri için kredi fo
nu 55 milyon ve bağış yardım fonu ise, 15 milyon li
radır. Malî yardımlar bölümünde gözüken 280 milyon
lira makine ve teçhizat alımı yapı tesis ve büyük ona
rım giderleri, toplam olarak 400 milyon lira teklif
edilmektedir. Geçmiş tatbikat, yukarda bir ölçüde
açıklamaya çalıştığımız üzere, yatırıma geçmiş koo
peratiflere bağış ve kredi şeklinde destekleme yapı
lacaktır ve böyle yapılmaktadır. Bu yıl, öngörülen
işte bu 70 milyon liralık bağış ve kredi adedi 7 500
geçen proje safhasını aşmış kooperatiflere verilecek
tir. Malî yardımlar bölümündeki 400 milyon lira eğer
(temenni ederim) gerçekleşirse, ismi belli arkalıklı
kooperatiflere verilecektir. İsmen kredi çıkaramamış
binlerce kooperatif ise pay almak mücadelesi vere
ceklerdir.
Sayın Başkan,
Kooperatifler Genel Müdürlüğü Bütçesi, aylıklar,
hizmetler, yolluklar, tazminatlar, yardımlar, demir
başlar, kiralamalar, su ve havagazı, tören ve ağırla
ma giderleri gibi ve bu ad altında cari harcamalar
la doludur. Yatırıma yönelik, toplumumuzun Köy İş
leri Bakanlığından beklediği köylü yardımını iyileş
tirici, güvenceye kavuşturucu kısa ve uzun vadeli
projeleri destekleyici bir bütçe bulamadığımızı söy
lemek zorundayız. Bu bütçe içinde köyden ve köylü
den başak her şey vardır. Oysa biribir sosyal ve eko
nomik yoksulluğun karanlık pençelerinde bunalan
milyonlarca köylü vatandaşımızın yaşama koşulları
her geçen gün ağırlaşmakta, köy ve kent arasındaki
korkunç fark, köy aleyhine gittikçe büyümektedir.
Kooperatifçilik demokratik sol, sosyal bir hareket
tir. Solun her türlüne karşı olduğunu açıklayan Cep
he Hükümetinden kooperatifçilik açısından bir anla
yış beklemek esasen fazla bir iyimserlik olur. Bu
nedenle k»')y kalkınmasını sağlayacak gerçek bir koo
peratifçilik uygulamasının çok yakında Cumhuriyet
Halk Parcisine nasip olacağını vurguluyarak bu ko
nudaki sözlerimi bitiriyorum.
Değerli senatörler;
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi
gereğince orman içi köyleri kalkınmasına katkıda
bulunacak olan kalkındırma fonu, bu yılda 6 milyon

10 . 2 . 1976

O:1

lira olarak belirtilmiştir. 16 bin orman köyüne ve bu
rada yaşayan yaklaşık 7,5 milyon kişiye, kalkınma
sına yardımcı olmak için kanun her yıl 50 milyon
lira konulmasını öngörmektedir. Devlet olarak önce
likle ele alınacak konumuz, orman içi veya dağ köy
leri dediğimiz köylerimizdir. Bu nedenle bütün siya
sal partiler, insanlık dışı yaşam koşulları içinde olan
orman içi ve dağ köylerinin dertlerine elbirliği ile ön
celikle eğilmeliyiz.
Muhterem arkadaşlarım
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin, Bütçe ve Plan
Komisyonundaki müzakereler sırasında Sayın Bakan
ve bütçenin '% 12'sinin cari harcamalar, % 88'inin de
yatırım ve transfer harcamalarına yönelik olmasıyle
bir hizmet bütçesi olduğunu bildirmişti. Bütçe rakam
ları üzerinde yapılan hesaplar ise, bu iddianın doğ
ruluğunu kanıtlamıyor. 6 milyar 297 milyon liralık
gider bütçesinde, 1 milyar 713 milyon lira perso
nel gideri. % 27,2 gibi bir oranı transferler, yatırım
lar ise % 72,8'lik bir oranı göstermektedir. Yatırım
harcamaları kalemleri içinde doğrudan köy ve köy
lüye yararlı olacak kalemlerin dökümü yapıldığında
Bakanlık bütçesi içerisine gizlenmiş cari harcamaların
ağırlık kazandığı görülecektir. Bu vasıfları ile bütçe
nin bir hizmet bütçesi olduğunun kabulü mümkün
değildir.
Bütçeain gelecek yıllarda halka dönük, Türk köy
ve köylüsüne yararlı olarak hazırlanmış olduğunu
görmek temennisi ile, hayırlı olmasını diler hepinize
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bakkalbaşı.
Adalet Paftisi Grupu adına ikinci defa ve 15 da
kikayla kayıtlı olarak buyurun Sayın İskender Cenap
Ege.
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsünü dikkatle
dinledim. Konuşmalarında istifade ettiğim noktalar
oldu. Konuşma güzel hazırlanmış, iki bölümden iba
ret: Birisi teknik kısmı ihtiva ediyor, diğeri de po
litik yönü taşıyor. Muhalefette bulunmanın gerektir
diği bir ifade ile politik yönde bazı ağırlıklar var.
Bu ağırlıkların içerisinde bilhassa 12 Ekim 1975 se
çimlerinde Köy İşleri Bakanlığının hizmetlerini ilet
tiği yerlere, köylere, hizmet yerine propoganda mak
sadı ile gidildiğini ifade ettiler ve bu meselede bil
hassa Köy İşleri Bakanından şikâyetçi olduklarını
beyan buyurdular. Elbette Saym Bakan buraya gele
cekler, kendileri hakkında ileri sürülen söylentilere
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ve bazı İsnatları cevaplayacaklar. Bu bana ait bir ko
nu değil. Ancak şunu bir kadirşinaslık olarak ifade
etmek isterim ki, Köy İşleri Bakanı Sayın Poyraz
hakikaten bu Bakanlıkta başarılı çalışmaları ile Türk
köyüne ve Türk köylüsüne yararlı olmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Sayın sözcü bütçeyi cidden iyi tetkik ederek ha
zırladığı konuşmasında kendi kendisiyle tezada düşer
noktalan beyan etmiştir. Bir Bakanlığın 45 dakikaya
sığdıramadığı tenkit konuşmasında, birçok rakamlar
vermiş, Bakanlığın birçok icraatından bahsetmiş ol
masına rağmen, bu bütçede köyden ve köylüden baş
ka her şey vardır, diyecek şekilde, kendi söyledikleri
ni, kendisi inkâr eder hale gelmiştir ve muhterem ar
kadaşım, konuşmasının bir yerinde de köylüye bir
şey verilmemektedir, köylüden sadece asker alınmak
ta, oy istenmektedir şeklinde bir de cümle kullanmış
tır.
Muhterem arkadaşlarım;
Türk köyü ve Türk köylüsü yüzyıllar boyu ihmal
edile gelmiştir. Türk köyü, Türk köylüsü ta impa
ratorluk zamanında o zaman söylenen, âdeta dillere
pelesenk olan «köylüden sadece asker istenir, vergi
istenir» sözü vardır ve bu söz bir gerçektir. İhmal
edile edile 600 senelik bir imparatorluk içerisinde
köylü sadece ezilmiştir.
Büyük Atatürk vatanı kurtardıktan sonra, Cumhu
riyeti kurduktan sonra eğer ömrü vefa etseydi, köy
ve köylü meselelerini daha büyük çapta ifade etmek
istersek köy davasını elbette ele alacak ve onu so
nuçlandırmak için gayret gösterecekti. Bunun ilk işa
reti «Türk köylüsü efendimizdir», sözünde vardır
ve bu söz Türk köylüsü efendimizdir, köylü efendi
mizdir, sözü muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de
köye ve köylüye dönük ve yönelik çalışmaya bu söz
den alınan ilhamla köye gitmeye, köylünün ayağına
gitmeye, köylünün efendi olduğunu ispat etmeye kal
kan ve bunda büyük başarı gösteren Demokrat Par
ti iktidarıdır. Demokrat Parti iktidarına kadar köyün
ne halde olduğunu, köylünün ne yapmakta olduğunu
kimse ne tetkik etmiş, ne üzerine eğilmiştir. Türki
ye'nin en verimli toprakları olan Ege topraklarında
dahi köylü sıtmadan kırılmış, ölmüş, yok olmuş. Yi
ne bu topraklar üzerinde su baskınından, bataktan,
kuraklıktan bir karış mahsûl alamaz olmuş. Bunlar
la kimse alâkadar olmamıştır.
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mayacak şekilde ise, o köyde o kış kıtlık olmuştur,
açlıktan insanlar ölmüştür. Şimdi insaf ölçüleri içe
risinde hareket etmek mecburiyetindeyiz, muhterem
arakdaşlarım:
Kıymetli arkadaşım burada dedi ki, yüz yıllarca
ihmal edilmiş olan Türk köylüsü ve Türk köyü...
Evet, muhterem arkadaşlarım; yüz yıllarca ihmal edil
miş olan Türk köyü ve Türk köylüsü ancak Demok
rat Parti devrinin on senelik altın çağına ilâve bir de
altı seneye yaklaşan Adalet Partisi devrinde köye ne
gitmişse gitmiştir ve bu gidişi efendim, oy almak için
köylüden işte efendim şu bakımda, işte bu bakımda
istifade etmek için gibi küçültmek ehemmiyetini ha
fifletmek isteyen bir zihniyetin ve bir ifadenin vatan
daş arasında bir değeri olacağını sanmıyorum.
Muhterem arkadaşlar;
Bugün Türkiye'nin nüfusu 40 milyondur, bunun
30 miîyo'iu köyde ve kırsal alanda yaşamaktadır.
Bu 30 milyonu biz hâlâ arzu ettiğimiz düzeye getirememişizdir. Kolay değil yüzyılların ihmali, kolay
giderilemez; ama büyük bir gayret içerisine girilmiş
tir. Köye makineyi götüren, köye yolu götüren, köye
okulu götüren, köye içme suyunu götüren, köye he
kimi götüren, köye sağlık memurunu, ebesini götüren
ve köyde sosyal bazı tesislerin kurulmasına önayak
olan 17 senelik bir devre içerisinde olmuştur. Bu dev
renin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisinin 7 - 8 ay
lık bir dönemi vardır.
Muhterem arkadaşlarım;
Köylüye seçim zamanı bazı hizmetler götürülme
hizmetleri yapılıyor ve köylüden oy alınıyor, on
dan sonra bu hizmetler gösteri halinde olduğu için
tamamlanmıyor, şeklinde bir beyanda bulundular.
Çok kıymetli arkadaşlarım, Türk köylüsünün gö
rüşünü, anlayışını bu kadar kıt sanmayalım. Köylü
müz hizmet için gelenle, gösteriş için geleni fark et
mekten aciz değildir. Bunu gayet iyi ayırır. Fakat
köylümüz bizim büyük bir espiri hazinesidir. Bana
mektup gelir; muhtardan. Aynen şunu yazar: İşte
Sayın Senatörüm, biz size oy verdik, bizim köyden
en çok Adalet Partisi oy aldı, en az bizim köye gi
diyor. Halbuki başka köyde Halk Partisine oy ver
diler, hizmet oraya gidiyor, bizim günahımız size oy
vermek mi? bu değil arkadaşlar. Bu, bizi bazı tariz
lerle hizmet yarışında hızlandırmak içindir. Size o
tarzda gelir mektup, bize bu tarzda gelir, Mesele,
köylü kendi hizmetini gördürmek ister arkadaşlar. Bu
nu hangi iktidarda, hangi devirde olsun görülsün, ya
pılsın, arzu ettiği budur ve bunun üzerinde durmak-

Muhterem arkadaşlarım;
Uzağa gitmeye lüzum yok. Başkent Ankara'nın
köylerinde, eğer köylü kendi ürettiği ile kışını çıkara j tadır.

C. Senatosu

B : 38

Muhterem arkadaşlarım;
Sayın arkadaşımın konuşmalarında bu makine
parklarının gelişigüzel dağılımından bahsettiler, ay
nen katılıyorum ve bazı teknik tavsiyelerde bulundu
lar, aynen katılıyorum. Hakikaten bu makine parkı
meselesi bazı küçük ünitelere bölünmek suretiyle
başına da bazı amirler, memurlar getirerek iş yap
maktan çok emir vermek, iş başında sözü geçer, adam
olmak gibi bazı gösteriler haline getirilmekten" kur
tarılmalıdır. Makineler hizmete randımanlı bir hal
de girebilmeli azamî randımanla çalıştırabilmelidir.
Sonra dağ köyleri ve orman köylerinde yaşayan
halkımıza eğitilmesi gerektiği bütün bütçelerde söylen
mektedir. Bilhassa geçen gün Orman Bakanımız da
burada bunu beyan ettiler, orman köyü içinde yaşa
yan köylerle, dağlık bölgelerde yaşayan köylerimize,
Hükümetimizin daha yakından el uzatacağı ve onlar
için gerekli tahsisatın ayrılmış olmasını ifade etmiş
olmasından memnuniyet duyduk.
Muhterem arkadaşlarım;
Bir noktayı daha ifade etmek isterimki, Türki
ye'de beş yıllık planlar yapılmaktadır. Bu beş yıllık
planlara göre bütçeler hazırlanmaktadır. Türkiye'
de Birinci Beş Yıllık Plan devresinde köy sorunu, köy
davası ele alınmamıştır. Ama, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı Adalet Partisi iktidarı devresine gelmiş
tir ve köy mevzuu bütün çıplaklığı ve bütün gerek
leri, gerçekleri bu planda yer almıştır. Bu da köye
ve köylüye verdiğimiz ehemmiyetin önemidir. Muhte
rem arkadaşım, bir yerde şöyle dedi, «Bu iktidar
halka dönük değildir. Halktan yana değildir» dedi.
Muhterem arkadaşlarım;
Adalet Partisi halktan yana mı, halka dönük mü
bilmem; ama Adalet Partisi kurulduğu günden bu
yana köye dönük, köylünün yanında, köylü ile be
raber olmuştur ve bu böyle devam edecektir. Eğer
köylü halksa ve bu yakınlık köylünün hizmetinde
olmak Adalet Partisi tarafından bir şeref şeklinde
kabul ediliyorsa ve eserleriyle bugün köylerde bütünü
ile ayakta duruyorsa, müşahhas olarak görülüyorsa,
herhalde köye dönük köylüye dönük hizmetlerin içe
risinde halk bulunuyorsa, halka da dönük hizmet gö
rülüyor demektir.
Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, bu mese
leleri bu halde ifade etmenin bence bir yarar getire
ceğini sanmıyorum.
Bir mesele de köylerimizin lider kadrosu mesele
sidir. Köylüler başlarına lider olacak, liderlik yapa
bilecek şekilde insanların yetiştirilmesini bekler ve
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bunlar onları toparlarlar. Bu liderin çoğu köylerde
seçimle gelip muhtar olur. Bu muhtarların geçim im
kânları darlık içerisindedir, çoğu zaman. Yani çalı
şacak adamın muhtar olması lâzımdır. Kendi geçi
minden aciz olan kişinin muhtar olması zordur. Ken
di geçimi ile mi uğraşsın, köyün derdiyle, meselele
riyle mi uğraşsın. Eğer biz köye, köydeki muhtarlara
el uzatmaz, muhtarları herhangi bir şekilde kendile
rinin bir ödenekle muhtarlık yaptıkları devrede ge
çimlerini sağlamayı temin etmez isek, bu köy muhta
rı kendi maişeti ile alâkadar olmaktan, köy mesele
leri ile uğraşmaya imkân bulamaz. O bakımdan Hü
kümetin de ifade ettiği gibi köy muhtarlarına bir
ödenek bağlanması ve bunun da bazı şartlarla, kayıt
larla yapılmasında fayda olacağı düşüncesindeyiz.
Bunu da ayrıca ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım;
Köylerimiz, Başbakanımızın ifade ettiği «şehirde
ne varsa köyde o olacaktır; bu veciz ifade içerisinde
çok büyük manalar vardır. Köylü, şehirli farkını kal
dıracak, köylüyü şehirlinin istifade ettiği her şeyden
istifade eder hale getirecek, köylüyü ikinci sınıf va
tandaş şeklinde görmemenin zaten bizim programı
mızda, bizim Tüzüğümüzde olan bir anlayışın daha
geniş bir uygulama ile köye ulaşması için gayret gös
terilecektir.
Köy İşleri Bakanlığı, bütün bakanlıklardan çok
mühim bir görevi görmektedir. 30 bilyona hitap et
mektedir. Böyle bir Bakanlığı gece - gündüz çalış
ması lâzımdır. Böyle bir Bakanlığın ahenk içerisin
de çalışması lâzımdır. Sayın Bakanın tecrübesi, dira
yeti bu Bakanlığın memleketimizin büyük hizmet bek
lediği büyük bir kesime ferahlık getireceğine inanı
yorum ve bu inanç içerisinde Köy İşleri Bakanlığı
nın bütçesinin köylümüze, memleketimize hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ederken; büyük bir sevabın,
yalnız bir vazifenin değil, büyük bir sevabın içinde
olduklarını, yapmış oldukları işin çok büyük şeref
taşıdığına inandığım Köy İşleri Bakanlığı mensupla
rının kendilerinden her an bir ışık bekleyen, bir
imkân bekleyen ve kendilerinden köyleri için daima
yardım bekleyen köylümüze faydalı olacağı inancı
ile saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege.
Grupları adına iki sayın sözcü söz istemişti ve
her iki grup birinci ve ikinci konuşmalarını yaptılar.
Bu grupların dışında başka söz isteyen grup sözcü
sü var mı?... Yok.
Bu sebeple kişisel görüşmelere geçiyoruz.
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Söz sırası Sayın Alâeddin Yılmaztürk'te?... Yok
lar.
M Ü M İ N KIRLI (İzmir) — Tespit etmeyecek mi
siniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sayın Kırlı tespit Başkanlık Diva
nının takdirine bırakılmıştır. Tespitte şu müşkülâtla
karşılaşıyoruz. Lehte, aleyhte, üzerinde dediğimiz za
man, bilâhara gelen arkadaşların tespitinde müşkü
lât oluyor. Şimdi ben söz isteyen sayın üyeleri sıra
larına göre Yüce Genel Kurulun bilgiterine sunuyo
rum.
Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Beliğ Beler, Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Mümin Kırlı, Sayın Hasan
Güven, Sayın Hamdi Özer, Sayın İsmail İlhan, Sa
yın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın Ziya Gökalp, Müla
yim, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Sebahattin Savcı, Sayın Süleyman Ergin,
Sayın Ahmet Nusret Tuna, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın Ömer Ucuzal.
Sayın Alâeddin Yılmaztürk olmadığına göre ikin
ci sırada Sayın Beliğ Beler, buyurun efendim.
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, bu tutumunuzla lehte, aleyhte çoğunluk olabilir.
Lütfen bugüne kadar tatbik ettiğini usulü tatbik edi
niz.
BAŞKAN — Sayın üye bu husus Başkanlığın tak
dirine bırakılmıştır, Tüzükte. Genel Kurula bir tek
lif vâki olursa, Genel Kurul bu konuda karar vere
bilir. Ancak, ben sakıncasını arz ettim. Üzerindeki
konuşmaların lehte, aleyhte olup olmadığı meselesin
de arkadaşlar arasında ihtilâf çıkıyor. Bu konunun
daha suhuletle aydınlatılabilmesi için bu usulü tatbit ediyoruz.
Buyurun Sayın Ünaldı.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan,
Tüzüğümüz, şayet teklif vâki olursa lehinde, aleyhin
de ve üzerinde ayırım yapar. Başkan isterse söz iste
yenler çok olduğu takdirde bu usulü kendiliğinden
tatbik edebilir der.
Bu itibarla, çok sayın üye söz a'mış olduğu ci
hetle arkadaşlarımıza tek tek sormak suretiyle lehin
de, aleyhinde ve üzerinde ayırmanız gerekiyor. Tü
zük buna amirdir efendim.
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, bizim anlayışımız şu
dur: «Genel Kurul isterse» diyor. Tüzük açık efen
dim. Ondan sonra da Başkanın takdirine bırakdığı
da açık. Eğer resmî bir önergeyle teklif gelmezse
Başkanın takdirine bırakılmıştır. Hem açıktır, Başka
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nın takdirine bırakılmıştır, hem yapmanız lâzımdır
sözü, teklif gelmediği takdirde, geçerli değildir. An
cak sayın üyeler tarafından teklif olunursa uygula
mak ve oylamak zorundayız.
Buyurun Sayın Beler.
BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri;
Cumhuriyet Senatosunda Köy İşleri Bakanlığının
Bütçesi konuşulurken şahsımız adına bazı düşüncele
rimizi ifade etmeye çalışacağız.
Köy İş'eri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun, Meclislerden geçtiği halde, Sayın Cum
hurbaşkanlığınca veto edilerek
kanunlaşamamıştır.
Bu durum, köylünün ve köyün gelişmesini ve kal
kınmasını az da olsa menfi yönden etkilemektedir.
Temennimiz bu kanunun köylere ve köylüye daha
iyi hizmet getirecek şekilde bazı değişiklikler yapıla
rak süraüe yeniden çıakrılmasıdır. Bunda mecburi
yet vardır.
Bakanlık kuruluş kanun tasarısının 2 nci madde
sinde sıralanmış olan çeşitli görevler arasında köye
yöneltilmiş hizmetlerin ve köylüler tarafından gi
rişilen teşebbüslerin verimini, etkisini artırmak amacıyle Dev.îet daire ve kurumlar; mahallî idareler, köyliler ve köylü örgütleriyle her kademe ve her safha
da koordinasyon ve işbirliği görevi öyle zannediyo
rum ki, lâyikiyle yerine getirilememektedir. Bu önem
li konuda Bakanlığın görüşünü öğrenmek istiyoruz.
Köy ve köylünün her derdine koşmak bu Bakan
lığın hizmet esprisinde etkin unsur olmalıdır:
Köylü, Köy İşleri Bakanlığını ve taşra teşkilâtını
böyle biliyor. Bu nedenle, taşrada ve merkezde Köy
İşleri Baaknlığı köylünün başvuracağı ilk kapı haline
getirilmeli, teşkilât da buna göre geliştirilmelidir. Ba
kanlığın taşra teşkilâtı köylünün derdine anlayışla
koşmalıdır.
Köy İşleri Bakanlığını kısa sürede en önemli hiz
met Bakanlığı haline getiren A. P. iktidarı olmuştur.
1974 yılına nazaran bütçesine 4 milyar lira daha ek
lemek suretiyle bütçenin 8 milyara çıkaran da halen
işbaşında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
dir. Köy meselelerine karşı duyulan alâka bu şekilde
müşahhas olarak ortaya konulmuştur.
Bütçe Komisyonunun, Hükümetten gelen bütçeyi
1 milyar daha artırmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Kooperatifler ve onların geliştirilmesini, müref-^
feh Türkiye'nin yaratılmasında önemli bir araç ola
rak görüyoruz. .Kooperatiflerin siyasal amaçtan uzak
laştırılarak, ekonomik bir güç haline getirilmesine
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azamî gayret gösterilmelidir. Bu bakımdan, 1976 büt
çesini yapıcı buluyoruz. Kooperatifler için bu yıl
642 milyon lira ayrılmıştır. Gelecek yıllarda bu mik
tarın daha da artacağı şüphesizdir. Ancak, 1975 yı
lına nazaran bu defa üç misli bir ödenek ayrılmış ol
masını memnunlukla karşılıyoruz. Kooperatif yöne
ticilerinin iyi yetiştirilmesi; müessir ve öğretici dene
tim mekanizması ile Devlet yardımlarının mahalline
sarf edilmesine azamî gayret gösterilmelidir.
YSE Teşkilâtının bu yıl yaptığı atılımı dikkatle
izliyoruz. Makine ikmal programının bu yıl uygula
maya girmiş olması gecikmiş bir görevin yerine ge
tirilmesi anlamındadır. Geçmiş yıllarda bu işe başlansaydı beyhude boş seneler geçirilmemiş olurdu.
Köylümüze sözle değil, icraatla hizmetlerde bulun
mak gerekir. Bizim hizmet anlayışımıza uygun hare
ket eden bu teşkilâtın gelişmelerini dikkat ve alâka ile
izliyoruz.
Bu arada işaret etmek istediğim önemli bir hu
sus: îşveriminin artırılmasına gayret sarf edilmek ol
malıdır. Şantiyeye, işyerine geliş gidiş çok zaman kay
bına sebep olmaktadır. Yazın uzun günlerde makine
lerden azamî randıman almak için fazla mesai verile
rek iş saatleri artırılmalıdır. Kalkınmaya susamış olan
memleketimizde özlük haklara saygı duyarak her ça
reye başvurularak verim artırılmalıdır. Bu yolda ge
rekirse bazı önemli yerlerde çift vardiya dahi uy
gulamak gereklidir. Bakanlığınızın, bu husustaki dü
şüncelerini de öğrenmek isteriz.
Toprak - Su Teşkilâtı, toprakların ve su kaynak
larının tarıma en uygun şekilde muhafazası ve kul
lanılması için gerekli işleri ve düzenlemeleri başarı
ile neticelendirmeye büyük gayret sarf etmektedir.
Küçük sulama işleri köylümüzü daha çok memnun
edecek bir duruma getirilmelidir.
Verimi yükseltmek baş meselelerimizden biri ve en
önemlisîdir. Toprak - su; gittikçe daha yaygın bir ça
lışma düzeyine girmek için büyük gayret sarf etmek
tedir. Bazı il ve ilçelerde yeterli çalışma yapılamadı
ğı da bir gerçektir. Toprak - Su Teşkilâtı ile DSÎ ara
sındaki yetki ve sorumlulukların yeniden gözden ge
çirilmesi lâzımdır. Köy işleri Bakanlığını önemli bir
hizmet bakanlığı haline getirme yolunda hiçbir feda
kârlıktan kaçınmamalıyız. Bizim hizmet anlayışı
mız 1950'den itibaren köye ilk eğilen bir siyasî teşek
kül olarak budur.
1976 Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin köylümüze
ve köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Beler.
Sayın Sait Mehmetoğlu, göndermiş olduğunuz
önergeyi «Bilgilerinize arz ederim» şeklinde bağlamış
sınız.
Bendenize göndermiş olduğunuz yazıyı bir önerge
olarak kabul ediyorum ve bu şekilde Genel Kurulun
temayüllerine uymak açısından takdir evvelemirde Ge
nel Kurulun olduğu için, bu usulü oylayacağım efen
dim. Kabul buyurulduğu takdirde Genel Kurulun ka
rarları paralelinde hareket edeceğiz efendim.
Konuşmacıların 6'dan fazla olması hasebiyle leh
te, aleyhte ve üzerinde olmak üzere sıralanması hu
susunda teklif vardır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurduğunuz hususa göre, Genel Kurulun kara
rı paralelinde tasnif yapılacaktır efendim. Ancak
konuşan Sayın Beliğ Beler'in lehte olarak konuştuğu
telâkki edilecektir.
Sayın Niyazi Unsal?... Aleyhte.
Sayın Mümin Kırlı?... Üzerinde.
Sayın Hasan Güven?... Aleyhinde.
Sayın Hamdi Özer?... Lehte.
Sayın İsmail İlhan?... Üzerinde.
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?... Üzerinde.
Sayın Ziya Gökalp Mülayim?... Aleyhinde.
Sayın Oral Karaosmanoğlu?... Yoklar.
Sayın Mehmet Feyyat?... Yoklar.
Sayın Sebahattin Savcı?... Üzerinde.
Sayın Süleyman Ergin?... Üzerinde.
Sayın Ahmet Nusret Tuna?... Lehte.
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?... Yoklar.
Sayın Ömer Ucuzal?... Yoklar.
Sayın Niyazi Unsal, aleyhte buyurun efendim.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinde ben, sadece yerel
bir kaş konuyu dile getireceğim. Şimdi dile getirmek
istediğim konuyu, Yüce Senatoya bir kaç kez daha
getirmiştim.
Keban göllenme sahası nedeniyle Munzur dağları
ile göllenme sahası arasında kalan Başpınar nahiye
sinin 24 köyünün şehirle, karayollarıyle tamamıyle
bağlantısının kesilmiş olduğunu, bundan 2 yıl önce
Parlamentoya yeni geldiğim sırada dile getirmiştim.
Geçen yıl Bütçesinde yine aynı şekilde buranın duru
munu sizlere anlatmıştım; fakat her nedense bütün
bu anlatmalarımıza ve Başpınar nahiyesinin 24 köyü
nün ilgililere başvurmasına rağmen, buranın yol soru
nu şehre ve karayollarına bağlantı sorunu bir türlü
çözülememiştir.
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Ecevit Hükümeti sırasında bir ara Başpınar nahi
yesi ile Arapkir yolu üzerinde bir noktadan motorla
rın ve kayıkların yanaşması için bir rampa yapılmış,
bu rampanın olduğu noktadan Karayolları aracılığı
ile bir köprünün yapılması da düşünülmüştü. Sanıyo
rum bunun bütün plan ve etütleri de bitmiş ihale se
viyesine gelmiştir. Elbette bu iş Köy İşleri Bakanlı
ğının bir görevi değildir; Köy İşleri Bakanlığı ile bağ
lantı kurmamın, bunu burada dile getirmemin tek ne
deni, Sayın Köy İşleri Bakanından ve ilgililerinden
burada mahsur kalmış, kapalı kalmış 24 köyün durumlarıyle ilgilenmelerinden ötürüdür. Eğer iş Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından yapılacak ise, bu Ba
kanlıkla ilgi kurarak bu 24 köyün bağlantısını sağla
mada aracılık yapmalı, işi köyler adına Bakanlık ola
rak takip etmelidir. Bu 24 köyün bağlantısının yapıla
bilmesi için Keban projesinden Köy İşleri Bakanlığı
na 29 milyon lira gibi bir ödenek de, daha önceden
aktarılmış, bu ödeneğin bugüne kadar ne kadarının
sarf edildiğini, ne kadarının sarf edilmediğini de kesin
olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz bir durum varsa, 24
köyün bir yanını Munzur dağları kesmiştir yol ver
memektedir, bir yanını da su kesmiştir yol vermemek
tedir bu sahaya motorlu araçlar geçememektedir. Çe
mişkezek yönünden gelen bir yol vardır. Bu yol da
bir türlü bitmediği için Çemişkezeğe de bağlanamamaktadır. Bunun için durum orada son derece güç
koşullar altında sürmektedir. Sayın Bakandan bu işe
ilgi göstermelerini, eğer buraya köprü yapılacaksa, ki
yapılacaktır etüdü, planı her şeyi bitmiştir, bu işin
tezleştirilmesi konusunda bakanlıklar arasında bir
ilişki kurulmasında yardımcı olmalarını özellikle is
tirham ediyoruz.
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Doğudaki köy yolları, özellikle grup köy ve bucak yolları senenin 4 ayında açıktır, geri kalan 7 - 8
ayında kapalı bulunmaktadır. Bunun için ben, bu Bakanlığımızın köy yollarını yapım servisleri yanında,
bir de köy yollarını temizleme, hizmete açma servisi
nin kurulmasını öneriyorum. Özellikle Doğu - Anadolu bölgesinde yolların kar nedeniyle uzun süreler ka
palı kalması, oradaki hayatı, oradaki yaşamı geniş
ölçüde etkilemektedir. Doğum yapacak hanımını 10
kilometre sırtında taşıyan vatandaşların varlığını duyuyoruz,
onların resimlerini gazetelerden izliyoruz.
Örneğin Erzincan'ın IIıç - Kuruçay, Büyük Armudan,
Refahiye, Çatalçam, Gümüşakar, Doğandere, Çayırlı, Yaylakent, Otlukbeli bucaklarımızın yolları 4 ay
dır. kapalıdır. Geniş bir sahaya yayılmış olan bu böl
gelerin halkı ne demiryoluna, ne de karayoluna ulaşmak olanağını bulamamaktadır. Dün Uıç Belediye
Başkanından ve o çevrenin halkından aldığımız bir ya
zıda 4 aydır eski ilçe merkezi olan Kuruçay ve Armudan bucağına hiç bir vasıta ile gidilemediğini, buraların kapalı kaldığını bize yazmaktadırlar.

I
j
I
I
I
I

Bu bakımdan, doğuda köy yollarının yapımı yanında, bunların kış aylarında hizmete açılmasını temin için kar temizleme servislerinin de kurulmasında
büyük zorunluk vardır. Çünkü, Bayındırlık Bakanlığı
kendi ağına düşmeyen, kendi ağının içinde olmayan
yollara kar temizleme nedeniyle girememektedir, be
nim işin değil demektedir. Ya iki Bakanlık arasında
bir koordine durum sağlanmalı ya da köy hizmetinde
I bulunan Bakanlık, bu hizmeti köye götürmek için ye
ni bir servis oluşturmalıdır. Özellikle Doğu - Anado
lu bölgesinde bu iş kendisini çok fazla hissettirmek
tedir. Sayın Bakanın ve Bakanlık ilgililerinin bunda
anlayış göstererek biran evvel kapalı bulunan köy
Yine aynı kazamızın Dutluca nahiyesinin de içme
yollarına yetişmelerini diliyorum.
suyu geçen sene programa konduğu halde, hatta iha
leye çıkarıldığı halde müteahhitlerin yol olmadığı
I
Bu nedenle de Bütçenin Ulusa ve Bakanlığa haiçin su kaynağına gidememeleri nedeniyle de iş yapı
lamamıştır, para tenkis edilmiştir geri bırakılmıştır. I yırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

Dutluca nahiyesinin su ihtiyacı kendisini çok fazla
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal.
hissettirmektedir. İçme suyu yoktur. Büyükçe bir na
Sayın ıMümin Kırlı, üzerinde; buyurun efendim.
hiye, halen yaz aylarında içme suyunu çok uzak yer I
lerden katırlarla taşıdığı sularla gidermeye çalışmak
MÜMİN KIRLI (İzmir).— Sayın Başkan, değerli
tadır. Dutluca nahiyesinin bu su sorunu ile de Sayın
arkadaşlarım;
Bakanın özel ilgisini bekliyorum.
Siyaset yapan bir teşekkülün içinde bulunmamız
Diğer bir konu da bir teklif mahiyetindedir. Köy
dolayısıyle ve partilerimizin, siyasî teşekküllerimizin
yollarını Bakanlığın yapmasından sonra, buranın hiz
her birinin köye verdikleri önem dolayısıyle, seçim
mete açılması üzerinde de köy yollarının kullanılma
bildirgelerinde daima köyden, köylüden, köylünün
sı üzerinde de Bakanlık ilgililerinin özellikle durması
ihtiyaçlarından, köye gitmesi lâzım gelen lıizmetlerden
nı bekliyoruz.
j bahsederler.
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Tabiatıyle hepimiz siyaset yolu ile köye bir hiz l daha iyi imkânlar vardır, diye şehre akmak suretiy
met vaadediyoruz. Siyasette devamlı bir sosyal araş
le bu gayrî insanî diyebileceğimiz şartlar içinde yaşa
tırma olduğuna göre, bu araştırmada her politikacı
maya, köyünden daha iyi yaşayabilirim ümidiyle ge
kendi anlayışı içinde söz söyleyecektir. Söylenen bu
lip bu gecekondu bölgelerini yaratıyor.
sözler bir araya gelecek ve netice itibariyle bir politi
O halde, köylü şehirliden daha ezilmiş durumda
ka ortaya çıkacaktır.
dır. Köylüye imkânı olanın imkân ellerini uzatması;
kendisi uzatamıyorsa bunun hükümetler kanaliyle
Köy İşleri Bakanlığını konuştuğumuz şu devre
organize
edilmesi, bakanlıklar yoluyle köye imkân
içinde söylenen sözler, Köy işleri Bakanlığı bünyesi
akıtılması bir vecibe, bir lâzime haline geliyor.
içinde değeılendirilecek ve köye nasıl hizmet gitmesi
Köye yardım lafla olmaz. Biz burada çok laf söy
icabettiği Köy İşleri Bakanlığının değerli mensupları
lüyoruz. Her partiye mensup arkadaşlarımız «köylü,
tarafından bir tasnife tabi tutulacaktır.
köylü;> diyor; fakat netice bir çok zamanlarda lafta
Arkadaşlarım, şehirleri köyler besler, kırsal bölge
kalıyor; ama Demokrat Parti zamanında başlayan
ler besler. Köylü bu beslediği insanlardan şimdiye
bir akım köyün gözünü dış dünyaya açmıştır. Köylü
kadar gereği gibi yardım görmemiştir. Ancak Hükü
artık şehirde ne olduğunu, şehirlide nasıl yaşama se
metler, bütçelerinden ayırabildikleri kadar faslı kö
viyesi bulunduğunu gayet iyi bilmektedir. Bundan
yün emrine vermişler ve hizmet bununla ne kadar ol
sonra köylüyü susturamayız. Eğer köye gerekli yar
duysa, o kadar olmuştur.
dımı götüremezsek, eğer köye hak ettiği yardımı götüremezsek, bundan sonra köyü susturamayız.
Köye yalnız su getirmek, yol getirmek son za
manlarda olduğu gibi de elektrik getirmek, bence kö
ye gitmesi lâzım gelen hizmetlerin son basamağı de
ğildir. Köylüyü köyde tutacak imkânları yaratacak
politikayı ortaya koymamız lâzımdır. Bu nasıl olacak
tır? Köylüyü, köyünde iktisaden güçlendirmek sure
tiyle olması lâzım gelir. Köylüyü, köyünde imkânlara
kavuşturmak suretiyle bunun mümkün olacağı kanaa
tindeyim,

O bakımdan, gerek siyasî partilerimiz, gerek köy
de büyük oy potansiyeli var düşüncesiyle hareket
etsinler, gerek köylü fakirdir yardım elimizi uzatma
mız lâzımdır düşüncesiyle hareket etsinler; nasıl ha
reket ederlerse etsinler; ama köye muhakkak yardım
elini uzatmalıyız. Şehirde devam etmekte bulunan
patlamalar köye sıçrarsa, oradai patlamanın nerede
biteceği biç belli olmaz.

Bu bakımdan, şehri besleyen köylüye, şehirli gü
cü nispetinde yardım etmek mecburiyetindedir. Bu
nasıl olacaktır? Herkese sen ver demekle elbette ol
maz. Elbette Köy İşleri Bakanlığının sayın mensup
larının kendi içlerinde düşünüp, şehirde yaşayan güç
lü zümreden, ben köye gidecek imkânları nasıl yara
tabilirim, diye oturup kafa patlatmalanyle mümkün
olabilir, bir yol bulmalarıyle mümkün olabilir. Bu
yol nasıl olur? Köyün yetiştirdiği malı, tarımsal ürün
leri borsalarda değerlendirirken muayyen bir nispet
te ondan bir para almakla olur. Güçlü zümrelerin
kullandığını kabul ettiğimiz, nispeten güçlü zümrele
rin kullandığını kabul ettiğimiz ve içinde çok büyük
potansiyel yatan petrole ve petrol müştakatına muay
yen nispette bir vergiyi hükümet kanalıyle koymak
la olur. % 1 versek, % 2 versek; kilo başına, litre
başına vereceğimiz 5 kuruş, arabalarımızı kullanırken
bizi her halde yaralamaz; ama toplanan bu büyük
fon, köye çok büyük hizmetler götürür.

Adalet Partisi iktidarları devrinde köye bilhassa
yol, su ve elektrik getirmek bakımından büyük hiz
metler yapılmıştır. Bunu hiç kimse inkâr edemez;
ama bu kâfi midir : Elbette bu kâfi değildir. Çok az
olmakla beraber; gidemediğimiz köy vardır. O halde
o köyler, bizim değildir. Bundan çok daha az olmak
la beraber, sıhhî suyunu temin edemediğimiz köyle
rimiz vardır. Bunlar kâfi değildir. Bu hizmetlerin de
yapılacağına ait (Adalet Partisinin, koalisyonda da
olsa, iktidar olduğu bir devrede) emareleri Bütçenin
tanzimi şeklinden anlaşılmaktadır.

Şehirlerin etrafına bakıyorsunuz her taraf gece
kondu ile dolu. Bu gecekonduları şehirli mi oluşturu
yor? Hayır, köyde imkân bulamayan köylü, şehirde

Tabiatıyle köye* köyde yatan potansiyeli değerlen
dirmek bakımından gitmek lâzımdır. Yalnız köye git
mekle hiç bir şey de olmaz. Orada yatan potansiyeli
nasıl değerlendireceğimizi, köyde tabiî kaynaklar,
yerüstü kaynakları, yeraltı kaynaklan
bakımından
yatan potansiyeli nasıl değerlendireceğimizi iyi plan
lamak, iyi değerlendirmek lâzımdır. Bunu nasıl ya
pacağız? Köylüye kredi imkânları son senelerde bü
yük nispetlerde artmıştır. Demin dediğim şekilde de
güçlü zümrelerin, güçsüz bu köylü zümrelere yardı
mını esas alacak bir imkân yaratılabilirse, köye yine
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de yalnız köyde sarfedilmek şartıyle büyük imkânlar
götürmemiz ve böylece köylüyü, köyde bağlamak su
retiyle gecekondu muhitlerinin teşekkülüne bir nis
pet dahilinde mani olabiliriz. Herkes esnaf, sanat
kâr, ticaret erbabı kredilerini belli ölçülerde temin
edebiliyor; ama köyde olan vatandaş eğer tarlası
yoksa kredi alamadığı için güç şartlar içinde kalıyor.
Karşılık gösteremiyorsa güç şartlar içinde kalıyor.
Köy kalkındırma kooperatifleri vasıtasıyle veya köy
de kurulacak diğer şirket mahiyetindeki oluşumlar
vasıtasıyle köye büyük hizmetlerin gitmesi mümkün
dür.
Ben sözlerimi, Bütçenin Bakanlığımıza
hayırlı
olması duası ile bitiriyorum.
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. Sa
yın Hamdi Özer, lehinde buyurun.
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli men
supları. Hepinize saygılarımla maruzatımı beyan ede
ceğim.
10 dakikalık bir süre içinde konuşmak istediğim
çok şeyleri Sayın Kırlı burada dile getirdiği için ken
dilerine teşekkür ederim. Çünkü anlatmış olduğu hu
susları 10 dakikanın içine sığdırmama imkân yoktu.
Muhterem arkadaşlarım;
Köy İşleri Bakanlığı en geniş hizmet kapsamı olan
bir Bakanlıktır. Ülke nüfusunun C/G 75'i veya ona ya
kım bu Bakanlığın eline bakmakta ve umutla yolla
rını, beklemektedir. Bu Bakanlığın giremediği yere, Dev
let girmiş sayılamaz. Hele, yolu bulunmayan bir kö
yün hiç bir derdine çare götürülemez. Türk köylü
sünün kendi Devletiyle olan alışverişi çok yakın za
mana kadar tek taraflı olmuş, Devlet daima ondan
istemiş, o daima Devlete vermiştir. Demokrasi gel
miş" bunları yanyana getirmiş ve karşılıklı alışveriş
başlamıştır. Buna rağmen, Devletine daima saygı du
yan Türk köylüsü en masun dilekler dışında ondan
bir şey istememiştir. Bu dilekler yol, su, ışık ve sağ
lık işleridir. Bunlara ulaşan bir köylü kendisini mu
radına ermiş saymaktadır.
Uygar bir toplum için artık bu isteklerin tüken
mesi ve çağdaş isteklerin başlaması gerekir. Ne acı
dır ki, Türk köylüsü henüz o düzeye ulaşamamış ve
hâlâ derinlerdeki sesini duyurma çabasının
üstüne
çıkamamıştır. Halkımızın büyük çoğunluğu
uygar
ca yaşama grafiğinin başlangıç noktasına dahi erişe
memiş ve düzeyin altında kalmıştır.
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Sosyal bir Devlet olarak, bunları bu düzeye çı
kartıp, çağın gidiş grafiğine uydurmak zorundayız.
Bu nedenle yatırımlarda en büyük ağırlığı köylere yö
neltmek hepimizin görevi olmalıdır.
Bakanlığa verdiğimiz kadarını alabiliriz, bunun
fazlasını ummak yersiz ve hele kınamak insafsız bir
davranış olur. Ben şahsen bu Bakanlığın, dün olduğu
gibi, bugün de çalışmasından memnunum. Üst ka
demede bulunan memurların
çoğu, bu Bakanlığın
bünyesinde yetişmiş tecrübeli kimselerdir. İçlerinde
partizan davranışlı olanlar yok mu? Vardır;
fakat
bunlar bilgi ve yetenekleriyle değil de, partizanlıklarıyle kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunla
rın tutum ve davranışları yalnız Devlete değil, kendi
Bakanına ve Hükümete de zarar getirir. Başındaki
Bakana göre sakalını kesen ya da sakalını uzatan me
murlar memlekete, Devlete ve o Hükümete hayır ge
tirmez. Memur, Devletin memuru olduğu ölçüde Hü
kümetin de yardımcı sidir.
Ufak bir örnek vereceğim : Hekimhan'ın
dört
unutulmuş köyü var. I a hsildardan başka Devlet aya
ğı girmeyen köyler. Taşoluk, Dereyurt, Karapınar,
Akmağara bunlar bir güzergâh üzerindedir. Sekiz yıl
dan beri programa aldırmak için çırpınılmaktadır; üç
yıldan beri yapım programında bulunur, yapılmaz.
Bundan önceki hükümetler zamanında YSE Genel
Müdürlüklerine gittim; en nihayet bir tanesi, «Efen
dim, oraya girecek nitelikte ağır araçlarımız yoktur,
ithal ettikten sonra iki tane Malatya'ya tahsis ede
ceğiz yahut ta oradaki Bölge Müdürlüğüne; bu köy
lerin de derdine çare bulunacaktır» diye beni savdı;
aldatmış olduğunu da bugün şu anda aramızda bu
lunan, sadece adı mıdır, soyadı mıdır, «Sümer» ol
duğunu bildiğim muhterem bir arkadaşımız YSE Ge
nel Müdür Muavini bana gerçeği anlattı ki, o arka
daş beni başından savmış, yalnız beni aldatmakla kal
mamış, o dört masum köyü de aldatmıştır.
Sayın arkadaşlarım görülüyor ki, halen görevde
bulunan «Sümer» ismindeki bu memur kendi Bakan
lığına ve dolayısıyle Hükümete puvan mı kazandırır,
yoksa zararlı mı olur, bilmem. Belki de bugün olum
lu bir konuşma yapmama bu memurun etkisi büyük
olmuştur.
Partizanlar yok mu? O da var; hem de en açık
delille kendilerine de partizanlıklarını kabul ettirdi
ğim daha yukarı kademedeki birkaç âmir ve memur
da var. Şimdi, burada konuşmamı dinliyorlar; ama
yaptıklarını yüzlerine vuracak kadar bir hafifliği ken-
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dimde göremiyorum. Yoksa, Yüce Senatonun huzu
runda en açık delillerle yapmış oldukları partizanlığı
ispatlarım. Bunu yapmayacağım.
Bu gibiler bilsinler ki, partizanlık gayreti güden
lere artık hiç bir politikacı inanmıyor. Devletin me
muru olabilen kişiler her partinin baş tacıdır; fakat
partinin memuru gibi görünenler en başta o partinin
düşmanıdır. Bunları bir hayli gördük ve görmekte
yiz.
Gerek asker, gerek idareci bir zat olarak Sayın
Bakanın partili olsa da, partizan olmadığına ben şah
sen inanıyorum. Bazı atamalar olmuş ve hele Malat
ya YSE teşkilâtı çil yavrusu gibi dağıtılmıştır. Bu
insafsızca tasarruftan haberi olduğuna asla inanamı
yorum. Çok istirham ederim, bir inceleme yapsın,
burada kaç memur ve ailesi perişandır, bu atamalar
la yurdundan, yuvasından uzaklara atılmışlardır. Bu
insanları korusun ve kurtarsınlar. Çoluk, çocukların
dan aldığım mektuplar göz yaşlarıyle yazılmıştır.
Sayın senatörler;
Yolun giremediği yere Devletin de giremediğini
tekrarlamak istiyorum. Malatya'nın birçok köylerine
okul, sağlık evi ve benzeri binalar yapı programına
alınmıştır. Yol olmadığı için ihaleye giren olmamış
tır. Hatta, içme suyu ve sulama suyu etüt programı
na alınmıştır; yol olmadığı için hiç biri sağlanama
mıştır.
Sayın Bakandan istirham ediyorum; en önce yol
yapımı ön plana alınmalıdır. Aynca, kendilerine tak
dim edeceğim az masraflı ve fakat düzünelerce köyün
yararlanacağı ufacık bir notum vardır. Bölgeyi çok
iyi bildiğim için, vereceğim notta yol uzunluğu yok
denilecek kadar az, sadece açılacak iki kapıdır. İllerin
yaptığı teklifler, her encümen azası kendi semtlerini
yola, suya kavuşturmak için birbirleriyle taahhüde gi
rişiyor, kendi semtlerinin dışında kalan köylere el atıl
mıyor. Kanunla bu sakatlığı giderici değişiklik yapıla
rak, hiç olmazsa </c 50 oranında Bakanlığa inisiyatif
tanınmalıdır.
Bir de şu hususu önemle arz edeceğim :
Birçok yerlerimiz yatırım programlarına almıyor
ve memnun oluyoruz, seviniyoruz; müjde ve haber
ler veriyoruz.
Meselâ Yazman içme suyu. Yazıhan büyük bir
köydür. 300 bin lira ayrılmış ve programa konulmuş
tur; ama bu 300 bin liranın geçen yıl içinde sadece
bin lirası sarfedildi, 299 bin lirası geri döndü.
Çok istirham ediyorum; bu gibi şeylerin üzerinde
durmak lâzım. Program zamanında çözüme bağlan
malıdır.
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Arapkir'de Onar köyü vardır, Esikli köyü var
dır, onlar da aynı vaziyette programdadır; fakat ik
mal edilmez.
Muhterem arkadaşlar;
Köylerden bahsediyoruz. Köyler deyince, çok
önemli bir noktayı da unutuyoruz. Köyler deyince,
biraz da Doğu ile Batı köylerini de kıyaslamak gere
kiyor.
Dün burada da arz etmiştim. Meselâ, dedim ki,
(A) harfiyle başlayan, (B) harfiyle başlayan, çeşitli
harflerle başlayan listeler vardı, benim elimde. Bursa'da 330 köy elektriğe kavuşurken, Bingöl'de bir
köy; Sakarya'da 300'e yakın köy elektriğe kavuşmuş
ken, (S) harfi ile başlayan Siirt'te bir koy; hele Hak
kâri'de, Ağrı'da ve sairede, buralarda da hiç yoktur.
BAŞKAN — Sayın özer, söz süreniz doldu, lüt
fen bağlayınız efendim.
HAMDİ ÖZER (Devamla) — İstirham ediyorum;
hizmet giderken, bilhassa bu husus önemle gözönünde tutulmalıdır.
İkincisi de şu : Afetzedelere yardım
ediliyor.
Onları insanca yaşayabilecekleri bir meskene ka
vuşturmak Devletin görevi oluyor; fakat yaradılışın
da afetzede olarak doğmuş insanları görmek için Do
ğu Anadolu'nun köylerine gidiniz; ahırda, samanlık
ta, af buyurunuz, hayvanlarıyle yan yana yatmakta
dırlar. Bunlar yaradılışta birer afetzededirler.
Köy İşleri Bakanlığı bir araştırma, bir inceleme
yapmalı; o köylerin evlerini dolaşman, kimlerin afet
zede olduğunu ve insanca yaşantıya ulaştırılması ge
rektiğini, sosyal bir devletin vazifesi olarak ele alma
lıdır.
Bakanlık Bütçesinin
milletimize, memleketimize
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Özer.
Sayın Hasan Güven, buyurun efendim, aleyhinde.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Bugün nüfusumuzun r/c 60'ı köylerde yaşamakta
dır. Köy sorunları güncel sorunların en önünde gel
melidir. Türkiye'de bu konuda evvelemirde gerçekçi
olarak birleşeceğiz ki, sorunları çözmede akılcı yol
lardan hareket edelim.
Biraz evvel konuşan bazı hatip arkadaşlar ortayı
güllük gülistanlık gösterip, «Köylü altın çağında ya
şar» dendiği anda, ileriye doğru gidişlerimizde gev
şeklik kendiliğinden sezilir.
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Fert başına düşen gelir dilimi Türkiye'de çok az
olduğu gibi, hele köyde yaşayanlara düşen dilimin
çok daha da az olduğu gerçeğini kabullendin mi, so
run kendiliğinden gün yüzüne çıkar.
Kıymetli sözcümüz, «Köylüye, askere alınmada,
vergi verilmede, savaşa gitmede müracaat ediliyor.»
dedi, gerçeği ifade etti.
Köylüden daima istemişiz; köylüye daima en ağır
yükümlülükleri yüklemişiz; ama köylüye verdiğimiz
yok derecede azdır. Üretim köylüsüz hiç olmaz, tü
ketimde de daima onu ezmişiz; ona hak ve olanak
tanımamışız ve bugünkü çapraşık ortama girmiş bu
lunmaktayız.
O halde, kısaca köylüyü kalkındırmak için ne lâ
zım bunların başlıklarına değineceğim.
Evvelemirde, bu sistem içerisinde köy - kent ya
kınlaşması, ekonomik ilişkilerin yüceltilmesi, denge
lenmesi, toplumsal dalgalanmanın giderilmesine ça
re bulmaya olanak yoktur.
Evvelemirde, kırsal alanlarda ve köylerde köylü
ürettiği imkânlarını büyüterek, geliştirerek
sanayie
dönüşük, hiç değilse küçük sanayie dönüşük bazı iş
lerin sahibi olmadıkça durumunda düzelme olmaya
caktır.
Evvelemirde, pazarlama, kredi ve destekleme so
runlarının çözümlenmesi lâzım.
Köylünün sosyo - ekonomik ihtiyaçlarını gide
rebilmesi için örgütlenmesine ihtiyaç vardır.
Toprak düzensizliğinin yarattığı
adaletsizlikleri
yok etmek için toprak reformunun gerçekçi, geniş
halk kitlelerini tatmin eder ölçüler içerisinde yapıl
ması, ayrıca üretimi hızlandırır bir şekilde Devletçe
desteklenmesi gerekmektedir.
Yerleşim düzeninde mutlaka ve mutlaka yapı de
ğişikliği yapıldığı gibi de, konut sorunlarının insanca
yaşayacağı bir ölçüye ulaştırılması gerekmektedir.
Eğitim sorununa etraflıca el atmak lâzımdır.
Pazarlama, kredi ve destekleme köylüyü ekono-,
mik bakımdan düzlüğe çıkaracak en önemli sorunlar
dır.
Üreticileri güçlü kılabilmek için tek çare gerçekçi
kooperatifçiliği geliştirmek lâzımdır.
Kooperatifler son derece yaygın olarak yurt dü
zeyinde kurulurken, öbür taraftan bu kooperatiflerin
üst kuruluşları aracılığıyle aracı ortadan kaldırılmak
suretiyle ihracat işlemleri yapılmalıdır.
Köylü malını değer pahasına aracılar nedeniyle
satamaz, bir yönden ezilirken, bir yönden de elinde
ki maddî olanaklarla ihtiyaçlarını karşılarken, bu de
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fa tüccar tarafından tekrar hırpalanmaktadır. O hal
de, gerek ithalâtta, gerek dahilî ticarette bu eziklik
ten kurtarmak için tüketim kooperatifleri kurmalı ve
yine büyük çapta ithalâtı da bu kooperatiflerin üst
birlikleri aracılığıyle yapmalıdır ki, tarım makineleri,
gübre, ilâç, tohumluk mutlaka ve mutlaka bu köylü
nün öz kaynakîarıyle temin edilmiş olursa, bu şekil
de daha ucuz, daha kaliteli, daha iyi mal alma olana
ğı doğar.
Ekonomik yönden güçlendirebilmek için krediye
çok ihtiyaç vardır. Bunun için de Kooperatifler Ban
kasını geliştirmek gerekmektedir.
Kalkınmanın plan hedeflerine uygun bir şekilde
yürüyebilmesi için mutlaka ve mutlaka Devlet yar
dımlarına çok ihtiyaç vardır.
Köylü ürününü değer pahasına satabilmek için
taban fiyatları onu incitmeyecek bir düzeyde tutul
malı ve aşağı - yukarı bunu son derece yaygınlaştı
rarak her mahsule taban fiyatlarının ulaştırılmasında
yarar vardır.
Kentsel imkânlardan yararlanabilmesi için orala
ra has hizmetlerin köye de yayılması lâzımdır. Alt
yapı hizmetleri dediğimiz
elektrik, su, yol yapımı
gibi.
Halk iştiraklerinin kaldırılmasına doğru bir gidiş
vardır. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, yap
tığımız temaslarda yine bu yardımların devam ettiği
ni görüyoruz. Gönüllü olmak şartıyle olabilir; bunu
ben kişisel yönden Devlet katkısına daha fazla bir
imkân getirmesi bakımından da mahzurlu görmem;
ama gerçekte ne yapacaksak, bunu açıklıkla söyle
mek lâzımdır. Hizmetlerin önceliğine göre, mutlaka
yapılmasında yarar görüyorum.
Örgütlenme sorunu : Özellikle bugünkü koopera
tifçiliğe bakarak, vatandaş nezdinde kooperatifçilik
yara almıştır. Kooperatifçilik tepeden tabana doğru
gitmemeli, tabandan tepeye doğru; yani halktan gel
melidir.
O halde, kooperatiflerde Devletin rolü az olmalı
dır. Bugünkü uygulama bu görüşlerimizi son derece
doğrulamaktadır.
TARİŞ, ÇUKOBİRLİK, FÎSKOBİRLİK, ANTBlRLÎK
gibi kooperatifler,
bugün
maalesef bütün vatandaşların da kabul ettiği gibi, iyi
işlememektedir.
Sayın senatörler;
O halde, Devlet kooperatifçiliği geliştirirken, onun
içerisinde bulunmayacak, yöneticisini dahi atamaya
cak; ancak ve ancak kooperatifçilik teknik bir konu
olması nedeniyle eleman yetiştirme bakımından, eği-
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timi geliştirme bakımından görev üstlenecektir. İkin
ci olarak yapacağı en büyük yardımın da, kredi ola
naklarını son dece müsait bir şekilde gerçekleştirmek
tir.
Örgütlenmede bunun
yanı sıra,
Kooperatifler
Bankası, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri
Ofisi,
Ziraî Donatım Kurumu, Orman İşletmeleri, Devlet
Üretme Çiftlikleri, Devlet Haraları, Azot Sanayii ve
yine bilgiyi halka iyice yayıp yerleştirebilmek
için
T R T ile işbirliği yapmak lâzımdır.
Tarım Sigortası yasası getiriliyor; memnuniyetle
karşılıyoruz. Ancak yasa henüz çıkmamıştır, bir an
evvel çıkmasını dilediğimiz gibi de, ihtiyacın son de
dece yoğun ve geniş boyutlara ulaşması bakımından
kapsam yönünden de geniş tutulması gerekmektedir.
Dış Ticaret Birliklerinin mutlaka kurulması lâ
zımdır. Çünkü, köylü dış piyasada araştırma, haber
alma, pazarlama işlemlerini yürüterek mahsulünü en
iyi şekilde değerlendirmeye yardımcı olacak kurum
bu olacaktır.
Yerleşme düzeninde de değişiklik yapılması şart
tır. Toplu köylerden ziyade köy - kent tipinde aşa
ğı - yukarı kentleşmiş köyler meydana getirmek su
retiyle vatandaşın altyapı hizmetleri daha düzenli bir
şekilde yapılacak (Elektrik, su, yol gibi) ve bunun
yanı sıra eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kurslar
yoluyle işe dönük eğitimi canlandırmak suretiyle köy
le kent arasındaki ayırım azaltılmış olacak ve vatan
daş da artık şehire akım için içinden böyle bir ihti
yaç duymaz duruma gelecektir.
Yine Türkiye'nin en önemli sorunları yönünden
dengeli kalkınma, Doğu, Batı ayırımını giderecek ted
birlerin alınması lâzımdır.
Özellikle Doğu ve Güneydoğudaki geri kalmış
lığın nedeni ekonomik yönden Devletin el atmaması,
sosyal yönden gerekli görevlerin yerine getirilmemesidir.
Bu ortam içerisinde eğer halk Devletten uzak kalı
yorsa, soğuyorsa bunun gerçek nedeni halkta değil,
Devletin olan ilgisizliğindedir.
BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz bitti, lütfen
bağlayınız efendim.
HASAN G Ü V E N (Devamla) — Bağlayayım Sa
yın Başkan.
Sayın senatörler;
O halde öncelikle yapılacak iş; bu bölgelerdeki
eğitim sorunlarını hızla çözmek, bu bölgede toprak
reformunu hızla gerçekleştirmek, sanayii bu bölge
lere doğru kaydırmak ve halk arasındaki bu gelir den
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gesizliklerini, sosyal dengesizlikleri gidermek
sure
tiyle hayatın tadını tadan insanlar arasında birlik,
kardeşlik kısa zamanda daha da rahat bir şekilde ger
çekleşir.
Sayın Başkan, sözlerimi bağlarken bir konuya
ben de değineceğim. O da partizanlık
konusudur.
Buna, suçlayarak değinmeyeceğim; fakat bu bir rea
lite, her tarafta bunu görüyoruz, hatta ben Trabzon'
dan döndükten sonra seçim sonuçlarına bakarak kö
ye hizmet şeklini tayin edenlerin olduğunu duydum.
Buraya kadar Sayın Bakanı suçlamaya hakkımız yok;
ama biz bu gerçekleri bildirdikten sonra eğer aynı
şekilde işler devam ederse, o zaman soru sormak,
suçlamak da hakkımız olacak.
Trabzon'u benden gayet iyi bilirler. Kırsal alan
ların ne mahsulü vardır, ne meyvesi vardır, ne im
kânı vardır, ne de yolu vardır. O halde öncelikle kır
sal alanlara hizmetin kaydırılmasına dikkat edilecek
tir. Kaldı ki, bu memur kesimindeki partizanlığın ge
lişmesinin bir yönü de şudur : Hak ettiği mevkilere
ulaşabilmek için siyasîlerin yanına sokularak, oraya
oturmaktır. İkincisi, hizmetini doğru dürüst verme
mesi sonucu kendisine yönelen tenkitleri, eleştirileri,
şikâyetleri durdurmak için bir sağlam kapı, bir par
tiliye dayanma gibi ilkel düşüncenin olduğunu da ka
bul ediyoruz. İnsafsız değiliz; ama elbirliği ile bun
ları ayıklayarak, köye en iyi hizmetleri getirecek, köy
lüyü en iyi şekilde birleştirecek, köylü arasında hiz
met yaparken birliği sağlayacak, teknik bilgisi, to
parlama gücü olan idarecileri öncelikle bu makam
lara getirmek suretiyle burada yapılan hizmetlerin
hepimizin olduğu gerçeğini ortaya koymak lâzımdır.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin bugünkü miktarı
10 milyarı aşmıştır. Bunu da şükranla karşılıyoruz.
Köye hizmet ne kadar yapsak azdır. Ancak, demin
bahsettiğim ölçüler içerisinde partizanlıktan
ziyade
gerçekçi, akılcı yoldan teknik bilgiden istifade ede
rek her kuruşunu en iyi şekilde değerlendirmek su
retiyle eşitlik ilkesi içerisinde bu hizmetlerin yapılma
sını diliyorum.
Köy Kanununun bir an evvel çıkarılmasını, bekçi
ve muhtarlara maaş bağlanma sorununun çözülme
sini dilerim.
Bu bütçenin Türk Ulusuna, Türk köylüsüne ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.
(C.H.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Güven.
Sayın İlhan, buyurunuz efendim.
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Köy İşleri Bakanlığının saygı değer men
supları; hepinizi saygıyla salamlarım.
Bu yüce kürsüden grup sözcüleri gruplarının gö
rüşlerini dile getirdiler. Bir bağımsız üye olarak ben
de kişisel görüşlerimi dile getireceğim.
Köy İşleri Bakanlığı, malumunuz olduğu üzere,
isminden de belli, köylünün bütün sorunlarıyle ilgi
lenen bir bakanlıktır. Köye içme suyu mu lâzım, su
lama suyu mu lâzım, toprak mı lâzım, mer'a mı lâ
zım, yol mu lâzım? Köy İşleri Bakanlığı... Köylü bir
araya gelip bir kalkındırmaya mı girişecek, bir teşeb
büse mi girişecek? Köy İşleri Bakanlığı.. Görüyoruz
ki, bütün bunlar Köy İşleri Bakanlığının görevleri
içinde.
Köy İşleri Bakanlığı mensuplarını bir politikacı
olunca değil de, daha bir Devlet memuruyken de bi
liyordum ve tanıyordum. Kendilerine gittiğim zaman
hiçbir konuda memleketin sorunlarına eğilme bakı
mından herhangi bir kusur göstermemişlerdir.
Doğu Anadolu'nun sorunlarını, köylünün suyunu,
elektriğini, yolunu dile getirmek için Köy İşleri Ba
kanlığına müracaat ettiğim zaman ilgi gösterdiler; fa
kat Doğunun daha evvel kalkınması konusunda Hü
kümet kendi programında özel bir yer ayırmamış ol
dukları için Köy İşleri Bakanlığı mensupları haliyle
ancak ellerinden gelenleri yapabildiler.
Ben şu kanaatteyim ki, yeterli makine parkı ve
rildiği takdirde YSE ve Topraksu ellerindeki mah
dut imkân ve kadroyla bile mümkün mertebe ya
rarlı olabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterir
ler.
Seçim bölgem olan Muş'tan bahsedeceğim
arada 1975 yılı tatbikatına değineceğim.

bu

Muş'un 372 köyü, 200fe yakın mezrasında üç
dozer, yedi gredyer çalışır durumda olduğu halde,
YSE Genel Müdürlüğü menupları burada o kadar
güzel bir çalışma göstermişlerdir ki, hayranlığımı,
takdirlerimi burada dile getirmek mecburiyetindeyim.
Bir senatör olarak hemen belirtmek istiyorum;
kendi yolumu; yani Kayalık Kayalık köyünün yo
lunun programın en sonunda ele alınması için gerek
valiye ve gerekse YSE Müdürüne emür vermiş bu
lunuyorum. Ellerinizdeki
belgelere bakın, Kayalık
köyünün yolu yoktur. Yani, YSE yetkililerine bura
dan yağ çekmek istemiyorum. Onu belirtmek istiyo
rum.
YSE personelinin maddî yönden tatmini şarttır.,
gereklidir.
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Bir anıyı dile getireceğim; bana da bir başkası
anlatmıştır.
Bir müdürle bir şoför bir yerde beraber yemek
yerler. Sonunda iş hesap vermeye geliyor.Şoför mü
dür beye «Müdür bey senin ne kadar maaş aldığını
ben biliyorum lütfen müsaade et de, hesabı ben ödeyeyim.» diyor.
Köy katılma paylarının alınmaması için Hüküme
tin verdiği kararı memnuniyetle karşılıyorum.
Üç yıl evvel Köy İşleri Bakanlığından bir köyün
yolunu dile getiriyordum. İsmen söyleyeceğim, Afyon
Karahisar'da çalışan YSE Müdürü, «Benim Afyon
Karahisar'daki bütün köy yollarım yapılmıştır.» de
di.
İşte bu düşünceden hareket ederek sayın Bakan
dan istirham ediyorum, hiç olmazsa rotasyon usu
lüyle (Mademki, Doğu Anadolu'da çalışma süresi
azdır) İzmir'den, Aydın'dan birkaç makine, birkaç
eleman Doğu Anadolu'nun emrine verilsin.
Efendim, Toprak - İskân Genel Müdürlüğü ile il
gili bir konuya değineceğim.
Çalaplı köyü Muş'un en ilginç köyüdür. Köye
gittiğiniz zaman güneşten başka bir şey göremezsiniz.
Kayalıklar, kayalıkların içine yığılmış evler..
Yalvardım, dedim ki, köyün yerinin değiştirilmesi
için Ankara'ya gittiğim zaman lütfen bana müracaat
edin. Bu hususta da köye üç defa mektup gönderdi
ğim halde bu konuda bugüne kadar herhangi bir ta
lep gelmediği için, sayın Bakandan istirham ediyo
rum, lütfen bu konuya eğilsinler. Bu köylüleri bu
azaplı dereden kurtarmamız lâzım gelir.
Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre top
rak dağıtılırken Bulanık için 306 dönümlük askarî
bir kıstas tanınmıştır. Köylü vatandaş bundan şikâ
yetçi 153 dönüme indirildiği halde köyde ihtilâflar
çıkmaktadır. Hukukçu olarak şu noktayı belirtmek
istiyorum. Eğer, köylü kendi aralarında anlaşacak
olursa, acaba bu ölçüyü dönüm bakımından düşür
mek mümkün mü, değil mi? Çünkü, kavgalar çık
mak üzere, kaymakam endişe içinde. Onun için,
sayın Bakanın bu yöne eğilmelerini istirham edi
yorum.
Daima hayvanîarıyle beraber göçebe dolaşan ve
«Beritanlar» ismiyle anılan vatandaşların bir yere
yerleştirilmesi için Köy İşleri Bakanlığından ayrıca
ilgi ve alâka istiyoruz.
Şimdi, üç beş kelime ile sayın Bakan ve Köy
İşleri Bakanlığı mensuplarıyle temas ettiğimiz zaman
dile getirmiş olduğum gibi, ithal edilecek olan dam530 —
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Bakanlığımın 1976 malî yılı bütçe tasarısı
perlerden, Muş'un durumunu göz önüne alarak, uy j
üzerinde yapılan görüşmeleri dikkatle izledik. Kıy
gun (Burada öneride bulunma yetkisini haiz değilim.
metli mütalâalar, Bakanlığımız için yol gösterici ya
Çünkü, Türkiye'nin gerçek sorunlarını siz benden da
pıcı mütalâalar, Bakanlığım bünyesi içerisinde kıy
ha iyi bilirsiniz) ve yeterince damper verilmesini,
metlendirilecek ve çalışmalarımıza rehber teşkil ede
üç adet olan dozerin uygun sayıya yükseltilmesini
cektir. Bu nedenle yapılmış olan değerli, yapıcı gö
istirham ediyorum.
rüşmeleri teşekkürle karşılıyorum.
Şunu hemen belirteyim; doğu - batı farkını poli
Sayın Başkan,
tik bakımdan yapan bir kimse dediğim; Ama AnkaraGeri kalmış yöreleri kalkındırma ve sosyal ada
nın yahutta Aydın'ın bir ilçesinde 3 - 4 tane dozer ça I
leti milliyetçi bir görüşle gerçekleştirme Hükümetimi
lışıyorsa, Muş gibi ilde üç dozerin çok az olduğunu
zin programında yer almış olan anagörüşlerden biri
her halde kabul edersiniz.
sidir. Bu bakımdan Köy İşleri Bakanlığı bu istika
Aynı şekilde çalışabilecek durumda olan yedi
mete samimiyetle yönelmek için çalışmalar yapmış
greyderin yine Köy İşleri Bakanlığının takdirine gö
ve 1976 bütçe tasarısını bu anlayış içerisinde Yüce
re gerekli sayıya yükseltilmesi yerinde olacaktır.
Meclislere sunmuş bulunuyor. Bu görüşümüze Bütçe
Bütçenin, Köy İşleri Bakanlığı mensuplarına, Türk
Karma
Komisyonu
da kıymetli alâkası ile büyük
milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler hepinizi saygı
destekte bulunmuştur. Bütçe Karma Komisyonunun
ile selâmlarım. (Alkışlar).
yapmış olduğu desteklerle birlikte bütçemiz, mevcut
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İlhan.
imkânlar ölçüsünde küçümsenmeyecek bir güce ulaş
Sayın üyeler bir yeterlik önergesi vardır, bilgile
mıştır. Bize bu gücü veren Karma Bütçe Komisyonu
rinize sunuyorum.
na huzurunuzda şükranlarımı iletmek isterim.
Sayın Başkanlığa
Bu yıl Köy İşleri Bakanlığının çalışmalarında reh
Kâfi miktarda üye konuşmuştur.
Müzakerenin
ber edindiği bazı önemli noktalara temas ederek gö
kifayetini teklif ederim.
rüşlerimi ifade etmeye devam edeceğim. Köy katıl
İzmir
ma paylarını parasal olarak kaldırmış bulunuyoruz.
Mümin Kırlı
Bakanlığımın aldığı katılma payları, kanunî zorun
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz isteyen
luluklardan neşet etmediği için Bakanlık Hükümet
sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza
sunuyorum.
programına uygun olarak, Hükümetimizin güvenoyu
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge Sayın
aldığı tarihten itibaren bu işleme girişmiştir ve köy
Bakana sorulan soruların cevaplandırılması ve yeni
yolu, içme suları konusunda köylüden para olarak
sorular sorulması ve yedinci sayın üyenin söz hakkı
katılma payı alınmamaktadır. Köylümüzün desteğin
saklı kalmak kaydıyle kabul edilmiştir.
den mahrum kalamayız, köylümüzün manevî desteği
bizim için çok kıymetlidir. Hele arazilerinden yaptık
Sayın üyeler biraz evvel açık oylaması yapılan
ları fedakârlıklar burada minnetle anılmaya değer.
Tekel Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı bütçe tasarı
Para bakımından katılım payı almadığımız köylümü
sı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe ka
zün alâkasını diğer yönlerden görmeye devam ediyo
nun tasarısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976
ruz ve bundan müteşekkiriz.
yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde oy verecek sayın
üye var mı?.. (Var sesleri) buyurun efendim.
Köy içme sularını bu yıldan itibaren kapalı devGenel Kurulda hazır bulunan sayın üyelerin oy
I re haline getirmeye çalışıyoruz. Bundan böyle köy
verme hakları saklı kalmak şartıyle biraz evvel isim
I içme sularını behemahal çeşme şeklinde değil, eve ve
leri okunan Bütçe kanun tasarılarının açık oylama
ahıra su getirme şeklinde düşünüyor, yaptığımız proişlemi bitmiştir.
I jeleri böyle uyguluyoruz. Bu da Bakanlık için bir
Köy İşleri Bakanı Sayın Poyraz buyurun efendim.
yeniliktir.
Sayın Bakan sözlerinize başlamadan evvel size şu
hususu hatırlatmak istiyorum. Söz süreniz, sizin ko
Köy yolu standartları düşüktür. Artan trafik akı
nuşmanız ve size sorularak sorular da cevaplandırıl
mı, gelişen köy sosyal bünyesi köyle şehiri, her gün
ması dahil bir saattir. Gözönünde bulundurulmasını
birbiri ile bağlantılı bir halde bulundurulma zorunlu
rica ediyorum efendim.
luğunda bırakmaktadır. Özellikle bazı ana yollarda
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
trafik akımının 500'ün üzerine çıkmış olması, can ve
tanbul) — Sayın Başkan, kıymetli senatörler;
| mal güvenliğini önemli bir sorun olarak karşımıza
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çıkarmış bulunuyor. Bu nedenlerle köy yolu standar
dının yükselmesi zorunludur. Köy yollarında can ve
mal telef olmaktadır. Okula gelen çocuk rahatlıkla
her mevsim okula gelememektedir. Ekonomik faali
yetler, yol kifayetsizliği yüzünden yeterince sağlana
mamaktadır. Bu nedenlerle köy yolu standardını ge
liştirme için ciddi çalışmalar içindeyiz.
Yapılan, iz şeklinde yapılan köy yollarının yarar
değil zarar, tasarruf değil aksine israf olduğu kana
ati Bakanlığımda yerleşmiştir. Bir yolu yaptığımız za
man sınaî yapılarıyle birlikte yeter bir standarda ulaş
tırman ve o yolun yanına hiç olmazsa bir kaç yıl kü
çük bakımlar hariç, yaklaşmamalıyız. Halbuki bu
güne kadar ki, tatbikatın pek de böyle olmadığı ve
her sene yol aldı, su götürdü şeklinde yollara tekrar
tekrar dönüşün yeni yol yapımını engellediği gerçeği
dikkate alınarak köy yolu standardının yükseltilme
sine çalışılacak.
Bilhassa tarımda verimliliği yükseltmek bağ ve bah
çe yollarını etrafındaki mahsule zarar vermeyecek bir
biçimde düzenlemek için çalışmalara girişmiş bulu
nuyoruz. Bir sayın arkadaşımızın da ifade ettiği gibi,
köy yolu artık her mevsim ulaşıma açık bulundu
rulmalı; emniyetle açık bulundurulmalıdır. Bunun için
kar bakımı, kış bakımı köy yollarına intikal etmeli
dir. Bu maksatla 1975 yılında yapmaya başladığımız
girişimleri, daha planlı, daha yaygın bir biçimde ger
çekleştirmek için kış bakımı projesini geliştirmiş ve ya
kında Devlet Planlama Teşkilâtına sunmak üzere ha
zırlamış bulunuyoruz. Bu yıl 10 rotatif alınmış, 10 ta
nesi de alınmak üzere bulunuyor. Bu hareketimizin,
bu fikrimizin bir başlangıcını küçük bir girişimle is
patlamış da oluyoruz. Bu sene Doğu illerimizde kar
bakımını, kar bakım araçları ile gerçekleştirmeye baş
lamış bulunuyoruz. Bu bir başlangıçtır, bir adımdır,
önümüzdeki yıllarda, bilhassa Doğu illerimizin ana
köy yollarından başlayarak köy yollarının kış ve yaz
açık bulundurulması için yıllara sari bir gidişe baş
lamış olduğumuzu bir yenilik olarak ifade etmek isti
yorum,
Bu sene Toprak tskân Genel Müdürlüğünü yeni
den organize ederek, köyün fizikî kalkınmasını sağ
lamak için yeni bir görev vermiş olduk. Köyün gelişen
her türlü fizikî yapılarına bir ölçüde ve fennî bir şe
kilde bugüne kadar cevap verilememiştir. Yeniden mey
dana gelen aileler, âdeta kendi köylerinde kaçak ola
rak inşaat yapmaktadırlar. Köyün gelişmesi plansız
dır. Bu köylerin nüfuslarının bilhassa büyük şehirler
çevresinde 10 binin üstüne çıktığı düşünülürse; artık
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bir kasaba, bir şehir halini alan bu köylerde fennî bir
takım girişimlere, imar girişimlerine zaruret kendisi
ni açıkça ortaya koymuştur. O halde köylerin bu şe
kilde gelişimlerini kim sağlayacak? Bugün için böyle
bir teşekkül yok. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Toprak
İskân Genel Müdürlüğünü yeniden organize ederek
bu ihtiyacı karşılayabilecek bir biçime dönüştürmüş
bulunuyoruz. Burada yaptığımız yenileştirme hiç te
reddüt edilmesin ki, özlük hakların kısıtlanması veya
elde edilmiş hakların şu veya bu şekilde ortadan kal
dırılması gibi dar görüş çerçevesi içinde mütalaa edi
lemez. Bunu defaatle arz ettiğim halde bir defa daha
Yüce Senatomuzun huzurunda ifade ediyorum ki,
Toprak îskân Genel Müdürlüğünde yapılmış olan bu
düzenlemeden dolayı hiçbir personelimizin özlük hak
larında bir gerileme veya bir değişiklik bahse konu ol
mayacaktır.
Kıymetli senatör arkadaşlarım sık sık temas ede
rek şu kıymetli tenkitlerini bildirdiler. Bu amacımızı
bilhassa içtenlikle Yüce Senatoya sunmak isterim :
Köy hizmetlerini, köye götürülen hizmetleri bir siyasî
yatırım vasıtası gibi görmek ve göstermek bendenizin
anlayışına göre iptidaî bir tutumdur. Bu tutuma, bu
davranışa asla itibar etmedik ve itibar etmeyeceğiz.
Bir bakanın, bakanlığının çalışma şeklini en verimli
biçime dönüştürmesini partizanlık olarak vasıflandır
mak doğru değildir. Benim en verimli bir şekilde ça
lışacağım mesai arkadaşlarımı seçme serbestisine sa
hip olmam kendi görüşüm veya kendi siyasî amacım
için değil, milletim için lüzumludur. Daha iyi hizmet
verebilmek için elbette bir kadro oluşturması, bir kad
ro düzenlenmesi yapılmıştır. Fakat bir köye hizmet
götürürken, o köyü siyasî kanaatleri değerlendirme
gibi basit bir görüşü, iptidaî bir görüşü benimseme
yeceğimizi, benimsemediğimizi ve böyle devam ede
ceğimizi bir defa daha beyan etmek isterim.
Muhterem senatörler;
Köy îşleri Bakanlığını aslî görevlerinin yanında bu
Bakanlığın her türlü tabiî, sosyal ve hatta fevkalâde
durumlarda el atılan büyük bir potansiyel olduğunu
tekrarlamakla yeni bir anlayış getirmek istiyorum. Bu
Bakanlık yalnız kendisine mevdu çıkmamış olan, veto
edilmiş olan; fakat Meclislerden geçmiş olan, Meclis
lerin yüksek irşadları ile şekillenmiş olan Kanunun
da da belirtilen aslî görevlerinin dışında bu Bakanlı
ğın her türlü fevkalâde durumda el atılabilen bir bü
yük potansiyel oluşu gerçeğini bilerek Meclislerimizin
Bakanlığımıza karşı gösterdiği alâkayı gittikçe geliştir
mesi lüzumuna işaret etmek istiyorum.

— 532 —

C. Senatosu

B : 38

Daha açık bir ifade ile yöneticilerin elinde bu Ba
kanlık, daima ilk başvurulacak bir potansiyeldir : Zel
zele olur Bakanlık koşar, bir sosyal hadise olur, Ba
kanlık koşar. Allah göstermesin memlekette fevkalâde
durumlar meydana gelse gene bu Bakanlık Silâhlı Kuv
vetlerimizin gücünü artırıcı bir fonksiyon ifa edecek
tir. Buna göre de sefer görevleri vardır. Onun için bu
Bakanlığın araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, bu Ba
kanlığa verilen ehemmiyet böyle şümullü düşünülürse,
her sene gittikçe artan tempoda bu Bakanlığı destek
lemek lüzumu hepimiz için bir görev halinde karşımıza
çıkmaktadır.
Sayın senatörler;
Vazifeye başladığımız zaman bu Bakanlığımızın
ismi Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı idi veesnaf bankası olan Halk Bankası dahil bütün ihracat
çı ihracata yönelik kooperatifler bu Bakanlık bünye
si içerisinde toplanmıştı. Bendeniz siyasî görüşleri ve
siyasî ideolojik hedefleri şu veya bu şekilde burada
eleştirmek lüzumunu duymam. Yalnız şunu işaret et
mek istiyorum : Bu Bakanlık, bu hüviyeti ile köylü
ye zararlı olmaya başlamıştı. Bir misalle bu fikrimi
arza çalışacağım. Pamuk meselesi, 1974 yılının haki
katen elim bir hadisesidir. %Bu hadisede Köy İşleri
Bakanlığı, o gün görevini teşkilâtsızlık yüzünden ya
pamamıştır. Bütün bu ihracatçı kooperatifleri, ticarî
karakterli kooperatifleri Köy İşleri Bakanlığına bağ
lamak suretiyle bünyesinde böyle bir organizasyon ol
mayan Köy İşleri Bakanlığına lüzumsuz ve ağır kül
fetler tahmil edilmiş ve 400 bin ton pamuk depolarda
bekler bir halde Köy İşleri Bakanlığının mesuliyetin
de bırakılmıştır. Ticarî bir fonksiyonu olmayan, dış
piyasaları takip edemeyen bir Bakanlığın bünyesinde
400 bin ton pamuğun köylünün malının biriktirilmesi
elbette isabetli olmamıştır. Bu anlayıştan hareketle,
bu gibi kooperatifleri tekrar Ticaret Bakanlığına bağ
lamak suretiyle Hükümetiniz isabetli bir yolda bulun
muştur ve bugün açıklıkla ifade etmek lâzım gelir ki,
elimizdeki stoklar erimiştir ve pamuk bu sene köylünün
elinden geçmiş yıllarda olduğu fena misallerin hiçbiri
gösterilmeden rahatlıkla alınmıştır.
Arkadaşlar, heves etmek, bir şeye niyet etmek baş
kadır, o işi başarabilmek başkadır. Başarabilme için
bir Bakanlığın geçmişinin tecrübesinin, bilgisinin, or
ganizasyonu olması lâzım. Durup dururken bir Ba
kanlığa bazı külfetler bazı vazifeler verilmesi, o vazi
felerin yapılamaması anlamını taşır. Nitekim geçmişte
böyle olmuştur.
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Kıymetli senatörler;
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1969 yılında
Adalet Partisi iktidarda iken çıkmıştır. Millî koope
ratifçiliğe, paravan olmayan hakikî kooperatifçiliğe,
millete hizmet götürecek kooperatifçiliğe, köylünün
ürününü değerlendirecek, onu muhafaza edecek, onu
pazarlayacak ve bu suretle köylünün cebine girebi
lecek meblağı artırmaya yönelik kooperatifçiliğe MC
Hükümeti de Programında geniş ölçüde yer vermiş ve
buna göre çalışmalarına devam etmiş ve bundan son
ra da devam etmektedir,
Bu sene bizden evvel 40 117 000 lira olarak aldı
ğımız kooperatif ödeneğini huzurunuza yalnız yatı
rım olarak, 420 milyon lira olarak takdim etmemiz
bu çalışmamızın hangi yöne yönelik olduğunu açık bir
şekilde göstermektedir.
Kooperatiflere yapılan yardımların, Planlamadan
geçen, Planlamanın öngördüğü hedeflere doğru yönel
tilmiş olduğunu, bu hususta tenkitlerde bulunan kıy
metli senatör arkadaşımıza bildirmek isterim. Bu me
seleler keyfilik içerisinde cereyan etmektedir. Bu me
seleler, Planlamadan geçen hakikatlere, gerçeklere ve
elde mevcut kanuna, tüzüğe göre düzenlenmektdir.
Bunun dışında keyfiliğe kaçan bir tasarruf asla bah
se konu olamaz.,
Yalnız, şöyle tasarruflarımız olmuştur : Bir koope
ratif her ne şekilde olursa olsun Devlet Planlama Teş
kilâtından da yardım alabilme imkânını bulmuştur;
fakat o kooperatifi yanımıza çağırmışızdır, kendi anasözleşınesine bakımsızdır; anasözleşmesinde bankadan,
Devletten nereden alırsa alsın, eğer yöneticiler bir
komisyon alıyorsa bu gibi kooperatiflere yardımı kesmişizdir. Biz siyasî amaçlı değil, köylünün kalkınma
sına yönelik, köylüyü kalkındıracak kooperatifçiliğin
yanındayız ve bunu yaparken asla siyasî görüşlere
itibar etmedik ve etmeyeceğiz.
Temennileriniz bize güç verecektir.
Kıymetli senatörler;
Bakanlığımızın bütçesi, Toprak - İskân Genel Mü
dürlüğü ile birlikte ve sözlerime başlarken ifade et
tiğim gibi, Karma Bütçe Komisyonunun kıymetli des
teği ile de 7 649 000 000 mertebesine yükselmiştir.
Bu para köylere götürmek istediğimiz hizmetler ya
nında yeter sayılamaz; ama mevcut millî güç yanın
da büyük bir güçtür ve bunu büyüklüğünü bilerek ve
her kuruşunu sarfederken köylü yararına, millet ya
rarına daha esnek, daha rahat, daha verimli bir şekil
de nasıl kullanacağımızı düşünerek bu parayı harca-
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maya çalışacağız. Bunu huzurunuzda ifade ederken,
Bakanlığımın kıymetli teknisyenlerine baştan sona gü
venerek bu ifadeyi yapıyorum.
Kıymetli senatörler,
Bakanlığımıza tahsis edilen bu ödeneğin c/c 86,3'ü
yatırımlara aittir. Kıymetli Halk Partisi Grupu adına
konuşan arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir konu de
ğildir bu. Çünkü yatırımlarda çalışacak yevmiyeli per
sonelin aldığı ücret yatırımdan sayılır. Bunu Devlet
Planlama böyle kıymetlendiriyor.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yani ca
ri gider...
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Değil efendim, cari değil. Yani beton dö
ken betonun başındaki adam, yola kum çeken şoför;
efendim, yatırımcı kişi, işçi, yani memur ücreti de
ğil. Memur ücretini arz etmiyorum.
M Ü M İ N KIRLI (İzmir) — Kendi başına beton
döker mi?
TALÂT DOĞAN (Rize) — O cari gider olur Sa
yın Bakan,
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Lütfen
müdahale etmeyin.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, ben maruzatımı arz ediyorum.
Cari değildir. Yatırımla ilgili işçi ücretlerini yatırım
içerisinde mütalaa ettiğimiz zaman c/c 86,3'ü yatırım
la ilgili olmaktadır,
Şimdi % 3'de transferlere gidiyor. Bundan iftihar
duymak lâzım. Bakanlığımın cari harcamalarını as
gari hadde tutma eğiliminde olduğumuzun savunma
sını yapıyoruz. Masraf savunmasını yapmıyorum, mas
rafı azaltmayı hedef almış bir Bakan olarak huzuru
nuzda bunun savunmasını yapıyorum ve bu böyle
dir. Yani işçilerin aldığı ücret, yolda çalışan işçinin al
dığı ücreti cari harcama kabul edemeyiz. Bu, yatı
rımla ilgilidir.
Maruzatım budur, rakamlar da bununla ilgilidir.
Evet % 3 transferlere veriyoruz. % 10,07'de cari
harcamalara ayırıyoruz. Bütün mühendislerin, memur
ların aylığı vesairesi bunun içindedir. Onun için köye
harcanacak paranın kuruşunun yatırıma gidebilmesi
için büyük çaba içerisinde olduğumuzu Yüce Sena
tomuza saygıyle ifade etmek isterim.
Bu köy yolu meselesinde ve köye yapılan hizmet
lerde bazı tenkitlerin yeterince aydınlık olmadığına
işaret etmek istiyorum. 1950 yılında, Bakanlık arşiv
lerindeki mevcut rakamlara göre, yapılmış olan köy
yolu miktarı 1 100 km. dir. 1950 yılında Devlet eliy
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le yapılmış, Devlet bütçesinden yapılmış yolun uzun
luğu 1 100 km. dir. Bunu 1975 yılında 81 364 km.
görüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri özellikle 1950
yılından sonra Demokrat Parti ve Adalet Partisi ik
tidarları zamanında köye büyük hizmetler yapmıştır.
Bu rakamları geliştirmek, tek tek okumak ve zamanı
nızı almak İstemem. Yalnız köy yolunu 1 100 km.
den 81 bin km. ye getirme ve içme sularını, elektriği de bunlara eklediğimiz zaman köye yönelik hizmet
lerin bu dönemde ne denli bir süratle inkişaf ettiğini
görmek mümkündür. Bunları arkadaşlarımızın hatıra
larına bir defa daha sunmak doğru olur,
'Muhterem senatörler,
Bu yıl Bakanlığımızın çalışmaları içerisinde yer
tutan önemli faaliyetlerden bir tanesi de yatırımımızı
gerçekleştirebilmek için 5 yıldır bu Bakanlığın bün
yesine bir tek dozer, bir tek grayder, bir tek kamyon
alamamış durumda kalmış olan hükümetlerin bu pa
sif, bu beceriksiz tutumlarını büyük bir atılımla yen
mek ve köylümüzün hizmetine büyük bir makine gü
cü ile, büyük bir potansiyelle çıkabilme imkânını sağ
lamış olabilmemizdir. Bu yıl 1972 yılında Üçüncü Beş
Yıllık Plan başladığı zaman Köy İşleri Bakanlığına
1,5 milyar liralık makine yenileme ve dengeleme pro
jesi için imkân tanınmış olduğu halde, bunun gerçek
leştirilmesi, bu yıl ancak mümkün olabilmiştir. Geçti
ğimiz dört yıl içerisinde eğer bu işler zamanında ve
daha enerjik bir şekilde ele alınmış, gerçekleştirilmiş
olsaydı köylümüzün hizmetinde bugün daha güçlü ola
bilecektik.
Bu konuda yapılmış olan anlaşmaların hemen tü
münün nihaî kararnameleri Bakanlığım zamanında
neticeye bağlanmıştır. Meselâ bin adet
kamyonun
alınması ile ilgili finansman anlaşması Bakanlar Ku
rulunun 10 . 6 . 1975 gün, 7-1071 sayılı Kararı ile ne
ticeye bağlanmıştır.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) —
de var mı?

Dozer

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Arz edeceğim rakamları. Bunu kıymetli ar
kadaşımızın beyanlarına karşılık olarak veriyorum.
Elbette İdare bir devamlılık içerisinde faaliyetlerini
sürdürür. Bu faaliyetlerin 1973 yılında yalnız kamyon
lar için başladığı bir gerçek; ama neticeye bağlana
mamış, bazı yazışmalar halindedir. Neticeye bağlana
mamış bazı yazışmaları Bakanlar Kurulu kararı ha
line getirip, Maliyeden ödeneklerini alıp bu yıl gerçek
leştirme bize kısmet olmuştur. Bizim dikkatli çalış-
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mamız neticesinde bu yıl aldığımız ve her türlü işleri
bitip yurda gelmeye başlamış olan kamyonlar 1 000
adettir. 500'ü için de pazarlık üzerinde bulunuyoruz.
Şimdi arz edeceğim rakamların 2/3'ü neticeye bağlan
mış yurda gelmeye başlamış, 1/3'ünün de pazarlıkları
yapılmaktadır. 1 500 kamyon, 175 paletli dozer, 200
adet motorlu yol yapım grayderi, 210 adet yükleyici,
210 adet silindir, 550 kompresör, 700 kamp treyler.
Burada bilhassa işaret etmek istiyorum; bu kamp
treylerini arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, iş verimi
ni yükseltmek için alıyoruz. İşçinin her gün sa*bah şe
hirden işyerine gidip gelmesi, yolda geçecek zaman iş
ten sayıldığı için, âtıl bir işgücü yaratıyordu. Bu âtıl
işgücünü hareket haline getirebilmek için 700 kamp
treyleri alınmış ve 1976 yılında bu 700 kamp treyleri
muhtelif illerimize dağıtılmış olarak işe başlayacağız.
Bunların yanında 141 adet kaynak makinesi, 624 adet
diesel motor, 526 adet diesel jeneratör, 876 adet dal
gıç motopompu vesaire. 4 970 parça yol yapım mal^
zemesinin 2/3'ü alınmış hizmete girmek üzere; 1/3'ü
de pazarlık, ihale safhasında bulunmaktadır.
Muhterem senatörler;
Hükümetimiz bilhassa Doğu ve Güneydoğu böl
gelerimizin, bütün gelişmeye muhtaç yurt bölgelerinin
kalkınmasına etkili bir biçimde çare bulacağını Hü
kümet Programı olarak vaat etmiştir ve bu istikamet
te çalışmaya devam ediyoruz. 1975 yılında yalnız
YSE Teşkilâtının tüm yatırımının % 47'sini Doğu
illerine yapmış bulunuyoruz. Yani bu 23 ile yapmış
bulunuyoruz. Bunlar gösteriyor ki, bir siyasî amaca
göre değil, sosyal hukuk devletinin gereğini yerine ge
tirmek için geri kalmış yörelere MC Hükümeti önce
lik vermiştir ve icraatını da böyle devam ettirmekte
dir.
Topraksu konusundaki çalışmalarımız
köylüyü
fevkalâde memnun ediyor. Yaptığım yurt içi seyahat
lerinde köylümün, Topraksu Teşkilâtının verimli çalış
malarından nasıl sitayişle bahsettiğine ben şahit ol
duğum gibi, siz saym senatörler de elbette bunlara şa
hit olmuşsunuzdur. Bu anlayışla Topraksu Teşkilâtı
mızın çalışmalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu cüm
leden olarak Topraksu Teşkilâtının makine parkını da
bir milyarlık bir gücün üstüne çıkarmış bulunuyoruz.
Bu yıl da buna yenilerini ekleyeceğiz.
Köy içme suları konusunda büyük bir atılım ha
lindeyiz. Bu sene dört bin köyü daha suya kavuştur
ma çabası içindeyiz. YSE Teşkilâtı büyük mahrumi
yetleri yenerek köylünün her türlü hizmetinde; sos
yal hizmetinde, ekonomik hizmetinde; sözlerimin ba
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şında da ifade ettiğim gibi, yalnız kuru kuruya yol
yapma şeklinde değil, köylünün her türlü ihtiyacına koşabilen, sırasında onun çocuğunu okula getirebilen bir
anlayış içerisinde köyün hizmetinde bulunmaya de
vam ediyor. Dört bin üniteyi bu sene suya kavuştur
mak için programlarımız, hazırlıklarımız tamamdır ve
bunu gerçekleşitreceğiz. Bunu, Bakanlığımın kıymetli
teknisyenlerinin gücüne güvenerek ifade ediyorum;
sizlerin bize karşı göstermiş olduğunuz büyük tevec
cühe güvenerek söylüyorum; Senatomuz, Millet Mec
lisimiz daima Bakanlığımı desteklemiştir, bu destekten
güç alarak bu dört bin üniteyi de suya kavuşturaca
ğız.
Şurada bir konuda kıymetli konuşmacılara hak
veriyorum : Büyük grup içme sularını köylü lâyıkı
veçhile işletemiyor. 100 - 150 köyü, 40 - 50 köyü içine
alan büyük projelerin işletilmesi teknik bir güce ih
tiyaç gösteriyor. Bunu yapıp köylünün hizmetinden
uzaklaşma doğru olmamıştır. Bu tatbikatı Bakanlık
olarak bırakacağız. Büyük grup içme sularının işlet
me sorumluluğunu üzerimize almamız bir zorunluktur. Bu zorunluluk geç de olsa takdir edilmiş durum
dadır ve bu yıldan itibaren büyük grupları kendimiz
işletme istikametinde harekete geçmiş olduk.
Bunun yanında köy elektriğini de saymak lâzım
gelir. Köye elektrik gidiyor; fakat köyün elektriğinin
işletilmesi yine büyük bir problem halinde karşımız
da duruyor. Bunu Enerji Bakanlığımız TEK Kurumu
ile mi yapacak, yoksa biz Köy işleri Bakanlığı ola
rak mı işletmeyi üzerimize alacağız; bu meseleyi ya
kında Meclislerimizin huzuruna getirmek arzusunda
yız.
Kıymetli senatörler;
Toprak - iskân Bütçesinde, «Köyün fizikî kalkın
masına dönük bir ödenek mevcut olmadığı» gibi bir
ifade, bizi uyarmıştır. Bu ifadeye, bu görüşe teşekkür
ediyorum. Biz, «köyler» ibaresini kullanmıştık, «köy
lere» diye. Vereceğiniz bir önerge arkadaşlarımın da
dikkatini celbetti; sanıyorum böyle bir önerge takdim
edeceklerini kıymetli senatörlerden işittim, meseleye
daha vuzuh getirilmeye çalışılacaktır. Köyün fizikî kal
kınmasına başlayacağız. Büyük ödenek almadık, bu
sene cesaret edemedik. Çünkü yeniden teşkilâtlandık.
Bu yeniden teşkilâtlanan bir Umum müdürlük bir
denbire çok büyük ödeneklerle iddialı bir şekilde
ortaya çıkarsa, belki başarısızlık olabilir. Yeni ele
manlar alacağız, yeni kadrolar alacağız. Bu Umum
Müdürlüğü yeniden geliştireceğimiz için mütevazi de
olsa bu sene bu işe başlamayı öngördük. Mesele işe

— 535 —

C. Senatosu

B : 38

başlamaktır, mesele fikirdir, mesele teşkilâtı buna gö
re oryante etmek ve önümüzdeki yılın planlarını,
programlarım buna göre hazırlayabilmektir. Hiçbir
hazırlığı olmayan Umum Müdürlüğü birdenbire bü
yük bir hizmet külfetiyle karşı karşıya bırakırsak, ba
şarısızlık olabilme ihtimali düşünülmüştür.
Bunun
için 200 milyon dolayında bir para ile bu yıl bu hiz
meti gerçekleştirmeye yöneleceğiz.
'Kooperatifçilik için kıymetli senatörlerimizin te
reddütlerini tamamen izale etmek isterim,
Bizden evvel aldığımız ödenek miktarrnın üç mis
lini bu sene kooperatifçiliğe tahsis etmek suretiyle
burada beklediğimiz hedefi para olarak ortaya koy
muş oluyoruz. Meseleye bir siyaset, bir fikir, bir ya
pıcı iş olarak da aynı ölçüler içinde bakıyoruz. Türk
köylüsü ürününü değerlendirmelidir. Mümkün olduğu
ölçüde kendisi değerlendirmelidir. Ürününü zamanın
da piyasaya arz etmelidir. Piyasada ürününe destek
sağlanmalıdır. Bunlar için kooperatifçiliği bir araç ka
bul ediyoruz. Bir ölçüde köylünün boş zamanlarını
değerlendirmek ve köydeki atıl iş gücünü verimli bir
hale getirmek için kooperatifçiliği bir araç kabul edi
yoruz; fakat millî kooperatifçiliği bir araç kabul edi
yoruz. Siyasal amaçlara yönelen, siyasî bir uç haline
getirilmek istenilen bu kooperatifleri ekonomik güç
haline getirmek istiyoruz. Kooperatifin adedini 15 20 bin yapmışsınız, bir hizmet göremedikten sonra,
bir işe yinelemedikten sonra, kâfi bir eğitim ile yöne
ticileri geliştirilmedikten sonra neye yarar?
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Muhterem senatörler;
Bir köyde veya bir kooperatifte, bir kooperatif
üyeleri arasında şu veya bu siyasî partiye gönül ver
miş kişileri bir bütün, bir tam olarak görme hususu
gayet iptidaî bir görüş olur. Bir köyde herkese rey
çıkar, her görüşü benimseyen kişiler olur. Nasıl olur
da, o köyün yolunu, suyunu yaparken biz, «Bu köy
şudur veya budur» diye kıymetlendiririz?.. Böyle bir
şey politikacılığa da aykırı düşer, akıl dışı bir davra
nış olur. Bizim politikacılığımız da akıl içinde olacak
tır. Köylüye hizmetle, millete hizmetle kendimizi be
ğendireceğiz. Bugün bize rey vermemiş, bizi benimse
memiş olan milletimize kendimizi beğendirmek için
özellikle onların hizmetine eğileceğiz. Bu anlayış ve
bu akılcılık içerisinde politikamızı devam ettirdiğimizi
ifade etmek isterim i
Sayın Başkan, acaba ne kadar bir zamanım var?
BAŞKAN — 18 dakika süreniz var, sorular da
hil.

Bunun için hiçbir tereddüdünüz olmasın. Biz bu
anlayışla Köy İşleri Bakanlığı bünyesini daha salim
bir hale getirdik, tster misiniz ki, Köy İşleri Bakan
lığı milyonlarca ton köylü ürününün dış piyasalara
ihracı gibi kendi görevinin dışında, bilgisinin dışın
da, teşkilâtının dışında olan bir işle meşgul olsun ve
en nihayet başaramayarak bocalasın. Böyle bir boca
lamadan Bakanlığı kurtardık ve hakikaten köylünün
kalkınmasına çare bulacak bir kooperatifçiliğe yönelt
tik.

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Muhterem senatörler;
Geçtiğimiz yıl içerisinde zaman zaman, haklı hak
sız eleştirilere tabi tutulmuş bir hususu da huzuru
nuzda arz etmek isterim.
Toprak reformu tatbikatı Bakanlığın bünyesinde
mevcut yasalar içerisinde ve mevcut tüzük içerisinde
katiyen ağırlaştırılmamıştır. Toprak kiraya verme iş
lemi, çeşitli engeller ortadan kaldırılarak devam et
tirilmiştir. Hiçbir tesir Bakanlığımı etkilememiştir.
Bunun açık bir örneğini şu rakamla ifade etmek
isterim : 1975 yılında 193 köyde 9 715 çiftçi ailesine
434 556 dönüm Hazine arazisi kiraya verilmiştir.
Ağırlaştırma, duraklatma vesaire gibi bir konu, şu
rakam karşısında maksatlı kalır. Bu maksadı yene
cek güçtedir, bu rakam; 434 556 dönüm araziyi köy
lüye kiraya verebilmişizdir. Elimizdeki teknik güç bu
nu başarabilmiştir. Önümüzdeki yıllar bu faaliyetle
rimize devam ederek behemahal Hazine arazilerini
mevcut, kendi dönemimizde çıkardığımız Toprak ve
Tarım Reformu Yasası içerisinde uygulamaya devam
edeceğiz ve bunda topraksız köylüyü, onun menfaa
tini her şeyin üstünde tutacağız. Bunu bilhassa belirt
mek isterim,
Bazı tatbikatlar verildi. Bütçe Karma Komisyo
nunda bahse konu edilmişti. Bugün burada bahsedil
memiş büe olsa, o gün Bütçe Karma Komisyonun
da bulunmamış arkadaşlarıma ifade etmek isterim.

Bizim anlayışımıza ve bizim görüşümüze göre yap
tığımız iş olumludur ve bu yönde çalışmaya devam
edeceğiz.

Adana'da bin dönüm bir arazinin kiraya verme
işleminin durdurulması, asayişe müessir bir olayın
neticesinde vuku bulmuştur. Tek
olaydır. Kiraya

İşçi göndermek için kurulan paravan kooperatif
lere karşıyız. Biz kooperatifi, köyün hakiki derdine,
köylünün hakiki derdine eğilecek bir güç haline ge
tirmeye azimliyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri)
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Buradan, yüce Senatodan sizin huzurunuzda tek
verme işlemi devam ederken köylü arasında mey I
nik personele, bu kıymetli arkadaşlara şöyle seslen
dana çıkan bir olayda maalesef bir vatandaşımız
mek istiyorum :
öldürülmüştür. Bunun üzerine asayişe müessir olay
Bu Cumhuriyeti bugüne kadar kurup geliştirmiş
ları daha da geliştirmemek için, bu olayın sonunda
olan
geçmiş kuşaklar büyük fedakârlıklar yapmıştır,
(O gün orada ifade edilirken, «Ben olaydan evvel»
Bu büyük fedakârlıkların mimarı, başı ve bunlara
diye ifade edilmişti) bin dönümlük
bir arazinin
bir yön veren yüce Büyük Atatürk'ün yolunda mil
kiraya verme işlemi, asayişin teminine kadar geri
letin
hizmetine koşmakta bugüne kadar gösterdiği
bırakılmıştır, vazgeçilmiş değildir.
niz
ciddî
alâkayı bundan sonra da gelişerek göste
Muhterem senatörler;
receğinize güveniyor ve yüce Senatonun karşısında
Bakanlığımız bu belli görevler dışında bazı özel
bunları ifade etmekten zevk duyuyorum, size güve
projeleri de tatbikat safhasına koymuştur. Bunla"
niyorum.
Bu güvencimi hizmet olarak, tarafsız hiz
Çorum - Çankırı Kırsal Gelişme Projesidir. Bu
met
olarak,
anlayışlı hizmet olarak gerçekleştire
nun hazırlıklarını yaptık. Çorum - Çankırı'da 75 mil
ceğinizi umarım.
yon dolar temini ile kredi sağlanmıştır; burada
7500 hektar araziyi tarıma elverişli bir hale getir
Sayın Başkan, kıymetli konuşmacı arkadaşları
mek için her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz.
mın burada beyan ettikleri çok kıymetli tenkitler
Bu proje özel bir projedir; Keza Antalya sahil şe
var. Bunların bazılarına zaman ölçüsü içerisinde
ridinin traverten kayalıkların temizlenmesi özel bir
cevap vermek imkânı bulunamazsa, bunları yazılı
projedir, bunu da başarı ile yürütüyoruz. Adıyaman,
olarak da değerlendirip kendilerine maruzatta bu
Diyarbakır, Urfa ve Mardin illerinde 45 bin hektar
lunacağımı ifade ediyor, Bakanlığıma gösterdiğiniz
araziyi taşlardan temizliyoruz. Bu da özel bir pro
ilgiye, teveccühe şükranlanmı sunuyor, hepinizi
jedir ve müşahede buyurursanız fevkalâde iftihar
saygıyla selâmlıyorum. (A P sıralarından «Bravo»
edersiniz. Bunlara leçelik sahalar deniliyordu, bun
sesleri, alkışlar)
ları temizleyerek araziyi yeniden kazanıyoruz. Asır
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan.
lardır kullanılmamış araziyi yeniden kazanıyoruz.
Sayın Bakan, soru sormak isteyen üyeler var;
Urfa Viranşehir ilçesinde îkiçırçıf arası diye ad
sorularını yazı ile Başkanlık Divanına verdiler. Bun
landırılan 100 bin dönüm a'aziyi suluyoruz.
lar şimdi okunacak, lütfen yazılı veya sözlü olarak
Bu özel projelerimiz de Bakanlığımız eliyle ba
bunlara da cevap vermek hakkınız saklıdır. Dinle
şarıyla yürütülmektedir.
menizi ve nasıl cevap vereceğinizi bildirmenizi rica
Sayın Başkan, muhterem senatörler;
ederim.
Bakanlığımızın teknik personel noksanı bir vakıa
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca (S. Ü.) — Sa
dır. Teknik personel noksanlığı ve bilhassa mahru
yın Başkan, yerimden soru soramam mı?
miyet bölgelerindeki illere teknik personelin şu ve
BAŞKAN — Tabiî efendim, yerinizden soru
ya bu sebeple gitmemiş olmaları dikkatimizde dur
sormak hakkınız saklı. Ancak, şimdi yazı ile Baş
maktadır. Bunu, bu önümüzdeki yıl yeneceğimizi
kanlık Divanına gelen sorular var. Evvelâ onları
kuvvetle tahmin ediyorum.
okutacağım. Sizi de soru soracakların sırasına kay
dettim efendim.
Ayrıca, çok yakında açtığımız kadrolarla ve bu
Sorulan okutuyorum.
kadrolara, yaptığımız imtihanlarla yeni elemanlar
temin ettik. 250 teknik personel alma imkânını bul
Sayın Başkanlığa
duğumuzu saygıyle arz etmek isterim. Elbette b.ı
Köy İşleri Bakanının şu sorularımı cevaplandır
teknik elemanlar bilhassa geri kalmış yöre illerinin
malarını
dilerim.
teknik gücü olarak kıymetlendirilecektir.
Bunun dışında, teknik
lük işlerini daha imkânlı
Hükümetimiz seviyesinde
ların verimli bir sonuca
teknik personel sıkıntısını
beyan etmek isterim.

personelin her türlü öz
bir hale getirmek için
yanılmakta olar. çalışma
ulaşacağım ve bu suretle
gidereceğimizi umduğumu

1. — Ecevit Hükümeti zamanında hazırlanıp
Meclise sunulan Kooperatifler Bankası Kanun ta
sarısı ne oldu?
M C Hükümeti bir Kooperatifler Bankası kur
mayı düşünmekte midir? Düşünüyorsa hazırlıkları
ne safhadadır?
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2. — M.C, Hükümeti dağınık kooperatif mev
zuatını tek bir kanunda toplamayı düşünmekte mi
dir? Bu konuda hazırlık var mıdır?
Samsun
Ziya Gökalp Mülayim
Sayın Başkanlığa
Köy İşleri Bakanı Sayın Poyraz'm aşağıdaki so
rumu cevaplandırmalarını dilerim.
1. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının adı
niçin Köy İşleri Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir?
Gerekçeleri nelerdir?
Samsun
Ziya Gökalp Mülayim
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın
Bakan bu sorumu konuşmaları sırasında cevaplandır
mış bulunuyorlar. Onun için bu konuda tekrar ce
vap istemiyorum.
BAŞKAN — Efendim, sayın Nalbantoğlu'nun bir
sorusu var, okutuyorum.
.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın sayın Köy İşleri Bakanı
tarafından
cevaplandırılmasına aracı olmanızı saygıyle rica ederim.
Erzurum
Hiilmi Nalbantoğlu
Soru 1. — İleri yörelerden geri kalmış yörelere
yol yapım makinelerinden bir kısmını aktarmayı dü
şünüyor musunuz?
Soru 2. — Geri kalmış yörelerden başlamak su
retiyle bölge merkezlerine uzak ilçelerde YSE Ba
kım Şubelerini kurmayı düşünüyor musunuz?
Örneğin, Erzurum'dan başlayabilir misiniz?
BAŞKAN — Efendim, bir başka arkadaşımızın
sorularını okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
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2. — Bu kiraya verme işinde köy hükmî şahsi
yetlerinin öncelik alması düşünülüyor mu?
3. — 19 No.lu Toprak Komisyonu köy hükmi
şahsiyetlerini niçin tercih etmektedir?
BAŞKAN — Sayın üyeler, şu anda çalışma sü
remiz bitmiştir. Ancak, sayın Bakanlık mensupla
rının daha fazla bekletilmemesini de teminen Köy
İşleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinin bitimine
kadar çalışmalarımızın uzatılması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bir diğer arkadaşımızın sorularını okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Köy İşleri Bakanı tarafından aşağıdaki sorula
rımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu
1. — Eskiden ARGE dediğimiz, bugün üç genel
müdürlüğe bölünmüş olan kooperatifler hizmetleri
nin köylerimize yeterli şekilde hizmet götürmediği bir
gerçektir. Bu konuda çalışmaların geliştirilmesi için
ne gibi faaliyet mevcuttur?
.2. — YSE Genel Müdürlüğü, köylere giriş yolla
rını, köy içi yollarını ve köy ekonomik yollarını ne
zaman ele alacaktır «Köye su getirme yerine eve su
götürme» bir ilke olarak kabul edilmiş midir?
3. — Balıkesir YSE Makina Parkı, dağlık bölge
ve ilin genişliğiyle orantılı olamayacak kadar mah
duttur. Takviyesi üzerinde çalışmalar
yapılmaktamıdır?
4. Köylümüzün ekonomik ve sosyal kalkınması
için yapılan çalışmalar nelerdir? (Madde başları ha
linde beyan edilmesi kâfidir.)
5. Topraksu konusundaki çalışmalar çok fay
dalı olmakla beraber istimlâk imkânına malik olma
ması, hizmetin pahalı olması nedenleri ile arzu edi
len derecede faydalı olmamaktadır. Bu konunun dü
zeltilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
BAŞKAN — Bir diğer soru.

Aşağıdaki sorularımın sayın Köy İşleri Bakanı ta
rafından yanıtlanması hususunda aracı olmanızı say
gılarımla arz ederim.
Eskişehir
Hikmet Savaş

Sayın Başkan;
Aracılığınız ile Sayın Köy İşleri Bakanından aşa
ğıdaki sorunun yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ederim.
Muş
İsmail İlhan

1. — 766 Sayılı Tapulama Kanununa göre Hazine
adına tespit ve tescil edilip tasarrufu Köy İşleri Ba
kanlığına verilen büyük araziler hangi esaslara göre
kiraya verilmektedir?.

Soru : Muş'ta 9 köyün içme suyunu temin etmek
üzere hazırlanmış olan Şahap (Dağarası) projesi bü
tün çalışmalar bittiği halde neden uygulanmiyor. Bu
köylere neden su verilmiyor.
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BAŞKAN — Bir diğer soru.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sayın Bakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile
rica ederim.
izmir
Mümin Kırlı
1. İzmir - Torbalı ilçesi Ayrancılar köyünde Topraksu Teşkilâtının düzenlediği ve içinde bağ ile
zeytinler bulunan arazinin masrafları çok fazla ve alı
nan gelir çok düşük miktarlardadır. Acaba Sayın Ba
kanlık bu ıslah edilmiş araziyi Ayrancılar köyü hal
kına dağıtmayı düşünüyor mu?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüten.
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, sorumun Sayın Bakan tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını istirham ediyorum. Bilin
diği gibi Köy« işleri Bakanlığı 1963 yılında çalışmaya
başlamış, aradan 13 yıl geçtiği halde Kuruluş Kanu
nu çıkmamıştır. Kuruluş Kanununun ne zaman çık
ması ihtimali vardır?
İkinci sorum, Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu
nun bir koordinatör bakanlık olarak mı, yoksa 'bir ic
racı bakanlık olaark mı geliştirilmesi düşünülmekte
dir? Sayın Bakan haklı olarak belirttiği gibi koopera
tifler konusundaki zorluk, icracı bir bakanlık olarak
geliştirildiğinde yarın aynı şekilde karşısına çıkabilir.
Örneğin, gene sorumun içinde dahil. Acaba 2C'ye
yakın bakanlığımızda köye hizmet götürmeyen, bir
bakanlık var mıdır? Acaba Köy işleri Bakanlığı, ic
racı bakanlık olarak gelişirse. Tarım Bakanlığı için
de köye götürülen hizmetlerin, Sağlık Bakanlığı için
de, köy sağlık ocakları dahil köye götürülecek .hiz
metlerin, Ulaştırma Bakanlığı içinde köy ulaştırması
tılefon ve telgrafları gibi hizmetlerin, Millî Eğitim
Bakanlığı içindeki köy okulu hizmetlerinin Köy İş
leri Bakanlığına devredilmesi düşünülür mü? O za
man acaba koordinatör bakanlık olarak geliştirilme
sinde daha fazla yarar yok mudur? O zaman köye
götürülen olanaklar çeşitli bakanlıklar kademesi için
de artırılmak, mahallî idarelere, vilâyetlere ve mahallî
idarelere devredilmesi suretiyle daha verimJi hizmet
yapmak ve halkın Ankara'ya gelmesini önlemek müm
kün olmaz mı? Bunu bilhassa öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tanyeri.
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Taş toplamak
suretiyle arazi kazandırma projesi faaliyetine yıl
içinde Gaziantep'te devam edilecek mi? Edilmeyecek
se sebebi nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım.
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan,
İğdır'da Devlet Su İşleri tarafından büyük bir sula
ma şebekesi yapılmıştır. Verimi artırma bakımından
Topraksu burada bazı faaliyetlere girişmiştir. Tesfiye ediyor. Son zamanlarda bu tesfiye işini bırak
mışlardır, bunun sebebi nedir?
ikincisi, Kars - Tuzluca, Üçkaya, Çiçekli yolu
1975 Programında olduğu halde yapılmama sebebi
nedir. Bütün imkânlardan yoksun bulunan Kars, Po
sof köylerinin yol durumu çok fecî vaziyettedir. Aca
ba Bakanlık hudutta bulunan, bütün imkânlardan
yoksun olan ve bugün halkının hemen hemen dörtte
üçü Almanya'da çalışmak için hicret eden bu bölge
sakinleri için özel bir şey düşünülüyor mu?
Gene Kars'ın Posof ilçesinin en büyük köyü olan
Hal Köyün bir sulama şebekesi vardır. Bu hususta
Bakanlığın bir çalışması var mıdır? Son sorum : Plan
lamanın tespitine göre bazı merkezî köyler vardır.
Fakat Köy İşleri Bakanlığı yol yapımında su getir
mede bu merkez köyleri bir tarafa bırakıyor. Rastgele yol yapıyor. Acaba Planlamanın tespit etmiş ol
duğu bu merkezî köyler ve bir de bilhassa sağlık
ocaklarının yapılmış olduğu köylere neden yol hiz
meti götürülmüyor.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım,
Sayın Bakan konuşmaları sırasında bir köy kalkınma
kooperatifini dile getirdiler. Bu kooperatifin Devlet
ten aldığı her türlü yardımların yöneticisine bir kısmı
ücret olarak ödendiğini söylediler; ben böyle anladım.
Bu kooperatif hangi kooperatiftir, yöneticisi kimdir.
Açıklamalarına imkân varsa istirham ediyorum.
BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen var mı
Buyurun Sayın Mülayim.
ZİYA GÖK ALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın
Başkan, Sayın Bakan konuşmaları sırasında millî koo
peratifçilikten bahsettiler. Ben bir kooperatifçi olarak
böyle kooperatifin millîsi, gayri millîsi diye bir deyim
olduğunu bilmiyorum. Millî kooperatifçilikten ne an
latmak istediklerini açıklamalarını rica edeceğim.
Bir de Sayın Bakan dediler ki siyasetin girdiği
kooperatifleri istemiyoruz. Bundan neyi kastederler?
Çünkü bu benim bildiğim kadarı ile Sayın Kasım
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Önadım Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır.
Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Genel Başkanı
dır. Bundan daha büyük bir siyaset tasavvur edemiyoıum. Acaba başka bir kasıtları mı vardır. Açıklar
larsa memnun olurum.
BAŞKAN — Soru yöneltmek isteyen başka sayın
üye?.. Yok.
Buyurun Sayın Bakan. Yazılı ve sözlü cevaplan
dırma hakkinizin saklı olduğunu bir daha beyan edi
yorum efendim.
KÖY İSLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, arkadaşlarımızın kıymetli sorula
rının tamamını yazılı veya sözlü bir tasnife tabi tut
madan bir iki hususa müsaadenizle burada temas ede
ceğim, temas edemeyecek olduklarımı da yazılı ola
rak arz ederim.
Bu Bakanlığın Kuruluş Kanunu çıkmışıı, malûmuâliniz Meclislerden geçti kanun numarası aldı. Sayın
Devlet Başkanımız 3 maddesi için veto etmiş bulun
dular. Kanun tekrar komisyonlarda görüşüldü. Şimdi
Meclis Bütçe Komisyonundadır. Meclisin sırada olan
kanunları ile birlikte elbette yakın bir zamanda çık
masına Bakanlık olarak çalışacağız. Senatomuzun,
Millet Meclisimizin de gereken alâkayı bu hususta ge
reken yardımı yapacağına emin bulunuyoruz. Üç
madde bahse konudur, kanun numarası dahi almıştır.
Önümüzdeki günlerde Meclisin çalışma temposu içe
risinde halledilecek bir meseledir. Hangi gün görüşü
lebileceğini söyleyemem. Yalnız konu bugün için Mec
lis Bütçe Komisyonundadır. Onun kısa zamanda ger
çekleşmesine çalışacağız.
Kooperatifler Bankası kurma hazırlığımız vardır.
Bu sene kooperatiflere 6C0 küsur milyon lira ayırabil
dik. Bu ayrılabilen ödenekle bir bankaya oluşturma
imkânı para bakımından mümkün olamamıştır. Hede
fimiz de vardır, bir Kooperatifler Bankasını ihtiyaç
vardır. Bugün hemen masrafa girip hazırlamış oldu
ğumuz Kooperatifler Kanununu çıkarmak suretiyle
hemen masraflara girip şimdiden daha ortada destek
lenecek kooperatifin adedi fazlaca artmamışken ve
Tarım Bakanlığı bu görevi şimdilik yapabilmektey
ken; Ziraat Bankası bu görevi şimdilik bu görevi ya
pabilmekteyken, buna para ayırma imkânı bulunama
mıştır. Ama, bir Kooperatifler Bankasının lüzumuna
kaniiz. Kanun hazırlığı yapılmıştır, Bakanlar Kurulu
na sunulmuştur. Bu yıl bunun ödeneği temin edileme
miştir, eğer bu ödenekleri banka kurmaya yöneltseydik; bugün destekleme durumunda olduğumuz koo
peratiflere destek imkânı sağlayamamış olacaktık.
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Efendim, İzmir'de, Bademler Kooperatifi diye bir
kooperatif vardır. Bu Bademler Kooperatifi anasözleşmesinde komisyon verme usulünü kabul etmiş ve
yöneticisi kimse, yöneticisine komisyon veregelmektedir. Devletten veya Bankadan alınan bir paranın
komisyon şeklinde verilmesini uygun görmediğimiz
için bu kooperatife Planlamaca ayrılmış olan parayı
şimdilik vermedik. Heyeti umumiyeyi toplar, anasözlcşmesini düzeltir böyle fuzulî masrafları ortadan kaldınrsa, bu kooperatif de icabeden ödeneğini alabilir.
Diğer sorulan müsaade buyurursanız yazdı olarak
cevap vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Söz
cüsü kıymetli arkadaşımın sözlerinde bir iyi tetkik ol
madığını da bir defa daha beyan ediyorum burada.
Bu yazılar, bu ifadeler doğrudur. Bu Bütçe malûmuâliniz Ağustos ayında hazırlanır, terimler de ifadeler
de orada Bakanlıkta konur. 1975 yıla hâlâ devam edi
yor. Daha 1975 malî yılının içindeyiz.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ödene
ğin olmadığı güne atıf var Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) —" Yani ifade doğrudur. Sonra bu paralar
fona alınmıştır. Malî yıl biter bitmez para yanmıyor,
fonda kalıyor para. 1974'ten -bile fona alınsa harca
ma imkânları mevcuttur. Bu nedenlerle bu ifadeleri
bir defa daha kıymetlendirirseniz, doğru bulacağınızı
ümit ederim.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Son söz Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın, buyurun
efendim.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Pek
muhterem arkadaşlarım;
Vaktin geciktiğini görmekteyim, sabırsızlığınızı
hissetmekteyim. Bu itibarla konuşmayı düşündüğüm
mevzuların hepsine temas etmeyeceğim.
Yalnız şunu arz edeyim; yıllardan beri; dört, beş
yıldan beri hasretini çektiğimiz yol makinelerinin gel
mekte olduğunu ve tevzie tabi tutulmakta bulundu
ğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bilâhara
Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kurulmuş bu
lunan Toprak - İskân Genel Müdürlüğüne yeni bir
vazife verilmiştir. Köylerin fizikî kalkınması için bu
Genel Müdürlüğümüz yeni bir anlayışla hizmete geç
mektedir. Bunu da takdirle karşılıyoruz.
Köy içi yolları, köy kanalizasyonu, köy konakları,
köy hamamları, köy çamaşırlıkları hakikaten büyük
bir noksanlıktı; bunlar artık bir plan ve program da
hilinde ele alınacaktır. Bundan da memnun olduğu
muzu ifade etmek isterim.
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Muhterem arkadaşlar;
j kam şu : Der ki, Kastamonu köyleri ve yerleşme üni
Memnun olduğum bir hususa daha temas etmek
teleri arasının bağlanabilmesi için 7 bin kilometre
istiyorum; Köy işleri Bakanlığımız Bütçesinin % 86
yola ihtiyaç vardır. Yine 3 170 köy ve ünite susuz
nuı yatırım için ayrılmış bulunduğunu Sayın Bakanı
dur. Programlara alınan miktar şu : Yol için 200 ki
mız ifade ettiler; büyük inşirah duyduk; zaten Meclis
lometre civarında bir inşaat nazara alalım; su için ta
lerin kurulmasının da anagayesi budur. Carî masraf
hakkuk eden 100 civarında olmakla bera'ber, bunu da
tan mümkün olduğu kadar tevakki etme ve Devlet
200 civarında kabul edelim.
imkânını hizmete aktarma yolu, isabetli bir yoldur.
Muhterem arkadaşlar, şimdi bu 7 bin kilometre
Muhterem Köy İşleri Bakanlığımızın masraftan te
yolun yapılması için 35 seneye ihtiyaç var. Yani,
vakki ederek imkânları köye aktarmaya çalışmakta
muntazam çalışıldığını kabul ettiğimiz zaman 35 yıla
olmasını memnuniyetle kaydediyoruz.
I ihtiyaç var. 3 170 üniteye suyun gitmesi için 15 se
Muhterem arkadaşlar;
neye ihtiyaç var. Her yıl 2C€ kilometre yapıldığı tak
Sözlerimi şöyle bağlıyayım; konulan tahsisat bü
dirde, 15 seneye ihtiyaç var.
yük hizmet yanında hiçtir, azdır. Fakat şunu memnu I
Şimdi, bu gelişen Türkiye'de ihtiyaçların arttığı ve
niyetle ifade edeyim ki, Köy İşleri Bakanlığı camiası
köylünün artık ihtiyaçlarının karşılanmasını istediği
hizmet aşkı ile, imkânlarını değerlendirerek bu aziz
ve bunun şiddetle takipçisi olduğu bir zamanda, bir
millete hizmet etmek için çabalamaktadır, bir gayretin
vatandaşımız geldiği zaman senin köyüne 35 nci yıl
içindedirler. Ben şahsan konulmuş olan ödeneğin, bun I yol gelecek dediğimiz zaman, bunu nasıl karşılar?..
ların duymakta olduğu hassasiyet ve köye hizmet et- I Yine bu vatandaşa senin köyüne 15 nci yıl içme suyu
m-3 aşkı ile çarparak bu ödeneklerin daha ilerisinde
gelecektir dediğimiz zaman bunu nasıl karşılar?..
neticeler alacaklarını kani olduğumu ifade ederek bu
Ben, bu konuşmalarımla bir beldenin hususiyetini
kısmı geçmek istiyorum.
ve bunun 7 bin kilometre yapılmadık yolunun bu
Muhterem arkadaşlar;
lunduğunu, 3 170 ünitenin susuz olduğunu ve bunun
Şu Millet kürsüsünden bazı arkadaşların bilmekle
resmî kayıtlarla Köy İşleri Bakanlığına da intikal et
beraber, bilmeyen arkadaşlarıma duyurmak istediğim
tiğini arz etmek istiyorum, bunları duyurmak istiyo
bir husus var. Bir hususiyettir; fakat bu hizmete çok
rum.
müessir olmaktadır.
Sayın Bakanımız su için lütuf buyurdular 2 yıl içe
risinde susuz köy kalmayacaktır, suyu gelmeyen köy
Şimdi diyeceğim şey şu : Şimalî Karadenizin ken
kalmayacaktır buyurdular. Programlarında, Planların
dine has bir yerleşme şekli var. Kastamonu vilâyeti
da bu özel durumun nazara alınmasını bilhassa rica
nin 1 094 köyü vardı; ama bazı köylerin belediyelere
ediyorum.
katılması dolayısıyle bu miktar 1 074'e inmiştir. 10 ov
Muhterem arkadaşlar;
ve daha küçükleri, 10 ev ve daha büyükleri nazara
I
Son sözlerim şu olacaktır : Bir Kooperatifler Böl
alınmak suretiyle Kastamonu'da bugün 4 6CO yerleş
ge Müdürlüğü kurulmuş: fakat uzun zamandan beri
me ünitesi vardır. Bunlar köy değildir; ama 10 evden
teşkilâtlanması mümkün olmamıştır. Bu bir.
daha büyük birimlerdir, parçalardır. Hizmet bakı
mından bunlar da yol ister, bunlar da su ister, bunlar
İkincisi : Dağdaki çobana sorsan, bu mahallî ga
da elektrik ister, bunlar da her türlü hizmetin gelme
zetelerle, mahallî dileklerle dile getirilmiş bir mevzu;
sini ister.
bunlar Köy İşleri Bakanlığının Topraksu Bölge
Muhterem arkadaşlar;
Şimdi, Sayın Bakanlık camiasının ellerindeki lis
teye bir bakmalarını rica ediyorum. Bu Kastamonu
bölgesine Zonguldak'da dahildir. Zonguldak'da da yer
leşme üniteleri bu kadar dağınık olmakla beraber,
Kastamonu kadar değildir. Şimdi, diğer bölgelerden
daha küçük bir teşkilât görüyoruz. Ayrılan makine
leri de daha az miktarda görüyoruz. Şimdi, şunu ifa
de edeyim, Köy İşleri Bakanlığının Bölge Müdürünün,
bölgesinin yaptığı tetkikatla Bakanlığa bildirdiği ra-

Müdürlüğü Kastamonu'da kurulmadığı müddetçe iş
lerinin görülemeyeceği gibi bir kanaate sahiptirler.
Bunu rica ediyorum, çeşitli talepleri var, çeşitli istek
leri var. Bu hususun da nazara alınması istirhamındayım.
Son sözlerim şu olacaktır; arkadaşlar, güveniyo
ruz, Bakanlık emin ellerdedir, köylüye hizmet etmek
isteyen kimselerin ellerindedir. Dertlerimizi de elimiz
den geldiği kadar dile getirmeye uğraştık sizden müs
pet icraat bekliyoruz.
I
Hepinizi saygı ile selâmlarım.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna.

900-05-523

Sayın üyeler, bu suretle Köy İşleri Bakanlığı,
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçelerinin
görüşülmesi bitmiştir.
Şimdi evvelâ Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin oy
lanmasına geçiyoruz.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... Bölümler okunup, oylarınıza sunulacaktır.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Üst yönetim ve koordinasyon
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

17 945 5CC

111

Y. S. E. hizmetleri
4 594 135 CCO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

112

112

Toprak-Su
1 976 109 3C0
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kooperatifler Genel Müdür
lüğü
642 439 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

900

Transferler

11 449 000

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir önerge var
dır, sunuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1976 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi kitabının
26 ncı sayfasında 900-05-521 eski yıllar karşılıklı borç
ları ve 900-05-523 eski yıllar karşılıksız borçları me
tinlerinin 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetve
lindeki açıklamaya paralel olarak aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini teklif ederiz :
9CC-G5-521 Geçen ve eski yıllar karşılıklı borçları

O :1
Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç

ları
Urfa
Biüis
Hasan Oral
Kâmran İnan
İzmir
Diyarbakır
Beliğ Beler
Sebahattin Savcı
Trabzon
Kastamonu
Ahmet İhsan Birincioğlu
Ahmet Nusret Tuna
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon ka
tılıyor mu?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA M.
G Ü N D Ü Z SEVİLGEN (Manisa Milletvekili) — Ka
tılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bölümü değişiklik önergesinde gösterilen şekliyle
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını
dileriz.
Şimdi Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümler okunup oylarınıza sunulacaktır.
Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğü
Bölüm
(Prog.)
Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
37 089 CCO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Toprak ve İskân hizmetleri
366 995 000
BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge var
dır sunuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe
tasarısının 13 ncü sayfasında yer alan 111 programı,
02 altprogramı, 2 ödenek türü, 005 projesine ait 710
harcama kaleminin altındaki «Not» kısmının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
İzmir
Bitlis
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Beliğ Beler
Antalya
Şerafettin Paker
Urfa
Hasan Oral

Kâmran İnan
Trabzon
A. İhsan Birincioğlu
Diyarbakır
Sebahattin Savcı
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Not : Bu proje, 2510 sayılı İskân Kanununa Ek
1306 sayılı Kanunun ek madde 1 ve ek madde 2 kap
samına giren köyler ile diğer köylerde gerekli imar
planları, sosyal tesisler ve köy içi altyapı tesislerinin
yapımı ile ilgili olup 710 harcama kalemi kodunda
gösterilen 115 000 000 lira 1306 sayılı Kanunun ek
9 ncu maddesi uyarınca T. C. Ziraat Bankasında ku
rulan «Özel tskân Fonu», na devredilir.
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye
katılıyor
mu?...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA M.
G Ü N D Ü Z SEVÎLGEN (Manisa Milletvekili) — Ka
tılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyor, Hükümet?..
KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İstan
bul) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

10 . 2 . 1976

O : 2

Bölümü önergede gösterilen değişiklikle oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölüm
(Prog.)
900

Lira
Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan transferler
3 354 300
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bu suretle Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
Saat 14,30'da toplanmak üzere oturuma ara veri
yorum.
Kapanma saati : 13,27

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saaii : 14.30
BAŞKAN : Başkanvkili Rahmi Erdem
KÂTİPLER : tsmai! İlhan (Muş) - Ekrem Kabay (Burdur)

BAŞKAN — 38 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
B — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Saym üyeler; sabahki oturumda yapılan açık oyla
maların neticelerini ilân ediyorum.
Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe Kanun
tasarısının oylamasına 170 sayın üye katılmış; 111 ka
bul, 59 ret oyu kullanılmış, tasarı Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiştir.

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/383;
Cumhuriyet Senatosu : 1/387) (S. Sayısı •' 535)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Büt
çe kanun tasarısının oylamasına 170 sayın üye katıl
mış; 111 kabul, 59 ret oyu kullanılmış, tasarı Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Şimdi, Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
siyle birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçelerinin müzakerelerine geçiyo
ruz.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe
kanun tasarısı açık oylamasına 165 sayın üye katıl
mış; 108 kabul, 57 ret oyu kullanılmış, tasarı Cum
huriyet Senatosunca kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.

Bakanlık ve Komisyon hazır, görüşmelere başlıyo
ruz.
Grupları adına söz isteyen sayın sözcüleri Genel
Kurulun bilgilerine sunuyorum : Cumhurbaşkanlığın-
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ca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Sadi Irmak, I lunan bir kuruluştur. Birincisi, kendi kuruluş kanu
nunda derpiş edilen görevleri yerine getirmek, ikinci
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Raif Eriş, Cumhu
si de, kalkınmasında hızlı sanayileşmeyi amaç edin
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hamdi Özer.
miş ülkemizde sanayileşmenin başarıya ulaşmasını te
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu adına
min için ulaştırma ile haberleşmenin sanayileşmenin
Sayın Sadi Irmak?.. Yoklar.
önünde istenilen ölçekte, kalitede, hızda ve güvenlik
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Raif Eriş, bu
te tesisi hususunda kalkınma planlarının kendisine
yurun efendim.
tevdi ettiği işlevlerdir; yani görevlerdir, fonksiyonlar
A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Balıkesir)
dır. Ne var ki, böylesine ağır bir yükümlülük ve fonk
— Sayın Başkan, değerli senatörler ve Ulaştırma ca
siyonel etkenliğe karşm bu Bakanlık bunları tam mâmiasının güzide mensupları;
nasıyle yürütecek bir bünyeye halen sahip olamadığı
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Par
gibi, otorite ve koordinasyonu sağlayacak hukukî ve
tisi Senato Grupunun görüş ve düşüncelerini arz ve
idarî
yetkilerden de yoksun görünüşünü
muhafaza
izah etmek maksadıyle çıktığım bu kürsüden hepini
etmektedir.
Oysa,
bünyesinde
mütalaa
edilen
kuru
zi Grupum ve şahsım adına sevgiyle selâmlıyorum.
luşların her türlü hizmet ve faaliyetlerinin hesabı za
Değerli arkadaşlarım;
man zaman insaf ölçüleri aşılarak Meclislerde bu
Bakanlıkların ve onlara bağlı kuruluşların bütçe
Bakandan sorulmaktadır. Örneğin; telefon arızasın
leri görüşülürken parti gruplarının sayın sözcüleriyle
dan uçakların düşmesine, gemilerin batmasına veya
Parlamentonun diğer sayın üyeleri bu
kürsülerden
yan yatmasına kadar işletme kusurları bu Bakandan
konu ile ilgili birçok sorunları dile getirirlerken de
sorulmaktadır.
rin bir ihtisas ve teknisyen işi olan konularda sizle
Bunları zikretmekteki neden, devlet eliyle yürütü
re birşeyler öğretmek ya da yanlışlıkları tashih, nok
len işlerin Parlamentonun kontrol ve etkisinden muaf
sanlıkları ikmal etmekten ötede bu konular hakkında
tutulmasını temin için değil bilakis Parlamentoya kar
Parlamentonun eğilimini, dolayısıyle halkın ve mille
şı sorumlu kişi bulunan Sayın Bakanın yüklendiği
tin arzu ve isteklerini ve de şikâyetçi oldukları hu
sorumlulukların ağırlıklanyle uyumlu bir bünyeye sa
susları dile getirmek, bu surette sizlere gerek tatbikat
hip
kılmak, teknik ve hukukî imkânlarla teçhiz etmek
ta olsun, gerekse planlama ve programlamada olsun,
gayesine matuftur.
ona göre işaret ve iş'arda bulunmak maksat ve ga
yesini güttüklerini ifade etmek isterim.
Değerli arkadaşlarım;
İşte biz de bu niyet ve espiri içinde Sayın Başka
nın şahsında Ulaştırma camiasına kendimize ait usul
ve üslup içinde değinmeye şayan bulduğumuz konu
ları ele alarak görüş ve düşüncelerimizi arz ve izaha
çalışacağız.
Muhterem arkadaşlarım;
Konuya girmeden evvel konuşmamın planını bir
- iki satırla arz edeyim :
Birinci planda; Ulaştırma, Bakanlığını; ikinci plan
da; bu Bakanlığa bağlı olan Devlet Hava Meydanlarıyle Yüksek Denizcilik Okulundan ve nihayet üçün
cü planda da; yine bu Bakanlığın ilgili olduğu kuru
luşlarından Devlet Demiryolları, Devlet Hava Yol
ları, Denizcilik Bankası Anonim Ortaklıklarını
ve
PTT İşletme Genel Müdürlüğünden ayrılan zaman
ölçüsü içinde söz etmeye çalışacağım.

Değerli arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığı işletmeci, yatırımcı ve hizmet
üretici kuruluşları bünyesinde toplayan bir Bakanlık
olarak gerek vatandaşın ve gerekse parlamentonun
sayın üyelerinin dikkat ve ilgilerini önemli derecede
üzerine çekmektedir ve çekmeye de devam edecek
tir.
Bu ilginçliğin iki kaynağı var. Birincisi, ürettiği
hizmetin vatandaş ve ülke üzerindeki yankıları, diğe
ri de; bütün kurtuluş ve refahına ait ümitlerini ve
hayallerini üzerine inşa ettiği sanayileşme ve dolayısiyle kalkınmasında kendisinden beklediği
etkenliği
yaratıp, yaratamayacağı hususundaki duyarlığıdır. İş
te bu nedenlerle bu Bakanlığın ulaştırma ve haber
leşme ihtiyacını günün ihtiyaçlarının ötesinde düşü
nüp ele alabilen müessir bir bakanlık haline getiril
mesinde itina ve ısrarı içinde bulunmanın gereğine
inanmaktayız.

Değerli arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığı, kendisine vücut veren 4770
sayılı Kuruluş Kanununun tanıdığı yetkiler dahilinde
iki önemli fonksiyonu icra etmek zorunluluğunda bu

Sayın senatörler;
Toplum uyanışının bilimsel buluşların ve bunların
hayata uygulanışının itici güç olarak sosyo - ekono
mik gelişmeyi hızlandırdığı çağımızda devlete düşen
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görevler de giderek önem kazanmıştır. Kalkınma du
varını aşmış uluslar yanında özellikle bizim gibi bu
gelişmeye ayak uydurmak zorunda olan diğer ülke
lerde kalkınmaya iştirak ve teşvik devlet için kaçı
nılmaz bir zorunluk halindedir. Ulaştırma alanındaki
bu zorunluk şiddet ve önemini devam ettirecektir. Zi
ra yeni teknolojik buluşların büyük çaptaki parasal
güç ihtiyacı yanında, ileri bir teknoloji ve bunları yü
rütecek yeteneğe sahip geniş bir yönetici ve teknis
yen kadrosuna ihtiyaç vardır.
Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerin so
nucu olarak her türlü ulaşım talebi artmakta, buna
karşılık ülke olanaklarının yetersizliği nedeniyle ge
rekli hizmet arzının sağlanmasında gittikçe şiddetini
ve müddetini artıran dar boğazlar meydana çıkmakta
dır. Fakat, uzun dönem içinde amaçlanan kalkınma
nın icaplarını karşılayacak biçim ve yönde geliştiril
mesi icap eden ulaştırma hizmetlerinde sona götürü
cü girişimlerde bulunulduğunu iddia etmek kolay de
ğildir. Ulaştırma Bakanlığının ulaştırma sektörü için
parlamentodan en kolay yetki alabilen bir Bakanlık
olduğunu, cereyan eden
müzakerelerdeki ılımlı ve
olumlu tutumlardan anlamak zor değildir. Binaena
leyh, sorunlar üzerine cesaretle gidip, hamleler yap
manın ortamı mevcuttur.
Değerli arkadaşlarım;
Yukarıdan beri anlatmak istediğim önemli sorun
şudur :
Ulaştırma kavramının şümulü ile Ulaştırma Ba
kanlığının ilgilendiği ve sorumluluğunu taşıdığı kısım
lar arasında farklar mevcut olduğu için ülkenin kent
içi taşımalarıyla karayolları taşımaları gibi önemli
ulaştırma kesimlerinin sorunlarını
bu vesileyle dile
getirmekte âdeta şu anda tereddüte düşmekteyiz, ama
bugün bu iki kesimin sorunu diğerlerinden fevkalâde
geniş ve kesiftir. Ayrıca can ve mal güvenliği ile de
yakın alâkası vardır. Karayollarındaki ağırlık ve yük
kontrolünü Karayolları Genel Müdürlüğü, araçları
ve şoförleri de Emniyet Genel Müdürlüğü ve men
supları kontrol eder. Meclislerdeki hesabı da Ulaştır
ma Bakanı verir. Ulaştırmadaki sorumluluğa
denk
yetki ve otorite insicamının hasreti hicran
halinde
kendini devam ettirmektedir. Yıllardanberi «geldi»,
«geliyor» denen tasarılar inşallah bu yasama döne
minde yasalaşırda bu temennilerin tekrarına lüzum
kalmaz.
Muhterem arkadaşlarım;
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Bakanlığın bizatihi bünyesiyle alâkalı sözleri kısa
kesmek mümkün değil. Bütçe konuşmalarında «Dev
Bakanlık» diye nitelendirilen bu Bakanlığın malûl bu
lunduğu yönler ve noktalar var. Bunların en kısa za
manda giderilmesi hem Bakanlığın kendi varlığı için,
hem de Parlamentodaki eleştirilerin çerçevesinin tes
piti için kaçınılmaz bir zarurettir. Zira sayın muha
liflerimizin, «Elmanın Çivril'de elli kuruşa, Ankara'
da da on liraya satıldığı» yolundaki gerçek dışı iddi
aları sürekliliğini muhafaza edecektir.
Sayın senatörler;
Konuşmamın ikinci kısmına geçiyorum :
Devlet Hava Meydanları üzerindeki arzu ve istek
ler zaman içinde tamamlanıverecek ve bitiriliverecek
şeyler değillerdir. Uçan araçların teknolojik gelişme
leri, mevcut alanların devamlı olarak kalite ve kapa
sitesini yükseltmeye zorlamaktadır. Kaldı ki, ülke
nin her bir bölgesi bu modern araçtan faydalanmak
için yeni yeni alanların inşasını istemektedir. Bunla
ra kulak tıkamak şöyle dursun, ertelemek bile caiz
değildir.
Bu sektörde ehil personel sorununun çö
zümlendiği iddia edilemez. Büyük dikkat, derin bil
gi isteyen bu hizmet grupunda havacılık personeline
özel statülerin uygulanması bir zarurettir.
Bundan
dolayı devlete ait kuruluşlar yetişmiş personelinin özel
kesime kaymasını önleyememektedir. Uçuş emniyeti
ile mal ve can güvenliğinin kesintisiz olarak günün
24 saatinde aynı randımanla temini zorluğu bu ke
simdeki personel sorununun mevcudiyetini
kanıtla
maktadır.
Değerli arkadaşlarım;
Son Hac sezonunda tutuşan bir uçağın Yeşilköy
Havaalanına indikten sonra modern cihazlarla mü
cehhez meydan personelinin fevkalâde üstün gayret
leri sonucunda hiç bir can kaybına sebebiyet veril
meden kurtarılması, elbette ki, buradan şükran ile
yadedilecek güzel bir başarıdır. Bundan dolayı insan
lığa ve bilhassa ulaştırma Bakanına ve onun şahsın
da meydan personeline geçmiş olsun deriz.
Değerli arkadaşlar:
Hava ulaştırma sistemi uçaklar, hava trafik kont
rol cihaz ve sistemleri ve hava liman ve meydanları
ile bunları şehre bağlayan irtibat yolları olmak üze
re başlıca üç alt sistemden meydana
gelmektedir.
Bunlar, birbirine karşılıklı olarak tabi olup, bunlar
dan birisindeki yetmezlik veya aksaklık, diğerlerini
de etkilemekte, dolayısıyle tüm hava ulaştırma siste
mini sarsmaktadır. Hava limanları hizmet niteliğinde
farklılıklar yarattığı takdirde; yani aynı teknik, aynı
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usuller aynı zaman birimi içinde yapılmaz ise, ulu
sal ekonomileri sarsacak derecede etkiler yaratır.
Hizmet farkından gayri mal ve can güvenliğini
tehlikeye sokabilecek yetmezlikler bahis mevzuu ise,
millî ekonomide meydana gelecek büyük kayıplar ya
nında, millî haysiyet ve prestij kaybı da önem kazamr. işte bu husus, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü diğer kuruluşlardan
ayıran
önemli bir niteliktir. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı
millî bütünlük ve savunmayı en etkili bir biçimde
desteklemek, sivil havacılığın bugünüyle gelecekteki
gelişmelerini yakından izleyerek emniyetli bir hava
ulaştırma sistemi kurma bu kuruluşun görevlerinin
başında gelmektedir. Memnuniyetle müşahade edilen
başarıların devamını temenni etmekteyiz.

j
i
j

|

Değerli senatörler;
Yüksek Denizcilik Okulu, Türk deniz ticaretinin
temel unsuru olan ticaret gemilerine, deniz işletme
kurumlarına güverte, makine ve deniz işletmeciliği
olarak üst yönetici sınıfındaki gemi adamlarını yetiş
tiren yüksek bir okuldur. Ticaret filomuzda kalkın
ma planında öngörülen büyüme hızı dolay isiyle artan eleman ihtiyacını karşılamak üzere alınan öğren
ci sayısının yükseltilmesi şayanı memnuniyet bir hu
sus ise de. bu okulun diğer yüksek öğrenim müesseselerine denk hukukî ve malî niteliklere sahip olamaması nedeniyle burada yapılan öğretim ve eğitimin
de öğrencilere arzu edilen yeteneği sağlayabildiğini
iddia etmek kolay olma,sa gerek. Bu gibi kuruluşlara
tanınan malî ve hukukî olanaklar elbetteki eğitim ve
öğretimin kalitesinde fark yaratacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Bu okul için 1976 Bütçesine konulan 41 milyon
lira kabul buyumlduğu takdirde ve bu okulda bu yıl
yüz mezun verebilir ise, üst kademedeki bir gemi
adamı devlete 410 bin liraya mal olacak demektir.
Okul dört senelik olduğuna göre, beher öğrenci için
senede yüzbin lira gibi bir para harcanıyor ki, bu
da hafife alınmayacak bir yekûndur. Diğer yüksek
öğretim dallarında bu yükseklikteki bir rakama rast
lamak mümkün değildir.

1
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yolları ve PTT'de fevkalâde büyüktür. Bu kuruluşla
rın eleman bakımından iştirak halinde oldukları ortak
noktalar çoktur. Yüksek Denizcilik Akademisi hali
ne getirilmek istenen bu okulun, Yüksek Ulaştırma
Akademisine dönüştürülmesi kanımca daha faydalı
olur. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dö
nemde öngördüğü hedeflere ulaşmak için hem daha
çok sayıda, hem de çok hızlı bir gelişme gösteren de
nizcilik teknolojisine uygun olarak eğitim ve öğretim
standartlarının yükseltilmesine daha çok yaklaşılmış
olur.
Değerli arkadaşlarım;
Ayrılan zamanın dengesini bozmamak için konuş
ma planımın üçüncü kısmına geçiyorum :
Ulaştırma Bakanlığı muhasses sermaye, istihdam
hacmi, yurt düzeyine yayılmış örgütleri ve yurt öl
çüsünde yaratılan hizmetlerin sosyo - ekonomik değe
ri bakımından büyük ağırlık gösteren ulaştırma ku
ruluşlarını bünyesinde taşımakla dev bakanlık sıfatın,
taşımaya haklı olarak devam edecektir. Bu kuruluş
lar ülkenin kan damarlarıyle sinir sistemini teşkil et
mekle beraber hem haldeki ihtiyaçları karşılayacak,
hem de gelecekteki kalkınmanın icaplarına şimdiden
hazırlanmak durumundadırlar. Bu itibarla kalkınma
mızın vüsat ve hızında çok önemli birer etkendirler.

{
Şimdi bu kuruluşlara ayrı ayrı temas ederek ko
i
nuşmamı biraz daha sürdüreceğim.
j
Devlet Demiryolları :
|
Devlet Demiryolları ülke üzerinde ulaştırmacılı
ğ a belkemiği mesafesindeki mahiyetini sürdürürken.
j hizmet arzmdaki zafiyetten de kendini kurtaramamıştır. «Borç bini aşınca hergün baklava börek ye» sö
i
zü gayri ihtiyarî olarak akla geliyor. «Bütün dünya
! daki demiryolları da zarar ediyor» demek, bunun za
j rarını küçültmemek için bir sebep değildir. Mürek
kep faiz gibi zararlar büyüye büyüye milyarları aş
maktadır. Devlet adına ve şanına yapılan ucuz taşı
maların farkı, bütçelere konulmalı ve bu işletmeye
defaten ödenmelidir ki, bu işletme personeli ve yö
neticileri üzerinde kâra geçme, zararı azaltma husu
sundaki duygular tahrik edilmiş olsun.

Ulaştırma Bakanlığı, camiasına dahil tüm ulaştır
ma kuruluşlarının her türlü derdiyle uğraşmak duru
munda olduğuna göre, bu kuruluşların üst derecede
ki eleman ihtiyaçlarım toptan ele alıp daha mükem
mel ve daha ucuz bir sistemi tesis etmelidk. Bilfarz
makine ve elektronik mühendislerine
olan ihtiyaç,
hava meydanları hava yolları, demir yolları, deniz I

«En eski tarihli nizamname nerede tatbik edili
yor?» diye araştırılsa, belki bu idarede çıkar. Hiç de
ğilse atadan kalma mevzuat ve zihniyet değişirse bel
ki biraz daha mesafe katedilmiş olur.
Türkiye'de ve hatta dünyada iki nokta arasındaki
mesafeyi en uzun zamanda kaleden ulaşım aracı bi
zim Devlet Demiryolları hatlandaki bazı trenlerdir
zannediyorum.
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Devlet Demiryolu yolcu ve yük taşımacılığında ay
rıca yurt güvenliği bakımından değerini kaybedecek
gibi görünmüyor. Şu anda; yani bugün
İstanbul'a
trenden başka bir vesaitin gidememesi bunun güzel
bir örneğidir. 10 senelik plan içinde arzu edilen se
viyeye gelme uğrundaki çalışmalar müddeti itibariy
le çok uzundur. 10 sene sonra ulaşım vasıtalarındaki
tekâmül karşısında yine şikâyetçi olmaktan belki de
kemdimizi kurtaramıyacağız.
Bu idare bünyesindeki imalât sanayi hizmetlere
göre daha başarılıdır. Özellikle Eskişehir'deki Dizel
Motor Fabrikası büyük ümitler vaat etmektedir.
Demiryolu taşımasında yük ve yolcu potansiyeli
nin yüksekliği karşısında zararın büyüklüğünü anla
mak kolay değildir. Vagonların tekerlek sayısından
çok personel sayısı, tarifelerdeki elâstikiyetsizlik, ku
ruluşundan bu yana işletmecilik zihniyetinin ve mev
zuatının değişmezliği zararın faktörleri arasında sa
yılabilecek hususlardır.
Deniz Yolları :
Denizcilik Bankası ile D.B. Deniz Nakliyatı Ano
nim Ortaklıklarının ekonomideki yeri büyüktür. Ye
di küsur bin kilometreyi aşkın sahil şeridine sahip
ülkede, şilep nakliyatı hariç, bu işletmenin de Dev
lete malî yük olması, Demiryollarında zikrettiğimiz
hususları tekrar ettirmeye vesile olabilir. Ekonomi
mizi dünyaya açacak olan bu dalda elimizi daha ça
buk tutmalıyız. Dünyadaki deniz taşımacılığının po
tansiyeli yüksekliğini muhafaza ettiği, büyük devlet
lerin gemi inşaatlarındaki dev atılımlarından belli
dir.
Hava Yolları :
Yeni uçakların ilâvesinin bu sektöre yeni güç ka
tacağı muhakkaktır. Ne var ki, hava yolundan isti
fade etmek isteyen illerimizin adedi de her geçen gün
biraz daha artmakta ve sabırları da tükenmektedir.
Sayın arkadaşlarım;
İnsanların zamana atfettikleri değer çağlar içinde
çok değişmiştir. Çin'de tren yolu yapılırken bir Çin'
Üye; «Bundan sonra 10 günde gittiğin yere bir günde
gideceksin.» demişler. O da; «Peki, geride kalan do
kuz günde ne yapacağız?» demiş. Bugün bu düşün
ce tamamen tersine dönmüştür.
Eskiden bu kadar uzun mesafeler arasında yolcu
luk yoktu. Köyden kasabaya, kasabadan şehire, şe
hirden de büyük şehirlere mahdut sayıda yolculuk
yapılıyordu. Köyden kalkıp da en büyük şehire gel
mek hayal bile edilmiyordu. Onun için yolcuların sü
rat ve konfor isteklerini hoş görmeliyiz.
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Sayın arkadaşlarım;
TIR kamyonları kamuoyunu meşgul etmekte de
vam ediyor. Ülkelerdeki karayollarının
artması ve
mükemmelleşmesi ve güçlük kamyonların imali bu
sahada tarik değiştirmeye geniş ölçüde imkân vere
bilir. Bugüne kadar hiç bir ücret alınmaması ne ka
dar hatalı idiyse, petrol farkı alınması da o kadar ye
rinde bir şeydir. Ancak, yol kirası da bunları ürküt
meyecek, başka tarikler aramayacak
şekilde tespit
edilmelidir. Kilometrede ton başına alınan ücret ko
layca hesap edilecek bir şey değildir. Bu, kamyonun
kendi işletme masrafının üstüne çıkarsa, başka yollar
aramak zorunda kalırlar. Çünkü, mevcut yolların güç
itibariyle tercih kabiliyeti yüksektir.
Değerli senatörler;
Günlük hayatımıza karışmış PTT hizmetlerinden
de bir nebze bahsederek sözlerimi bitireceğim.
Bu konuda kamuoyunu alâkadar eden en önemli
husus beklemektir; telefon almada beklemek, telefo
nun ahizesini elinize aldığınızda «çevir», sesini bek
lemek ve şehirlerarası konuşmalar için
beklemek...
Arıza ıslâhmdaki, nakil isteğindeki beklemekleri zik
retmiyorum.
Türkiye'nin % 90 iline gününde mektup yetiştiril
diği, Türkiye'de her yer ile görüşülebildiği kimsenin
umrunda değil. Hizmetin hangi şartlarla, nasıl tesis
lerle görüldüğü de önemli değil. İşletmeci personelin
derdi ve tasası hükümlerini sürdüre dursun, abonenin
aklının işi değil... Zaten aksini beklemek de mümkün
değil.
Sayjn Başkanım; Şahsınıza, ulaştırmacı arkadaşlarıma sesleniyorum:
Bir işi yapmak ve yürütmek başka, o işten istifade et
mek ve o işi kullanmak başka. Esasında yolculuk
yapmak, yük taşımak, telefonla konuşmak insanlar
için zevkli hale gelmemiştir; özellikle bizim memle
ketimizde. Bu hizmetleri yürütmek ülke imkânlarının
sınırlı olmasından, zorluğunu, güçlüğünü ve yaratı
cılığını devam ettirmektedir. Aradaki anlaşmazlıkla
rın ve şikâyetlerin sebeplerinden birisi de budur. Ne
abone şehirlerarası servisinde çalışan memurenin ça
lışma şartlarını, ne de bu memure abonenin o anda
ki haleti nahiyesini anlayabiliyor. Zaten buna da im
kân yok. Bütün mesele hizmet arz eden tesisatın ol
sun, personelin olsun mükemmeleştirilmesine bağlı
dır. Başka türlü bu işin içinden çıkılmasına imkân.
yoktur.
Sayın Başkan;
Yine şahsınızda kıymetli Bakanımıza da bir iki
maruzatta bulunacağım :
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Bugün ülkemizde dizel motorunda olsun, bazı te
lekomünikasyon araçlarında olsun; imalât imkânımız
ve potansiyelimiz mevcuttur. Ancak, mevcut talep kar
şısında bu imalât devede kulak kalıyor. Bir hamle
de biriken talebi her ne surette olursa olsun derhal
karşılayıp yerli imalâtımızı da
geleceğin inkişafını
karşılayacak şekilde yürütmeliyiz. Yoksa, geçmişten
gelen birikinti, günün ihtiyaçları ve geleceğe ait geliş
meleri; yani yeni talepleri bu imalât temposu ile kar
şılamak mümkün değildir.
Köylere yapılan motorize tevziat memleket çapın
da yaygınlaştırılmalıdır. Bugün ülkemizde çok şükür
motor ile gidilemeyecek köy adedi pek azdır.
Mesailerin uzatılması telefon abonelerini ziyade
siyle memnun etmiştir. Bunu şükranla yadetmek ge
rekir. Köylere telefon götürülmesi hakikaten orada
ki insanlar için ve ülke için sonsuz derecede değerli
hizmettir.
Eğitimdeki gelişmeleri şükranla karşılamaktayız.
Sözlerimi burada bitirirken, memleket ve millet
adına Ulaştırma camiasına şükranlarımı arz eder, ba
şarılarının devamını diler, hepinize saygılar sunarım.
(A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eriş.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hain
di Özer.
Buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler. Ulaştırma
Bakanlığının değerli mensupları;
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. C.
Senatosu Grupunun görüş ve dileklerini
sunmadan
önce hepinize saygılar sunarım.
Bu Bakanlığın görevi, O'nun önemini belitmeye
yeterlidir.
Ulaşım ve haberleşme sistemi, bir vücudun kan
damarları ile sinir sistemine benzer. Bir vücudun can
lı olması bunların işlemesine; sağlıklı olması da tüm
organlarına yaygın bulunmasına bağlıdır.
Böyle olunca bir ülkenin canlı ve sağlıklı olabil
mesi ulaşım ve haberleşme sisteminin tüm bölgeleri
ne yaygın olmasını gerektirir. Burada ne demek is
tediğimiz anlaşılmakla beraber, ileride daha da açık
lamaya çalışacağım.
Sayın senatörler;
Haberleşme ve ulaşım hizmetleri duyarlı ve uyar
lı olmayı sağlayan hizmetlerdir. Kişi ve toplum için
bundan daha yararlı bir hizmet düşünülemez. Hele
Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve sosyo - ekonomik du
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rumu bu hizmetlerin değerini millî değer haline ge
tirmiş bulunmaktadır. Nüfusun ve millî gelirin artışı,
sanayiin yaygın hale gelişi ve gelişmesi, kentleşmeye
doğru akın ve turizm akışının yaygınlaşması
ula
şım ve haberleşme politikasını, kalkınma politikası
nın anafaktörü haline getirmiştir. Millî Savunmanın
sürat, emniyet ve kitle ulaşımı ihtiyacı bugün tüm
ihtiyaçlarımızın önüne geçmiş bulunmaktadır.
İşte bu nedenle ulaşım ve haberleşme hizmet sek
törlerine bu bütçe ile yapılan tahsisi çok yetersiz bul
maktayız. Geçen yıllara oranla rakam itibariyle ar
tış varsa da, bu rakamların hizmet sağlama değeri da
ha düşük bulunmaktadır.
Bu,hizmetlerin genel bir değerlendirmesini yapa
rak bütçenin yetersizliği görüşümüzde ne kadar haklı
olduğumuzu belirtmeye çalışacağım.
Sayın senatörler;
Bilim ve teknolojik araştırmalar göstermiştir ki,
tüm varlıklar, zaman faktörüne bağlanmış olarak
sürekli bir hareket halindedir.
Cansızlarda bu hareket duyarsız; canlılarda du
yarlıdır. İnsanoğlu duyarlı hareketiyle diridir. Bu
hareketi durunca ölür, ya da ölmüş sayılır.
işte toplumlar da böyledir. Bulunduğu çağa uyar
lı; yani çağdaş ise diri ve dinamik, ondan kopmuşsa
ölü sayılır.
Sayın senatörler;
Teknolojik ve nükleer bir çağda yaşıyoruz. Ar
tan bir hızla ilerleyen bu lokomotife tutunamayan
ve ondan kopan toplumlar, kör ve kötürüm kalmaya
mahkûmdurlar.
Toplumlararasında yaşam dengesi kurmak, ancak
kültür, bilim, teknoloji ve ekonomik alış - verişiyle
sağlanabilir. İşte bu alış - verişin tek aracı; haber ve
hareket ulaşımıdır.
Ulaşımda sürat ve emniyet en başta gelir. Böyle
bir ulaşım, geniş kapsamlı, çeşitli, modern ve ucuz
olursa kamu yararına hizmet niteliğini taşır ve sos
yal devlet anlayışına uyar. Aksi halde rekabetlere
yenik düşer ve kendisinden bekleneni topluma ve
remez.
Çağdaş ulaşım araçları, haberleri ulaştırmada uzak
lık engelini yenmiş ve onu kulakların ve gözlerin içi
ne kadar yaklaştırmıştır.
Hareket ulaşım araçları da kıtaları ve okyanusları
birkaç saatlik menzil içine almış ve uzayla dünya ara
sında mekik dokumaya başlamıştır.
Böyle olunca, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüş ve dileklerimizin neler olacağını uzun
uzadı ya anlatmaya gerek kalmıyor.
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Birçok teknik elemanlarımızı ucuz fiyatla yurt
Bu nükleer çağda nerede bulunduğumuzu ve ne- ı
dışına ihraç etmekten kaçınmalı ve yetenekli eleman
lere takılıp kaldığımızı görebiliriz. O kadar gerilerde
lar. partizan vurgundan masun tutulmalıdır.
yiz ki, ilerideki katara ulaşabilmek için hiçbir istas
Sayın senatörler;
yonda durmamak zorundayız.
Yukarıda açıklayacağımı belirttiğim çok önemli
Sayın senatörler;
konuya
değineceğim :
Bir ülkenin tüm kurumları arasında, herkes tara
Kalkınma planlarımızda bölgelerarasında
denge
fından teftişi en kolay yapılan ve hakkında en isa
sağlamak, bir amaç olarak alındığı halde, üzülerek
betli not verilen kurum ulaştırma kurumudur.
belirtelim ki, bu amaç bir serap olmakta devam edi
Bunun başta gelen belirgisi seyir sefer tarifesidir.
yor.
Saatle ilişki kuramayan bir tarife, yolcuları aldatmış
Bir devlet planındaki amaçlar, aldatma aracı ol
ve güvenini sarsmış olur.
mamalıdır.
Üzülerek belirtelim ki, bu tarife bizde saate de
C. H. P. bölgelerarasında denge sağlamak için Do
ğil, tesadüfe bağlanmış ve bize özgü bir tarife modeli
ğu ve Güneydoğunun kalkınması üzerinde
ısrarla
olmakla ün kazanmıştır.
durdukça
bölgecilikle
itham
ediliyor.
Çok kez Yeşilköy'den Ankara'ya 40 dakika son
Halbuki, asıl bölgecilik
duygusu, bu bölgelerin
ra ulaşacağını hesaplayan yolcu, havaalanında saat
ihmalinden doğmuştur. Bir ülkenin bölgeleri arasın
lerce beklerken, otobüsler Ankara'ya ulaşır. Uzay
da yüz yıllık fark varsa, bölgecilik vardır. İşte biz,
araçları yıldızları aşar... Yolcular bekler, hastalar kıv
bu farkları silip ülkemizi bölünmez bir bütünlük Tür
ranır... Bu bekleyiş bazan yolcu azlığından seferin ip
kiye'si haline getirmek istiyoruz.
tali ile sonuçlanır.
Bir devlet, kendi ülkesini öz ve üvey evlât bölge
Trenler ve vapurlar da böyle. Hepsi de teknik bir
lerine ayırırsa; bölgelerin ve halkların doğmasına yol
nedene bağlanmak suretiyle ihmallerin üstüne ma
açar. İşte bir devlet için en tehlikeli görünüm bu
zeret süngeri çekilir. Bu nedenlere de sahip çıkan ol
dur. Bunun sloganını yasaklamaktan ziyade, bu gö
maz. Kimisi meydana yükler, kimisi havayollarına.
rünümü kökünden silmek gerek.
Görülüyor ki, tek vücut gibi çalışması gereken
ulaşım sisteminde gövde ve baş monte edilmiş değil
Biz C. H. P. olarak Devletimizin; milletiyle, ül
dir.
kesiyle bölünmez bir bütün olduğu inancında ısrarlı
Sayın senatörler;
ve dirençliyiz. Bu nedenle, bölgeler ve bölgedekiler
Haberleşme sisteminde telefonlar da öyle. İşle
arasında kalkınmayı, refahı ve kardeşliği eşit düze
yiş şekli sahnelerde güldürü konusu olmakta.
ye getirmeyi amaç almış bulunmaktayız.
Ahizeyi kaldırır, uzun süre uyanmasını beklersi
Her çeşit bölücü, bozguncu ve yıkıcı propaganda
niz./ Uyanır. Numaralan çevirirsiniz, karşıdaki de
ya karşı bundan daha etkin bir çare düşünemiyoruz.
uykudadır. Uzun süre sonra o da uyanır. Konuşur
Sayın senatörler;
ken birçok konuşmaların içine düşer ve trafik çatış
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz, geçmiş çağla
masında muhatabınızı seçemezsiniz. •
rın
karanlığında unutulmuş ve çok gerilerde kalmış
Şehirlerarası konuşurken, ses telleriniz kopar, fa
tır. Bu nedenle, yüzyılların yığılı dertleri sıra dağlar
kat duymak ve duyurmak her kula nasip olmaz. Bu
haline gelmiştir. İmparatorluğun hatalı politikasından
dakikalar içinde çok defa; «Çabuk kes!» diye azarla
Cumhuriyetimize miras kalan bu dertleri bir ah ön
nır ve boş geçen dakikaların faturalarını ödersiniz.
ce gidermek, her hükümetin en başta gelen görevi ol
New - York, Londra ve Paris'le başbaşaymış gibi
malıdır.
konuşabilirsiniz de komşunuzun eviyle konuşamaz
sınız.
Bugün hâlâ bu bölgeler üvey evlâtlar diyarı ol
maktan
kurtulamamıştır. Şu veya bu hükümeti kına
İşte saym senatörler; görülüyor ki, ulaşım ve ha
mak
için
değil; fakat Hükümeti uyarmak için bazı
berleşme düzenimiz bozuktur. Bu bozukluk mazeret
gerçekleri belirtmeyi yararlı görmekteyiz.
göstermekle giderilemez. Bunu düzeltmek gerek. Alt
ve üstyapılar, teknik neden, personel yetersizliği ve
Sayın senatörler;
yeteneksiz personel üzerinde ısrarla durmak ve nok
Bölgelerarasında dengeyi sağlamak bazı konular
sanları gidermek gerek. Teknik araç sağlanmalı, tek
da zaman ve paraya ihtiyaç gösterir. Bunu kabul et
nik personel tatmin edilmeli ve tüm personel eğitil
mekteyiz; fakat mevcut araçların hizmete tahsisinde
melidir.
i ayrıcalık kabul edemeyiz.
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Şimdi soruyorum : Batı bölgelerimize işleyen ula
şım araçları ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerine iş
leyenler arasında neden farklar vardır?
Batıda yıpranan, köhneleşen demode olduğu için
Doğululara tahsis edilir. Tıpkı öz evlâtların eskiyen
elbiselerinin üvey evlâtlara verilmesi gibi.
Doğuluların hizmetine neden modern araçlar lâ
yık görülmüyor? Bunun cevabını, gerçeğini ben ifa
de edeyim : Deniliyor ki, Doğulardaki insanları tat
min daha kolay. Çünkü, onlar daha lüksünü bilemez
ler ve deniliyor ki, onlar bu güzelim araçları zedeler
ve yıpratırlar.
Halbuki, bu insanları da güzel şeylere ve rahat
yolculuğa alıştırmak, Devlet için bir eğitim görevidir.
Ulaşımdan beklenen hizmetlerden biri de bu değil
midir? Trenlerimiz, uçaklarımız ve haberleşme araç
ve gereçlerimiz bölgelerin geri kalmışlığına göre de
ğil, insanlarımızın eşitliği ilkesine göre tahsis edilme
lidir.
Sayın senatörler;
Malatya'da bir tren istasyonu vardır. Her yıl bir
kaç yurttaşımız tren altında can verir. Trenle kara
taşıt araçları çarpışır birçok insan bir anda yok olur.
Yıllardan beri halk sızlanır. Bir yeraltı geçidi ile ya
yalar için bir asma geçit yapılmaz. Soruyoruz; Batı
bölgelerimizin 160 bin nüfuslu bir şehrinde geçitsiz
bir istisyon var mıdır? Şehrin içinde kalan Malatya
istasyonuna bu geçitler ne zaman yapılacaktır?
Sayın senatörler;
1963 icra planına göre, askerî havaalanlarının bu
lunduğu illerdeki sivil havaalanlarına gerek kalma
dığı yolunda Hükümet karar almıştır. Soruyoruz; as
kerî alanların şehre olan uzaklığı ve yolcu beldeme
salonu bulunup bulunmadığı, bu kararda hesaba ka
tılmış mıdır? Bu karar karşısında hangi illerde hem
askerî ve hem de sivil havalanı işler durumdadır?
Hangi illerde sivil havaalanı seyrüsefere kapatılmış
tır? Askerî havaalanlarının hangilerinde sivil yolcu
lar için bekleme salonu vardır, hangilerinde yoktur?
Malatya iline ait sivil havaalanı onarılmak üze
re yıllardan beri kapalıdır.
Hinterlandı çok geniş ve bir sanayi bölgesi olan
Malatya sivil havaalanı, inönü Üniversitesinin de ku
rulması nedeniyle büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu alan onarıhncaya kadar Akçadağ Erhaç as
kerî havaalanından yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu
alan şehre 35 kilometredir. Türkiye'nin hiçbir ilinde
şehre bu kadar uzak bir havaalanı yoktur.
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Yolcular çok defa havaalanına gider, basit bir ha
va muhalefeti yüzünden uçak iniş yapamaz. Saatler
ce açık havada bekledikten sonra geri dönerler. Kı
şın dondurucu soğuğu ve yazın kavurucu sıcağı al
tında yolcuların başını sokacağı bir bekleme salonu
yoktur. Süngülüler arasında ve refakatinde yolcular
alana gelir ve nizamiye kapısından yalnız yolcular ge
çebilir. Üç kilometre içerdeki alana hastaların yanın
da refakatçisi gidemez. Uçak
inmezse, dönüş için
yanında kimseyi bulamaz.
Sayın senatörler;
Sayın Bakana soruyoruz. Milyonlar değerinde bir
altyapıya sahip olan ve halkın en fazla ihtiyaç duy
duğu bu sivil havaalanının işletmeye açılacağını Sa
yın Başbakan son kısmî Senato seçimi arifesinde Ma
latyalılara müjdelemiştir. Böyle ise, bu alan ne zaman
onarılacak ve işletmeye açılacaktır?
Muhterem arkadaşlar;
Sosyal ve ekonomik bütünlüğü sağlamak, millî
savunma ve iç güvenlik hizmetlerini süratle yürütmek
için haberleşme hizmet ağının çok sık ve köyleri içi
ne alacak kadar geniş kapsamlı olması gerekir.
Bugün Türkiye'mizde telefon bulunan köy sayısı
parmakla sayılacak kadar azdır. Telefon bulunan köy
lerde ise, işletme işi başıboş durumdadır. Bu yıl 1 000
köye telefon götürüleceği plana alınmıştır; ama bu
yetersizdir. Çeşitli kuruluşların telefon şebekesi PTT
şebekesi içinde birleştirilirse, tesisler daha
munta
zam ve Devlet için personelden tasarruf daha fazla
olmakla beraber, telefona kavuşacak köylerin sayısı
kısa sürede daha çok artırılmış olur kanısındayız.
Sayın senatörler;
Ulaşım ve haberleşme hizmetlerindeki yetersizliği
ve neler yapılması gerektiği Sayın Bakan tarafından
Bütçe Karma Komisyonunda etraflıca
anlatılmıştır.
Burada da aynı konulara dokunacağını umut ederek
tekrarlamak suretiyle kıymetli vaktinizi almak iste
miyoruz. Yurt içi ve uluslararası ulaşım ve haber
leşme hizmetlerimizi geliştirmek ve bunları birbirle
rini besler biçimde koordine etmek sürat, emniyet ve
uygun ücret faktörleri üzerlerinde titizlikle durmak
gerek.
Televizyon
yayınlarına elveren radyolink siste
minin süratle genişletilerek telefon ve televizyon ih
tiyacının tüm bölgelerimizde giderilmesi çok yararlı
olacaktır.
Milletlerarası
haberleşmeyi uydular
vasıtasıyle
sağlamak için bir an önce telekomünikasyon yer is
tasyonunun kurulmasına hız verilmelidir.
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Şehirlerarasındaki abonelerin direkt telefon ko
nuşmalarını kontrolde çok esaslı tedbirler almak ge
rekir. Hiç konuşmayan abonelere borç foturasının
gelmesi bu sistemde kuşkulara yol açmaktadır.
Aynı anda 3 600 abonenin konuşmasını sağlıklı
bir kontrole tabi tutmanın kaç personele ihtiyaç gös
tereceğini de öğrenmek isteriz?
Ulaşım politikamız, kalkınma politikamıza ayak
uyduracak duruma henüz gelmemiştir. Ulaştırma hu
kukumuz da gelişmiş ülkelere uyarlı değildir.
Gelişmiş ülkelerde eşya taşınmasının büyük ağır
lığını demiryolları sağladığı halde, bizde karayolu ile
sağlanmakta, kitle ulaşımına duyulan geniş ihtiyaca
bu nedenle cevap vermek mümkün olamamaktadır.
işte bu nedenle, demiryollarına çok önem vermek zo
rundayız. 10 yıllık bir anaplanla
altyapının ıslahı,
çeken ve çekilen araçların ve işletme tesislerinin ye
terli hale sokulması ile taşıma kapasitesinin bugünkü
nün 3,5 katına, tren hızının da 3 katına ulaşmasını
hedef alan girişimi memnunlukla karşılıyoruz.
Demiryol ulaşımının, elektrik enerjisinden
bü
yük ölçüde yararlanması için çok yönlü bir çalışmaya
geçilmesini önermek isteriz.
Eskişehir lokomotif ve motor sanayiinin daha da
geliştirilmesi ve bu sanayiin daha birkaç yerde kurul
masının çeşitli nedenlerle uygun olacağını belirtmek
isteriz. Gene bu nedenle Yedikule'de bulunan tesisin
geliştirilmesini ve işletmeye devamını uygun buluyo
ruz.
Haydarpaşa
Garının, Söğütlüçeşme'ye
kaldırıl
masını, demiryolu ile demiryolu bağının kopartılma
sı nedeniyle uygun bulmuyoruz. Yolcular için büyük
ölçüde bir külfet ve sıkıntı doğuracağı gibi, şehir içi
vapur işletmesine de zararlı olacağı kanısındayız.
Karayolu ulaşımında (TIR) seferlerinden ücret
alınmasını da yararlı bulmaktayız. Yurdumuzdan yıl
da yapılan 110 bin (TİR) seferinin ancak onbini bize
aittir. Bu alman tedbirlerle yılda 150 milyon lira ka
dar bir gelir sağlamış olacağız. Ancak, bizim 10 bin
(TIR) seferimizin de birkaç katına ulaşmasını sağla
mak için Hükümetin teşvik ve desteklemede bulun
masını gerekli görmekteyiz. Esasen rekabetler kar
şısında Türk taşıtmacısını korumak zorunluğu da bu
nu gerektirmektedir.
Deniz ticaret filomuza gelince : Öneminin bü
yüklüğü oranında, kapasitesi küçüktür. Türkiye'yi
dünyaya ulaştıran, Türk ekonomisinin dünyaya açıl
masını sağlayan, mallarımıza pazar yerleri bulan,
millî ekonomimizi milletlerarası ekonomi hüviyetine
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sokabilecek olan tek sektördür. Süveyş Kanalının se
fere açılması ile kendisinden beklenen yararlar daha
da artmış bulunmaktadır. İthal ve ihraç mallarımızı
dahi kısmen taşıyacak bir kapasiteye sahiptir. Her
kes navlun peşinden koşarken biz kendi navlunlarımı
za yetersiz kalmaktayız. Bu nedenle, gemi inşa sana
yiimizi süratle geniş kapsamlı ve modern bir sistem
içinde geliştirmek zorundayız. Bunun için yeterli mik
tarda tersaneler kurulmalı ve büyük tonajlı gemi in
şasına önem verilmelidir.
Deniz ticaret filomuzu, ileri ülkelerdeki emsaline
paralel bir sisteme ve güce kavuşturmak zorundayız.
Ayrıca rıhtımlarımız, gemileri beklemekten usan
dıracak kadar yetersizdir. Bunların genişletilmesi ve
koltuk limanlar yapılarak takviye edilmesi gereklidir.
Demiryolu, denizyolu, karayolu ulaşımı gibi nehiryolu ulaşımı üzerinde de durmak zamanı çoktan
gelmiştir. Ülkemiz bir nehirler ağı içinde olduğu hal
de, maalesef bundan yararlanmak yoluna gidilmemiş
tir. Mevzi ve ilkel biçimdeki yararlanmalar bize ışık
tuttuğu halde, Devlet olarak bunu görmezlikte ısrar
ediyoruz.
Hava ulaştırma hizmetlerine gelince : Şunu kesin
likle diyebiliriz ki, bugün dünyada en tez yenilenen
ve bir gün öncekini demode eden sanayi uçak sana
yiidir.
İnsanoğlu yeryüzünden aradığı her şeyi bulmuş
şimdi tüm çabalarıyle göklere yönelmiştir. Eğer bir
ulus kendi varlığını korumak isterse, dişinden tırna
ğından artırıp uçağa sarılmak zorundadır.
Sık sık yenilenen ve bir öncekini yenebilen uçak
lara sahip olmak, Devlet hazinelerini takatsiz hale
getirmekte ve fakat iyi bir işletme sayesinde daha
takatli duruma erişmek mümkün olmaktadır.
İşte bu anafikirden hareketle, hava ulaştırma hiz
metlerimizin ileri ülkelerin işletme sistemine paralel
olması gerekli bulunmaktadır.
Hava limanları ve meydanları ile uçaklar modern
ve bol sayıda olmalı. Yeterli ve yetenekli personele
sahip bulunmalı. Ancak böylece uluslararası rekabet
lere dirençli bir hava ulaştırması mümkün olabilir.
Yurt içi hava ulaştırmasında geniş kapsamlı bir
sefer tarifesi uygulanmalıdır.
Bugün 67 ilimizin ancak 16 tanesi uçak seferin
den yararlanabilmektedir.
Halbuki 40 milyon nü
fusun, en az 40 - 50 irili ufaklı alana ihtiyacı vardır.
Hava ulaştırması da, kara ulaştırması gibi yurt dü
zeyine yaygın olmalıdır.
Bu sağlanıncaya kadar şehirlerarasındaki ve şe
hirlerle anahat arasında uçak seferleri yapılmalıdır.
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1975 yılında Türk Hava Yolları 2 milyon 200 bin
yolcu taşımıştır ve bunu 17 uçaklık bir filo ile sağla
mıştır. İleri ülkelerde nüfusun en az cfc 10'u iç se
fer yolculuğu yapmakta ve hele dışa dönük seferler
de bu oran büyük ölçüde artmaktadır.
Buna göre Türk Hava Yollarının irili ufaklı en az
40 uçağa ihtiyacı olduğunu hesaplamak ve bunu sağ
lamaya çalışmak zorundayız. Bu yıl 2 uçağm daha
filoya katılacağını öğrendik. Fakat, kaç tane uçağın
uçuş niteliğini kaybederek filodan ayrılacağını bil
miyoruz.
Uçakların sayısını artırmak da yeterli bir çare de
ğildir. Bunların bakımı, onarımı, modern işletme ve
uygun bir ücretle düzenli ve güvenilir bir sefer tari
fesi hava ulaştırma hizmetlerinin temel dayanağı ol
malıdır.
Yukarıda da belirttiğim gibi, yolcuları canından
bezdiren sefer düzensizliğinden şiddetle kaçınmak ge
rek.
Uçmak isteyenleri saatlerce yerinde çakılı tutma
nın bir işkence olduğunu bilmek zorundayız.
Sayın senatörler;
Ulaştırma Bakanlığı gibi çok geniş kapsamlı ku
ruluşlardan oluşan bir Bakanlığın Bütçesi üzerinde
konuşulacak çok şeyler vardır. Fakat bir kuruluştan
istenilen ancak ona verilen ölçüde alınabilir. Maale
sef Bütçede bu kuruluşlara karşı hasis davranılmış ve
bunların istek teklifleri hesaba alınmamıştır.
Bu haliyle de tahsis edilen yatırımların yılı içinde
aynen sarf edilmesi isteği ile Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Bütçenin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer.
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
leri grupları adına ilk görüşmeyi yaptılar. Bu grup
ların dışında grupları adına söz isteyen sayın ?özcü
var mı?... Yok.
Buyurun Sayın İskender Cenap Ege, Adalet Par
tisi Grupu adına ikinci defa ve 15 dakikayla kayıtlı
olarak.
A. P. GRUPU ADİNA İSKENDER
CENAP
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün dikkatle din
ledim. Ulaştırma Bakanlığı gibi geniş bir koordinatör
bir bakanlığın çeşitli sektörleri; ulaştırma ve haber
leşme sektörleri üzerinde söylediklerinde birçok isa
betli noktalar vardır, katılırım.
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Ancak, sayın arkadaş konuşmaları esnasında bu
rada, bölgelerarasında dengesizliğin adetâ hükümetler
tarafından teşvik görür bir hal aldığını ifade eder
tarzda beyanda bulundular. Bu hatalıdır, muhterem
arkadaşlar. Hatalıdır; çünkü, kendilerinin burada
eğer Türkiye'de «halklar» dedirtmek istemiyorsak,
eğer «bölgeler» dedirtmek istemiyorsak, bölgelerara
sında tefrik yapmayalım, şeklinde güzel bir öneride
bulundular; buna katılıyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Buna katılmakla beraber, arkadaşımızın konuşma
sında;
efendim bu bölgelerarasındaki
dengesizlik
adetâ kasten yapılıyor gibi, (konuşmasından çıkan
hava o) bir hava bende doğdu, inşallah ben yanılmış
olurum.
Yalnız, bir noktayı daha ifade etmek isterim ki,
biz bu kürsülerden konuşurken, bilhassa böyle politik
istismara imkân verecek olan konuları biraz fülûğ bı
rakırsak, bunlar bazı mahfil tarafından;
gereğince
anlaşılmasına zaten niyetleri olmayan kişiler tarafın
dan istismara yol açabilir.
Şimdi, muhterem arkadaşımın söyledikleri içeri
sinde, Türkçe'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına
müessir olan sektörlerden (ki, bu kalkınmanın en
mühim noktalarından bir tanesi Ulaştırma Bakanlı
ğında toplanmış olan sektörlerdir) bir tanesi haber
leşme, telefon, telgraf, posta haberleşmesi, sonra de
miryolları ulaşımı, sonra deniz ulaşımı ve nakliyatı
ve hava ulaşımıdır.
Bir memleketin medeniyeti, bu vasıtaların arızasız
kullanılmasında ve bu vasıtalardan istifade edenlerin
anında istifade edecek şekilde vasıtayı kullanabilir
hale getirilmesinde aranır.
Maalesef bugün Türkiye'nin kim ne dense desin,
bütün söylentilere rağmen büyük bir kalkınma için
de olduğuna sebep olarak ve bunun bir görüntüsü
olarak ifade edebileceğimiz konu, ulaştırma ve ha
berleşmenin Türkiye'nin ihtiyaçlarına, bütün gayre
tine rağmen yetişememiş ve yetişemez halde oluşudur.
Telefonu alınız; sayın Bakanın daha birkaç gün
önce 2 - 3 sene içerisinde Türkiye'de aracısız şehirler
arası konuşma yapılabileceğini ifade etmiş olmaları;
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizdeki
telefon adedini çoğaltmak için yapmış oldukları tevsii
çalışmalarının hâlâ yeterli olmadığını ifade etmesi,
demek ki ihtiyacın ve isteğin çok fazla olduğunu gös
terir. Bu da Türkiye'nin, bu meselelerde ihtiyaç gös
terdiğine göre, büyük atılımlar içerisinde bulundu
ğunun delilidir.
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Muhterem arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığı koordinatör bir bakanlıktır
demiştim. Ulaştırma Bakanlığı üzerinde konuşurken,
başka bakanlıklarda da ifade etmeye çalıştığımız bir
husus vardı: Hizmetlerin, bilhassa yatırımların bölün
müş olmasının neticeyi çabuklaştırmasında engelleyi
ci bir hal almış olduğunu görüyoruz ve bunun için
de arzu edilen yatırım zamanında
yapılıp, hizmet
zamanında vatandaşa arz edilememektedir.
Meselâ
Ulaştırma Bakanlığının hava meydanları, hava liman
ları, limanlar, büyük demiryolu inşaatı gibi; daha
buna katabileceğimiz birçok yatırım projeleri ve yapımı
bu Bakanlığın dışında, başka bir bakanlığa bağlıdır ve
o bakanlık bu yatırımları yapmakla bu tevsii yapmakla
vazifelidir; Ulaştırma Bakanlığının ve Bakanın kont
rolünün dışındadır bu. Bayındırlık Bakanlığına ait
olan bu husus, Bayındırlık Bakanlığının anlayışı ve
esprisi içerisinde halledilecektir; ama bu halledilecek
olan yatırımlar veya tevsii projelerinin, planlarının ge
cikmesinden meydana gelecek olan sorumluluk Ba
yındırlık
Bakanlığından
değil, doğrudan doğruya
Ulaştırma Bakanlığından ve bilhassa Bakandan so
rulur. İşte Türkiye'deki çalışmanın eksik olan yönle
rinden bir tanesi bu.
Muhterem arakadaşlarım;
Ben, Ulaştırma Bakanlığının bütün sektörlerinin
içerisinde, bu işin kompetanı olarak bulunan subaşındaki kişilerin büyük gayret içinde olduğunu biliyo
rum. Bir hüsnü tesadüf diyeceğim; 1973 yılında Ulaş
tırma Bakanlığının Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonu Başkanlığını yaptım. Bu Bakanlıkla o zaman
bir ülfetim doğdu. O gün, bu gündür Bakanlığın bü
tün sektörlerinin çalışmalarını yakından takibederim
ve iftihar edilecek çalışmaları vardır. Ama, ellerindeki
imkânlar; kendilerine tahsis edilen imkânlar yeterli
değildir.
Ancak, bugün Devlet Demiryollarının, PTT'nin,
Denizcilik Bankasının, Deniz Nakliyatın, Hava
Yollarının, Hava Meydanlarının; hava meydanların
daki servisi temin eden Umum Müdürlüğün vazife
lerinin ve çalışmalarının teker teker ele alınmasının
bence yeri Ulaştırma Bakanlığı bütçesi olmaktan çok,
Kamu İktisadî Teşekkülleri Karma Komisyonunda
ve o komisyonun raporları Cumhuriyet Senatosuna
intikal ettiği zaman yapılacak müzakerelerdedir ve
orada daha genişliğine ele alınabileceğine inanıyo
rum.
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Ulaştırma Bakanlığın karayolları ulaşımı ile de
paralel çalışmakta ve bir elden bu ulaştırma mevzu
nun ele alınması gerekmektedir. Karayolları bir baş
ka anlayış ve bir başka planlama 'içinde, Devlet De
miryolları bir başka anlayış bir başka planlama için
de, Deniz Yolları bir başka anlayış bir başka plan
lama, havga ulaşımı bir başka... Olmaz muhterem
arkadaşlarım. Bunların hepsinin bir elde toplanması
lâzımdır. Türkiye'de ulaşım meselesinde; bilhassa
kara yolculuğu ulaşım meselesinde zaman zaman de
miryolu ulaşımı ile karayolu ulaşımı bir çekişme
haline gelmiştir. Bir tarihlerde, Türkiye'de artık de
miryoluna ihtiyaç kalmadığı şeklinde bir anlayış
doğmuştu ve bu anlayışın sonradan yanlış olduğu
meydana çıktı.. Ama, Devlet Demiryollarının; döne
döne, böyle ağzımızda büyüte büyüte; «günde 1 mil
yon, 2 milyon zarar ediyor» dediğimiz. Devlet De
miryollarının başında eskiden ve şimdi bulunan kişi
lerinin hiç günahı olmayan bir mesele, yanlış bir po
litika ile bu tarzda intikal ettirilmiş olmasından do
layı, Devlet Demiryollarının önemi tekrardan; ara
ya beş-on sene girdikten sonra ancak idrak edilebil
miş, yeniden ele alınabilmiştir.
Muhterem arkadaşım burada dediler ki, Şark'ta,
Doğu'da şehirlerin içerisinden trenler geçiyor, fa
kat ne yeraltı, ne yerüstü bir geçit yok, filan...
Ben size söyleyelim, Türkiye'nin en işlek karayollarınadn bir tanesi Afyon - Denizli ve îzmir istika
metine giden yoldur. Denizli'den Afyon'a gelinceye
kadar 14 defa demiryolu, karayolunu keser. Bunun
hiç bir kontrolü yoktur. Bu, demiryolu üzerinde ha
reket eden trenin makinistinin anlayışı ve karayolun
da geçen vasıtanın sürücüsünün idrakine kalır ki,
her sene maalesef bu yol üzerinde çeşitli otobüsün
özel veyahut da resmî arabaların tren altında kaldı
ğını ve insanların can verdiğini gazetelerden okuyorak üzüntü duyaruz.
Şimdi demek ki, bunu Batıda, Doğuda diye ayır
mamak lâzım. Meselâ Van'a gidersiniz, bakarsınız
Van Gölü'nün içerisinde de fevkalâde muntazam bir
feribot seferi yapılmaktadır. İmkânlar nispetinde bun
lar yapılıyor.
Muhterem arkadaşlarım;
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün bil
hassa yatırımlar ve imalât mevzuunda atmış olduğu
adımlar hakikaten cesaret vericidir. Bunların daha da
koordine edilmesiinin, tek elde toplanmasının faydalı
olduğu inancındayım. Bilhassa, Devlet Demiryolları
nın sıkıntısı, teknik eleman kaçırmasıdır. Hatta Dev
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let Demiryolları hesabına yabancı memleketlerde tahsil
görmüş gelmiş olan yüksek mühendisler dahi dışarıda
daha iyi imkânlar bulup Devlet Demiryollarını terk et
mektedirler. Bu durum bu Genel Müdürlüğün, yalnız
Türkiye için değil, Türkiye dışındaki birçok memle
ketlere satış yapabileceği vagonundan lokomotifine
kadar imalâtını sektelemektedir. Halbuki, Devlet De
miryollarının bu konuda muvaffak olabilecek, muvaf
fak olmakta bulunan hem elemanları, hem de im
kânları vardır.
Muhterem arkadaşım;
Tek tek diğer umum müdürlükler üzerinde dur
mayacağım. Yalnız çok önem verdiğim bir umum
müdürlükten bahsederek sözlerimi naktalayacağım,
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü.
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğü, bir adı da «Şilepçilik» olan bu Genel Müdürlük
deniz üzerindeki nakliyat ile ilgilenen bir Genel Mü
dürlüktür. Bir zamanlar Denizcilik Bankasının mu
ayyen bir sermayesiyle kurulmuş olan bu müdürlük,
sonradan umum müdürlük haline getirilmiştir. Bu
gün Umum Müdürlük halinde çalışan bu kuruluşu
muz, iftiharla kaydetmek lazım ki, filosunu günden
güne artırmakta ve dünya çapında bir rekabete gi
recek kadar kendini güçlü görmektedir. Bilhassa
açık denizlerde yabancı memleketlerin
bayrakları
arasında Türk Bayrağını dalgalandırarak bir nakli
yat yapacak bu Umum Müdürlüğümüzün personeli
ni ve gemilerini görmek Türkiye için bir iftihar vesi
lesi olması lazım. Ayrıca da, Türkiye'ye gerekli dö
vizi getirmek bakımından bu Umum Müdürlüğün
Denizcilik Bankasına bağlı halden kurtarılması, müs
takil hale getirilmesi gerekir. Bu Umum Müdürlüğün
hatta çok daha geniş yetkilerle mücehhez hale sokul
ması gerekir. Çünkü arkadaşlar, bu Umum Müdür
lük, dünya çapında bu kargo işini yapan diğer dev
letlerin teşekkülleri ile ancak bu şekilde rekabet ya
pabilir. Yoksa, bir kırtasiyeciliğin iç'nde. devlet an
layışının ağır çarkları arasında sıkıştırır bırakırsanız,
Umum Müdürlüğün çalışmaları verimde gereken nok
taya varamaz, muhterem arkadaşlarım.
O bakımdan ben, Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatın ilk anda Denizcilik Bankasının
tekelinden
kurtarılmasını, ona yepyeni bir hüviyet kazandırıl
masını gerektiğine inanıyorum. Bu Umum Müdürlük
birçok bakımlardan çeşitli hiyerarşik bağlantılar içe
risinde vereceli kararı; anî olarak alacağı bir kararı,
başkalarına danışmak, emir almak, emir
vermek
gibi vakit geçirerek eline gelmiş olan imkânları, bil
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hassa ticarî meselelerle ilgili imkânları kaybedebilir.
Onun için, anında karar verildiği zaman birçok ka
zanç temin edebileceği noktalarda gecikmesinden ötü
rü zararlı vaziyete düşmesini önlemek gerektiği inan
cındayım. Çünkü, bu Umum Müdürlüğün dünyanın
her yerinde çeşitli bağlantılar yapabilmek için bir
telefon konuşması ile milyonları ifade edecek şekil
de teçhiz edilmiş olan elemanları vardır. Bu eleman
lara bu imkânlar verilmediği takdirde; «Umum Mü
düre sorayım, Umum Müdür Müsteşara sorsun, Müs
teşar Vekilden; Vekil, Başvekilden müsaade alır mı,
almaz mı?.,» şeklinde bir anlayışın içerisine girerse
niz, maalesef bu rekabeti kaybedersiniz ve bir çok
zamanlar, bu rekabeti kaybetmiş ve muvaffak ola
mamışlardır. Eldeki mevzuattır bizi bu hale sokan.
BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen bağlayınız.
A.P. GRUPU
ADİNA İSKENDER
CENAP
EGE (Devamla) — Bağlıyorum sayın Başkanım.
Tabî bu Genel Müdürlüğü bir misal olarak al
dım. Diğer genel müdürlüklerin mevzuat meseleleri
yoktur gibi bir anlayışın içinde değilim. Hepsinin
dertlerini yakından biliyoruz. İnşallah Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda ve Umumî He
yette gerektiği şekilde kendilerinin meselelerini tek
rar ele almak imkânına sahip oluruz.
Bu kadar dev müesseseleri sinesinde toplamış olan.
güzide elemanlardan kurulmuş, bugün bir ahenk
içinde çalışan Ulaştırma
Bakanlığının, başta genç
Bakan olmak üzere bütün mensuplarını saygıyle se
lâmlar, Bakanlık bütçesinin bütün Bakanlığa, ilgili
dairelerine, genel müdürlüklerine hayırlı uğurlu ol
masını temenni eder, saygılanmı sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci defa
ve 15 dakika ile kayıtlı olarak buyurun Sayın Haindi
Özer.
C. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
Herhalde vakit dolacak diye yazdığım metni biraz
aceleyle, telâşla okuduğum için, Adalet Partisinin muh
terem Grup sözcüsü arkadaşımız benim konuşmamı
anlamamış olacaklar ki, âdeta bir bölgecilik istis
marı yaptığımı burada ima etmek istediler.
Muhterem

arkadaşlarım;

Benim burada üzerinde ısrarla durduğum, işte
bu istismarı ortadan silmek için biran evvel hiç ol
mazsa Doğunun da Batıya yakın bir seviyeye eriş
mesini elbirliği ile sağlamak içindir.
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Huzurunuzda aynen okuyorum, bakınız ne de

mişim:
«Asıl bölgecilik duygusu bu bölgelerin ihmalinden
doğmuştur. Bir ülkenin bölgeler!! arasında lClfl yıllık
fark varsa, bölgecilik vardır. îşte biz bu farkları si
lip, ülkemizi bölünmez bir bütünlük Türkiye'si hali
ne getirmek istiyoruz.» dedikten sonra;
«Her çeşit bölücü, bozguncu ve yıkıcı propagan
daya karşı, bundan daha etkin bir çare düşünemi
yoruz. Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimiz geçmiş
çağların karanlığında unutulmuş ve çok gerilerde
kalmıştır. Bu nedenle yüzyılların yığılı dertleri sıra
dağlar haline gelmiştir. İmparatorluğun hatalı politi
kasından Cumhuriyetimize miras kalan bu dertleri
biran önce gidermek, her hükümetin en başta gelen
görevi olmalıdır.
Bugün hâlâ bu bölgeler üvey evlâtlar diyarı ol
maktan kurtulamamıştır. Şu veya bu hükümeti kına
mak 'için değil; fakat Hükümeti uyarmak için bazı
gerçekleri belirtmeyi yararlı bulmaktayım.» diye be
yanda bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar;
Hem bir slogandan ürkeceğiz, korkacağız, hem
de o sloganın alabildiğine alevlenmesine de sebep
olacağız. îşte burasını anlamıyorum.
Siz Hakkâri'den bir çocuğun gözünü bağlayacak
sınız, onu izmir'e kadar yürüteceksiniz; o çocuk git
tikçe ışık görecek, gittikçe asfalt görecek!, gittikçe
kâşaneleri görecek ve ondan sonra
döndüğünde
«Biz niçin böyleyiz de orası öyle?» dediği zaman;
bunu slogan kabul edeceksiniz...
istirham ederim, gerçeklerin üzerine gitmek lâ
zım. Gerçekler külle örtülemez. Hakikatleri külle
örtmeye kalkanlar gözünü kendisi kapar; ama başka
larının görüşüne engel olamaz. Niçin böyle birbirimi
zin temennilerinden, görüşlerinden birtakım (af bu
yurun) gocunmalara kadar varıyoruz? Siz de bizim
kadar aynı şeyi düşünüyorsunuz, buna eminim, biz
de sizin kadar... Ama, gelgeldim tatbikatta bu ol
muyor.
Hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer.
Sayın üyeler;
Gruplar adınagörüşmeler bitmiştir,
Şimdi kişiler adına yapılacak görüşmelere geçiyo
ruz.
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Genel Kurulun birinci oturumdaki eğilimine uya
rak; söz isteyen sayın üyelerin sayısı 11'e varmış ol
duğundan, evvelâ isimlerini
okuyacağım ve lehte,
aleyhte, üzerinde konuşup konuşmayacaklarını sora
cağım:
Sayın Niyazi Unsal?.. Yoklar.
Sayın İsmail İlhan?..
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte.
BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu?.. Yok
lar.
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Üzerin
de.
BAŞKAN — Sayın Selâhaddin Babüroğlu?..
SALÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Aleyhte.
BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?..
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Lehte.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?..
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Karayiğit?.. Yoklar.
Sayın Süleyman Ergin?.. Yoklar.
Sayın Ömer Ucuzal?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte.
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Ayrım?..
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Lehte
BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, lehinde buyu
run efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Ulaştırma Bakanlığının saygıdeğer men
supları, hepinizi saygıyle selâmlarım;
Grup sözcüleri Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelerini dile getr idiler. Bir bağımsız üye
olarak ben de ayın konu hakkında noktalara deği
neceğim.
Yalnız, esas konuda konuşmama başlamadan ev
vel şu yüce kürsüden bir konuya değineceğim.
Şu naçiz üye, 1945-1950 yılları arasında Erzu
rum - Muş arasındaki 254 kilometreyi yürüyerek git
mek suretiyle okulunu
bitirmiş olan bir kimsedir.
254 kilometrelik Muş - Erzurum yolunu 3 - 5 günde
katetmek suretiyle tahsilini yapmış ve bugün de bu
rada Muş için hava meydanı istemek üzere söz al
mış bulunuyorum.
Gayet tabiî ki, gelişme vardır. Bunu inkâr etmek
mümkün değildir; fakat insan öyle bir varlık, öyle
bir yaratıktır ki, istedikçe daha fazla arzu eder, daha
fazla sahip oldukça, daha fazla ister. Gerçekten ifihar ediyorum; ama şunu da belirtmek lâzım gelir
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ki, hiçbir şekilde bölgecilik yapmadan,
hiçbir art j danını genişletmek suretiyle (ki, askerî uçaklar taraniyet taşımadan, düşünmeden memleketin sorunlarını j fından kullanılmaktadır) bir uçak meydanının orada
da dile getirmeye medburuz. Hiçbir surette burada I yapılması yerinde oacaktır kanısındayım.
1971 yılında Bingöl depremi sırasında Muş'tan
kötü bir niyet söz konusu değildir; ama ayağımızda
alınıp da Bingöl'e verilen bir telefon hattı var. Ku
çarık ile okula gittiğimiz günleri gördük, bugün de
sura bakmayın, bu konu çok mühim; bugün Muş ile
haliyle her türlü imkânlara sahip olmaya çalışıyoruz.
İstanbul ve Ankara'yı bağlayan tek bir hat var. Bu te
Bunu da bu şekilde belirtmek isterim.
lefon hattı iki taneydi, fakat birisi depremden sonra
Azim ile doğru bildiği yolda çalıştıktan sonra,
Bingöl'e verildi. 12 hatlık otomatik santralın bağlan
muvaffak olmamak için hiçbir sebep yoktur. Ben An
tısı temin edilinceye kadar bunun üçe çıkarılması di
kara'da Gençlik Parkındaki banklar üzerinde yat
leğindeyim. Bir hat ile konuşmayı temin
etmek
mak suretiyle fakülteyi bitirmiş ve Almanya'da fab
mümkün olmuyor; iki saat, üç - beş saat, hatta altı
rikalarda işçilik yapmak suretiyle doktora yapmış
saat beklemek mecburiyetinde kalınıyor.
bir arkadaşınızım. Fakat burada, Türkiye'de birlik
TİR konusu Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren
ve beraberlik içinde el ele vermek suretiyle her türlü
bir konudur. Fransa'da bir lokantada oturduğumuz
güçlüğü yenebileceğimiz kanaatini şurada savunuyo
da bize dediler ki, «Siz Türkiye'de böyle bir girişlim
rum.
de bulunmuşsunuz; Bu şekilde bir çalışma içindesi
Grup sözcüleri PTT, Türk Hava Yollan, De
niz.,» Yani, bir lokantadaki vatandaşa kadar bu TIR
nizcilik Bankası, Demiryolları ve Deniz Yolları ko
i sorusu ulaşmıştır. Bunun için, bu husustaki çalışma
nularına değindiler, tekrar etmek istemiyorum. An
ları mümkün mertebe herkesi inandıracak şekilde, ci
cak, bazı konulara değinmekle yetineceğim.
var devletlerdeki uygulamayı da gözönüne almak su
retiyle halletmemiz gerekir. Bunun için nasıl bir çaBugün Doğu Anadoluya, meselâ Van'a, Muş'a,
trenle gitmek gerekirse, 25 - 30 saati haliyle herkes ı hşma içinde bulunulduğunu bilmiyorum. Mevcut
gözönüne alabiliyor, durumunu ona göre ayarlayabi j olan anlaşmaları gözönüne alarak; süreleri gözönüne
almak suretiye 15 kuruştan 25 kuruşa veyahutta 40
liyor, fakat rötar söz konusu olduğu zaman, takuruşa çıkarmak Türkiye'nin menfaatleri açısından
biatıyle onu daha evvelden tahmin etmek mümkün
ne dereceye kadar doğru olur bilmiyorum? Yalnız
olmadığı için, yolcular trenden ziyade otobüsü ter
mevcut olan anlaşmaları da gözönüne almamız lâzım
cih etmek durumunda kalıyorlar. Onun için Ulaştır
gelir.
ma Bakanlığımızdan istirham ediyoruz, rötarı müm
kün mertebe kaldırsın. Vatandaş bilsin ki, 25 - 3G sa
Ben, Ulaştırma Bakanlığı 1976 yılı Bütçesinin ha
atte ben Muş'a varacağım, ama 35 - 40 saate var
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyle se
mak durumunda kalınınca vatandaşın demiryoluna
lâmlarım.
itimat etmesi mümkün değildir. Haliyle yolcular oto
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan.
büsü tercih ediyorlar.
J
Sayın Selâhaddin Babüroğlu, buyurunuz efen
dim.
Sayın Bakan, bir kaç defa beyanat verdiler; ger
SELÂHADDİN BABÜROĞLU
(Cumhurbaşka
çekten çok güzel, çok fazlasıyle takdir ettiğim bir gö
nınca S. Ü.) Sayın Başkan, sayın üyeler;
rüş: Odak noktaları mahiyetinde bulunan illerden,
Ulaştırma Bakanlığının bu bütçesinin aleyhinde
Erzurum, Van, Diyarbakır, Elâzığ gibi illeri ben sa
değil, Ulaştırma Bakanlığı politikasının
aleyhinde
yıyorum, fakat sayın Bakan bu hususu belirttiler;
söz almış bulunuyorum.
odak noktalarından civar illere küçük uçaklarla yolcu
Değerli üyeler, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde
nakli.. Bu çok iyi bir usuldür, çok iyi bir buluştur.
boğaz köprüsüne ilişkin konuşmalarımı biran için ha
IllC:ik:,:cii Avrupa'da uygulanan bir sistemdir. Düşü
fızalarınıza getirdikten sonra, onları tekrar etmeden
nün, küçük uçaklarla Erzurum'dan Ağrıya'ya, Muş'a,
kaldığım
yerden ulaştırma sistemleri ve Boğaz atla
civardaki diğer küçük illere bu şekilde yolcu gönder
masının
politik
yönden hatalı olup olmadığını size
mek mümkün olabilir.
i belgeleriyle arz edeceğim; o zaman vaat etmiştim.
Muş'ta askerî uçaklar için yapılmış olan bir
meydan var. Küçük uçakları haliyle kaldırabiliyor.
Kitle ulaştırmacılığı, İnönü'nün Sivas Nutkuyla
Bunu genişletmek suretiyle, (ki, bu duruma sayın
demiryol seferberliğiyle başlamış; fakat sonradan kitMüsteşar Beyefendiye de ilettik); Muş'taki bu mey- j le ulaştırmacılığı oto ulaştırmasına saptırılmıştır ve
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rahmetli İnönü'nün de dahil bulunduğu hükümetler
sırasında bu olmuştur. Bunu, bir suçlama için söyle
miyorum. Türkiye o kadar heı şeye muhtaç ki, ne
bulsa onu yapacaktı. Başka ülkelerde de böyle du
rumlar vardı. Onun için karayoluna aşın derecede
yoğunluk verildi, fakat gönül isterdi ki, çok ustaca
bir görüşle, demiryolunu bu denli ihmal etmeyelim...
Belki hata öyle olmuş olabilir. Çünkü gelişmiş ülke
ler bu tür politikalarını; yani oto pazarcılarının elin
deki karayolları politikalarının yanında demiryolunu
da yürütebilmişlerdir.
Biz, Boğaz atlamasını, 1950 - 1960 çalışması,
1960 - 1965 çalışması, 1966 - 1970 çalışması olarak
ayırmak zorundayız. 1950 - 1965'e kadarki çalışmada
Türk mühendislerinin ve ayrıca ecnebi mühendislerin
önerileri vardır. Bunların tümünde Boğaz ya tünelle
ya köprüyle geçilecek; fakat demiryolu beraberdir.
Şimdi politik yanılgıyı burada Boğaz köprüsüne ya
hut Boğaz geçişine karşı çıkarak değil, bir politik ya
nılgıyı dövizlerle karşılaştırarak da arz edeceğim.
Bu arada Mimarlar Odası kesin olarak Boğaz köp
rüsüne karşı çıkar gibi görünmüştür ve Halk Partisi
de kesin olarak karşı çıkar gibi görünmüştür. Şimdi
belgeleri okuyacağım, göreceksiniz ki, flaşa geçen
cümlelerle, asıl temelde karşı çıkmanın aynı olmadığı,
birtakım iyileştirmeler, birtakım daha iyi yollar öne
rildiğini göreceksiniz.
isveçli Diplomengineer Mırko Robinson, Boğazı
tünel köprüyle geçmeyi düşünüyordu. Değerli teknis
yen arkadaşlarım hatırlarlar, o zaman beraberlik, bu
öneride Uluslararası Demiryolları Teşkilâtı, insan ba
şına döviz olarak, dolar olarak transit geçişi ödeye
cekti ve navlunu da böyle ödeyecekti. Dolayısıyle,
köprü âdeta kendi kendini dövizle finanse edecekti.
Ondan sonra Türk Mühendislerinden Doç. Dr. İn
şaat Mühendisi Hamdi Topkaya ve kardeşi Dr. Jeolog
Mehmet Topkaya'nın (Sayın Oğuz burada yoklar)
inşaat Mühendisleri Odasında raporu vardır. Bunlar
da eğri bir kurpla Boğazı tünelle geçmeyi düşünmüş
lerdi. Son derece ilginç bir rapordur. Bu tartışmalar
devam ettiği zaman nedense politikacıların dikkatle
rine sunamadık ve Türkiye için sunulamaması büyük
zarar olmuştur. Bu noktalar da eleştirilmedi, sadece
flaş cümlelerle kalındı.
Bununla da kalınmadı değerli arkadaşlarım, za
man az olduğu için ayrıntılara giremiyorum, yalnız
Sayın Bakanın bana lütfettiği cevaplara çok teşekkür
ederim, bu konuşmamı destekleyen belgeler var. Za
ten bu konuda, kitle ulaştırmacılığı yönünden Ulaş
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tırma Bakanlığı ile hiç bir ayrı yanımız yok. Sayın
Bakanın eski bakanlığı zamanında da yine ayrılma
mız olmadı. Bu yönden çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, zamanım maalesef az olduğu için belki ba
zı noktalan tam izah edemeyeceğim, ama değerli üye
lerin anlama güçlerini biliyorum. Bizim ne demek is
tediğimizi ve Türkiye'de siyasî çekişmeyi yapan poli
tikacıların bir şeyi eksik yapmış olduklarını; (şimdi
yapılmış olana da müteşekkiriz, yanlış anlaşılmasın)
ben 1950 - 1961 politikasını güdenlerin bu paralelde
olduklarını biliyorum, yanılmış olabilirim, Yüksek
Denetleme Kurulunun aralarında bulunduğum ve im
zam olan Üyeler Kurulundan geçen raporu
nun; 1966 yılı raporunun 85 nci sayfasından bir kıs
mı okuyorum:
«... Bu itibarla İkinci Beş Yıllık Plana alınan Bo
ğaziçi köprüsünün, Lizbon,daki Tejo köprüsünde ol
duğu gibi, yalnız karayolu geçidi olarak değil, aynı
zamanda tren yolu geçidi olarak da inşasının teknik
bakımdan mümkün ve ekonomik bakımından rantabl
olup olmadığının incelenmesi ve bu inceleme sonuç
larının olumlu çıkması halinde, projelerde bu husu
sa da yer verilmesi faydalı olur.
Bu yapılmadığı takdirde, karayolu ve demiryolu
taşımaları arasında öteden beri süregelen eşitsizlik
lere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.»
Değerli arkadaşlarım;
Aslında, bu raporu hazırlayan arkadaşların kararı
kesindi; fakat Yüksek Denetleme Kurulunun, kanun
daki görevi icabı, icracı organlara istişarî kararı bu
şekilde arz etmiştir.
Bununla da bitmemiştir, çalışmaları yakından iz
lemişizdir; 1967 yılı raporunun 105 nci sayfasını arz
ediyorum. İzahlara vakit yok. Bazı noktalarda belki
çıkış yapacağım. Yine son derece ilginç, istanbul Bo
ğaz köprüsü konusunda politikacıların kulak verme
dikleri, yalnız kulağımıza geldiğine göre Sayın Sadet
tin Bilgiç'in Ulaştırma Bakanı olarak, «Eyvah vakit
geçti, keşke biraz daha evvel haberimiz olsaydı» de
mişlerdi. Halbuki, 1966'da önerimiz var, ondan ev
velki çalışmalar da var zaten:
«1966 yılı denetim raporunda çeşitli nitelikteki
uluslararası ilişkilerin ve ortak çıkarların zorunluğu
altında demiryolu araçlarının (ki, Halk Partisinin sa
vunmakta olduğu, temelde bunlardı; benim anladı
ğım kadarıyle) ayrı idarelere ait şebekelerin birinden
diğerine her hangi bir formaliteye lüzum kalmadan
geçmelerini sağlayacak şekilde anlaşmalar yapıldığı
na, bu arada ulaşımda devamlılığın önemine, bunu
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sağlamak için yapılan çeşitli çalışmalara, Manş De
nizi altından açılması planlanan ve 1975 yılında hiz
mete girmesi beklenen tünel ile bir yenisinin katıl
makta olduğuna değinilmiş, İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Planına alınan Boğaziçi Köprüsünün yal
nız karayolu geçiti değil, Lizbondaki Salazar Köprü
sü gibi (Teco köprüsü ile karıştırıyorlar. Teco Köprü
sü yalnız karayoluna aittir. Geçen yıl da müdahale
etmişlerdi arkadaşlar; Salazar demiryoludur.)
aynı
zamanda tren yolu geçidi olarak da inşası gerçekleşti
rilebildiği taktirde Van - Kotur hattının trafiğe açılmasıyle, Avrupa ile Orta ve Uzakdoğu arasında önem
li bir transit ülkesi halini alacak olan Türkiye'den geç
mek üzere İstanbul'a gelecek trenlerin, Anadolu yaka
sına kesintisiz geçebilecekleri ve böylece karayolu ve
demiryolu taşımaları arasında, karayolu taşımaları le
hinde, ötedenberi süre gelmekte olan eşitsizliğe bir ye
nisinin eklenmesine meydan verilmeyeceği belirtilmiş
tir.
TCDD İşletmesinde katıldığı ve Ulaştırma Bakan
lığı ile Devlet Planlama Teşkilâtına ilettiği bu görüş
karşısında, hükümet yetkililerinin açıklamalarından an
laşıldığına göre, köprünün yapımı ile görevli Bayın
dırlık Bakanlığı, bu inşaatla Ön planda ve yalnızca
İstanbul'un kritik duruma gelmiş olan trafik sorunu
nu çözmek amacını gütmekte ve köprüyü ayrıca de
miryolu geçidi inşasına imkân verecek şekilde pro
jelendirmeyi
düşünmemektedir..» Biz bunu işittiği
miz zaman, teknisyenler olarak son derece üzülmüş
tük. Ancak, kitaba bu şekilde getirebildik, resmî bir
kitap..
«Oysa, Uluslararası Demiryolu Ulaştırma Ofisi
nin (OCTİ) 1968 yılı Mayıs ayının 12, 13, 14 ncü
günlerinde Prag'da yapılmış olduğu toplantılarda üye
lerin, bitirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirt
tikleri Van - Kotur hattının işletmeye açılmasından
sonra bugüne kadar, Orta ve Uzak doğuya denizyolu
ile yapılmakta bulunan birçok taşımaların, bütün il
gili devlet ve şirketlerin yararına olarak, demiryolla
rına kaymasının beklenmekte olduğu
açıklanmış,
Rusya üzerinden yapılmakta olan önemli hacimdeki
taşımalarda öne sürülmek suretiyle, bu konuda çe
şitli örnekler verilmiştir.
Yine bu toplantılarda, gündemin,
(Taşımaların
Geliştirilmesi) maddesi görüşülürken, kesintisiz de
miryolu taşımalarını geliştirmenin önemi
üzerinde
durulmuş, bu nedenle yapılacak İstanbul Boğazı Köprüsününde demiryoluna da yer verilmesi gereği ileri
sürülerek, bu yapılmadığı taktirde, söz konusu taşı
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malarla ilgili bütün demiryollarının, Türkiye dahil,
görecekleri zarar açıklanmış ve bu madde hakkında
yapılan görüşmeler sonunda, uluslararası bir karakter
taşıyan bu konunun, görevi inkitasız demiryolu trafi
ğinin bütün demiryollarının yararına geliştirmek olan
OCTİ'ce ele alınmasına ve en üst kademede görüşül
mesinde üye ülkelerin, bu arada tabiî olarak Türki
ye'nin de çıkarı olduğu düşüncesiyle Gothar tünelinin
İsviçre'lilerce değil, diğer Avrupa ülkelerince istendi
ği için ve onların yardımıyle yapıldığı
gözönünde
tutularak (Başka uluslar bu tüneli yapmakta birleşi
yor) Avrupa Ulaştırma Bakanları gündemine konul
masına ve böylece diplomatik yoldan teşebbüse geçil
mesine oybirliği ile karar verilmiştir.»
Bu ülkeler. «Sizinkini de yapalım» diyor; kredi
sini verelim yapalım diyor ve o zaman (bana göre)
politikacılar ya umursamıyorlar, ya da bundan ha
berleri olmuyor.
«... Görülüyor ki, sadece Van - Kotur hattının
yapılması ve trafiğe açılması OCTİ'ye üye ülkelerce
yeterli bulunmamaktadır. Bu çevrelerde
İstanbul
Boğazı ile demiryolu araçlarına da kesintisiz taşıma
olanağı sağlanmadıkça, Orta ve Uzakdoğuya deniz
yolu ile yönelmiş taşımaların yeterli hacimde demir
yoluna aktarılmasının mümkün olmayacağı hususun
da kaygılar sezilmektedir. Bu kaygıların kaynağı yük
sek sayıda olmak üzere, İstanbul'a gelecek trenlerin
Anadolu yakasına geçirilmesi işinin, yeteri çabukluk
ta feribotlarla yapılamayacağı ve bu yüzden taşıma
ların büyük kısmiyle seyir devamlılığı avantajlarının
kendilerine olması nedeniyle, karayollarına da kaya
bileceği inancında aramak yerinde olur.
Türkiye yönünden transit olarak geçecek karayo
lu taşıtları, yararlandıkları karayolları için hiç bir üc
ret ödemezken, uluslararası anlaşmalar gereği transit
geçen yabancı demiryolu taşıtlarının ücrete tabi tu
tulması gerçeşi karşısında. Boğaz geçidinde demir
yolundan yararlanmalarının döviz kazancı bakımın
dan ne denli isabetli bir kararı Türk uzman
larının
ve bu raporu, yöneticilerin huzuruna
götürmüş
olduklarını (O
zaman Halk Parti
sinde fiilen
çalışan
arkadaşlar da vardı) ve
yöneticilerin de nasıl bir fıfsatı kaçırmış olduğunu bu
vesile ile arz etmiş oluyorum.
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, söz süreniz bitti
efendim.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU
Bir dakika ile bağlıyorum.
Değerli arkadaşlarım;
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Türkiye ithalâtının c/c 98'i denizyollarından ya
pılmakta ve (Sayın Bakan buna yakın başka yüzde
lerde verdiler) 18 milyara yakın bir navlun parası
gitmekte ve % 50 bayrak taşıma hakkımızın % 26'
sini taşımaktayız. Eğer burada demiryolu olsaydı,
Avrupadan 18 milyarlık ithalâtın buradan gitmesi
söz konusu idi.
Arkadaşlar şimdi karşıma çıkıp diyor ki, «Yeni
bir geçit yapacağız, yeni bir tünel yapacağız, yeni bir
köprü yapacağız..»
Değerli arkadaşlarım, zamanım olsaydı bunun ne
demek olduğunu arz ederdim. 20 yıl döviz karşılığı
olarak, öyle kulübe koyup para toplayarak değil, dö
viz karşılığı olarak uluslararası OCTÎ Teşkilâtının
finansman olanaklarıyle köprünün yapılması fırsatı
kaçırılmıştır; ama yapılan bu köprü de Türk ekono
misine yararlı olduğu için biraz ferahlıyoruz. Ancak
bü fırsatı kaçıranları, mensubu olduğum parti eleştitirdiği zaman, «Siz köprüye karşı çıktınız, boğaz at
lamasına karşı çıktınız» biçiminde eleştirilerde haklı
olmadıklarını ortaya koymuş oluyorum ve bunu ar
tık tarihe gömelim. Biz teknisyenler olarak, Cumhu
riyet Halk Partisinin o zamanlar çalışan teknik kuru
lu da bunu biliyor, Cumhuriyet Halk Partililer belki
siyasî tartışma halinde köyden de bahsetmişlerdir.
Nitekim, Ticaret Bakanlığı Bütçesinde de benim kar
şıma sizin arkadaşlarınız, çıkıp köyden bahsederek.
siyaset yaptılar. Yapılabilir, politikacıdır, seçim ka
zanacaktır. Bunları birbirine karıştırmadan, bundan
sonraki meselelerde uzmanlara dikkat edilmelidir.
Acele edilmeli, fakat önemli sorunlarda telâşa kapı
larak ülkemizin ulusal gelirini yanlış doğrultularda;
kıt olan geliri yanlış doğrultularda kullanmaya mani
olunmasını öneriyorum.
Bütçenin tüm Türk Ulusuna, Parlamentoya, büt
çeyi uygulayacak arkadaşlara ve ülkeye de huzurlu
hayat getirmesini diler, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu.
Buyurun Sayın Ucuzal; üzerinde.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Benden önce konuşan arkadaşları dinledikten son
ra, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle bu Ba
kanlığın ve Bakanlığa bağlı teşebbüslerin hizmetleri
ni kendi ölçümde takdirden vazgeçerek, bazı husus
ları dile getirmek mecburiyetindeyim.
Benden önce konuşan sayın arkadaşım ortaya ba
zı fikirleri getirip koydular; yapılan tatbikatın bu fi
kirlere uymadığını yererek, yapılmış işin de bir nok-
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tada, yine takdir ettiklerini ifadeyle mensubu bulun
duğu partinin, köprüye karşı tutumunun bundan ile
ri geldiğini söylediler.
Yavaş yavaş bir ilerleme bulduğum için kendile
rini huzurunuzda tebrik ediyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Hatırlarsınız, tstanbul Boğaz Köprüsü yapılması
kararlaştırıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı, hepinizin bildiği gibi, o zaman bu Par
tinin Genel Sekreteriydi ve ilk defa da tstanbul Bo
ğaz Köprüsü hakkındaki düşüncesini Ardahanlı va
tandaşlara açıkladılar ve söyledikleri sözü yine hep
beraber hatırlayalım; «Ey Ardahanhlar! İstanbul Bo
ğazı üzerine yapılan köprüler size hizmet için değil,
İstanbul'da yaşayan zenginlerin arabasının karşıdan
karşıya geçilmesi için yapılıyor...» buyurdular.
Bir noktada bir toplulukta böyle bir sözün belki
kendilerine yarar sağlayacağını düşünmüş, söylemiş
olabilirler, bir diyeceğimiz yok. Ama zaman gösterdi
. ki, tstanbul Boğazına yapılan köprü Ardahanlı vatan
daşın da otomotikman hizmetine girdi. Şöyle ki!
Yetiştirdiği mahsul İstanbul'a veya ihraç edildiği
ülkelere bu köprü vasıtasıyle geçip gitti; Ardahanlı
vatandaşımın başındaki kasketinden, ayağındaki ayak
kabıya kadar da tstanbul Boğaz Köprüsünden geçe
rek Anadoluya geldi. Mesele bu noktada idi ve bu
tutumları sebebiyle köprüye karşı geldiklerini söyle
mekte haklı idik. Ama, tatbikatta da bugün görüyo
ruz ki, çok yerinde olmuştur, büyük sıkıntıları önle
me imkânını sağlamıştır. Hele sık sık İstanbul'a gi
dip gelen arkadaşlarımız bunun rahatlığını da görün
ce, Cumhuriyet Halk Partisinin tütumuyle o devirde
iktidar olan Adalet Partisi tutumunu haklı olarak
mukayese edip bir neticeye varma imkânına kavuşu
yorlar.
Şimdi, köprüyle beraber demiryolu.. O ayrı bir
mesele. Falan odanın müntesibi böyle demiş, filan
odanın müntesibi böyle demiş.. Diyebilir; ama bu
köprü ve çevre yolunu yapan kişilerin de bu memle
ketin çocuğu, bu memlektin uzmanları olduğunu ka
bul etmek gerekiyor. Uzmanların sözüne uyulmuyor
iddiası, burada yerini bulmuyor.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Politik tercih oluyor.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elbette politik
tercih. Politik teroih olacak, herkes eserini ortaya
koyacak ve sonra vatandaş mukayese imkânını bula
cak
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Şimdi şunları söylediğim vakit, sayın arkadaşım
yine bir fırsat bulup bu kürsüye geldiği zaman; va
tan, millet, Sakarya..
Sevgili arkadaşlarım;
Bu sözü küçümsemeye; vatanı, milleti, Sakarya'yı
küçümsemeye hiç birimizin gücü yetmez.
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Bu sözlerin küçümsemeyle ilgisi
ne?.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet. Evvela va
tanı, milleti, Sakarya'yı değerlendireceğiz, sonra da
Türk Milletinin sanayi yolunda ilerleme
imkânını
arayacağız.
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sen demogoji yapıyorsun..
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi soruyo
rum sevgili arkadaşlarım; Türkiye'de liman mesele
lerine kim el attı? Türkiye'de bir dizel lokomotif
fabrikası hangi dönemde kuruldu? Yolcu vagonunun
Adapazarı'nda, yük nakliye vagununun Sivas'ta yapı
mına hangi dönemde başlanıldı? Türkiye'de teleko
münikasyon fabrikası hangi dönemde kuruldu? 20-25
milyon vatandaşımıza televizyon neşriyatı imkânını
sağlayan radyoling istasyonları hangi dönemde kurul
du? Modern hava yollarına başlama hangi dönemin
mahsulü? Hava yollarında jet uçaklarının ulaşıma ge
tirilip konmasına hangi dönemde başlandı? Tersa
nelerde bugün yapılan gemilerin yapılması imkânına
hangi dönemde başlandı?..
Bu saydıklarımın hepsine Adalet Partisinin Hü
kümet olduğu dönemde el atıldı ve bugün Allaha
çok şükür hepsi kendine düşen vazifeyi yapıyor; ama
imkânlar nispetinde yapıyor.
Değerli arkadaşlarım;
Bir şeyi olduğu gibi söylemek başka, bir şeyi ol
duğu halde olmamış gibi söylemek başka..
Şimdi sözcü arkadaşım buraya geldi; «Efendim,
Doğu ile Batı arasındaki farkları görmüyor musunuz?.
Doğuya el atmıyorsunuz ve böylece ikicilik çıkıyor
ve siz bunu devam ettiriyorsunuz..»
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HAMDI ÖZER (Malatya) — Şimdi Malatyalı
değilsiniz, Doğulu değilsiniz tabiî, Eskişehir'lisiniz;
konuşun Sayın Ucuzal, konuşun..
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen müdahale etme
yiniz ifendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — E, gidelim; dö
neminize gidelim: Fırat'ın üstünde bir tek köprü var
ken, bugün kaç tane var? Döneminizde Doğuya yal
nız tren yolu giderken, bugün kaç tane asfalt yol gi
diyor?..
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Millet hayatında yıllar geçmiş, ya
pılmayacak mı?..
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yani, niçin bun
ları yokmuş farz ediyorsunuz? Güneydoğu ve Doğu
için C. H. P.'nin birtakım düşünceleri vardı da, 10
ay Hükümet yaptınız, ne götürüp diktiniz oraya? Hep
gelip burada söz söylüyorsunuz. Bunu söyleyince de;
vatan, millet, Sakarya.. Ona da değer vereceğiz, bu
na da değer vereceğiz. Bizim Doğu, Batı diye ayrı bir
düşüncemiz yoktur. Hepsi bu memleketimizin bütü
nüdür, bu memleketimizin evlâdıdır.
Ayrılık yapmışız., Üç tane üniversite kurmuşuz;
Erzurum'da, Elâzığ'da, Diyarbakır'da.
Trabzon'da
Doğu ihmal edilmiş...
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Demokrat Parti kurdu.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demokrat Parti
kurdu, evet; inkar mı edıvoruz?
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Size ne?.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bize mi ne?..
(A. P. sıralarından «Devamıyız» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı
konuşmayınız
lütfen, çok rica ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onu da inkâr
ettiniz vaktiyle.
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Kim etti?..
BAŞKAN — Sayın üyeler, sayın hatip..
ÖMER UCUZAL (Devamla) — O zaman
da
yapılanları tenkit ettiniz, tahrip ettiniz, neticede bir
noktaya getirdiniz.

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz
den müsaade alması lâzım, sormak için tabi..
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Siz
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, memle
den müsaade alacaktık..
ketin Doğusu, Batısı meselesini ele almayalım; ama
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok
memleketin Doğusu olduğunu Adalet Partisi iktidar
rica ediyorum..
ları ortaya koymuş ve 28 maddelik çareyi de bera
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet; yolunu da
ber getirmiştir.
ı getirdik, suyjınu da getirdik. Gidebildiğiniz köy-
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lerin yollarını biz yaptık, gidip oralarda su içtiğiniz
çeşmelerin suyunu biz getirdik.. E, müsaade edin de
bunları da söyleyelim sevgili arkadaşlarım.
Okulları götür, yollan götür, imkân
nispetinde
teşvik tedbirlerini getir; gidin Doğuda sanayi kurun
da.. E, bunların hepsini bir tarafa at..
Evet, Malatyalıyım, inkâr mı ediyorum arkada
şım?.. Ama 20 yaşıma geldiğim Malatya ile bugünkü
Malatya arasında % 5 bin fark var.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, süreniz bitti, lütfe
din bağlayın efendim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, ba
na hitap ettiği için söylüyorum; vakit az olduğu için
hafif geçtim, yoksa söylenecek daha çok söz vardı.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim, oturunuz yerinize.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarımdan istirhamım şu; ne görüşünüz varsa is
tikbale muzaf, onu getirin ortaya koyun.
Maziyi
kötülemekle, maziyi tahrip etmekle bir noktaya vara
mazsınız. Vardığınız noktada hep tahribatla karşıla
şıyorsunuz..
CENGİZHAN YORULMAZ
lâşlanma canım, telâşlanma..

(Ankara) — Te

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesinin milletimize, memleketimize
ve
bünyesindeki erkana hayırlı, uğurlu olmasını diler,
Yüce Heyeti saygıyle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal.
Sayın Fethi Çelikbaş; lehinde.
Buyurun efendim.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca
— Sayın Başkan;

S. Ü.)

Evvelâ Sayın Bakana, Bütçe Karma Komisyo
nunda sorduğum suallere bugüne kadar alışık olma
dığımız bir süratle vermiş oldukları cevaptan dolayı
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bakanın, Bakan
lığını ilgilendiren konularda mesai arkadaşlarıyle ne
kadar müessir bir işbirliği içerisinde bulunduğunun
bundan açık delilini bulmak mümkün değildir. Bu
yönden şayanı takdirdir.
Bu aldığım cevaplarda, üzerinde yıllarca durdu
ğum ve maalesef netice alamadığım bir konu açıklı
ğa kavuşmuş bulunuyor. Bu da, Türkiye'de serbest
limanlar ve serbest bölgeler kurulmasıyle ilgili olan
konudur.

_
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1973 yılında kısa bir süre Gümrük ve Tekel Ba
kanı bulunduğum sırada, 1953 yılında çıkarttığımız
kanunun tatbikatının ne olduğunu öğrenmek istedi
ğimde, hiç bir şey yapılmadığını duyunca fevkalâde
müteessir olmuştum ve liyakatli bir elemanımızı bu
işi tetkik etmesi ve yürütmesi için tavzif etmiştim.
Bugün bu cevapla öğreniyorum ki, bir kanun tasa
rısı 1966 yılında Bakanlıkta hazırlanmış; fakat Plan
lanma nihayet 1966 programı icra planında bu vazife
nin sorumlusunu Gümrük ve Tekel Bakanlığı, ilgili
Bakanlıkları da; Ulaştırma ve diğer Bakanlıkları koy
mak suretiyle iş gecikmiş. Yani, Gümrük ve Tekel
Bakanlığı bu işin sorumlusunu dahi (benim bulun
duğum sırada) bilemeyecek
durumda idi. Bundan
üzüldüm. Çünkü Türkiye gibi, (maalesef her vesile
ile söylüyorum) coğrafyasının değerini alamayan bir
ülke tarihte pek azdır. Türkiye coğrafyası bakımın
dan fevkalâde müsait bir duruma sahip olduğu hal
de, kuruluşumuzun yetersizlikleri bakımından, do
natımımızın kifayetesizliği bakımından maalesef hiç
bir şekilde coğrafyamızın değerini alamıyoruz.
Yine ben Bakanlığın, bir yönü ile demoryallarının nihayet bulduğu yerlerdeki limanlar bazen de
niz yollarına, bazen demiryollarına ait işletmeler ha
linde bulunduğuna göre, bir ucundan girmek suretiy
le bu konu üzerinde durmasını memleket çıkarları
bakımından faydalı telâkki ediyorum. Şahsen, ken
dim de ilgili bakanlıklar nezdinde konuyu takip ede
ceğim. Fakat, hazırlanmış bir kanun tasarısının 1966
yılından bugüne kadar Meclislere sunulamamaış ol
ması cidden üzülecek bir noktadır.
Şimdi, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı as
lında Türkiye'nin hem ekonomik
kalkınmasında
fevkalâde mühim rolü olan bir
organizasyondur,
hem de millî bütünlüğümüz bakımından, sosyal bü
tünleşmemiz bakımından ve yurdun savunması ba
kımından son derece mühim vazifeler bu Bakanlık
üzerinde bulunmaktadır. Fakat
Bakanlığın ötedenberi, motorlu vasıtaların çoğalmasıyle birlikte
al
tından kalkamadığı büyük bir yük; motorlu vasıta
lar karşısında demiryollarının rekabet gücünü kay
betmiş olması keyfiyetidir. Bu durum yalnız Türkiye'
nin başına gelmiş değildir. Birinci Dünya Harbiyle
İkinci Dünya Harbi arasındaki devrede bütün Av
rupa ülkeleri karayolu, demiryolu rekabeti arasında
bocalamıştır; fakat onlar bu bocalamanın sonunda
demiryollarının hakkını vermenin politikasını bulup
ortaya koymuşlar ve tatbik edebilmişlerdir. Türkiye
de onların bulmuş oldukları tedbirlerden
hareket
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edecek olursa, Devlet Demiryollarının motorlu vası
talar lehine taşıdığı yükten bir ölçüde
kurtulması
imkânları ortaya çıkabilir. Tatbikatı o ülkelerde gö
rülmüştür, tedbirleri de getirilmiştir. Ben, bu yolda
Bakanlığın bir mesaiye girmesinde büyük fayda gö
rüyorum. Çünkü, demiryolları dünyanın her tarafın
da hakikaten pahalı bir işletmeciliktir ve bir iki ül
ke dışında hepsi zararla çalışmaktadır, ama günde
iki milyon lira zarar etmek zarardır, üçyüz bin lira
zarar etmek yine zarardır; fakat daha az zarardır.
Bu itibarla karayollarının haksız rekabetinden De
miryollarını kurtaracak bir politikayı Türkiye ortaya
koymalıdır.
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal
kalkınmasında
ve dünya pazarlarına girmesinde üzerinde duracağı
mız en mühim konu, döviz tasarruf ettirecek, döviz
getirecek; bunun da ötesinde deniz ticaretimizin ge
liştirilmesidir. Türkiye gerek bölgesel anlaşmalarıy
le gerek ikili anlaşmalarıyle yine imtiyazlı bir durum
dadır. Bir taraftan RCD ülkeleriyle, diğer taraftan,
meselâ; Libya ile olan anlaşmaları vardır. Bu itibar
la insiyatifi üzerine alarak; ilgili ülkelerle bir ortak
anonim şirketi kurmak suretiyle deniz ticaret filosu
ihdas etme insiyatifini üzerine almalıdır.
Birtakım
çalışmalar bu konuda yapıldı, güçtür mevki-i tatbike
koymak, ama Türkiye yapabilecek durumdadır. Bütün
ilgili ülkelerle müşterek münasebeti olan tek ülkedir.
Onların da ihtiyacı vardır. Tatbikatta görüyoruz ki,
pazarlarını kaybetmemek için Batı ülkelerinin ge
micilik şirketleri Türkiye ile mallarımızı ihraç
edebileceğimiz ülkeler arasında muntazam
seferler
kurmakta fevkalâde imsak içerisinde davranıyor, çe
kingen davranıyor. Bu çekingenliği Türkiye kendisi,
bir taraftan Libya: maddî imkânları var, diğer ta
raftan Suudî Arabistan; imkânları var,
Pakistan,
İran; imkânları var; yani bütün bu ilgili ülkelerle
bir gemicilik şirketi kurmak suretiyle bu ülkeler ara
sında veya başka ülkelerle bu ülkeler arasında mun
tazam seferler ihdas etmek suretiyle bu ülkelerin dış
ülkelere açılması imkânlarını ortaya koyabilir.
Bu
konu üzerinde ciddiyetle durmakta bütün ülkelerin
menfaati bakımından fayda görüyorum.
İstanbul Boğaz köprüsü konusu, 1968 Avrupa
Konseyinde üye iken üzerinde durduğum bir konu
idi. İlgili üye ülkeler hükümetleri nezdinde teşeb
büse geçsinler, dış finansmanı için yardım yapsınlar,
diye konuşup koridorda dolaşırken, Fransız ve Al
man delegelerinden bazıları yanıma geldi; «Görecek
siniz, sekiz on sene geçmeyecek ikinci bir köprüye
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ihtiyacınız olacak» dediler. Onların tecrübesi çolc;
nehirler üzerinde hakikaten çok köprüleri var. İkin
ci köprüyü veya tüneli yaparken behemahal demir
yollarını da düşünmekte millî çıkarlarımız var. Bi
rincisinde vakit geçmişti arkadaşlar, ben de takip edi
yordum. Bakın, Manş'tan 1975 yılında tünelin geçe
ceğinden bahsetmiş
mütehassıslar. Eğer
Manş'ta
Fransızlar ve İngilizler 1980'de tüneli işletirlerse bü
yük bir başarıdır.
SELÂHADDİN
BABÜROĞLU
(Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Teknik olay oldu. da onun için
gecikti.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yani o za
man «1975'te işletilecek» diye yazmıştı arkadaşlar, o
bakımdan söylüyorum.
Bu itibarla ben de o tarihlerde bazı raporlar oku
dum, fakat ortaya çıkaracağım zaman bir düşündüm;
şimdi bunu ortaya atarsak, köprünün inşası da en
aşağı 8 - 10 yıl geri atar, dedim, sustum.
Bu itibarla ikincisinde behemahal tünel veya köp
rü; demiryolunu düşünmekte millî çıkarlarımız var
dır.
Kaldı ki, bugün artık TIR anlaşmalarıyle alâka
lı tatbikatımız, raporların yazıldığı zamandaki gibi,
motorlu vasıtaların pek bedava geçmelerine imkân
verecek durumda değildir. Nihayet, ülkelerle anlaş
ma yaparak veya beynelmilel bir anlaşma olduğuna
göre TIR, oradaki müzakerelerde Türkiye'nin arazi
sinin üzerinden geçecek vasıtalardan makul ücretler
almak hususunda teklifte bulunursak, makul devlet
ler buna karşı direnecektir sanmıyorum.
Nihayet,
amortismanı vesairesi Türkiye tarafından ödenen bir
güzergâh.. Bunun üzerinde de durmakta büyük fay
da görüyorum.
Türkiye'nin büyük bir sıkıntısı, aldığım cevaplar
da bunu da daha iyi tespit edebildim; Türkiye'den
geçen demiryolları vasıtalarının (vagonların) çok ke
re güzergâhın tıkalı olması yüzünden normal seyirde
geçememesi veya yüklerin zamanında boşaltılamaması, ambarların dolu olması.. Kanunlarımız ambar
ların yapılmasını Demiryollarına ve Denizyollarına
vermiş, ama meşgul oluyoruz, Demiryolları, Deniz
yolları kâfi derecede ambar yapmıyor. Bazı hususî
teşebbüs erbabı gümrüklenecek malların veya bekle
tilecek motorlu vasıtaların ambarlanması vazifesini
üzerilerine alarak büyük araziler üzerinde duvarlar
yapmışlar, gümrük muhafazasında tutmak istiyorlar,
fakat mevzuat buna müsait değil. Dışarıda bırakılan
vasıtaların da, maalesef hiç bir murakabeye tabi ol-

562 —

C. Senatosu

B : 38

madiği için parçası alınıyor, vesairesi çalınıyor; va
tandaş da bundan müteessir oluyor. Eğer demiryol
ları ve deniz yolları kendi imkânları ile memleketin
muhtaç olduğu ambarları yapamıyorsa, diğer taraf
tan ambarlar da şu veya bu sebepten boşaltılamıyorsa, vatandaşın vasıtalarını meydanlarda tutarak tahri
bine veya malzemesinin çalınıp, malının noksan ha
le getirilmesine insanın gönlü razı olamıyor. Hükü
metin vazifesi böyle ahvalde tedbir bulmaktadır. Yani
vatandaş, işimiz Allah'a kalmıştır, dememelidir ar
kadaşlar. Ben şahsen üzerime mesuliyet alarak ge
reğini düşünmüşümdür. Bunun bir yığın lâfı da olur,
ben onu da bilirim; Devletin imkânlarını şuna buna
peşkeş çekmek, denilebilir. Bu o demek değil arkadaş
lar. Vasıtasını getiriyor. Devlete emanet ediyor. Dev
let koruyamıyor. Yok; açıkta bırakıyor,
parçasını
çalıyorlar. Günah değil mi? Vatandaşların vasıtala
rının parçalarının çalınması hoş değil.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz bitti. Lütfe
din efendim.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bir dakika lüt
fedin bağlıyorum efendim.
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ricam;
hükümet etmek demek, önüne gelen meseleler hak
kında «Mevzuat manidir» diye seyirci kalmak de
mek değildir. Mevzuatın mani olanını bertaraf edip,
yeni mevzuat getirmek, yeni mevzuat getirinceye ka
dar da mesuliyet deruhte ederek, birtakım tedbirler
alarak kamu hizmetini yürütmek demektir.
Bu itibarla ben çeşitli bakanlıklar arasında dağı
tılmış olan bu hizmetlerde ağırlığın Ulaştırma Ba
kanlığına ait olduğunu görerek insiyatifi ele almasını
değerli Bakandan rica ediyorum.
Son sözüm şu olacaktır: Türkiye'de çok şayanı
takdirdir; sessiz sedasız çalışan Eskişehir Lokomo
tif ve Motor Sanayi MüeessesL
Arkadaşlar;
Bir yabancı firma ile patent anlaşması yaparak
bu müessesesenin başındakiler, zamanında ilgili ba
kanın müsaadesiyle sessiz sedasız Türkiye'de yüzün
cü dizel lokomotifini yapmaya muvaffak olmuştur
ve hazırladıkları programa göre de yılda 50 veya 52
adet (adeta haftada bire geliyor) lokomotif yapmayı
programlamışlardır. Bu müessesenin çalışmaları bü
tün kamu müesseselerine örnek olacak bir karakter
dedir. Bunu da bu vesile ile, müessese mensuplarını
ve başındaki Bakanlık teşkilâtının idarecilerini teb
rik sadedinde belirtmek istiyorum. Çünkü, Türkiye
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tedbir almak, hızlı karar almak ve uygulamak duru
mundadır. Yoksa şuradan şu lâf gelecek, buradan bu
dedikodu gelecek diye mesul mevkidekiler çekinirse,
Türkiye'nin biriken meselelerinin artması karşısında
vatandaş ıstırap duyar ve Devletin bunları halletme
si daha güç olur.
Bu itibarla sorumlu mevkide olanların cesur, ce
saretli, tetkik ederek isabetli karar alması memle
ketin her yönden çıkarınadır. Daima lâfı edilecektir.
Hiç unutmam; Rahmetli Rifat Öçten Ulaştırma Ba
kanı olarak çıktı, lokomotif mevzuunda;
«General
Motor da alsaydı dedikodu olacaktı, General Elekt
rik de alsaydı dedikodu olacaktı.» dedi, zabıtlara da
geçti.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş.
Sayın Atalay, önerge ile aleyhte söz istemiştiniz,
fakat vaz geçtiniz.
Sıralamamızda
aleyhte söz isteyen başka sayın
üye yok.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde ko
nuşacak ben varım efendim.
BAŞKAN — Aleyhteki durumu arz ediyorum
efendim.
Sayın Feyyat, buyurunuz. Üzerinde
konuşmak
üzere sıra sizde.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Bir konu üzerinde bir zihniyete karşı düşüncele
rimi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunmakta
yım.
Ulaştırma Bakanlığının değişik ve muazzam çe
şitli üniteleri hakkında burada kısa sürede konuşma
olanağı yoktur. Zaten bu nedenle sıramı da daha iyi
hazırlanan başka bir arkadaşıma verdim. Ben bir hu
susu, bir düşünceyi arz etmek istiyorum.
«Devleteçilik devletçilik» deyip de
devletçiliği
yıllar boyu tenkit edenler devletçiliğin gereklerinden
en çok istifade edenlerdir. Yani bir insan bir tabak
ta yemek yedimi, o tabağı kirli bırakmaması; yıka
yıp rafa koyması lâzım.
Şimdi Devlet müesseselerini arpalık haline getiren
ler, emekli oldukları halde lüzumsuz bazı alanlarda
(faydalı olmadıkları halde) bu müesseseyi yetimha
ne, darülaceze haline getirmek suretiyle beslenenler
kimlerdir? Bu kişisel çıkarlarına rağmen devletçiliği
tenkit etmeleri çelişkisi gerçekten üzücüdür. Hiç ol
mazsa. Devlet müessesesi, ne kadar yararsız da olsa
bu tip kimselerin yetimhanelere düşmelerini engelle-
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mektedir. Bilhassa Devlet müesseseleri içerisinde, ik
tisadî kamu kuruluşları içerisinde yer alan bazı kad
rolar..
Efendim, amme hizmetinde muhakkaki rantablite ve verimlilik söz konusudur. Bunun da bazı mah
fillerde tersine mütalaa edildiğini görmekteyim; bil
hassa sağ cephede. Efendim, kâr edemiyor, iktisadî
Devlet teşekkülleri daima zarar ediyor; özel müesse
sede, özel kuruluşlarda, özel sektörde olsa daha çok
kâr eder gibi, âdeta büyük kamu kuruluşlarını; yanı
amme hizmetine yönelik kamu kuruluşlarını mahal
ledeki bakkal Hüseyin'in ufak, basit kâr ve hesapîarıyle düşünen gayet kısır kafalarla karşılaşmaktayız.
Madem ki, «Özel sektör» deniliyor, özel sektör alt
yatırımı da yapsın, rayı da koysun, fabrikayı da aç
sın, uzun vadeli olarak yüz sene sonra kâra gitmeyi
düşünsün. Yüz senede kendisini amorti etsin, kâra
gitmeyi düşünsün ve bunu yapsın. Yok; Devlet her
şeyi yapacak, özel sektör beleşten geçinen bir içgüveyi gibi rayları imtiyazına alacak..
Arkadaşlar;
Bu çok ucuz bir düşünce tarzı bu baldırı çıplak
halimizle Amerika'yı örnek almayalım. Bu düşünce
tarzı ile bilimselliği de berbat ediyoruz.
Mühendisleşme konusunda, bir memleketin kal
kınmasında, özellikle konumuz olan gemi inşaatında,
deniz ticaret filosunun geliştirilmesinde,
bünyenin
o vasata uydurulması, getirilmesi lâzım; yani bünye
nin mühendisîeşmesi lâzım. Örnek:
Bir köyde inceleme yaparsanız, bir kağnı araba
sını değil, kağnının ufak bir tamiratını yapamayan
köylerimiz vardır. Çok ilkel kalmıştır. Hatta İlkçağ,
Ortaçağ devrinden kalma. Yani teknik oraya girme
miş, teknikleşmemiş, mühendisleşmemiş. Yani teknokratlaşmamış bir vasat içerisindedir.
Şimdi, bu böyle dururken; bir ağır traktör fab
rikası dururken veyahut da gemi inşaatı dururken,
lüks bir saat fabrikası veyahut da görüyorsunuz işte,
montaj sanayii ne kadar gariptir. Neye benzer? Ana
dolu'nun hücra köşesinde apandist ameliyatı
im
kânları yokken, böbrek naklinin yarışını Amerika ile
Avrupa ile yapıyoruz.. Bir yandan yok yere ölümle
re mani olamıyoruz, yani koruyucu hekimliği bece
remezken, diğer taraftan tekniğin en hassas alanları
na nüfuz etmek istiyoruz.
Bu itibarla bu yılların, asırların ihmalidir Bün
yenin teknikleşmesi lâzım. Örneğin; bugün Ardeşen'e
gidin, her türlü silâh imali mümkün. Yani bünye mü
sait. Demek ki, 1,5-2 milyon lira ile ben orada ufak
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bir silâh sanayii kurabilirim; ama aynı paranın yüz
misli ile ben gidip de Hakkâri'de silâh
sanayiini
kuramam. Çünkü,
teknikleşmemiştir, bu konuda
geridir; ama orada da ayrı bir alanda bir yatırım ya
parsam faydalı olabilirim.
Bu itibarla, üst yapının gülleri gibi tepeden inme
bir cemiyet kalkınamaz. Yani tepeden idare edilemez.
Asırların ihmali vardır. Örneğin; mensucat.. Osmanlı
imparatorluğundan beri alışık olduğumuz bir sanayi
dir. Hanın her köşesinde bir tezgâhı vardı ve mensu
catta Türk halkı bünyeleşmişîir, mühendisleşmiştir.
Yani bu alanda kalkınma imkânı var. Düşüncelerimi
arz etmek bakımından bu örneği verdim.
Bu itibarla, sayın bazı dostlarım, bilhassa
sağ
cenahta düşünenler öyle kalkıp da, özel sektörle her
işin halledileceğini düşünmesinler. Türkiye'de Birin
ci Dünya Harbinden sonra, İkinci Dünya Harbinden
sonra herkes eşitti. Beş on varlıklı kimse varsa; on
larda varlığını orduya maletti. Birinci Dünya Harbin
den herkes meydana
cebi meteliksiz çıktı. İkinci
Dünya Harbinin vurgunları, veya sonradan görme.
veyahutda ufak çapta sanayi, şu bu bazı sermaye
birikimine olanak sağlamışsa da, bu yeterli değildir.
Bu baldırı çıplak halimizle, af buyurunuz, kredileri
ni kestiğin gün aslını inkâr edecek; iflâsı aslına rücu
demek olan bazı özel sektörtörlerimizi örnek alıp
da bu yüce kuruluşları ilzam etmeyelim. Örneğin;
ben biraz evvel bir bakanlık yetkilisinden sordum.
Mesela Devlet Demiryolları, Bina, Buhran Vergisi
ni verir. Bunun yekûnu belki milyonları geçer. Ya
ni yüzlerce milyonu geçer. Çünkü Türkiye'nin her
tarafında faaliyeti var.
Ordunun malzemesini belli tenzilâtla, hele hele
hilâli ahmer'lik parlamenterden tutunda talebe, as
ker, subay, öğretmen «Paso, paso;» bunlar göz önün
de bulundurulursa acaba zarar mı ediyor, kâr mı edi
yor?.
Bu itibarla. 37aptığı hizmet önemlidir. Yani
ne
yapmıştır? Bir ekonomist değilim, bir iktisatçı de
ğilim, ama çok ekonomist ve iktisatçı geçinen bazı
sağ kanattaki kişilerin bu meseleyi haysiyetlice or
taya koymuyorlar. Baldırı çıplak haliyle Amerika'yı,
(yıllar boyu sermaye birikiminin teşekkül ettiği, dev
letten evvel sermaye birikiminin olduğu, çünkü ser
maye birikimi devlete tekaddüm eder); bu baldırı
çıplak haliyle onu örnek almaya çalışır. Ben onlara
da mantık ilâcı olarak bunu tavsiye ederim; az ge
lişmiş ülkelerde meselelere iyi eğitmediğimiz müd
detçe komünizm tehlikesi vardır. Parlamento inkâr
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edildiği gün (Allah korusun), rejim bunalıma girdi
ği zaman, anarşizm kol gezdiği zaman gelecek tek
tehlike komünizmdir. İşte sağcıların bu akılsızlığı yü
zünden; meselelere bu açıdan bakmadıkları için..
Baldırı çıplak haliyle sağ dikta kurulamaz; 3-5
gün sonra sokakta gezdirilir. Bunu ekonomist geçi
nenlere bilhassa mantık ilâcı olarak tavsiye ederim,
meseleleri, yeteneklerini, bilgilerini bu zaviyeden or
taya vazetsinler. Az gelişmiş ülkeler belli bir nokta
da sola dönük olmak zorunluluğu içerisindedir. Aksi
halde, kendisini komünizm tehlikesinden kurtaramaz.
Efendim, özellikle bu kamu kuruluşlarının yö
netim kurullarını biraz evvel tavsif etmiştim; arpalık
şeklinde. Yönetim kurullarında her devirde siyasî ba
zı kimselerin; teknokrat olmayan kimselerin, hatta
hatta bürokrat olmayanların da görev alması, bilmi
yorum bilimsellikle, bu mesleğin mahiyetiyle bağ
daşabilir mi?
440 sayılı Kanunun yeniden gözden geçirilmesi
gerekir. Denetim, kendi haline bırakılmıştır, tki yıl
dır, biliyorsunuz iktisadî kamu kuruluşları komisyo
nu kurulamamakta, kendi haline terk edilmiş bir du
rumda.
Devlet demiryollarının etrafında
ağaçlandırma
olanakları vardır, Yıllardır bu ihmal edilmektedir;
her yıl bunu arkadaşlar arz ederler.
Bilhassa birinci ve ikinci mevki farklarının artık
kaldırılması zamanı gelmiştir arkadaşlar. Bunlar çok
çirkin şeyler; artık bu asrımıza uymuyor. Hatta va
purlarda lüks mevki var, çok acayip ve tuhaftır.
Evet ihtiyarlar için, dinlenenler için, yorgunlar için,
bazı memleket için çok faydalı olan bakanlara özel
bir yer açılabilir, ama cemiyet içerisinde parayla sı
nıf tefrik edilmemeli. Artık bugün için bu geçerli
değildir. Bunlara son vermenin zamanı gelmiştir;
sırıtıyor. Bir zamanlar erkekler hanımlar yan yana
oturamazlardı. Bugün o zamana ait resimleri gördü
ğümüzde ne kadar tuhaf karşılıyorsak, 5 - 1 0 sene
sonra bunlarda yadırganacaktır. Bunu bugünden gör
menin zorunluğu içerisindeyiz.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, söz süreniz bitti efen
dim. Lütfen bağlayın.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
Bir de pasolar meselesi vardır; % 60, % 50, % 40
ve % 10.. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Havayolların
da. Denizyollarında,
Demiryollarında; bilhassa
uçan profesörler sık sık nasıl derse gidip ge
liyorlar? Bu durum karşısında bunlara son ver
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menin
zamanı gelmiştir. Eğer maaşlarına şu
bu imkân varsa, Hazine düşünsün; bu. bir kanun
mevzuudur.
Eski parlamenterlere verilmesine taraftar değilim,
ama eski parlamenterler her halde postahanede ça
lışan bir memur kadar gereklidir. Gereği nereden ge
liyor? Bir komisere kabul, bir savcı, diyelimki asayiş
le meşgul, kabul, bir milletvekiline kabul, ama Tür
kiye'de gerek telefon mevzuu olsun, gerek bu paso
lar olsun aşırı derecede suiistimal edilmiştir; suiisti
malin içindedir Bakanlık bünyesi. Gerek Ferda Güley ve gerek ondan sonraki Bakanlar zamanında bir
hamle yapıldı, ama maalesef bir sonuç alınamadı.
Yani, bu siyasî iktidar, bürokrasi; kanseri kendi içe
risinde, kansere müstagrak olmuş durumda. O za
man teşri organın üstünlüğü, icranın üstünlüğü ne
rede?
Evvelâ eski parlamenterlere bunu derim. Sen bir
hostesi misâl veriyorsun. Bir hostes emrindedir. İn
san emrindeki kapıcısıyle, hademesinin yaşantısını
kendisine örnek alırsa, bu bir aczin ifadesidir. Ev
velâ bütün bu suiistimallere son verilsin, ondan son
ra bu hakkı talep et.. Eğer son verilemiyorsa, eğer
icra bunda acizse, eski parlamenterlere de verelim,
onlarda bu olanaklardan yararlansın.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Feyyat.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
Denizcilik Bankası bir zamanlar hâkimlere paso
verirdi; diğerleri kaldırılmıştı. Bir makaleyle dediko
dusu edildi; ertesi gün Denizcilik Bankası hâkimlerden
de pasoyu kaldırdı. Bu benim hayatımda bir örnek
tir. Bu pasoyu ticaret hâkimlerine, hem de yalnız ti
caret hâkimlerine verirdi bir zamanlar. Niçin? Deniz
cilik Bankasının işi ticaret hâkimlerine düşermiş de,
onun için, ama çirkin bir şey. Bereket versin bir de
dikoduyla kaldırıldı. Bunun gibi misâl vereceğim çok
çirkin olaylar vardır. Zannederim Sayın Bakan bey
de, Bakanlık mensupları da benim gibi düşünüyor,
ama niçin yetemiyoruz? Bürokrasi kanserine müstağrık olmayalım, o kanseri tedavi edelim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat.
Sayın Alâeddin Yılmaztürk.. Yoklar.
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurun efendim.
YUSUF ZtYA AYRIM (Kars) — Saym Başkan,
muhterem arkadaşlar;
Karma Bütçe Komisyonundaki konuşmalarıma
ve sorduğum sorulara Sayın Bakanın cevabını bu
gün aldım, kendilerine teşekkür ederim.
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Yalnız bir hususu açıklamak için
huzurunuza
gelmiş bulunuyorum. Kars'a uçak seferlerinin ya
pılması için bu yıl havaalanının programa alındığını
ve 1978 yılında bitirileceğini ifade buyuruyorlar.
Dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da son yıl
larda ulaşım imkânları çok hızlanmış ve hakikaten
Ulaştırma Bakanlığı da Türk Havayolları vasıtasıyle
epeyce bir mesafe katetmiş bulunmaktadır. Yalnız
bazı yerde kesiklik ve kopukluklar oluyor. Mütema
diyen, işte burada görüyorsunuz Doğu, Batı müna
kaşaları devam edip gidiyor;
gerek Planlamanın
ifadelerinde, gerek işbaşına gelen hükümetler Doğu'ya öncelik vereceklerini ifade ediyorlar.
Şimdi burada benim Sayın Bakana bir önerim var
dır; bu havaalanının her ne kadar 1978 yılında biti
rileceği ifade ediliyorsa da, ben mümkün görmü
yorum. Çünkü, geçmişte burada yapılmış olan bü
tün yatırımlar; çimento fabrikasını alın, henüz faa
liyete geçmemiştir, Çıldır elektrik santralli 2 ay ev
vel faaliyete geçti, et kombinası keza gecikti, süt kom
binası gecikti. O halde, bunun 1978 yılında değil,
1980 yıllarında bitirileceğini tahmin ediyorum.
O zamana kadar vilâyetler arasındaki muvazene
yi sağlamak bakımından acaba Ağrı ve Kars illerine
(bilmiyorum Artvin'de bunun içerisine girer mi, yok
sa onlar Trabzon'dan mı geliyorlar?) uçak seferleri
için kontenjan tahsisi mümkün değil midir?
Çünkü arkadaşlar, öyle durumlar oluyor ki, bil
hassa hasta konusunda; adamın nihayet hayatı mev
zuu bahistir, bilet bulmak bir mesele oluyor. Anka
ra'dan nispeten mümkün oluyor, fakat öbür taraf
tan geldiği takdirde mümkün değildir.
Şimdi ben derim ki, Sayın Bakan bu vilâyetlere
bir miktar kontenjan ayırsınlar ve her vilâyete de
bir tane minübüs tahsis etsinler; bu yolcuları oradan
alıp getirmek için. Çünkü, bu yolcuların gerek
Kars'tan, Ağrı'dan veya Artvin'den gelmeleri, gerek
se uçaktan indikleri zaman da buraya gitmeleri bir
meseledir. Şimdi eğer minübüs tahsis ederlerse, uçak
biletini keserken minübüs nakliye bedelini de uçak
biletine dahil ederler. O zaman, Erzurum'a gidecek
bir yolcu çok sıkıştığı anlarda ancak tahsisin dışın
da; yani yer kalırsa muhakkakki vasıta bedeli de kesi
lecektir, oradan geldiği zaman da vasıta bedeli ke
sildiği için, fiyat biraz kabarık olacak, ama rahat bir
yolculuk yapma imkânı sağlanmış olacaktır. Bu ba
kandan, Sayın Bakanın bu konu üzerine eğilmesini
istirham ediyorum.
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Geçenlerde Karma Bütçe Komisyonunda
yine,
Rusya'ya sefer yapan trendeki yolcuların durumuna
değinmiştim. Almış olduğum cevapta, tecrübe için
seferler ihdas ettiklerini söylüyorlar.
.Muhterem arkadaşlar,
Ben, «Bu hattaki yolcu durumu, Rusya'dan gelen
trenin varış saatlerine veyahut gidiş saatlerine bağ
lanmasın.» derim. Çünkü, buradaki nakliye imkân
ları, bu kış aylarında mecburî olarak (motorlu diğer
vasıtalar çalışmadığı için) muhakkakki trenle yapıl
maktadır. O halde, Rusya'dan gelen tren seferlerine
bağlı kalmayan seferler ihdas edilsin ve bu mıntıka
halkı da bu sıkıntıdan kurtarılmış olsun.
Devlet Demiryolları bu bölge halkına
geçmiş
yıllarda hakikaten çok feragatli çalışmalar yapmıştır;
bunu takdirle yad etmek istiyoruz.
Yalnız, telefon muhabereleri
çok müşkül bir
vaziyettedir. Şimdi, acaba PTT Genel Müdürlüğü
bu normal muhabere imkânlarını kaldırdı mı? Ahi
zeyi kaldırır kaldırmaz «Acele mi olsun?» deniliyor?
Mümkün değildir ve Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı
içerisinde kâr eden yalnız bir müessese vardır; PTT
Genel Müdürlüğü. Neden? Çünkü, murakabesi kim
senin elinde değildir arkadaşlarım. Ne yazmışsa o
parayı ödemek mecburiyetindesiniz ve bir telefon et
mek için muhakkak surette ödeyeceğiniz telefon üc
retinin iki mislini de 06'ya yatırmak
mecburiye
tindesiniz. Buna mani olmak lâzım.
Sonra, «acele - normal» konuşma durumuna ge
lince :
Muhterem arkadaşlar;
/Şimdi, bir taraftan eşitlikten bahsediyoruz. Bir
telefon muhaberesi yapılacak; birinin imkânı vardır
1QQ, 300, 500 lira verebilir; fakat birisi de 10 lira ve
rebilecek durumdadır. Öbür taraftaki 30 - 40 lirayı
geçtiği zaman, onun hakkı gaspedilmiş oluyor. Hiç
olmazsa bu geri kalmış olan bölgelerde acele telefon
sistemine değil de, normal telefon sistemine gidil
sin. Mademki acele oluyor da, normal niçin olmu
yor? Sıraya riayet edilsin. Yıldırım telgrafı kabul
ederim, onun üzerinde durulsun; fakat telefon mu
habereleri konusu bir adaletsizliktir; bunun üzerinde
durularak telâfi edilmesi lâzımdır.
Yine, trenle seyahat mecburiyeti Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya doğru daha fazladır. Bir de İs
tanbul, Anadolu seferleri kalkıyor. Muhtelif zaman
larda bunu dile getirdik; trenlerde bazı zaman ufak
bir düzelme olmasına rağmen, ondan sonra yine bo
zulmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım;
Trenlerin pislik meselesinde bir dövize ihtiyaç yok,
bir tekniğe ihtiyaç yok arkadaşlar. İki kalıp sabun
la, üç kutu fayla beş işçiyi çalıştırmayan bir idare
nin tutumunu anlayamıyorum. Nasıl şeydir bu? Bir
İstanbul trenine bindiğiniz zaman gayet güzel; ama
Doğu veya Güney - Doğu Anadolu trenlerine binip
gittiğiniz zaman tiksiniyorsunuz. Yer o kadar pislik
oluyor ki, (insanın tabiatında da vardır) pis olunca,
bir taraftan da müşteri kirletiyor. Bu bakımdan,
bunların üzerinde durulsun.
Rötar meselesi de hakikaten asgarî bir duruma
indirilebilir. Evet, kış şartlarını biliyoruz; ama (ge
çenlerde mahallî bir gazete yazıyor) tren mahallinden
kalkarken bile 6 saat rötarla kalkıyor. Bu bakımdan,
bu durumlar üzerinde durulsun..
«Devlet Demiryolları mensupları fedakârca çalı
şıyorlar. Yalnız, bu işlerin yapılabilmesi biraz or
ganize istiyor. Bu hususlar üzerine ilgililerin eğilme
sini istirham ediyorum.
Bakanlık Bütçesinin Ulaştırma Bakanlığı için ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayrım.
Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz Ulaştırma
Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerinin yeterli olduğu
na dair, «Son söz üyenindir» hükmüne göre sırada
olan Sayın Erdoğan Adalı'nın konuşmak hakkı ve
sorulacak soruların cevaplandırılması meselesi saklı
kalmak şartıyle oya sunulması istenen iki tane öner
ge var; okutuyorum:
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmele
rin yeterliğini öneriyorum.
Erzurum
Hilmi Nalbantoğlu
Sayın Başkanlığa
(Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve
şahısları adına altı üye konuşmuş bulunduğundan,
müzakerenin kifayetini saygıyle arz ederim.
Konya
Osman Nuri Canpolat
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın üye?..
Yok.
Yeterlik önergelerini, biraz evvel kaydetmiş oldu
ğum kaydı ihtirazıyle birlikte oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın Bakan, buyurun efendim.
(Sayın Bakan, sözlerinize başlamadan evvel bir
noktayı hatırlatmak istiyorum:
Size ayrılan süre, konuşmanız ve sorulara vere
cek olduğunuz cevaplar da dahil bir saattir; göz önün
de bulundurulmasını rica ediyoruz.
ULAŞTIRMA
BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan.
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri;
Konuşmama başlarken, şahsım ve Bakanlığım
mensupları adına Yüce Senatonun Sayın Başkanına
ve sayın üyelerine saygılarımı sunmak isterim.
Değerli arkadaşlarım;
Burada, gerek parti sözcüleri ve gerekse şahısları
adına konuşan değerli arkadaşlarım, bize ışık tutan,
çalışmalarımıza hız veren, ilerideki çalışmalarımız için
şevk veren konuşmalar yaptılar. Yine kendilerine, bu
olumlu, müspet yapıcı konuşmalarından dolayı te
şekkürlerimi arz etmek isterim.
Sayın Hamdi Özer arkadaşım, Ulaştırma Bakan
lığı hizmetlerinin teftişi en çok olan hizmetler oldu
ğunu beyan ettiler. Buna iştirak etmemek mümkün
değildir. Hakikaten, her gün karşılaştığımız hizmet
ler ulaştırma hizmetleridir. Telefonundan demiryo
luna, demiryolundan denizyoluna ve havayoluna
bütün bu hizmetler hakikaten bütün vatandaşlarımı
zın, değerli üyelerimizin teftişine tabidirler. Onun
için, en fazla tenkite müstahak olan bir bütçedir,
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi; ama yine arkadaşları
mıza müteşekkiriz, müsamaha gösterdiler, hakika
ten tenkitlerini dalha yapıcı ve daha az bir şekilde
yaptılar.
,Sayın Raif Eriş arkadaşım, ulaştırma hizmetleri
hakikaten (tam manasıyle ifade etmiyorum; ama
mealen ifade ediyorum) nankör hizmetlerdir; ama
bunun hep muhatabı Bakandır buyurdular.
.Muhterem arkadaşlarım;
Bakan (bilhassa her bakanlık için aynı şekildedir)
siyasî bir kişidir. Siyasî kişiler administrasyona kök
lüdürler ve nihayet vatandaşa muhataptırlar. Adeta
administrasyona karşı vatandaşın avukatıdırlar. O
bakımdan, elbette tabiatıyle, muhatap olacak hep
Bakan olacaktır. Biz bundan usanç duymuyoruz,
bundan bıkkınlık duymuyoruz. Yeter ki, meselele
rimizi düzgün satma getirelim, düzgün bir hale ge
tirelim.
Ulaştırma Bütçesine, değerli üye arkadaşlarımın
hemen çoğu, az ödenek ayrıldığını beyan ettiler.
Mukayese edersek, geçen yıllara nispeten, meselâ
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bir PTT hizmetleri yüzde 67 nispetinde fazladır ge
çen yıla nispeten; yani 1975 yılı bütçesine nispeten.
1975*te 1 milyar 800 milyon olan PTT Bütçesi,-1976
Bütçesinde 3 milyara ulaşmıştır;
ama arkadaşları
mıza iştirak
etmemek mümkün değil. Hakikaten
yapılacak hizmetler, eksik olan hizmetler
nazarı
itibare alındığından bunun da kifayetsiz
olduğunu
hepimiz göreceğiz, iştirak edeceğiz.

Görüldüğü üzere
demiryolları,
karayollarının
önem kazanması dolayısıyle hakikaten aksamıştır, ama
bugün, bilhassa petrol zammından sonra gerek Batı'da,
gerekse Türkiye'mizde demiryollarına atfedilen önem
çok daha fazla olmaktadır; fazla olması da icap et
mektedir. Bu petrol patlaması, petrol pahalılaşması
sebebiyle kitle taşımaları önem kazanmış bulunmakta
dır.

Ancak, denge meselesi bizi tabiatıyle feryat et
mekten alıkoyuyor, muhterem arkadaşlarım. Nok
sanlıklar çok ama, eksiklikler çak ama, ihtiyaçlar
çok ama;
bunu dengelemek de bir
plan işidir,
bütçe işidir.

Bu sebepten 1976 yılında başlayıp 1985 yılında
bitecek olan bir hamleyi Demiryolları planlamış bu
lunmaktadır.
Dünyanın her tarafında, meselâ vaktiyle italya'da
raylar sökülüyordu, karayollarının önem kazanması
dolayısıyle. Bugün İtalya, Amerika ve bütün ilerlemiş
memleketler yeniden demiryollarına önem vermiş bu
lunmaktadırlar..

Gönül istiyor ki, bir anda PTT
hizmetlerini
düzeltelim. Gönül istiyor ki, demiryollarımız da
ha muntazam işlesin, havayollarımız muntazam iş
lesin, uçaklarımız zamanında kalıksın, demiryolla
rımız rötar yapanısın; ama imkânlar bu kadar muh
terem arkadaşlarım, imkânlar bize ancak bunu sağ
lamış bulunmaktadır. Yine bütçemiz tasvibinize
mazhar olursa, aynen çıkarsa müteşekkiriz. Şahsım
ve Bakanlık Teşkilâtım kendimizi zorlamak suretiy
le hizmetlere, noksanlıklara karşılık vermeye çalışa
cağız.

Geçenlerde gittiğim Ulaştırma Bakanları Konfe
ransında öğrendim ki, bu kadar mükemmel bir demir
yolu ağına sahip olan Amerika, 10 senelik bir plan ter
tip etmiş ve demiryollarının ıslahı için 100 milyar do
lar ayırmıştır.
Muhterem arkadaşlarım;
Demek ki, demiryolları önem kazanmaktadır. Biz
de bütün dünya devletlerine paralel olarak bu öne
me katılmak ve paralel çalışma yapmak mecburiyetin
deyiz.

İlerlemiş memleketlerin hakikaten ulaştırma poli
tikaları mükemmelidir. Batı memleketlerinin, Av
rupa memleketlerinin ulaştırma politikaları vardır,
mükemmeldir; ama bizim için değişen şartlarda ulaş
tırma politikası bugün tam olarak vardır denemez
muhterem arkadaşlarım. Onun için sayın üyelere
iştirak etmek icap etmektedir. Ancak, ulaştırma
politikasını günün şartlarına uygun olarak yeniden
düzenlemek için Ulaştırma Bakanlığımızda
«Ulaş
tırma Bakanlığı Koordinasyon Dairesinin
Başkan
lığı» nda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sayın İskender Cenap Ege arkadaşımız ve diğer
sayın arkadaşlarım Devlet demiryollarının yine ehem
miyet kazandığını, önem kazandığını belirttiler. Ha
kikaten kara ulaştırması, karayollarının gelişmesiyle
fevkalâde ehemmiyet kazanmıştı. Daha evvel demiryollanyîe yapılan nakliyat ve yolcu taşıması karayol
larına intikal etmişti. Bugün karayoluyle yolcu taşın
ması % 93'ü bulmaktadır, demiryoluyle ise muhte
rem arkadaşlarım, ancak % 5 civarındadır. Yine yük
taşımaları da demiryollarında % 23, karayollarında
c/c 60'dır. Batı memleketlerinde bu nispet çok daha
değişiktir. Avrupa memleketlerinde demiryoluyle yol
cu taşıması bizim % 5'e karşılık % 12,5 ve eşya ta
şıması da bizim % 23'e karşılık C1C 51,7'dir.

_

Sayın Babüroğlu arkadaşımız demiryolu köprüsü
nün de Boğaz'dan geçirilmesini önerdiler. Bu fikre iş
tirak etmemek mümkün değildir. Onun için Bakanlığı
mızda çalışmalar vardır; Bakanlıklararası çalışmalar
devam etmektedir. İstanbul Boğazının demiryolu ile
geçilmesi etüd edilmektedir. Etüdün 1976 Mayıs'ında
nihayete ereceğini ümit etmekteyiz. Bu çalışma halen
Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Nazım Plan
Bürosu, Bayındırlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı
nın Ulaştırma Bakanlığı Koordinasyon Dairesinin işti
rakiyle yapılmaktadır. Ancak, transit mevkide olma
mız dolayısıyle halen feribotlarla, tren ferileriyle ge
çişi yapmaktayız. Bir üçüncü tren ferisine de ihtiyaç
hâsıl olmuştur ve bu ihtiyaçlar daha da artacaktır.
Onun için. Sayın Çelikbaş arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, zaman gelecek ikinci bir köprü de İstanbul'a
yapılacaktır. Elbette bu geçiş, eğer etüd sonucunda
köprüyle geçiş sonucuna varılırsa, köprüyle yapılacak
tır veyahutta denizaltından bir geçit yapılacaktır. Bu
zarurî bulunmaktadır; ama kanaatimce bir konsorsi
yum dahilinde bu yapılabilir. Transit bir mevkide bu
lunduğumuz için. Türkiye'den geçenler de bu köprüyü
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arzulamaktadırlar. Eğer iştirak ederlerse bir konsorsi
yum dahilinde bu geçitin yapılabileceği kanaatindeyiz;
yüzde yüz bu fikre iştirak ediyoruz.
Sayın Ham'di Özer arkadaşımız burada, bölgelerarasındaki farktan bahsettiler. Bölgelerarasındaki far
kın giderilmesi hassas olduğumuz bir konudur. Bunu
slogan şeklinde, devamlı sokaklarda bağırmak şeklin
de değil, hizmet götürerek ortadan kaldırmanın inancı
içindeyiz; esasen bu felsefenin insanlarıyız.
Bölgelerarasındaki fark ilerlemiş memleketlerde bi
le vardır; Batı memleketlerinde vardır, komünist mem
leketlerinde vardır. Yugoslavya'nın bir Karadağ me
selesi halen Yugostav siyasîlerini düşündürmektedir.
Bölgelerarasındaki fark iklim şartları icabı maalesef
vardır muhterem arkadaşlarım. Onun için, bunu ayrı
lık şeklinde telakki etmemek, zihinlere bu şekilde yer
leştirmemek icap etmektedir.
Değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, ülke bir
bütündür. Bu bütünleşmenin gayreti içinde olmalıyız.
Mezhep farkı, etnik farkı katiyen Cumhuriyet Hü
kümetlerince nazarı it ibare alınmamıştır. O Doğu böl
gesinin muhterem insanları Başbakan olmuştur, bakan
olmuştur. Mezhep farkı gözetilmeden Cumhuriyet Hü
kümetleri Doğu - Batı tefriki yapmamışlardır. O ba
kımdan, arkadaşımızın Malatyalı olması sebebiyle bu
nu bir ayrım şeklinde değil, daha çok hizmeti oraya
akıtmak şeklinde bir mütalaa serdi olarak kabul etmek
teyim. Bu konularda hassas davranırsak, millet bütünlü
ğünü ancak bu surette temin edebiliriz.
Bölgelerarasındaki denge için Demirel Hükümeti
azamî gayreti göstermektedir. Meselâ demiryolu için
muhterem arkadaşlarım, daha önceki Bakanlığımda
da ifade etmiştim ve «dizelizasyonu ilk defa Doğu böl
gesine götüreceğiz» demiştim bu Yüce Senatonun kür
süsünden. Bu sene de dizelizasyonu Güneydoğu Anadoludan başlanılmıştır. Bugün Gaziantep'ten Nusay
bin'e kadar tek bir buharlı lokomotif
kalmamıştır
muhterem arkadaşlarım.
Fevzi Paşa - Çetinkaya, Malatya - Tatvan, Malat
ya - Kurtalan hatları düzenlenmiş olacaktır önümüzde
ki günlerde.
Buna mukabil şunu ifade edeyim; seçim bölgem
olan Aydın'a daha dizel bir lokomotif gitmemiştir. O
bakımdan, evvelâ Doğu bölgesine bu konuda önem
verilmektedir.
Bu arada yeri gelmişken hemen ifade edeyim,
Malatya'da Mart ayında modern bir deponun, tamir
ateîyesinin temelini atacağız sayın arkadaşlarım.
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Yine yeri gelmişken hemen ifade edeyim, yeni
demiryolu ağı için Türkiye'mizin Batısı ile Doğusunu
bağlayacak yüksek süratli bir anaarterin teşekkül et
tirilmesi, bu 10 yıllık plan içinde mütalaa edilmiştir.
Yine (10 yıllık plandan bahsetmiştim, 1976 ve 1985
yılları arasında icra edilecek olan) bu 10 yıl içinde
3 700 kilometrelik demiryolunun yenilenmesi mevzu
bahistir.
Ayrıca, 1271 kilometrelik yeni demiryolunun da
yapılması planlanmıştır. Bunun için de en önemlisi,
demin arz ettiğim gibi, Doğu ile Batıyı bağlayacak
olan anaarterdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmak
tayız.
Yine demiryollarında taşıma hızının ve emniyeti;
n n artırılması için önümüzdeki 10 yılda 9 bin kilo
metrelik hatta elektrikli sinyal ve modern haberleşme
sistemlerinin tesisi ve elektrik enerjisinin imkân ver
diği kısımlarda 1 190 klometrelik demiryolunda elekt
rikli tren işletilmesi gerekmektedir; bu da düşünül
mektedir.
Bir sayın arkadaşımız, İstanbul - Ankara elektrikli
demiryolunun gecikmiş olduğundan bahsettiler. Arifi ye'ye kadar bu hat döşenmiş bulunmaktadır. Yine,
Sayın Hükümet Başkanının direktifleri ile yeni ihale
ler de bu hat üzerinde yapılacaktır. Bayındırlık Bakan
lığınca bu iş planlanmış bulunmaktadır. Bilindiği üze
re onarım yatırımları bize aittir, diğer yatırımlar da
Bayındırlık Bakanlığına aittir.
Sayın Profesör Fethi Çelikbaş arkadaşım, Eskişe
hir lokomotif motor sanayii müessesesinden sitayişle
bahsettiler.
Hakikaten bugün için; yani 1975 senesinde 45 nci
lokomotifini imal etmiştir ve bu suretle de bu güzel
müessese Avrupa standartlarına ulaşmış bulunmakta
dır.
ikinci bir motor fabrikasının temeli de yine Es
kişehir'de 1976 senesi içinde atılacaktır. Amacımız,
haftada bir lokomotif, ilk planda; ikinci planda 75,
üçüncü planda da 100 lokomotife ulaşmaktır. Kendi
lokomotifimizi kendimiz yapmak, hem de istihdam ya
ratmak başlıca amacımız olmaktadır.
Yine Eskişehir'de 1975 senesinde 600 küsur yük
vagonu da yapılmış bulunmaktadır.
Eskişehir fabrikasında deniz motorları da imal
edilmektedir; 2 500 beygirlik, Bunu geliştirmek ar
zusundayız. Bütçe Komisyonunda da arkadaşlarımız
dile getirdiler, Donanma Vakfı buna iştirak etmek is
temektedir; diğer teşekküller de iştirak etmek istemek
tedirler. Halen müessese halinde çalışmaktadır, eğer
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mevzuat imkânı bulursak bunu daha müstakil hale ge J fazlalık sağlanmıştır; yani 1 milyar 800 milyon olan
tirmek suretiyle geliştirmek arzusundayız. Deniz mo I geçen seneki yatırım, bu sene 3 milyara çıkarılmış bu
torlarımızı da bu fabrikadan karşılamak amacındayız.
lunmaktadır. Yeterli değildir; milyarlar verseniz, 50
I milyar verseniz bir anda şikâyetlerinizi karşılamak
Yine bilindiği üzere muhterem arkadaşlarım, Adamümkün değildir, ama kademe kademe atılım yapmak
pazarında yolcu vagonu fabrikamız, yine Sivas'ta yük
1 gayretindeyiz.
vagonu fabrikamız halen imalâtlarını artırmış bulun
Bunun için halen santralleri çoğaltmak, santral fabmaktadırlar; 1976 senesinde daha da artacaktır bu.
Yine Sivas'ta (seçim zamanında temel atma töre I rikalarımızı tevsî etmek amacındayız. Biliyorsunuz
NETAŞ (Northen Elektrik Anonim Şirketi) 40 bin idi
nini yapamadık, yasaklar dolayısıyle) travers fabrika
sının temeli atılmıştır. Bu da, yakın bir zamanda ima I kapasitesi, 60 bine çıkarılmıştır. Bu sene 120 bin olalâta başlayacaktır. Bir taraftan Afyon'daki fabrikamı I rak faaliyet gösterecek, bilahara 170 bine çıkarılacak zın imalât kapasitesini genişletiyoruz, diğer taraftan da I tır. Bu suretle telefon makinası ve santral ihtiyacımızı
I gidermiş olacağız. Yine bununla yetinümeyerek ikinci
Sivas'ta yeni bir travers fabrikası kuruyoruz.
I bir telefon fabrikasının kurulması ihale çıkarılmış buYine Ankara'da, (hep şikâyet edilen bir konu var
I Ummaktadır. İlk etapta bu fabrika 50 bin üretim yadır) Ankara'nın merkezinde bulunan Marşandiz Garı,
I pacaktır. İlk iki sene 50 bin üretimden sonra 100 bine,
Demiryolu Fabrikası, Lokomotif Bakım ve onarım
I ondan sonra 150 bine, sonrada bir plan dahilinde 200
depolan yakın bir zamanda Behiç Bey İstasyonunun
I bin santraîa ulaşmış olacaktır.
yanına götürülecektir, tnşaat devam etmektedir. Ay I 1
nı zamanda orada bir eğitim merkezi de kurulmakta I
Haberleşme ekonominin bir parçasıdır, medenî oldır.
I manın bir icabıdır, ama haberleşme hizmetlerine zaÇok zamanınızı almamak için konuşmamı, arka I manında büyük önem verilmemiştir. Milyarlar da ayırdaşlarımızın temas ettikleri konulara inhisar ettiriyo I sak, yeni fabrikalar da yapsak, bir anda bu sıkıntılarum. Onun için hafızamda kalabildiği kadar, demir I rımızın giderilebileceğini beyan etmek istemiyorum,
yollarına ait hususları bu suretle cevaplandırmış olu I ama telefonunuz sinyal sesi vermiyor, yahut geç ses
I veriyor; bunların giderilmesi için de yeni santrallar
yorum.
Sayın Çelikbaş arkadaşımızın limanlar konusunda I yapmak, sinyal vermeye imkân verecek yeni teknik
ki beyanlarına iştirak ediyorum ve bu limanları bir I aletlerle teçhiz etmek ve eskiyen santralları da kalleştirmek projemiz; yani demiryolu ve denizyoluna ait I dırmak suretiyle bu şikâyetlerinize kısmen önümüzdeayrı ayrı genel müdürlüklerdeki limanları tek elde bir I ki senelerde cevap verebileceğimiz kanaatindeyim. Geleştirmek amacımızdır. Tasarı, halen bakanlıkların mü I çen sene 85 bin otomatik ve geri kalanıda manüel ol
mak üzere 105 bin yeni telefon santrallarını hizmete
talaasına sunulmuştur.
Demiryollarında ve denizyollarındaki depolama I vermiştik, bu sene bunu 140 bine çıkarmış bulunmakkeyfiyeti, antrepo sıkıntısı yine iştirak ettiğimiz bir j tayız. Bunun 120 bini otomatik, geri kalan 20 bini de
konudur. Onun için de Bakanlığımız gerekli tedbirle I manüel santral olacaktır.
ri alacaktır; arkadaşımızın önerilerine paralel olarak.
I
Bu sene biliyorsunuz (09) diye adlandırılan veyaSayın İsmail İlhan arkadaşımız, demiryollarının
I hut «yarı otomatik sistem» diye tesmiye edilen sistemi
rötar yapmamasını önerdiler.
hizmete vermiş bulunmaktayız. Bu sistem İstanbul, IzArz ettiğim gibi demiryollarında modernleşme, bir
I mir, Ankara ve İzmit, Adapazarı, Çorlu, Bursa gibi
taraftan altyapının yenilenmesini icap ettirmektedir,
I 10 vilâyetimizi kapsamaktadır. Bu (09) sistemini 1976
diğer yandan da dizelizasyona gitmek ve vagonları,
j yılında yurt sathına yayacağız. Ayrıca bu yarı otomalokomotifleri yenileştirmek suretiyle olmaktadır. Bu
I tik sistemi de tam otomatik sistem haline getireceğiz;
da bir plan dahilinde yapılmaktadır. Bütün bunlar hem
I bazı bölgelerde tabiatıyle.
eğitim meselesidir; ama teknik imkânsızlıklar sebebi
ile olmaktadır. Rötarlar için azamî dikkat gösterilmek
Evvelemirde İstanbul, Ankara, Çorlu, Adapazarı,
tedir, kendimizi rötar yapmamaya adeta zorlamakta I İzmit, Bursa vilâyetleri 1976'nın ilk yarısında bu sisyız, muhterem arkadaşlarım.
I teme kavuşacak, sonra İzmir bölgesi, sonra da AdaDeğerli arkadaşlarım;
I na bölgesi bu otomatik sisteme kavuşmuş olacaklarDemin de arz ettiğim gibi, P T T hizmetlerinde I dır. 1978 yılında da yurdumuzun yüzde 80'i otomatik
bütçemizde bu sene geçen seneye nispeten yüzde 67 bir I sistemden istifade edecektir,
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Diğer yandan haberleşme yönünden önem arz eden
radyo - link sisteminin gelişmesiyle, vatandaşlarımı
zın her bölgede televizyon seyretmesi mümkün olabil
mektedir. ilk olarak yapımı tamamlanan Çanakkale Lüleburgaz radyo - link sistemi; 1 800 kanallı sistem
önümüzdeki günlerde devreye girmiş olacaktır. Bazen
vilâyetleri, şehirleri saymıyorum muhterem arkadaş
larım. Vaktiyle de burada ifade etmiştim, İzmir - An
kara - İstanbul radyo - link sistemi devreye girince,
bu hat üzerindeki üçgen içinde kalanlar da istifade
edeceklerdi. Tabiatıyle Lüleburgaz - Çanakkale de
yince, teker teker isim vermediğim* için özür dilerini,
bu sistem üzerindeki bölgelerimiz de istifade edecek
lerdir radyo - link sisteminden.
Yine Güney radyo - link'i 1976 ortalarında hizme
te girecektir. Ankara - Konya - Adana, Konya - An
talya - Muğla - izmir - Ankara - Sivas - Erzincan Erzurum arası 1976'da hizmete girmiş olacaktır.
Ayrıca, Erzurum - Van kesimi de 1977 yılı başın
dan itibaren hizmete girecektir. Sayın Ayrım arka
daşım, «Bunun içine Kars girmeyecek mi?» demişler
di. TRT İdaresiyle bu sistemi Kars'a kadar ulaştırmayı
amaçlıyoruz, hâlen bu yönde çalışmalarımız vardır.
Hudut şehrimiz, beldemiz olan bu güzel vatan parça
mız Karsda bundan istifade edecektir.
Yine Ankara - Çankırı - Samsun - Ordu - Gire
sun - Trabzon - Rize - Pazar kesimini kapsayan ! 800
kanallı radyo - link sistemi 1977 yılı başlarından iti
baren hizmete girecek, bu bölgelerimizde de televiz
yon seyretme imkânı mümkün olacaktır. Bunları te
ker teker sayıyorum. Çünkü, haberleşme hakikaten he
pimizin çok ilgilendiği konudur. Hepiniz ya Rize ile
ya da Trabzon ile konuşurken zorluklar çekiyorsu
nuz. Bu 1 800 kanallı radyo - link sistemleri devreye
girince elbette haberleşme imkânları da kolaylaşacak
tır. Muhterem üyeler, onun için bunları saymak su
retiyle vaktinizi alıyorum.
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maktadır; ama zor olmaktadır), direkt irtibat sağlan
mış olacak ve aynı zamanda Kıbrıs da batı ülkeleriy
le konuşmasını bu sistemden yapmış olacaktır.
Yine «peyk» dediğimiz uydularla haberleşme ko
nusu PTT idaresi tarafından ele alınmış bulunmakta
dır. Bunun tetkikleri tamamlanmış ve bu istasyonlar
la irtibat sağlayacak olan tdekominikasyon yer mer
kezi de ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. Yakın za
manda uydularla milletlerarası haberleşme de sağla
nacaktır.
Ayrıca Avrupa ile olan irtibatlarımızda sıkıntılar
mevcuttur. İtalya ile Türkiye arasında denizaltı kab
losu; 4S0 kanallı kablo Eylül veyahut Ağustos ayla
rında hizmete girecek ve bu suretle Avrupa ile bağlan
tılarımız daha da kolaylaşmış olacaktır. Aynı zaman
da Türkiye, Avrupa ile Asya'nın irtibatını transit ola
rak bu kanalın; 480 kanallı devrenin hizmete girme
siyle olacaktır. Bu suretle Avrupa ile olan irtibatla
rımız da hemen hemen bugünkünün beş katına çık
mış olacaktır.
Halen 4 000 hatlık tam otomatik sistem bir kaç ay
evvel; Avrupa ile teleks otomatik sistem hizmete girm : ş bulunmaktadır. Teleksten dolayı zaman zaman
değerli üye arkadaşlarıma da muhatap
oluyorum.
Teleksten hakikaten büyük sıkıntı vardır. Tahmin edi
lemeyecek bir şekilde teleks talepleri artmış bulunmak
tadır. Bu, ekonomik kalkınmanın da işaretidir. Ta
katiyle, sanayi müesseseleri, ticaret müesseseleri, da
ha çok teleks arzusundadırlar. Onun için oldukça zor
bir devreye girmiş bulunmaktayız. Şebekenin kapasi
tesini genişletmek ve diğer yandan 3 760 hatlık te
leks santralı ilâvesine tevessül etmiş bulunmaktayız.
PTT'nin köye hizmetleri programımız icabıdır. Bir
taraftan şehirlerdeki sıkıntıyı gidermek, diğer taraftan
da köylere kadar ulaşabilmek gayretindeyiz. Geçen
sene; yani 1975 senesinde 765 merkeze PTT hizmet
leri götürülmüştür. Bu sene bin merkeze daha hiz
metler götürülecektir.

Yine Ankara - İstanbul devresinde daha evvel 1 800
kanal konulmasına rağmen, bir anda konuşamadığımız,
her zaman şikâyet ettiğimiz ve çok zaman 09'a, yıldırı
ma müracaat ettiğiniz bir sistemdir. Burada da ko
nuşma imkânları 2 misline çıkarılacaktır. Aynı anda
3 600 abonemiz konuşma imkânına kavuşacaktır ve
televizyon da bu sistemin geliştirilmesiyle 2 kanala
çıkmış olacaktır.
Kıbrıs ile irtibatımız 960 kanallı radyo - link sis
temiyle Mart ayından itibaren hizmete girmiş ola
caktır. Bu suretle Kıbrıs'la (halen konuşmalar yapıl-
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Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü değerli ar
kadaşımız Hamdi Özer, «Köylerde haberleşmede Do
ğu bölgesinin ihmal edildiğini» ifade ettiler. Bu doğru
değildir. Doğu bölgesinde irtibat kurmak daha çok
gayretlerimiz arasına girmektedir. 1976 yılının ilk 6
aylık programına göre Orta Anadoluda 179, Batı Anadoîuda 203, Doğu Anadoluda ise 220 köye hizmet gö
türmeyi planlamış bulunmaktayız. O bakımdan, bi
zim çalışmalarımızla arkadaşımızın beyanları
ters
düşmektedir, ama gerçeği de ifade etmek mecburiye
tindeyim.
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Burada, elimde teker teker cetvel var, ama Doğu
Bölgesindeki hangi vilâyete ne kadar, Batı Bölgemiz
deki hangi vilâyete ne kadar keyfiyetini; bir Doğu Batı münakaşası yapmayı hiç arzulamadığım için bu
rada tekrar saymak istemiyorum. Doğu bölgesi ele
alınmak mecburiyetindedir. Hizmetlerin daha fazla
oraya aktarılması mecburiyeti vardır. Medenî hizmet
leri buraya da götürmek, Hükümetimizin başlıca ama
cıdır.
Sayın Raif Eriş arkadaşım, «Köylere
motorize
tevziatın yapılmasını» önerdiler. Halen Trakya Böl
gesinde köylere kadar ulaşan motorize hizmetlerimizi
götürmüş bulunmaktayız. Bunu diğer bölgelere de pey
derpey yayacağız. Hedefimiz, bütün yurt
sathında
köylere ulaşan motorize tevziattır...
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Büyük şehirlerde, hakikaten İstanbul'da, Ankara'
da sıkıntılar fazladır. Dağıtımdaki sıkıntılarımız! n o dernize etmek başlıca amacımız haline gelmiştir. Bu
nun içm de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca.
yabancı PTT idarelerinden de teknik yardım almak
suretiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işi modern I
bir şekilde planlamış bulunmaktayız.
PTT haberleşme hizmetlerinde eğitimin; her gün
karşılaşıyorsunuz, bazen telefon memureleriyie konuş
malarınız münakaşa şeklini de alıyor. O bakımdan
eğitime fevkalade önem veriyoruz. Ankara'da bir eği
tim merkezimiz vardır. Bu eğitim merkezinde memurelerimiz. memurlarımız eğitilmektedir. Ayrıca da İstan
bul'da da bir eğitim merkezi bitmek üzeredir. Bu da
faaliyete girdiği takdirde, eğitim hususunda önemli
adımlar arınış olacağız. Ayrıca İzmir, Balıkesir, Adana.
Samsun bölgesinde d s bölgesel eğitimler yanılmakta
dır.
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tahsil seviyesine kendiliğinden gelmektedir ve eskiden
PTT hizmetinin çok yorucu olması sebebiyle bir sene,
altı av çalışan bir memur hemen başka yere geçmek
teydi. ama bugün bir sabitleşme olmaktadır. Bu da
memnuniyet verici b : r hadisedir. Devamh şikâyetleri
niz. bu suretle kısmen azaltılmış olacaktır, muhterem
arkadaşlarım.
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Okul seviyesi yükseldikçe, lise mezunlarından ta i
lepler artmaktadır. Daha evvel ilkokul seviyesinde, or
taokul seviyesinde olan memurlarımız, lise ve yüksek I

Sayın Raif Eriş arkadaşımız «Ulaştırma Yüksek
Akademisi» demek suretiyle ulaştırma okulundan bah
settiler. Her halde bütün ulaştırma hizmetlerini kap
sayan bir eğitimi önerdiler. PTT için de bir yüksekokul
planlanmaktadır, çalışmaktadır. Ayrıca, Yüksek Deniz
cilik Okulu da akademi haline getirilecektir. Bunun
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için tasarı Yüce Meclise sunulmuştur. Yüksek Denizcilik Okuluna her sene 50 ilâ 100 arasında öğrenci
alınırken, bu sene 196 öğrenci alınmıştır. Çünkü, bir
taraftan denizcilik sahasında atılımlar yapmak istiyoruz, diğer taraftan kaptana, süvariye ihtiyacımız ol
maktadır. Onun için bu sene yüzde yüz bir artışla talebe alımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ancak, bazı
problemler çıkmıştır. Problemler; mektepte bunları
barındırmak mümkün olmamıştır. Onun için Millî Eğitim Bakanlığıyle anlaşma yapmak suretiyle, bir yurt
ta halen barındırıyoruz. Sadece son sınıfları esas mektebinde yatırmış bulunmaktayız.
Ayrıca, Tuzla'da, (Sakız Yarımadasında) bir okul
yapımı planlanmıştır. Bunun
ödeneği
ayrılmıştır.
195 000 metrekarelik saha istimlâki yapılmıştır. Çok
artan talep karşısında bulunuyoruz. Çünkü, Orta - Do
ğu memleketlerinden de bu mektebe girmek arzuları
vardır. Son yaptığını Libya seyahatinde de Libyalılar,
buradaki eğitim arzularını tekrarlamışlardır. O bakımdan, bu mektebi daha çok talebe alır hale getirmek,
akademi yapmak, hoca bakımından seviyesini yükseltmek gayretindeyiz.
Değerli arkadaşlarım;
Biraz da denizyolu hizmetlerinden malumat arz
etmek istiyorum :
Biliyorsunuz planlar her sene c/r 50 hedefi deniz
taşımacılığında öngörmüş
bulunmaktadırlar. Yani,
hiç olmazsa c/c 50 nispetinde Türk Bayrağını taşıyan
gemilerle ithalâtımızı, ihracaatımızı yapabilelim; ama
bugüne kadar buna ulaşmak mümkün olamamıştır ve
aynı zamanda, acı ile bahsedeyim ki, bu kadar tonaida yükselmeler olmasına rağmen, dünya deniz ticareti
o kadar gelişiyor ki, bizim nispetimiz, gelişen dünya
den'"z ticareti muvacehesinde düşmektedir. Onun için
bu sahada büyük atılımlar yapmak mecburiyetindeyiz.
Halen 8'i kamu. 14'ü özel sektöre ait olmak üzere 22
tersanemiz mevcuttur.
Bir taraftan gemi satınahyoruz; ama esas amacımız, kendi tersanelerimizde gemilerimizi yapabilmektir.
Gemi inşa'i. biliyorsunuz hem istihdam yaratır, hem
de yan sanayii geliştirir. O bakımdan esas amacımız.
tersanelerimizi geliştirmektir.
Kamu tersanelerimiz halen doludur. Ancak, üzükrek ifade edeyim ki, özel sektör tersaneleri <yc 80 - 85
nispetinde boş bulunmaktadır; # 6 nispetinde inşa
yapılmaktadır, 1 - 2 tane tersane dolu bulunmaktadır.
O bakımdan özel sektör tersaneleri (üzülerek ifade
edeyim) boştur. Bunu doldurmak amacımızdır; yabancı memleketlerden sipariş almak, ortaklıklar kurmak suretiyle de bunu geliştirmek mümkündür.
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Onun için, son Libya seyahatimde, daha evvel tek
lif ettiğimiz gemi siparişini Libya ile tekrarlamış bu
lunmaktayız. Protokole bağladık; 7 503 DW tonluk
Libya siparişlerini kendi tersanelerimizde
yapmaya
hazır olduğumuzu beyan ettik, ama tam netice daha
alınmış değildir. Çünkü, Libya'nın da başka amacı
var. O da, (Sayın Çelikbaş arkadaşımız bahsetmelerdi,
o bakımdan Libya konusunda da izahat vermek is
tiyorum) kendileriyle bir deniz ortaklığı kurmak...
Bu, protokole bağlanmıştır. Yine Tripoli'de, Trablusgarp'ta ortak tersane yapmak kendilerince çok arzulanmıştır; ama biz bir taraftan da kendi tersanelerimiz
için kendilerinden sipariş vermelerini temenni etmiş
bulunuyoruz. Takip edilirse, bunu sağlarsak, hem dö
viz imkânı sağlarız, hem de istihdam imkânın: geliştir
miş oluruz.
Gemi inşa sanayiinin şartlarına uygun kredi me
kanizması. maalesef geliştirilmediği için bu sonuçlar
ortaya çıkmaktadır. Gemi dizel motorları sanayiinde
de geç kalınmış olduğu müşahade edilmektedir. Bu
gün denizcilik sahasında, deniz navlununa ödediğimiz
para 500 milyon doların üzerindedir. İthalât ve ihracaat
hacmimiz geliştikçe, korkuyoruz ki, bu 1 milyar dola
ra ulaşacaktır. Onun için 15 Ocak 1975 senesinde.bir
kararname çıkarılmıştır. Bu kararnamenin uygulanma
sı için gerekli çalışmalar Hükümetçe yapılmaktadır.
Bir kaç gün evvel de Ekonomik Kurul bu konuda ka
rarlar almıştır, müzakereler yapmıştır, yetkilileri din
lemiştir. İnşallah bu sahada da açıkları kapatmak ve
bir atılım yapmak imkânı sağlanacaktır.
Bu sene bütçede görüyorsunuz, 2 milyon liralık
bir gemi inşa fonu bütçeye konmuş bulunmaktadır.
Yine Denizcilik Bankasının da Merkez Bankasından
kaynakları geliştirilmiş bulunmaktadır.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sembolik mi
bu Sayın Bakan?...
ULAŞTIRMA BAKANİ NAHİT
MENTEŞE
(Devamla) — Efendim, 1 milyar hedef alınmıştır. Bir
anda bunu koymak mümkün değildir. Bu sene 200
milyon TL. bir fon ayrılmıştır, her sene 250, 250
konmak suretiyle bu. 1 milyara çıkarılacaktır. Karar
name bunu öngörmüş bulunmaktadır.
Yine, gemi inşa sanayini geliştirebilmek için Pen
dik Tersanesi 1977 senesinde sipariş alacaktır. 4 gemi,
60'ar bin DW tonluk olmak üzere siparişin Deniz
Nakliyatı tarafından Pendik Tersanesine
verilmesi
planlanmış bulunmaktadır. Halen havuz projesi ihale
edilmiş ve titizlikle üzerinde durulmaktadır; gecikme
olmasın diye. 1977'de hem açılış yapılmak suretiyle
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hem de sipariş almak suretiyle Pendik Tersanemizin
hizmete açılacağını ümit ediyoruz; gecikmiştir muh
terem arkadaşlarım.
Yine îzmir Alaybey'de bir tersanemiz vardır. Bu
tersanemizin de yapımı devam etmektedir. Bu tersa
nemiz Pire'ye kaçan onarım ve bakım işlerini yapa
cak. Çünkü, çoğu zaman Batıdan gelen gemiler ta
mir ve bakım için havuzlanmak üzere Pire'ye gitmek
tedir. Küçük tamirler, onarımlar Alaybey'de yapılacak
ve 5 bin DW tonluk da gemi yapabilecektir bu ter
sanemiz.
Diğer, tersanelerimiz için daha fazla bilgi vermek
suretiyle sizleri yormak istemiyorum.
Denizcilik Bankasının filo durumu maalesef tam
manasıyle hizmete cevap verecek durumda değildir.
muhterem arkadaşlarım. Onun için, 1 500 kişilik yolcu
gemisi, 2 feribot, 1 tren feribotu 3 adet şehir hat
ları yolcu gemisi ve 2 adet İzmit körfez vapuru ve yi
ne 2 tane feribot satmalınmasi ve yanılması 1976 se
nesi için planlanmış bulunmaktadır. Ayrıca önümüz
deki günlerde; feribot seferlerine karşı ilgi fazladır,
yeni bir feribot satınalrnak üzereyiz.
Çünkü, bakıyorsunuz bazı sahalarda büyük potan
siyel görülüyor. Buralara yetişmek mümkün olamıyor.
Bandırma - İstanbul arasında açılan feribot hattı bü
yük rağbet görmüştür. Marmara hattı için yapılacak
yolcu gemilerinin daha süratli ve emniyet!i yolcu ta
şmasını sağlamak amacındayız.
Muhterem arkadaşlarım;
Çok az zamanım kaklığı için Deniz Nakliyattan da
biraz bahsetmek istiyorum. Deniz Nakliyat Anonim
Şirketimiz (Sayın İskender Cenap Ege'ye müteşekkiriz;
burada Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğünün çalışma
larını övdüler) Denizcilik Bankasıyle yan yana çalış
maktadır. Bir problemi yoktur. Esasen I milyar 300
milyon sermayenin 123 milyonu Denizcilik Bankası
na aittir. Onun için, bir problem mevcut değildir.
Sayın Çelikbaş arkadaşımız İran. Pakistan, Türkiye,
Libya müşterek denizcilik sahalarında çalışmalar ya
pılmasını, ortaklıklar kurulmasını önerdiler. Libya'dan
kendilerine haber ulaştırdım. İnşallah diğer dost Orta
doğu memleketlerine de sirayet eder; ortaklıklarımızı
geliştiririz.
Deniz Nakliyat bu sene 200 milyon lira civarında
bir kâr edecektir. Bir sayın arkadaşımız burada, PTT
İdaresinin hep kârlı olduğundan bahsettiler; zannedi
yorum Sayın Ayrım arkadaşımız. PTT İdaresi bu se
ne maalesef kârlı değildir muhterem arkadaşlarım.
Tab'î bu 12 sayılı Kararname sebebiyle olmuştur 12
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sayılı Kararnameyle personel ücretleri artmış ve bu
suretle PTT İdaresi kârlı değil, zararlıdır. Kâr eden
müessesemiz sadece ulaştırma hizmetlerinde
Deniz
Nakliyat ve küçük bir şirket olan Uçak Servisi Ano
nim Şirketidir.
Deniz Nakliyat için daha bilgi vermek isterdim.
Filo genişlemektedir. Tonaj 835 DW tondan 1 150 000
DW tona çıkacaktır. Alınacak ve alınmış gemileri te
ker teker (vaktimin azlığı nedeniyle) saymak istemi
yorum.
Hava ulaştırma sektöründen de biraz bahsetmek
istiyorum. Üçüncü Beş Yıllık Planda bildiğiniz üze
re 4 milyar 4C0 milyon ayrılmıştır. Bunun büyük kıs
mı fizikî yönden havaaîanlarımızı geliştirmek, araç.
gereç bakımından geliştirmek başlıca amacımız olmuş
tur. Çünkü bugün büyük filolar, uçaklar meydanlar
dan idare edilmektedir. O bakımdan meydanlarımız;
modern araçlarla teçhiz etmek başlıca amaç haline
gelmiştir.
Sayın Eriş arkadaşımız, «Devlet Hava Meydanları
İdaresinden ehli personel kaçıyor» demişlerdir. Doğ
rudur. Çünkü Türk Hava Yolları Anonim Şirkettir.
Devlet Hava Meydanları bir şirket değildir. Daha
fazla ücret vermek mahduttur. Ancak, bunu Bakan
lıktan ayrıldıktan sonra da hep takip etmişimd : r. Çün
kü yanyana; çoğu kimse bilemez; yer hizmetlerinde
Türk Hava Yolları mensubu mu, yoksa Devlet Hava
Meydanları mensubu mu?... Bilemezler. O bakımdan
arada fark vardır. Bunun nasıl giderileceği, daha san
dalyeye oturduğum andan itibaren benim için bir dü
şünce olmuştur. Yan ödemeleri artırmak için gayreti
miz vardır. Devlet Personel Dairesinin müspet mü
talaasını aldık. Devlet Hava Meydanları İdaresi için
özel bir statü bugün için şart olmaktadır. İnşallah bu
nu başarırız. Çünkü insan emniyetiyle oynanan bir
durumdur. Hava meydanlarında kalifiye personel is
tihdam etmek ve araç ve gereçleri modemize etmek
şarttır muhterem arkadaşlarım. Bunun üzerinde önem
le durmaktayım. Daha dün değerli Maliyeci arkadaşla
rımdan da rica ettim; hava meydanlarına alınacak
teçhizat için bütün hizmetlere tekaddüm bir öncelik
veriniz ki, bir acı hadiseyle karşılaşmayalım, dedim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz süreniz şu anda bit
miş durumda. Daha soru yöneltmek isteyen sayın üye
ler var. Bağlamanızı rica ediyorum efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT
(Devamla) — Peki, teşekkür ederim.
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Değerli arkadaşlarım;
Bugün Hava Yollarının 17 uçağı vardır. Hepsi de
şartlara uygundur; teknik yönden şartlara uygundur.
Yeni uçaklardır, şartlara uygun uçaklardır. Bunu bu
sene sonunda 19'a çıkaracağız. Düşen uçağın yerine
bu sene bir DC - 9 uçağı aldık ve yine Paris'te düşen
uçağın yerine de iki tane; birisi DC - 9, diğeri de
Boeing 727 olmak üzere iki tane aldık.
Ayrıca, değerli arkadaşlarım kendi bölgelerine
uçak uçurulmasını arzuladılar. Bunun için bir çalış
mamız vardır; «Hıdırlayn Sistemi.» Bu toplayıcı bir
sistem olacaktır. Bugün 16 ilimize gidilmektedir. Ba
zı illerimizde büyük potansiyel olmadığı halde, o uçak
ları o seferlerden kaldırmak mümkün olamamaktadır.
Ama bu sistem kurulursa 50 vilâyetimize uçak gönder
mek mümkün olacaktır. Bunlar tabi potansiyel mese
lesidir. Hangi ilde potansiyel görürsek, bütün illerimi
zi ona göre uçak seferleriyle teçhiz etmek istiyoruz.
Fleksibil bir durumdur. Yani stol tipi uçaklar kısa
mesafelerden uçup kalkacaklardır. O bakımdan bugün
arkadaşlarımız, bilhassa Sayın İlhan acaba Muş'a ge
lecek mi, gelmeyecek mi endişesine kapılmasın. Po
tansiyel görüldüğü takdirde, (çok kısa mesafeden kal
kıp indiği için) bu uçakları Muş'a götürmek müm
kün olacaktır.
Sayın Ayrım arkadaşımız, belirttiğimiz tarihte ha
va meydanının bitirilip bitirilemeyeceğini sordular.
Hedef alınmıştır muhterem arkadaşlarım. Türkiye'de,
eğer Kars'ta gecikmeler olmuşsa, bu istikrar meselesi
dir. Siyasî istikrar, ekonomik istikrarı doğurur. Siya
sî istikrar devam ettiği müddetçe Kars'ta yapılacak
hava meydanı amaçlanan tarihte bitirilecektir. Onun
için eğer bazı talihsiz gecikmeler olmuşsa bazı yatı
rımlarda, herhalde bu istikrarsız dönemlerin devam
etmesinden olmuştur. O bakımdan siyasî istikrar de
vam ettiği müddetçe amaçlanan tarihte bunlar bitirile
cektir.
Değerli arkadaşlarım;
Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Çünkü,
Sayın Hamdi özer arkadaşımız; Sivil trafiğe açık olan
askerî havaalanlarını sordular. Bu, sadece Malatya'da
değildir; Antalya, Bahkes ; r. Bandırma, Diyarbakır,
Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Sivas'ta vardır.
Malatya'da sivil havaalanı için çalışmalar Bayındırlık
Bakanlığınca yapılmaktadır ve yer seçimi üzerinde ha
len çalışmaktadır. Bu konudaki diğer sorularına da
biîâhara cevap takdim edeceğim. Vakit almamak için
tekrarlamak istemiyorum.
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Muhterem arkadaşlarım;
Rezervasyon konusunda şikâyetler çok olmakta
dır. Ben de zaman zaman bundan şikâyetçi oluyorum.
Bakıyorsunuz boş uçaklarla karşılaşıyorsunuz, zor bi
let bulduğunuz halde veyahut fazla bilet kesiliyor. Bu,
çok uğraşmamıza ve kendimizi çok zorlamamıza, üze
rinde durmamıza rağmen, henüz giderilmiş değildir.
Gerçekleri söylemekte fayda vardır. Ancak, kompitür
sistemi kurulduktan sonra bunun ortadan kalkacağını
ümit etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Sözlerime burada son vermek istiyorum, soru
soracak arkadaşlarıma cevap vermek üzere bekliyo
rum ve müspet tenkitlerinden dolayı değerli senatör
arkadaşlarıma şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür
lerimi ve bu vesileyle de saygılarımı sunuyorum. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler.
BELÎĞ BELER (izmir) — Sayın Başkan;
Sayın Bakanın izahatını dikkatle dinledik. Bazı
hususların daha da aydınlığa kavuşması için, aşağıda
ki sorularımın cevaplarını, tavassutunuzla kendilerin
den bekliyorum.
Birinci sorum şu :
09'dan yarım otomatik sistem, bu sene Sayın Ba
kanımızın gayretiyle faaliyete geçmiştir. Bu, önemli
bir başlangıç, ileri atılmış bir adımdır; fakat kâfi de
ğildir. Avrupa memleketlerinde olduğu gibi bizde de
tam otomatik sistem ne zaman faaliyete geçecektir?
Bunun bir an evvel tahakkuk etmesinde büyük fayda
vardır.
Ege'nin turistik bir bölgesi olan İzmir'de de tam
otomatik sisteme süratle geçilmesi, yerinde bir ka
rar olmaz mı?
İkinci sorumuz :
Bundan evvelki senelerde yapılan aynı Bakanlığın
Bütçesinde, İzmir'e feribot seferleri konulmasının eko
nomik olacağı gibi, turistik bir ihtiyaca da cevap ve
receği hususunda alâkalıları uyarmıştık. Geç kalınmış
olmasına rağmen, bir ay kadar evvel İzmir - İstan
bul arasında muntazam olarak, haftada iki defa karşı
lıklı yapılan feribot seferlerinden dolayı, Sayın Ba
kana İzmir'liler adına teşekkürü bir borç bilir ve he
men kendisinden sormak isteriz':
Turizm mevsimi olmamasına rağmen, feribot se
ferlerine alâka var mıdır? İşletme zarar mı, yoksa kâr
mı yapmaktadır? Bu seferlerin kışın olduğu gibi, tu
ristlerin alâkasını çekmek bakımından yazın da sefer
adedinin arttırılarak yapılması düşünülmekte midir?
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BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurun efen
dim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan;
Sayın Bakanın, demin benim Grup adına yaptığım
konuşmalarımda yer alan, bölgeler arasındaki den
geyi sağlamadan yersiz birtakım yorumlarda bulundu
ğumu ileri sürdüler ve «Bu dengeyi kaldırmak için
bütün bölgelere, hatta biraz daha fazlasıyle Doğu böl
gesine hizmetler götürdük veya götüreceğiz.» buyur
dular. Vermiş olduğu rakamlar eşit derecededir. Bir
terazinin iki kefesi arasındaki fark büyük ölçüde var
ken, bir iki kefeye yine aynı ağırlık birtakım hiz
metler koyacak olursak, bu aradaki fark kalkar mı,
kalkmaz mı? Yani, arz etmek istediğim şudur : Gön
derilen hizmetler mevcut hizmetlerin üzerine ekle
nince, bölgeler arasında denge sağlanabiliyor mu,
sağlanamıyor mu? Ayrıca, bunun ne kadar süre içinde
hazırlanacağını hesap ediyorlar? Bir.
İkincisi de : Malatya istasyonu yeraltı geçidi ve
üst yaya geçidi elbette ki, bu Bayındırlık Bakanlığı
tarafından yapılacaktı, ama Ulaştırma Bakanlığının
teklifi üzerine olacak bir husustur. Burada bir hazır
lık var mıdır, nedir?
Üçüncüsü : Yine orada da beyan etmiştik; Tür
kiye'nin, havaalanına en uzak yeri olan Erhaç'dır;
yani Erhaç Havaalanı ile şehir arasında 35 kilometre
vardır ve burada yolcuların dinlenebilecekleri üstü ka
palı bir yer de yoktur. Belki buna örnek olarak demin
bir kaç yer buyurdunuz; ama orada istediği zaman
yolcuların dinleneceği yer vardır; fakat buraya giden
yolcular açıkta kalmaktadır.
Daha teferruatlı olarak yazılı metinde belirtmiş
tim, cevabı eğer şimdi mümkün değilse, daha tefer
ruatlı cevabın yazılı olarak verilmesini rica edeceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Özer.
Buyurun Sayın Aslanoğlu.
H İ K M E T ASLANOĞLU
(Balıkesir) — Sayın
Başkan;
Delâletinizle aşağıdaki sorulara Sayın Bakanın ya
zılı olarak cevap vermesini rica edeceğim :
Millî güvenlik hizmetlerinden en önemlilerinden
biri olan ulaştırma seferberliği, Ulaştırma Bakanlığına
mevdu bir hizmettir. Buna kara ulaştırması da dahil
dir. Ancak, bu konuda bazı kanunî boşluklar da var
dır. Bu konudaki çalışmaların durumu hakkında ya
zılı bir cevap verirlerse memnun olurum.
İkinci sorumuz şu :
Efendim, Denizcilik Bankasının bir Liman İşlet
mesi vardır. Bir de Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağ-

C. Senatosu

10 . 2 v 1976

B : 38

lı Gümrükler Genel Müdürlüğü vardır. Bunlar adeta
iç içe işlerler; ama bir türlü geçinemezler ve bura
larda rüşvet dedikoduları vardır. Bunları önleyici ma
hiyette ne gibi tedbirler ve çalışmalar yapılmaktadır?
Lütfederlerse memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın
Başkan;
1975 Yılı Mart ayında Kıbrıs Türk Deniz Tica
ret Şirketi ve yine hemen hemen aynı aylarda Kıb
rıs Türk Hava Yolları Şirketi kurulmuş idi. 1975 tak
vim yılı bittiğine göre, o yılın bilançosu Bakanlık
tarafından temin edilmiş midir, intikal etmiş midir
Bakanlığa ve bu iki şirket hangi kuruluş tarafından
denetlenmektedir? Zira, Denizcilik Bankası ve DBD
Nakliyatın müşterek ortağı bulunduğu Deniz Ticaret
Şirketi, yarı sermayesi Kıbrıs'ın, yarı sermayesi bu
iki şirketin üzerindedir. Ulaştırma Bakanlığının bu şir
ketler üzerinde denetim hakkı varsa, bu yapılmış mı
dır? bunu istirham ediyorum.
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ıstıraplı hayatının nihayete ermesi için büyük bir ar
zudur. Bunun cevaplandırılmasını Sayın Bakandan is
tiyorum. Şayet bana yazılı da verirlerse, memnun olu
rum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın İldan.
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sayın Bakandan şu
nu sormak istiyorum :
Elâzığ Doğu Anadolunun aşağı yukarı merkezi vaziyetindedir ve diyebilirim ki, 1936 - 1937 yıllarından
beri uçak, Elâzığ'a sefer yapmaktadır; fakat 1975 yılı
başında Elâzığ Havaalanının genişletilmesi ve büyük
uçakların Elâzığ'a inip kalkması için bir ihale yapıldı.
Arkasından bir iki defa uçaklar piste indikten sonra,
halk arasında bir söz yayıldı, dediler ki; «Bu pistler
çöktü, müteahhit gereği gibi yapmamış. Bunun için
de uçak seferleri yeniden kaldırıldı.» Acaba böyle mi
dir? Müteahhit gerçekten bu pisti usulüne, kanunlara
ve yönetmeliğe uygun yapmamışsa, müteahhit hakkın
da herhangi bir muamele yapıldı mı?

İkinci soru :
1974 - 1975 yıllarında Türkiye'nin gerçek, hele he
le ilerisi için ihtiyacı olan Deniz adamı yetiştirme ko
nusunda, deniz meslek liseleri açılması kararlaştırıl
mıştı ve bunun örnekleri veriliyordu. 1976 yılında da
buna devam etmek düşünülür mü 0 Şayet düşünülür
se, hangi il ve ilçelerde programa alınmıştır? Bunları
yazılı olarak istirham ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir Yüce.
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan;
Zonguldak ilinin karayolu bakımından çok geri bir
i! olduğa malumdur. Karabük'le Zonguldak arasında
ve Yenice kavşağına kadar olan yerde münakale derniryoluyle temin edilmektedir. Demiryolu nakliyatı.
yolcular için bir hayli azap vericidir. Her ne kadar
Demiryolları İdaresi çok tüneli bulunan bu kısım
da buharlı lokomotifleri kaldırmak, yerine yolcu nak
linde dizel lokomotifleri ikame etmek suretiyle halkı
biraz ferahlatmıştır; ama nakliyat, mahdut miktarda
demiryolu nakliyatına inhisar ettiği için, halk çok azap
çekmektedir. Karabük Yenice veyahut Gökçebey, kar
şı taraftan da daimî ve halkın gidip gelmesini temin
edecek şekilde bir banliyö işletmeciliği düşünülmekte
midir 0 Bu. Zonguldak halkının uzun senelerden beri
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Elâzığ Havaalanı acaba ne zaman işletmeye açıla
cak ve Boeing denilen büyük uçaklar Elâzığ'a çalışa
bilecek midir? Bu hususun açıklanmasını arzu ediyo
rum.
İstirhamım budur, saygılarımı sunarım.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
yazılı sorular da zapta geçsin.
BAŞKAN — Sözlü sorular sorulmadan, yazılı so
rulara imkân yok efendim.
Buyurunuz Sayın Köseoğlu.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın
Başkan, Bakanımızdan iki tane sorum olacak.
Birincisi : 10 sene Suudî Arabistan'da çalıştım.
Suudî Arabistan çöllerinden, Hamburg'la ameliyat
olan kızımın sıhhati hakkında yarım saat içinde haber
aldım. Her sene Beyrut'a giderim. Bir vilâyetimiz ka
dar yakın olan Beyrut'tan Türkiye ile konuşmak im
kânını bulamam.
Beyrut yine Beyrut olacaktır. Yine, Orta - Şarkın
kalbi, büyük ticaret yeri olacaktır.
İstanbul'daki büyük tüccarlarımız Yunanistan'a gi
der, Amerika veya Avrupa'daki tüccarlarla bir çok gö
rüşmelerini temin ederler. Acaba Beyrut'la, yani Or
ta Şark'ta biraz evvel saydığınız bu telekominikasyon
tesisleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
İkinci sualim; 1936 senesinde ben daha orta mek
tep talebesiydim, Kandıra'nın Turnalı Köyünden İs
tanbul'a kadar telefonla konuşabiliyorduk. Sene 1976,
40 sene sonra Sayın Bakan dediler ki; «1975 senesinde
600 köye telefon yaptık. Bu sene de bin köye yapaca
ğız.» 40 bin köy. 40 sene bekleyecek midir?
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BAŞKAN — Başka yerinden soru yöneltmek is
teyen sayın üye?... Yok.
Sayın üyeler;
12 sayın üye tarafından intikal ettirilmiş 34 adet
soru vardır. Bu soruların okunması, pratik açıdan, bi
zim tarafımızdan zabıtlara geçmesi için öngörülüyor
du. Ancak, Başkanlık Divanı çok uzun zaman alaca
ğı kanaatindedir. Yazılı olarak Başkanlık Divanına ve
rilen soruların sahiplerini ve kaç adet soru sorduklarını
zabıtlara geçirmek suretiyle bunları tespit edip, so
ruları Bakanlığa tevdi edeceğiz.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri saygı ile arz
olunur.
Antalya Senatörü
Şerafettin Paker
Hava meydanlarında her gün yüzlerce yolcu ge
lir gider. Her hava meydanında küçük bir odanın mescid olarak tefrik edilmesi hususunda ne düşünülüyor?
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle ri
ca ederim.
Erzurum Senatörü
Hilmi Nalbantoğlu
Soru 1. — Erzurum eski Cer atölyesini hiç olmaz
sa yük vagonu yapacak şekilde açmayı düşünüyor mu
sunuz?
Soru 2. — Erzurum'a 20 binlik bir telefon santralı
kurmayı düşünüyor musunuz?
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki hususların Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından cevaplandırılmasını istirham ederim.
İzmir Üyesi
E. Mustafa Bozoklar
1. — Şehiriçi anayollarla demiryolları bir çok nok
talarda çaprazlaşmaktadır.
2. — Bazı demiryolları veya istasyonlar şehir içi
ne girmiştir.
3. — tzmir'de; Alsansak, Tersane, Turan Karşıya
ka istasyonu ve Şemiklerdeki çaprazlaşmalar gerek
trafik, gerek can ve zaman kaybına sebep olmaktadır.
4. — Sayın Bakanın bu husustaki düşünceleri ne
dir?
Saygılar.
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Sayın Bakandan yazılı cevapla aşağıdaki sorunun.
cevaplandırılmasını rica ederiz.
«Konya'da, yıllardan beri bir yılan hikâyesi gibi
uzayıp bir türlü sonuçlanmayan, trafiği altüst eden,
eski Meram yolu, tren alt veya üst geçidinin yapımı
konusunda, Bakanlığın bir düşüncesi var mıdır? Bu
geçit ne zaman yapılacak, vatandaşın derdi ne zaman
son bulacaktır?» cevaplandırılmasını saygıyle rica ede
riz.
Konya
Konya
Feyzi Halıcı
Osman Nuri Canpolat
Sayın Başkan
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakanımız tarafın
dan cevaplanması için tavassutunuzu arz ederim.
Elâzığ Senatörü
Cahit Dalokay
1. — Keban gölü dolayısı ile, Elazığ'la Tunceli'nin
Pertek ilçesi arasındaki irtibat halen çok iptidaî bir kaç
motorla yapılmaktadır. Zaman, zaman kaza ve boğul
malar olmaktadır. Denizcilik Bankası tarafından inşa
edildiği söylenen Feribotlar ne zaman ikmâl edilip, sey
rüsefere sokulacaktır?
2. — Mevcut Elâzığ Havaalanı Bayındırlık Ba
kanlığınca tamir edilmek üzere ihale edilmiştir. An
cak bu meydan, ancak F 28 uçakları seferde olduğu
müddetçe işe yarıyabilecekiir.
Sayın Bayındırlık Bakanına da bu yolda ne dü
şündüklerini sormuş olduğum üzere ilerde büyük uçak
ların inip kalkabilmeleri için yeni bir hava alanının
inşası için Sayın Bakan ne düşünüyorlar, bu mev
zuda Bayındırlık Bakanlığı ile müşterek bir çalışma
var mıdır?
Sayın Bakan yazılı cevap lütfedebilirler.
Saygılarımla.
Sayın Başkan
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla

Sayın

Ulaştır

ma Bakanının cevaplandırılmasını arz ederim.
Eskişehir Senatörü
Hikmet Savaş
Soru :
1- — Ankara - Haydarpaşa demiryolu üzerinde,
şehir içinden geçen trenlerin korkunç kazalara sebe
biyet vermektedir. Bilhassa Eskişehir'de bu kazalar
çok olmaktadır.
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Bu nedenlerle Çanakkale Uçak Alanının hizm^°
Bu şehirıçı geçitlere; bekçi konulması düşünül- j
açılması zarureti vardır. Çanakkale Uçak Alanının iş
mekte midir?
2. — Bütçeye ödenek konulmuş mudur?
I letmeye açılması düşünülmekte midiı? Şayet açılacak
ise tamir ve ihyası için neler düşünülmektedir?
Sayın Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorumun aracılığınızla Sayın Ulaş
tırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ede
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı ta
rim.
I
x
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
Samsun Senatörü
I
rim.
Şaban Demirdağ
Rize Senatörü
Dr. Talât Doğan
Samsun'da yeni bir hava alanı yapılması düşünü
Soru :
lüyor mu?
Düşünülüyorsa ne zaman yapılacaktır?

1. — Rize PTT personeli için yemekhane açılma
Saym Başkan
I sı her bakımdan faydalar sağlayacaktır. Müracaat var
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından I dır. Neden yemekhane açılmıyor?
Personel neden zor durumda bırakılıyor?
cevaplandırılmasına tavassutunuzu rica ederim.
I
2. — Rize PTT Telefon İdaresi imkânsızlıklar içe
1 0 . 2 . 1976
risindedir. Yıldırım görüşmeleri bile 8 - 1 0 saat beklet
C. S. Zonguldak Üyesi
meden veremiyor.
Mehmet Ali Pestilci
Vatandaş Trabzon'a gidip oradan görüşme sağ
Karayolları ulaşımında sorunları olan ve ülke- I layabiliyor,
Personel adedi azdır, çalışma imkânları zordur.
mizin Büyük Sanayi merkezlerinden Zonguldak iline
Neden çare bulunması
düşünülmez? Ve neden
uçak seferi planlanmış mıdır.
I
İl dahilinde bulunan Saltukova Havaalanının ıs- I ABCD mesaisine geçilmez?
lahı ve trafiğe açılması için bir görüş var mıdır, bu I
hususta Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır.
J

i

Sayın Başkanlığa
|
Sayın Bakandan aşağıdaki sorumun cevaplandırıl- I
ması için tavasutunuzu saygı ile dilerim.
I
Hakkâri Üyesi
Naci Cidal
Türkiye'nin en ücra ili olan Hakkâri'nin telefon 1
konuşmaları Van ilinin tavasutu ile yapılmaktadır. Bu I
nedenlede konuşmalar çoğu zaman saatlerce yapıla- I
mamaktadır.
I
Irak ve İran hudutiarındaki bu ilin telefon soru
nu Sayın Bakanlıkça ne zaman ele alınacaktır?
I
Sayın Başkanlığa
I
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanımız!
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri- I
nizi arz ederim.
I
10.2.1976
Çanakkale Senatörü
I
İsmail Kutluk
I
1. — Çanakkale'de halen kullanılmayan bir uçak I
alanı vardır. Çanakkale bilhassa yaz aylarında turist- I
lerin çok gelip dinlendiği müstesna bir turistik vilâye- I
timizdir. Günden güne Sanayi, ziraî ve ticarî alanda I
da büyük gelişme göstermektedir.
I

3. — Rize PTT İdaresinin istenildiği gibi çalışma
sını sağlamak için bir Bakım Merkezi açılması zorun
ludur. Bakım işlerinin geçici personelle yürütülmesi
mümkün değildir.
1 000 abonesi olan Artvin'de Bakım Müdürlüğü
var da, 4 000 - 5 000 abonesi olan Rize'de niçin yok
tur?
4. — Rize Radyo - link tesislerinin yeni PTT Ge
nel Müdürlüğü Nato Dairesi Şebeke Grup Başmühendisliğince Hayrat Okulu arkasında tespit edilmiştir.
İstimlâk işi niçin yapılmıyor?
5. — Rize Kalkandere arasına 2, Rize - Güneyce
arasına 2, Rize - İkizdere arasına 2, Rize Çayeli ara
sına 3 kanallı birer telefon kuran portör ssitemi tesis
leri bugüne kadar niçin yapılmamıştır?
6. — Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyüne telefon
bayiliği ne zaman açılacaktır?
7. — Rize Merkez Muradiye köyünde PTT ne za
man açılacaktır?
8. — Rize Müderrisler PTT'si ne zaman doğru
hatla merkeze bağlanacaktır? Ne zaman hat ünitesi
ilâvesi yapılacaktır?
9. — Rize - Teke köyü (Yiğitler) PTT'si hangi
tarihte doğrudan müstakil hatla merkeze bağlanmıştır?
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10. — Rize'de ihtiyaca cevap verecek modern PTT
binası ne zaman yapılacaktır? tki arsa teklifi vardır.
Bu arsalardan idarece elverişli olanı ne zaman istim
lâk edilecektir?
11. — Çayeli ilçesi Kaptanpaşa bucağı PTT tele
fon şebekesi ne zaman açılacaktır?
12. — Çayeli ilçesi Madenköy Madenli Belediye
sine PTT telefon şebekesi ne zaman açılacaktır?
13. — Pazar ilçesi Belediyesi radyo - link tesisi için
arsa teklif etmiştir. Ne zaman istimlâk edilecektir.
10 . 2 . 1 9 7 6
Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Ulaştırma Ba
kanlığından sorulmasını saygılarımla arz ve talep ede
rim.
1. — Muğla - Dalaman hava limanı ihale edilmiş
midir?
2. — Edilmişse ne zaman bitecektir.
3. — Hava limanı hangi tip uçakların inip kalk
masına müsait olacaktır.
10 . 2 . 1976
Muğla Senatörü
Fevzi Özer
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim.
Saygılarımla.
1 0 . 2 . 1976
Kars Senatörü
Muzaffer Şamiloğlu
Kars'ta hava alanı yapımı konusunda Sayın Bakan
tarafından Kars Belediye Başkanına yazılan bir mek
tup 1 0 - 1 5 gün kadar evvel mahallî gazetelerde de ya
yınlanmıştır. Bu nedenle;
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f Bakanlığın sorularla beraber normal konuşma süre
si 20 dakika da geçmiştir. 34 adet soru vardır. Bu soI rulann teker teker okunmasını oylamamızı istiyor
musunuz, bu konuda teklif var mı?
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, bir
defa yazılı soru önergeleri bildiğiniz gibi Başkanlı| ğa sunulur, Başkanlık da bunları Bakanlığa gönde
rir. Esasen yarın Tutanak Dergisinde bunlar olduğu
I gibi çıkacaktır; cevabı da olduğu gibi verilmiş ola
caktır. Onun için okumaya veya oylamaya lüzum
görmediğimi belirtirim.
I
BAŞKAN — Aksini teklif eden var mı efendim?..
Yok.
I
Olmadığına göre, Başkanlığın biraz evvelki sunuI şunu uyguluyorum.
Sayın Muzaffer Şâmiloğlu tarafından
sorulmuş
I üç soru vardır. Sayın Fevzi Özer tarafından sorulj muş üç soru vardır. Sayın Talât Doğan tarafından
sorulmuş 13 soru vardır. Sayın İsmail Kutluk tara
fından sorulmuş bir soru, Sayın Neci Cidal tarafın
dan sorulmuş bir soru, Sayın Mehmet Ali Pestilci
I tarafından sorulmuş bir soru, Saysn Şaban DemirI dağ tarafından sorulmuş bir soru, Sayın Hikmet Sa
vaş tarafından sorulmuş iki soru, Sayın Cahit Dalokay tarafından sorulmuş iki soru, Sayın Feyzi Halıcı
I ve Sayın Osman Nuri Canpolat'ın müşterek bir soru
önergeleri, Sayın Mustafa Bozoklar tarafından veril
miş dört adet soru ve Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından verilmiş iki adet soru vardır.
Bu yazılı soruları Bakanlığa tevdi ediyoruz. Ce
vaplarını yazılı olarak, diğer yazılı cevap vermek
I lüzumunu gördükleri cevaplarla birlikte soru sahip
lerine ulaştırılmasını istiyoruz.
I
Buyurunuz efendim.

1. — Kars'ta havaalanı yapımı konusunda çalış
malar hangi safhadadır?
2. — Havaalanı yapımının başlangıç ve bitiş tarihi I
nedir?
3. — Havaalanının Kars'ın neresinde yapılması dü j
I
şünülmektedir?
I
BAŞKAN — Bakanlık soru sahiplerine yazılı ola
rak cevaplarını vereceklerdir.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, bu soruların evvelâ Tutanak Müdürlüğüne
verilmesini, ondan sonra Bakanlığa havale edilmesini istiyorum.
BAŞKAN — Öyle yapılacaktır efendim, Tutanak
Dergisine geçmesinin temini için biz Tutanak Müdürlüğüne vereceğiz. Tutanak Müdürlüğü, Başkanlığımız kanaliyle soruları Bakanlığa tevcih edecekler
dir.
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkanım, bir
hususu sorabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan...
I
BAŞKAN — Sayın üyeler;
îhtilâf vardır. Yüce Genel Kurul eğer soruların
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkanım, bu
tamamının okunmasına karar verirse, Başkanlık Di
yazılı sorularımız İçtüzükteki gibi yazılı soru hakvanı bu karara uymak zorundadır. Yalnız, arz ettim; [ kımız değildir.
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BAŞKAN — Değil efendim, biliyorum.
TALÂT DOĞAN (Rize) — Pekâlâ ben bunları
burada kalkar bunları çatır çatır okuyabilirdim.
Ben bunları oradan daha iyi okunsun, o itibarla
zapta geçsin diye daktilo ettim, verdim. Bundan evvel
de aynı şeyi yaptım; okundu, ondan soma sayın
bakanlara verildi.
Şimdi bizim buradaki şu soru sorma hakkımızı,
İçtüzükteki normal yazılı soru sorma hakkı gibi ka
bul edip, tutanağa göndermek olmaz. Bir defa bun
ların burada okunması lâzımdır. Nitekim, ben oku
yabilirdim.
BAŞKAN — Sayın Doğan, bir saniye

efendim.

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bu mümkün; ama ki
mimizin sesi oraya yetişmiyor, kimimizin ifadesi ora
ya kâfi gelmiyor, kimimizin telâffuzu kâfi gelmiyor.
Ben şahsen bu uygulamayı yadırgadım. Hakkımız
ne için ketmediiiyor efendim? Pekâlâ ben de bura
dan okuyabilirdim. 34 soru yarım saat almazdı efen
dim.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Ben zamanı sizlere sundum. Sizin kabul etmiş
olduğunuz bir Danışma Kurulu kararı var. Sizin ka
bul etmiş olduğunuz Danışma Kurulu
kararında,
sorular dahil bakanların konuşmasına bir saatlik süre
ayrılmış. Şu anda Sayın Bakanın konuşması ile bir
likte, soruların cevaplandırılması dahil bir saat 27 da
kika olmuştur. Danışma Kurulu kararını siz kabul
ettiniz. Bundan evvel benim uygulamam, Sayın Do
ğancın söylediği gibiydi. Ancak, arz ediyorum; 12 sa
yın üye tarafından 34 adet sual sorulmuştur. Bunla
rın okunması, mutlaka ve mutlaka zapta geçmesi
herhalde benim temsil etmiş olduğum sayın üyelerin
haklarını korumak
açısından lâzımdır ve ben bu
görüşle bu sualleri okutuyordum. Ancak, yine sizin
sorularınızın zapta geçmesini teminen, bu soruları
Tutanak Müdürlüğüne vereceğiz. Bunlar Tutanak
Dergisine geçirilecek. Tutanak Dergisine geçirildik
ten sonra Bakanlığa verilecektir Sayın Doğan, yani
sizin sorularınızın ne olduğu Tutanak Dergisinde sap
tanacaktır. Noksan olarak kalan, yalnız burada okunmasıdır.
Bunun dışında, «Aksine teklif var mı?» diye sor
dum. Sayın Özer'in konuşmasından sonra. «Bunla
rın teker teker okunması hususunda teklif var mı?»
diye sordum, hiçbir sayın üye ben bunu teklif ediyo
rum demedi. İtiraz olmayınca,
teklifimizin tasvip
gördüğünü düşünerek o uygulamaya geçtim.
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Müsterih olun bunlar Tutanak Dergisine geçiri
lecek ve sureti katiyede sizin sorularınızın cevaplan
dırılması için Başkanlık elinden gelen aracılığı ya
pacaktır efendim.
Buyurunuz Sayın Bakan, teşekkür ederiz.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De
vamla) — Efendim, müsaade ederseniz zaruret ica
bı suallerin birkaç tanesini cevaplandırayım.
BAŞKAN — Efendim, lütfediniz; zaman çok te
cavüz edildi, tam 29 dakika zaman geçti Sayın Ba
kan.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE (De
vamla) — Yalnız bir cümle ile ifade edeyim Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Yalnız kısa olsun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Sayın Özer arkadaşım, yine burada
Doğu - Batı meselesi üzerinde görüştüler. Ben kendi
lerine, «Yersiz beyanda bulundunuz.» diye bir it
hamda bulunmadım. Kendileri konuşurlarken; «Yer
siz' dediler gibi, bir sitemde bulundular. Esasen bu
na nezaketim manidir. Zatialinize herhangi bir şe
kilde «Yersiz» demedim. Bu konunun hassasiyetini
belirttim. Etnik ayırımının telâffuz edilmemesi icap
ettiğini, yine birtakım meshep ayrılıklarının telâffuz
edilmemesinin icap ettiğini ve Cumhuriyet hükü
metlerinin Doğu üzerindeki hassasiyetini belirttim.
Ayrıca, dünyadaki bölgeler arasındaki dengesizliği
de belirttim.
O bakımdan muhterem
arkadaşıma bu şekilde
herhangi bir ifadede bulunmadım, o şekilde bir keli
me de sarfetmedim. Yalnız, bazı rakamlar da ver
dim. Elbette bu benim icraatımın hesabıdır. Cum
huriyet Hükümetinin Doğu Bölgesine hizmet hassa
siyetinin icabıdır.
Bu hususu belirttim muhterem Başkan.
Değerli Sayın Başkana ve Senatomuzun değerli
üyelerine Bakanlığım bütçesindeki gösterdikleri ilgi
den dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve saygılarımı arz
ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Erdoğan Adalı, son söz hakkınızı
kullanın.
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Pek muhterem
Başkan, kıymetli senatörler;
Böyle saatlere, dakikalara
sığmayan Ulaştırma
Bakanlığı gibi mühim bir Bakanlık hakkında şahsî
görüşlerimi 10 dakikaya sığdırmaya 'imkân yok. Şu
Senatomuzdaki 10 günlük bütçe müzakeresini yal-
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nız Ulaştırma Bakanlığına ayır sak, ben tahinin edi
yorum ki arkadaşlarımız, bu Bakanlık üzerindeki ten
kitlerini yetiştirmek imkânını bulamazlar.
Muhterem arkadaşlarım;
Sayın Bakanın kendi Bakanlığına ait konularda
ki hassasiyetine ve konulara vukufuna, Bakanlığı süre:ince yakından vakıf olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle kendisine çok teşekkür ediyorum ve Bakanlığın
daki çalışmalarını şahsen takdirle karşılıyorum.
Muhterem at kadaşlarım;
Bakanlarımızın iyi niyetleri, çaıışma hizmetleri,
Hükümet programları görülen
hizmetlerden vatan
daşın memnun olması için kâfi gelmiyor. Biraz rea
list, biraz samimî olursak, meseleyi böyle büyük makro - planlardan, Hükümet politikasından, Devlet ulaştiima politikasından daha aşağı hizmet, vatandaşın
günlük yaşantısında 24 saatinde temas ettiği hizmet
safhasına indirdiğimiz zaman, kimse Ulaştırma Ba
kanlığı hizmetlerinden memnun değil muhterem ar
kadaşlarım.
Bakanlığın büyük politikalar
yanında, kanımca
evvelâ kendi bünyesi içinde hizmet ve personel plan
lamasını yapması lâzım. Türkiye'nin ulaşım ve haber
leşme planlarının ve
politikasının
yapılmasından
evvel, kendi bünyesi içerisinde İktisadî Devlet Teşek
küllerini ve birtakım anormal anonim şirketleri ba
rındırmakta olan bu Bakanlığın, kendi bünyesini ıs
lah etmesi lâzım.
Muhterem arkadaşlarım;
Denizcilik Bankasının neresinden başlasak de
ğil 10 dakika, 10 saat konuşsak yetmez. Böyle her
cephesiyle dökülen bir müessese; borç var, hizmet
yok, vatandaş memnun değil, usulsüz zamlar var.
Bilir misiniz muhterem arkadaşlarım, Devlet Deni/Yollarının ne şekilde tarifelere zam yapılacağı
hepinizin bildiği gibi usule, nizama
bağlanmıştır;
ama geçen yıl şehir hatlarında Denizcilik Bankası
usulsüz, nizamsız, Bakanlığın
müsaadesini
alma
dan yüzde yüz zam yapmıştır. Kadıköy'e uğramayan
vapurların hepsine ekspres ismini takmıştır ve yüzde
yüz zamlı tarifeye sokmuştur. Sayın Bakanın belki
bundan malûmatı dahi yoktur.
Kıymetli arkadaşlarım;
Vaktim çok az, meselâ; Türk Havayolları. Garip
bir müessese, milyonlarca liralık bir müessese. Bu
nun dünya çapındaki benzerlerinde ilim var, irfan
var, bu işlerin enstitüleri var. mektepleri var, işlet
meci nasıl yetişir; dünyanın en teknik işletmeeüerin-
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den birisi havayolları işletmeciliğidir. Bizde Havayollariyle Devlet meydanları, iki düşman kardeş bir
evin içerisinde yaşamak mecburiyetinde.
Devlet Hava Meydanlarından şikâyet ederiz. Goethe'nin dediği gibi, hayata girilen kapının ehemmi
yeti varmış. Türkiye'ye girilen kapı olan Yeşilköy'ün
çok önemi var. Herkes bunun üzerinde duruyor, bu
kürsülerden saatlerce konuşuluyor ve matbuatta uzun
boylu yazılıyor; ama Devlet Hava Meydanlariyle, Türk
Havayolları aynı bina içerisinde çalışan iki zıt kardeş,
hatta birbirine hasım kardeş.
Sayın Bakan izahatı sırasında dedi ki, «Büyük
teknik imkânlarla Devlet Hava Meydanları Genel
Müdürlüğünü teçhiz edeceğiz.» Peki, bu dünya tekni
ğine uygun aletleri çalıştıracak personel nerede yetiş
tiriyorsunuz, bu personele kaç para ödeniyor? Bu
Hava Meydanları statüsüne tabi.
Bilirmisiniz muhterem arkadaşlarım, Yeşilköy'de
apron memuru dediğimiz, o meydanda çalışan, uçak
lara merdiven iten işçi vatandaşımız, Devlet Hava
Meydanlarının Yeşilköy'deki Müdüründen fazla üc
ret almaktadır. Bu şartlar altında ahenkli ve koordine çalışma yapacak. Uçağı indiren, uçağı kaldıran
o hepinizin gördüğü meydanın üzerindeki kule içe
risinde çalışan memur. Devlet Hava Meydanları me
murudur. Orada çalışan memur, bu çok yeni teknik
âletleri çalıştıracaktır; ama onun aldığı ücret, içeride
bilet kesen, tikelleri toplayan havayolları memuru
nun maaşının yarısına bedel maaş almaktadır.
Bunlar ne zamandan beri, yıllardan beri. Bu kür
süden konuşulmadı mı? Konuşuldu. Karma Bütçe
Komisyonunda konuşulmadı mı? Konuşuldu; ama
netice yok muhterem arkadaşlarım. Niye? Buradan
aşağı inemez, Sayın Bakan da indiremez. Genel Mü
dürlerden aşağısı çalışmıyor muhterem arkadaşlarım,
hizmet aşkı yok. Meşhur hikâyedeki gibi, kaf dağının
arkasına gitmek için, atın önüne eti koymak lâzım,
arpayı, samanı kaldırmak lâzım. Buraya gelecek olan
insanlardan bu hizmet aşkı olacak ve hizmet ehli
yeti bulunacak. Burada hiç kimseyi teşhir etmek is
temiyorum; ama kimin nerede olduğunu, hangi ge
nel müdürün hangi genel müdürlükten geldiğini şöy
le düşündüğünüz zaman, hizmetin görünüşündeki ak
saklık daha oradan başlıyor muhterem arkadaşla
rım. Bu hizmet anlayışının aşağı inmesine imkân yok.
Onun için diyorum ki, evvelâ Bakanlığın kendi
içerisinden planlaması yapması lâzım. Bu bünyeyi
düzeltmeden evvel netice almaya, vatandaşın hiz
metten memnun olmasına imkân, ihtimal yoktur. Ne
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kadar yatırım yaparsanız yapınız, sonuç almak müm
kün değildir.
iş yalnız para meseli değil muhterem arkadaş
larım; bu mesele çok kolay ve ucuz bir kalkandır.
Efendim, tahsisat yok, bütçe yok, yapamıyoruz deni
yor. Parasız yapılacak olan işlerin hepsini yaptınız
mı? Parasız yapılacak her şeyden vatandaş mem
nun mu? Günlük yaşantısı içerisinde Ulaştırma Ba
kanlığı ile her gün, her dak:ka, hatta günün muh
telif saatlerinde karşı karşıya gelen Türk vatanda
şı; bir anket, bir plebisit yapsanız c/c 99'u sizden şi
kâyetçi.
Deniz nakliyat kâr eder. Eder muhterem arkadaş
larım, Türkiye dışarıdan her gün artan milyarlarca
ithalât yapmaktadır. Bunun bir kısmını, ucunu deniz
nakliyat şilepleri taşımış olsa, kâr etmemesine se
bep yok. Dışarıda milyonlara varan, yüzbinlerce iş
çimiz var, bu işçinin bir kısmını taşıyan Türk Ha
vayolları dış hatları kâr ediyor. Bu bir marifet mi
muhterem arkadaşlarım? Yani, bir göl akıyor, içe
risinden siz de bir tas kapabiliyorsunuz ve diyorsu
nuz ki, ben de tasımı doldurdum. Mesele bu değil
muhterem arkadaşlarım. Bu şekildeki hizmet anla
yışı bizi hiçbir yere götürmez.
Yüksek Denizcilik Okulu var. Muhterem arka
daşlarım, Ulaştırma Bakanlığının o kadar garip hizmet
anlayışı var ki, Yüksek Denizcilik Okulundan yeti
şen talebelerin bir kısmı Deniz Nakliyata bağlı,
bir kısmı Denizcilik Bankasına bağlı. Aldıkları burs
lar dahi farklı farklı. Ben Sayın Bakandan bir şey
sormak istiyorum; biraz evvelki görüşmelerinde de
niz adamı sıkıntısı, kaptan sıkıntısı çektiklerinden
bahsettiler. Geriye doğru 10 senelik plan içerisin
de, Denizcilik Okulu makine bölümü veya güverte
bölümünden mezun olan gençlerimizin yüzde kaçı
kendi meslek sahasında çalışmaktadır? Bırakın bi
zim gemilerimizde çalışmasını, kendi mesleğinde
çalışan yüzde kaçtır?
Kıymetli arkadaşlarım;
Biz elimizdeki imkânları dahi kullanmaktan mah
rumuz. Sempatik gelir, antipatik gelir onu bilmem;
ama benim şahsî inancım odur ki, bunun da tek se
bebi, meselenin hizmetin gerektirdiği ellerde olma
masıdır muhterem arkadaşlarım...
Yüksek Denizcilik Okulu gibi, çok cepheli ve
fevkalâde teknik eleman yetiştiren, hatta çarkçı
dediğimiz makine mühendisi seviyesinde eleman
yetiştiren okulun öğretim kadrosunu, idare kad
rosunu tetkik ederseniz varacağınız netice sizi sürp
rize götürmez.
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Kıymetli arkadaşlarım;
Konuşulacak çok konu var. Bakanlıkta bir dene
tim, bir müfettişlik kadrosu var. Ben arkadaşları
ma, Sayın Bakan başta olmak üzere soruyorum;
ne zaman bir uçağa bindiğiniz zaman, ne zaman Hay
darpaşa'dan bir trene bindiğiniz zaman bir kont
rolün, bir müfettişin veya bir Allah'ın kulunun ge
lip de bir vatandaşa; «Siz yolcusunuz, bir şikâyetiniz
var mı trenin işlemesinden, ısınmasından, soğumasından,
gördüğünüz muameleden?» dediğini
gör
dünüz mü? Yok kıymetli arkadaşlarım, denetim di
ye bir şey yok. Fi tarihinde bir Ulaştırma Bakanı
Kasım Gülek, Galata Postanesinde şahsan bir kont
rol yaptı diye Türk siyasî tarihine, literatürünü geç
miş. Denetim diye bir şey yok. Türkiye'nin hiçbir
yerinde denetim diye bir müessese yok. En işîemeyen müessese denetim; ama Ulaştırma Bakanlığın
da bilhassa denetim diye hiçbir şey yok.

BAŞKAN — Sayın Adalı, söz
I fen bağlayın efendim.

süreniz bitti, lüt-

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Türk Hava
yollarının Sayın Genel Müdürü Yeşilköy'den Anka
ra'ya gidip gelir. Hiç olmazsa gelip geçtiği günler zar
fında o meydanın işleyişi hakkında bir denetim yapj mış mıdır? Şikâyet kutuları asılmıştır, eşantiyon kaI bilinden. O şikâyet kutularına ben şahsen defalarca
mektup atmışnndır; hiçbirinin cevabı
gelmemiştir
kıymetli arkadaşlarım.
I

Mevzu çok. Biraz evvel Sayın Başkanımızın yaptı
ğı ikaza uymak istiyorum; ama anlatacak konumuz
I Çok.
Yeşilköy Hava Meydanının durumunu anlattım.
Muhterem arkadaşlarım;
Ufak şeylere temas ediyorum gibi geliyor; ama
günlük yaşantımızda hepimizin şikâyet konusu bu.
Yeşilköy Hava Meydanının, (Gidin, rica ediyorum
Sayın Bakan bu akşam yollasın bir müfettişini) gidil
sin durumuna bakılsın, oradaki tuvaletlerin durumu
na bakılsın kıymetli arkadaşlarım. Hepsi açıldı, pırıl
pırıl çinilerle mozayiklerle döşenmişti, bir hafta
sonra bütün klozetlerin üzerine kâğıtlar kondu, bir
şeyler asıldı, hiçbirisi
çalışmıyor, sefil ve perişan.
I Oradan Ulaştırma Bakanlığının mensupları,
Sayın
Genel Müdürleri her gün gelip geçiyor, kimsenin
I alâkası yok muhterem arkadaşlarım.
Yabancı bir
I memlekette seyahat ediyorlar; çünkü neme lâzımcıI lık var.
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Ben geçen sene de anlatmıştım. Burada, Ulustaki
PTT Müdürlüğüne gittim muhterem arkadaşlarım.
Aşağıda şehirlerarası
serviste İstanbul'un rehberi
yok. İstanbul'la Ankara arasında günde kaç konuş
ma olduğunu PTT Genel Müdürlüğü bilir. Ankara'nın
merkez postanesi olan Ulustaki postanede İstanbul'
un rehberi yok. Yukarıya çıktım, şikâyet arzusuyie
oranın müdür muavinlerinin birisinin kapısını çal
dım; «Müdür bey, aşağıda İstanbul'a ait bir rehber
yok. Yeni rehber çıktı, niçin koymadınız? Emreder
seniz koyarlar.» dedim. Bana, fevkalâde nazik, fev
kalâde ricakâr bir şekilde, «Vallaha, bu kısım bana
tabi olmamakla beraber, bu kısma ben bakmamak
la b c a b e r bir alâkadar olayım bakayım,'niçin ge
tirmemişler.» dedi. Aşk yok muhterem arkadaşla
rım, aşk yok.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Adalı.
" ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Allah'ın adını
dahi aşkla söylemek lâzımdır, gerisi makbul olmaz.
Hizmet aşkı yok bu kadrolarda. Hizmet aşkı olma
yınca netice almaya imkân yoktur. Sayın Bakanımız
ne kadar iyi niyetli olursa olsun, Hükümet ne kadar
iyi niyetli olursa olsun, milyarlarca yatırım yapsa
nız bunun aşağıya intikâline imkân yek.
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın. Adalı.
ULAŞTİRMA

BAKANI

NAHİT MENTEŞE

(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, acaba son ko
nuşmacıya cevap verebilir miyim?
BAŞKAN — Efendim, usul müsait değil, müsaa
de buyurun.
Sayın üyeler, bu suretle Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin görüşülmesi bitmiştir.
Şimdi, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümler okunup oylarınıza sunulacaktır.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
program

Muhterem arkadaşlarım;

101

111

Türk Havayolları Genel Müdürüne hitap ediyo
rum; Ankara Esenboğa'dan her hafta bir iki defa
geçen bir arkadaşınız sıfatiyle bu ufacık camekânlı
yerde saatlerce yolcu bekletilir, âdeta yolcuya zulüm
yapmaktan zevk alan bir idareyle karşı karşıyayız,
mecburuz da. Devletçilik var ya. Nedir bu?.. Devlet
idaresi mi? Değil. Nedir?.. Anonim şirket. Bunun
umumî heyet toplantısı yapılır muhterem arkadaş
larım. Sahibi kim bu şirketin?. Yok. Umumî heyet
toplantısına İstanbul Defterdarı iştirak eder, Hazi
ne namına İstanbul Defterdarı oturur, kaldırır elini,
reyler kalkar iner, idare heyeti seçilir. Kim kime,
dumduma, idare heyetinin orada ne kârı
vardır,
ne ziyanı vardır, ne iştiraki vardır. Bu bir anonim
şirkettir. Anonim şirketin de umum müdürü var
dır. Bu böyle gidiyor. Evvelâ bunu ıslah etmek lâ
zım. Her şeyin ismini koymak lâzım muhterem ar
kadaşlarım. Şirketse
şirket, devletse devlet. Böyle
u'cûbe-i hilkat olmaz; yarısı deve, yarısı kuş idare,
bu şekilde hiç kimseyi memnun etmez.
Ben vakti geçirdim, Sayın Başkandan özür dile
rim.
Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar).
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112

113

114

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Kara ulaştırma politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Deniz ulaştırma
politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sivil
havacılık
politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira

14 848 90O

979 60O

1 671 900

91 641 400

1 676 750

C. Senatosu
Bölüm
program

B : 38

Lira

115 İmalât hizmetlerinin
nasyonu

koordi
674 800

900

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — Şimdi Devlet Hava
Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci madde (A) cetvelıiyle beraber okunacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

10 398 600

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne 1976 malî yılında yapacağı hiz
metler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (329 518 5QQ) lira ödenek verilmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü
t A) - CETVELİ

13 218 300

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Iİ1

öğretim ve eğitim hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Ulaştırma Bakanlığı
Hayırlı olsun.

Bütçesi kabul

Bölüm
program

Lira

101

Yüksek Denizcilik Okulu
101

0:2

tır.

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
116 Genel ulaştırma koordinasyon
(hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

10 . 2 . 1976

21 234 800

17 965 8CC

1 781 700

olunmuştur.

5. — Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma
Komisyonu raporu
(Millet Meclisi :
1/383; Cumhuriyet Senatosu : 1/387) (S. Sayısı :
535)

— 584

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
75 325 700
BAŞKAN — Bölümü oyları- •
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Uçuş emniyetinin sağlanması
118 758 200,
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Havaalanı yer emniyetinin sağ
lanması
127 434 600
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
8 000 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi (A) cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (329 518 500) lira olarak
tahmin edilmiştir.
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BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?. .Yok. Dördüncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — (B) cetveli okunacaktır.
(B) — CETVELİ
Gelir
türü

O : 2

Lira

Beşinci maddeyi okutuyorum.
2

Vergi dışı gelirleri
189 700 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
139 818 500
ıBAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
İkinci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Madde 5. .— Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Beşinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Altıncı maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Altıncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Üçüncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce 1976 malî yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde lehinde aleyhinde söz
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen!îi\.. Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında
da devam olunur.

Bu Bütçenin açık oylaması 38 nci Birleşimin 3 ncü
Oturumunda yapılacaktır.

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Üçüncü maddeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Sayın üyeler; mesaî saatimizin bitmesine 15 da
kika vardır. Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde 15
dakikalık süre içerisinde herhangi bir sözcünün ko
nuşup fikirlerini beyan etmesine imkân olmadığından,
saat 19,45'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum.

Dördüncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Kapanma saati : 18,45

•*»»
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 19,55
BAŞKAN : Başkanvekiti Kâzım Kangal
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgâni Demirkol (Urfa)

BAŞKAN — 38 nci Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
(C) — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
a)

Getir Bütçesi :

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere devam edeceğiz.
Sayın Balkan .. Hazır.
Sayın Komisyon Temsilcisi?.. Hazır.
Görüşmelere başlıyoruz.
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin
isimlerini okuyorum:
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına Sayın
Zeyyat Baykara, A. P. Grupu adına Sayın Hayrettin
Erkmen, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın
Ziya Müezzinoğlu, Millî Birlik Grupu adına Sayın
Suphi Karaman, Sayın Kâmil Karavelioğlu.
Şahısları adına: Sayın Niyazi Unsal, Sayın Hasan
Güven, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Besim Üstürıel,
Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Sami Turan, Sayın
Selâhaddin Babüroğlu, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Sayın
Erdoğan Bakkaîbaşı, Sayın Veli Uyar Sayın Ömer
Ucuzal.
Konuşma sn ası Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Gru
pu adına Sayın Zeyyat Baykara'dadır.
Buyurunuz Sayın Baykara.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri;
Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi üzerinde Cum
hurbaşkanınca Seçilmiş üyeler grupu adına söz aldı
ğım şu sırada hepinizi saygı ile selâmlıyorum.
1976 malî yılı Bütçesi üzerinde dokuz günden beri
yapılmakta olan görüşmeler yarın sona erecektir;
ama aslında, bütçenin büyüklükleri ve yapısı üze
rindeki görüşmeler, halen müzakere etmekte olduğu
muz Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesinin bitimi
ile fiilen sonuçlanmış olacaktır. Yüce Senatomuz, bu
süreyi geceli gündüzlü çalışarak yorucu bir çalışma
düzeni içinde geçirmiştir.

1976 bütçesinin bu aşamasında, bu dokuz günün
muhasebesini, Hükümetle birlikte kuşkusuz gruplar
ve Cumhuriyet Senatosunun üyeleri olarak hepimiz ayrı
ayrı yapmak durumundayız.
Sayın Demirel Kabinesinin işbaşında bulunduğu sü
re içindeki genel politika uygulamalarının ve 1976
bütçe tasarılarının Yüce Senatoca genellikle nasıl de
ğerlendirildiği, her halde Hükümetin yapması gereken
muhasebenin en önemli kalemlerini oluşturacaktır. Çok
partili parlamenter rejimlerde,
iktidar - muhalefet
taraflarının varlığı nedeniyle böyle bir muhasebeden
kolayca tarafsız sonuçlar çıkarmak gerçekten güçtür.
Ama iktidar dışındaki grupların hepsinin her zaman
iktidarı zayıflatacak yöntemleri kullandıkları ve her
konudaki tutum ve davranışlarının muhakkak bu ama
ca yönelik olduğu gibi bir düşünceden kendimizi sı
yırabilir ve iktidar dışında kalanlara muhakkak muha
lif gözü ile bakmak hatasına düşmezsek, bunların gö
rüşlerinde de faydalı taraflar bulunabileceğini kolay
lıkla görmek kabil olacaktır.
Cumhuriyet Senatosunda yapılan bütçe görüşmele
rinin muhasebesini yapacak üyeler bakımından üzerin
de durulacak en önemli konuların birini, grupları
veya kendileri tarafından öne sürülen görüşlerin ve
önerilerin Hükümetçe ne şekilde değerlendirildiği teş
kil edecektir. Bu değerlendirme, genellikle sayın ba
kanların cevaplarında, Senato konuşmalarında ken
dini göstermektedir. O halde, bütçe müzakerelerinde
konuşan Senato üyelerinin dikkatlerinin, bu bakımdan
da sayın ilgili bakanların konuşmalarına çevrik olma
sı doğaldır.
Değerli arkadaşlarım;
Bütçe görüşmelerinin başlangıcını ve en çok önem
verilen bölümlerinden birini oluşturan bütçenin tümü
üzerindeki görüşmelere Kontenjan Grupu açısından
baktığımızda, memleketimizdeki huzursuzluğa, asa
yişsizliğe daha iyi ve daha geçerli çözüm şekli bula
bilmek amacıyle iktidar - muhalefet liderleri arasında
asgarî müşterekenlerin saptanmasını sağlayacak bir
diyalog kurulması gerektiği görüşümüzün, Hükümetçe
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açık bir değerlendirmeye tabi tutulmadığını görüyo
ruz. Bu konunun, ülkemizi derinden derine rahatsız
eden ve toplumumuzu kaygı içinde tutan bir sorun
olduğunda kimsenin kuşkusu yoktur. Bu bakımdan,
böyle bir diyalog kurulmasını öneren, faydalı gören,
başka üyelerin de Hükümetin bu konudaki görüşünü,
bizim gibi ilgi ile beklediklerini sanırım.
Sayın üyeier;
Bütçe görüşmelerinin bir bilançosu yapılırken ve
bundan hem bugünkü, hem de gelecek yıllardaki mü
zakereler için faydalanılacak sonuçlar çıkarmaya ça
lışılırken, bütçenin büyüklükleri ve yapısı ile ilgili ola
rak öne sürülen görüşlerin yetkili bakan olarak, Sa
yın Maliye Bakanı tarafından ele alınış biçimine özel
bir önem vermek gerekiyor. Hele, bütçenin gider ve
gelirlerinin şu veya bu kadar milyar lira olmasının,
şu, ya da bu kadarının yatırımlara, cari giderlere ay
rılmış bulunmasının, biran önce kalkınmış bir ülke
haline gelmemizde büyük bir rol oynadığını hatırlasak,
bu önem daha da çok artar.
Bütçenin tümü üzerinde Yüce Senatoda yapılan
görüşmelerin, Hükümetçe bu açılardan ele alınış şek
lini hatırlarsak, birçok önemli eleştirilerin henüz or
tada olduğunu görürüz. Bütçe ödeneklerinin gider
grupları arasında dağılımı, gelir tahminlerinin tutarlığı
ve dolayısıyle Bütçenin bir istikrar bütçesi olduğu
hususundaki iddiaların gerçeklere uygunluğu, Kamu
İktisadî Teşebbüslerinin işletme açıkları ve yatırım
larının gerektirdiği finansman
ihtiyaçlarına karşılık
gösterilen kaynakların gerçekleşme olanakları, kamu
görevlilerinin özlük hakları ve geçim sıkıntılarıyle il
gili sorunlar, gelir politikası ve ödemeler dengesi
üzerindeki ciddî kuşkular henüz tam bir açıklıkla gi
derilememiştir. Bizim gibi birçok sayın üyenin de zi
hinlerinde henüz bir soru niteliğini koruduğunu san
dığımız bu ve benzeri konular geçerli gerekçelerle
aydınlatıldığı takdirde, bütçenin inanılırlığın-n da ar
tacağına emin olunuz. Bütçenin inanılır olması ise,
ekonomik istikrarın psikolojik
dayanağının büyük
ölçüde sağlanmış olması anlamını taşır.

10 . 2 . 1976

O : 3

bu Bakanlığın örgütlenme sorununun geldiği kanısın
dayız. Gerçekten, Devlet hayatımızda kendisine bu
kadar büyük ve önemli görevler düşen Maliye Bakan
lığı Teşkilâtını, bu görevlerin genişliği ile orantılı bir
biçimde yenileyip geliştirememiştir. Maliye Bakanlığı,
aslında, içine kapalı bir teşkilât değildir. Özellikle ça
lışma alanı ile ilgili yenilikleri yakından izleyen, bün
yemize uygun olanları kolaylıkla bulup ortaya çıka
ran bir teşkilâttır. Bakanlığın bu özelliğe rağmen, son
yıllarda beklenen organik gelişmeyi gösterememesinin
başta gelen nedeni, Bakanlığın merkez ve taşra teşki
lâtı ile ilgili kanun tasarılarının bir türlü Meclisleri
mizden çıkamamış olmasıdır.
Özellikle teşkilât olarak genişleyen, görev alanı
nın çok gerisinde kalmış olan Gelirler Genel Müdür
lüğü Örgütü, bu duruma bir örnek olarak gösteri
lebilir. Ülkemizde kendisinden önemli görevler bek
lediğimiz; fakat emsallerine nazaran en az destek
lediğimiz teşkilât, Maliye Teşkilâtı ve onun içinde
Gelirler Teşkilâtıdır denilebilir. Buralarda sorumluluk
vardır, yetişkin personel bulmakta büyük güçlükler
vardır; görev gerçekten güçtür; fakat, bunların karşı
lığı yoktur veya pek azdır denilebilir; yani «Mumun
dibine ışık vermemesi» sözü Maliye Bakanlığı için
fazlası yi e geçerlidir.
Özet olarak söylemek gerekirse; Maliye Bakanlığı
nın, özellikle Gelirler Genel Müdürlüğünün kuruluşu
nun günün koşularına uydurulması amacıyle gerekli
kanunî koşullar biran önce sağlanmalıdır. Buna ek
olarak, Gelirler Teşkilâtımızdan eğer etkili bir görev
bekliyorsak, bu örgütte feragatla çahşan memurları
mızı ve diğer bakanlık memurlarını görevlerinin öne
mi ve güçlüğü ile orantılı ek olanaklara kavuşturma
lıyız. 1976 bütçesiyle getirilen yeni olanaklar
kul
lanılırken, bu hususların gözönünde bulunduurlmasını
Sayın Maliye Bakanından önemle rica ediyoruz.
Ayrıca Maliye Bakanlığının iki seçkin kuruluşu
olan Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Ku
rulundaki personel erozyonunun nedenlerini arayarak
karşı tedbirlerinin alınmasını yine Maliye Bakanının
dikkatlerine sunuyoruz.

Bu nelenlerle sayın senatörler, bugüne kadar yap
tığımız görüşmelerde bütçe ile doğrudan ilgili sorun
Sayın Başkan, değerli üyeler;
lardan açıkta kalmış olanlarının, Maliye Bakanlığı !
Şimdi de, Hükümetçe 1976 malî yılı Bütçesinin te
ile Gelir Bütçelerinde tam bir samimiyetle aydınlığa
mel prensipleri olarak açıklanan ilkeler üzerinde kı
kavuşturulmasını temenni ettiğimizi hulus ile belirt
saca durmak istiyorum.
mek isterim.
Bu ilkelerin başında, bildiğiniz gibi büyüme ve is
Sayın üyeler;
tikrar politikasının sürdürülmesi gelmektedir. Bütçe
Maliye Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinde ilk
yapısının bu doğrultularda hazırlanıp hazırlanma
planda ele alınacak konuların başında, sanırım ki.
dığını anlamak için, ilk inceleyeceğimiz husus. şün— 587 —
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hesiz ödeneklerin gider gruplarına dağılımıdır. Eğer
bütçedeki büyüme galip yapısı itibariyle yatırım ile
yatırım veya sermaye birikimine dönüşebilecek trans
ferlerden oluşuyorsa, bu gelişme ekonomideki dengeyi
bozmayacak bir büyüme sayılabilecektir. 1976 konso
lide bütçesini bu açıdan incelediğimiz zaman, başlan
gıç rakamlarına göre, 153,1 milyardan oluşan top
lam giderlerin 76 milyar liraya yakın bir kısmının ya
tırımlarla sermaye teşkili ve transferlere ilişkin ol
duğunu görüyoruz. Buna karşılık carî giderleri 7,5
milyar liradır; yani konsolide bütçenin
yarısından
biraz daha fazlası carî giderlere ayrılmıştır. Bu du
rum, bütçedeki büyümede carî giderlerin ağırlıkla tem
sil edildiğini ifade eder. Bu ise bütçeler için büyük
bir zaaftır.
Öte yandan, hacim itibariyle büyüyen bir bütçe
nin, istikrar politikasının sürdürülmesini sağlayıp sağ
layamayacağı, onu besleyen kaynakların; yani gelirle
rin, güvenilir, gerçekleşebilir olmalarıyle ölçülecektir.
Böyle bir incelemeyi iki açıdan yapmak isterim:
Birincisi, konsolide bütçe ile ilgili olanı, öteki de Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine ilişkin olanıdır.
Aslında, üzerinde durulması gereken Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri finansmanı için öngörülen kaynak
lardır. Bununla beraber, konsolide bütçenin gelir ka
lemleri arasında gerçekleşmeleri göze batar şekilde
çok şüpheli ve ilginç olanlarından bir kaç örnek ver
mek isterim.
Bunlardan birincisi, taşınmaz mallar satış bedelin
den 1976 yılında 1 milyar 315 milyon lira beklenme
sidir. 1970 yılından beri bu kalemden hiç bir yılda
12 milyondan fazla hâsılat sağlanmamıştır. 1976 yılın
daki olağanüstü yüksek tahminin nedeni, Devlet arsalarıyle diğer taşınmaz malların belki de kısmen bu yıl
içinde satılmasının öngörülmesi ile açıklanmıştır. Bu
tutum, evvelâ Devlet mallarının tasfiyesine bir başlan
gıç olduğu için, bu açıdan tartışılmaya değer.
İkinci olarak, özellike Devlet arsalarının bu şekil
de satışının Arsa Ofisi Kanunu hükümleriyle nasıl.bağ
daştırılacağı düşünülmeye değer. Üçüncü olarak; bir
yıl içinde bu kadar geniş çaptaki bir satışın gerçekleş
tirilmesinin olanak dışı olduğu benzer işlemlerde sap
tanmış bir durumdur. Son olarak da mevcut konjonk
tür içinde ve enflasyonist baskıdan arınmamış bir or
tamda Devlet mallarının 1976 yılında satılmasının ye
rinde olup olmadığıdır.
İkinci olarak, Tekel Zam Fonuna değineceğim.
Bu fondan 1976 yılında 1 milyar 17 milyon gelir
beklenmektedir. 1975'te buradan 140 milyon lira sağ
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lanmış. Bu büyük artışın nedeni gelir gerekçesinde
şöyle açıklanmış: 1975 bütçe Kanunu tasarısında yer
alan bir madde ile 157 sayılı Kanunda yeralan «Dep
rem Fonu» nun bu kaleme gelir yazılması öngörüldü
ğünden, 1976 yılında 1 milyar 17 milyon 181 bin 800
liralık tahsilat beklenmektedir. Gerekçedeki açıklama
bu.
Üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim ki, bu ge
rekçenin doğru olan yanını bulmak cidden zordur.
Gerçekten, gerekçenin başındaki «1975 yılı» tabirini,
«1976» olarak düzeltsek bile, şu tutarsızlıklar geriye
kalmaktadır: 1976 bütçe Kanunu tasarısında, «Malî
yılda uygulanmayacak kanun hükümleri» başlıklı
90 ncı maddenin (P) fıkrasında bu konu ile ilgili ola
rak yeralan hüküm şudur :
« 9 . 3 . 1973 (ki, bu tarih de yanlıştır) gün ve 1571
sayılı bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlar
dan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında
açılacak bir Deprem Fonu hesabında toplanmasına
dair Kanunun 1 nci maddesi; hükümleri 1976 yılında
uygulanmaz.» hüküm bu.
Görülüyor ki, gerekçenin dayandırıldığı madde,
«Deprem Fonu» nun bütün varlığının gelir yazılma
sını değil, sadece 1976'daki uygulamasının durdu
rulmasını öngörmektedir. Nitekim, 1975 malî yılında
aynı adla açılan fona 1 lira ödenek konmuş ve sa
dece aynı yıl içinde gerçekleşen fon payı genel büt
çeye gelir yazılmıştı. Esasen bir yıl ömrü olan Bütçe
Kanununun, fonun toplanmasına dair 157Usayılı Ka
nunu geçmişe geçerli olarak durdurması olanağı da
mevcut değildir. Anayasa Mahkemesi kararlan da bu
na cevaz vermemektedir. Aslında durum ne olursa ol
sun, çok hayırlı bir amaç için açılmış olan «Deprem
Fonu» nun tüm varlığının gelir kaydedilmesi, Genel
Bütçe açısından başvurulacak bir yol olmamalı idi.
Kaldı ki, bu fonda bu kadar paranın fiilen mevcut
olup olmadığı da incelememeye değer.
3. 1976 yılının diğer ilginç bir kaynağı da 12
milyar liralık iç istikrazdır. 1975 yılının 9 milyarlık
istikrazının tam gerçekleşmeden uzak kaldığı bir or
tamda, önümüzdeki malî yılda 12 milyarın nasıl ger
çekleşeceği sorulmaya değer.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin işletme açıkları ile
yatırımları için gerekli olan 48 milyar liranın finans
man ihtiyacına kaynak olarak gösterilen kalemlerin
gerçekleşme olanaklarına gelince: Bu kaynaklardan
üçü üzerinde duracağım:
1. Devlet Yatırım Bankasından sağlanması öngö
rülen 10 milyar liranın tam olarak alınabileceği çok
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şüphelidir. Çünkü, geçmiş yıllarda bu Bankanın öz ve
yanbacı kaynaklardan sağlanabilen finansman, hiç bir
zaman 6 - 7 milyarın üstünde olmamıştır.
2. Dış proje kredisi ve dünya piyasasından borç
lanma suretiyle sağlanacağı umulan 15 milyar lira
da aynı durumdadır. Sayın Maliye Bakanı halen 500
milyon dolarlık; yani 7.5 milyar liralık proje kredisi
nin sağlanmış olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, 1975
yılı Programının ödemeler dengesi ile ilgili 71 No. lu
tabosunda adı geçen yılda proje kredisi kullanımının
325 milyon dolar olacağı öngörülmüştür. Geri kalan
7.5 milyon liranın dünya piyasasından sağlanabile
ceğini iyimser bir görüş olarak karşılıyoruz.
3. KİT'in finansman kaynakları arasında görülen
ilginç kalemlerden birisi de 2,5 milyar liralık otofinansmandan sağlanacak kaynaktır. Bu 2,5 milyarın,
Bütçe Kanunu tasarısının 73 ncü maddesinde öngö
r
rülen, bazı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
/c 49
hisselerinin üçüncü şahıslara satışından elde edilecek
paralardan oluşacağı anlaşılmaktadır.
Bu konunun Bütçe Karma Komisyonunda tartış
ması yapılmıştır. Bazı
kamu teşebbüslerinin halka
açılmasına kimsenin itirazı yoktur. Ancak, bu devir
işinin, kaynak sağlama dışında niçin yapıldığı cid
den belli değildir. % 51 hisse kamuda
kalacağına
göre, müessesenin
yönetiminde yine kamu sektörü
hakim olacaktır. Başka tedbir alınmadan verimli iş
lemeyen bir kuruluşun, salt üçüncü şahısların işti
raki ile iyi işlemeye başlayacağı düşünülemez. Ay
rıca, bu ameliyenin hangi müesseselere, hangi koşul
lar altında uygulanacağı önemlidir. KİT'lerinin hisse
senetlerinin borsaya kote olmadığı, bu nedenle bu his
selerin rayiç bedellerinin belli olmadığı bilinmektedir.
Böyle bir operasyonu. Devletin, büyük bir menfaat
terki suretiyle yapması asla düşünülemeyeceğine göre,
hisseleri başkalarına devredilecek müesseselerin taşı
nır, taşınmaz bütün varlıklarının bugünkü piyasa de
ğerlerini esas alarak yeniden değerlemek ve hissele
rin satış bedellerini bu değere göre hesaplamak ge
rekecektir. Yoksa varlıkların defter kıymetleri üzerin
den bir devri asla bahis konusu olamaz.
Böyle bir yeniden değerleme, hem uzun zamana
bağlıdır hem de beraberinde vergi sorunları, maliyet
artışları gibi başka problemler getirir. Bu bakımlar
dan 2.5 milyarlık otofinansman öngörüsünün 1976 yılı
içinde gerçekleşeceğini tahmin etmek çok güçtür.
Saygı değer senatörler;
Memleketimizin koşulları içinde, ekonomik istik
rarın sağanması veya sürdürülmesi
p.çT.TMhn rn\;
_
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büyük bir önemi bulunan Bütçenin bu nitelikte olup
olmadığının belirlenmesine yarayan bazı etkenleri in
celemeye çalıştım. Bu incelemenin sonucu, yeni bir
açıklamaya ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Bi
raz önce söylediklerimi özetlemek istersek şunları söy
leyebiliriz:
1976 bütçesinin bugünkü kaynak yapısı ile, öngö
rülen giderleri tam olarak karşılayabileceğini düşün
mek olanak dışıdır. Başka bir deyimle 1976 bütçesi
bu haliyle ekonomik istikrarın sağlanmasına yardım
cı olacak bir nitelikte değildir. Ona bu niteliği kazan
dırmak için ya vergi gelirlerini artıracak yeni tedbir
ler almak ya da İktisadî Devlet Teşebbüslerinin üret
tiği bazı malların fiyatlarını makul ölçüler içinde ka
lacak bir ayarlamaya tabi tutmak gereklidir. Her iki
tedbirin birlikte alınması, bu yükseltmelerin etkilerini
daha geniş bir tabana yayarak hafifleteceği için terci
he değer görülebilir.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ekonomik ve malî zorunlukların gerektirdiği ted
birleri almakta ne kadar açık ve samimî olursak, bu
tedbirlerin vatandaşlar tarafından kabulü de o oran
da kolay olur. Nitekim, 1976 programı da, vergi ge
lirlerinin artırılması ve KÎT ürünlerinin
fiyatlarının
ayarlanması zorunluluğunu gerçekçi bir görüşle bir
ilke olarak kabul etmiştir.
Değerli senatörler;
Konunun bu aşamasında Hükümetin vergi politi
kasına kısaca değinmek gerekiyor.
Gerek Sayın Maliye Bakanının Bütçe
Karma
Komisyonunda yaptığı konuşmanın, gerekse
bütçe
gerekçesinin vergi politikası ile ilgili kısımları, daha
ziyade vergi muafiyet ve istisnalarının genişletilmesi
görüşüne dayanmakta, vergi gelirlerinin artırılması ise,
idarî tedbirlerin yoğunlaştırılmasından
beklenmekte
dir. Sayın Maliye Bakanmın bu görüşlerinin, vergi
gelirlerinin rasyonel kanunî tedbirlerle artırılması esa
sına dayanan program ilkeleri ile tam bir uyum ha
linde olduğu söylenemez.
Bunun yanıbaşında sosyal adalet ilkelerine önem
li bir yer verdiğini memnuniyetle gördüğümüz bu
bütçenin bu özelliğini pekiştirmek için, vergi yönün
den de bazı tedbirler üzerinde durulmasının gereke
ceği tabiidir. Bizde, sosyal adaletin bir aracı olan
vergi adaletinden bahsedilirken,
çoğunlukla sadece
vergi yükümlülüklerinin hafifletilmesi anlaşılır. Hal
buki vergi adaleti, herkesin gücüne göre vergi öde
mesi olduğuna göre, bu kavram hem indirimi, hem
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lanılacaktır. Bugün memleketimizde bu anlamda bir
vergi adaleti uygulamasından bahsetmek mümkün
değildir. Ülkemizde 25 seneden beri uygulanan Gelir
Vergisi, bunun en belirgin örneğidir. Çeyrek yüzyıl,
bir verginin oturmuş olması için yeter bir süre iken,
memleketimizde hâlâ muafiyet
sınırlarım genişlet
mek, götürü usule giren mükelleflerin defter tutma
yanların, sayısını artırmak çabaları sürdürülebilmektedir. Buna ek olarak bir yanda memur ve işçilerin
kendilerini kıt kanaat geçindiren istihkaklarından ku
ruşu kuruşuna vergi kesilirken, öte yanda kazançları
götürü usulle vergilendirilen 431 000 mükellef, toplam
olarak yılda 55 milyon vergi ödemektedirler. Bu ra
kamlar, bu mükelleflerin her birinin ortalama ola
rak yılda 128 lira, ayda da onbir lira vergi verdikleri
ni gösterir. Buna karşılık, vergiye tabi geliri asgari
ücret civarında yılda 15 000 lira olan bir işçinin, bir
memurun vereceği vergi yılda 2 880 lira, ayda 240
liradır. Bu dengesizlikte, küçük ticaret, sanat ve ser
best meslek erbabının kusurlarını aramak yersizdir.
Çünkü biz, Gelir Vergisi Kanununda götürü usulde
tespit edilecek safî kazançların yılda 8 000 lirayı; yani
ayda 667 lirayı geçemeyeceğini hükme bağlamışız. Sa
yın Maliye Bakarımın, öngörülen düzenlemeler sıra
sında sadece vergi hafifi etmeleriyle muafiyet sınırları
genişletmeleriyle yetinmeyerek, bu haksız ve adalet
siz vergilendirmeleri ortadan kaldıracak tedbirleri de
bulacağını ummak isteriz.
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rılıklarının, tam anlamıyle bir noktada birleşemediğini sandığımızı söylemiştim. Gerçekten, Sayın Başba
kan ve Sayın Maliye Bakanı, katsayı artışı yerine, en
az geçim hadlerini artırmayı düşünmekte ve bunu
daha âdil bulmaktadırlar. Bunun gerekçesi olarak da,
katsayı artımında birinci derecedeki bir memurun
aylığının 500 lira civarında yükselmesine karşılık en
alt derecedeki memurun aylığında ancak 95 lira kadar
bir artış olacağı, halbuki en az geçim hadlerinin yük
seltilmesi işleminin hem daha genel, hem de alt gelir
gruplarını daha iyi koruyucu olabileceği belirtilmek
tedir.
Müsaade ederseniz, burada tamamen ayrı iki ko
nunun eşit anlamda mütalâa edildiği kanısındayım.
Vergi adaletine yaklaşmak amacıyle en az geçim
indirimi hadlerinde yapılacak genel bir yükseltme,
hiç bir zaman kamu görevlilerinin, ne de işçilerin aylık
veya ücretlerinde belli usuller içinde yükseltme yapıl
ması ile bir ve eşit tutulamaz. Önümüzdeki toplu söz
leşme devresinin de bu görüşümüzü doğrulayacak uy
gulamalarını hep birlikte göreceğimizden emin bulunu
yorum.
Katsayı yükseltmelerinden alt gelir - üst gelir grup
larındaki kamu görevlilerinin daha az ya da daha çok
faydalanmaları aslında doğal olmakla beraber, istendi
ğinde buna engel olmak mümkündür. Nitekim, biz,
farklı katsayı parçaları uygulamak suretiyle bu amacın
sağlanmasını önermiştik.

Alt gelir grubundaki kamu görevlilerinin üst ge
lir grupundakiîerden daha çok korunmaya muhtaç
olduğunda hiç kimsenin kuşkusu yoktur; ama bu ko
nudaki uygulamalarda, Hükümetin yanında, parlamen
terler olarak, bizim tutumumuzda da tutarlılık ara
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin belli hisselerinin
yanlara hak vermemek de elbetteki mümkün olama
üçüncü şahıslara devrinin düşünüldüğü şu sıralarda,
maktadır. Kamu görevlilerinden, daha çok üst kade
bu kuruluşların yeniden düzenlenmesi konusu unu
mede bulunanları ilgilendiren işgüçlüğü, işriski ve te
tulmuşa benzemektedir. Oysa ki, KİT'lerin kârlı ve
minindeki güçlük zamları ile malî sorumluluk tazmi
verimli işlemelerini sağlayacak düzenlemeler üzerin
natının, Hükümetçe toplam olarak 4 800 lira olarak
de yapılan geniş ve faydalı birçok çalışmalar vardır
teklif edilen tutarının bu Bütçede 9 600 liraya yükseltil
ve bunlar henüz gereği gibi ele alınmamıştır. Bunlar
miş olduğunu bu vesile ile hatırlatmamızda fayda var
dan en sonuncusu KİT'leri reorganize etmek amacıydır. Ancak şunu da söyleyeyim ki, bu yan ödemele
le Bakanlar Kurulunca 1962 yılı sonlarında kabul edil
rin hepsini birden alan kamu görevlisi mevcut değil
miş olan Stratejidir. İşletmeci KİT'lerin Holding şek
dir.
".-.iHH
line dönüştürülmesini öngören bu strateji esaslarına gö
Sayın senatörler;
re hazırlanan bir tasarı Meclislerde kalmıştır. Konu
Kamu personelinin aylıklarının yükseltilmesiyle il
nun yeniden ele alınmasında büyük faydalar vardır.
gili sözlerimi, Bütçenin tahammül edemeyeceği bir
< yükü mutlaka kabul etmesi gerekeceği düşüncesi ile
Sayın üyeler;
söylemediğimi, bunu aslında da söylemeyeceğimi lüt
Sözlerimin başında, kamu görevlilerinin
geçim
fen kabul buyurunuz. Açık olarak diyoruz ki, bütün
sıkıntılarını bir oranda hafifletmek amacıyle onların
Gelir Vergisi yükümlülerini
kapsayacak bir en az
özlük haklarının düzeltilmesi konusundaki görüş ay
Bu çeşit tedbirlerin aynı zamanda Gelir Vergisinin
otokontrol gücünü artıracağı da unutulmamalıdır.
Burada önemli bir konuyu Sayın Bakana hatırlat
mak istiyorum.
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geçim indirimi yükseltmesinin malî yükü, daha doğru
su gerektireceği vergi kaybı, katsayı artımmdakinden
çok daha yüksek olacaktır. Bunu kanıtlamak için izin
verirseniz, bir basit misal vereyim: Basit bir hesapla
ücretlerde ve kazançlarda ayda ortalama 100 lira ar
tış sağlayacak şekildeki bir en az geçim indirimi yük
seltmesinin portesini ben, en az 6 milyar lira olarak
hesapladım. Gelir Vergisi tahminlerinin ise, bu vergi
azalmalarına göre yapılmadığını da belirtmek isterim.
1976 bütçesinin bir zaafı da burada yatmaktadır.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Şimdi de izin verirseniz, Maliye Bakanlığı ile il
gili bazı önemli konulara kısaca değinmek istiyorum.
1. 1976 bütçesinde, yurt savunması ile ilgili öde
neklere büyük bir ağırlık verilmiş olmasını takdirle
karşıladığımızı daha önce belirtmiştim. Büyük bir kıs
mı yurt dışından sağlanacak silâh, araç ve gereç
ler için harcanacak bu ödeneklerin dış ödeme araç
larının da zamanında sağlanıp, hazır bulunmasının arz
ettiği önemi belirtmek isterim.
2. Geri kalmış bölgelerde yatırımları geliştirme,
ağır sanayi yatırımlarına katılma gibi sevinilecek amaç
lara yönelik ödeneklerin, fon şeklinde yönetilmesinin
sakıncaları açıktır. Büyük çapta ödenekleri kapsayan
bu ve benzeri harcamaların biran önce fon şeklinden
çıkarılarak, normal harcama düzenlemesine kavuş
turulması gerekir.
3. Sermaye piyasasını düzenleyecek bir kanunun
yokluğundan bahsetmek isterim.
Böyle bir resmî düzen mevcut olmadığı halde, eko
nomik gelişmemize paralel olarak, özel tasarruflar git
tikçe artan bir ölçüde hisse senetlerine, tahvillere yö
nelmektedir. Bu alan disiplin altına alındığında, bu
yönelmenin daha da artacağından şüphe edilmemeli
dir. Bundan Hazinenin de faydalanacağı gözönünde
bulundurularak, yıllardan beri
sonuçlandırılmayan
Sermaye Piyasası Kanunu tasarısı çalışmalarının ta
mamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca, konu ile yakın il
gisi bakımından, menkul kıymetler borsasının yeni bir
düzenlemeye muhtaç olduğunu da düşünüyoruz.
4. Memur Yardımlaşma Kurumu Kanununun bu
güne kadar çıkarılamamış olması büyük bir eksiklik
tir. Bu eksiklik Hazineye karşı olan güvenin sarsıl
masının bir nedeni haline gelmiştir. Kamu görevlile
rimiz, kanunla kendilerinden alınan keseneklerin, baş
ka amaçlarda kullanılmasının kuşkusu
içindedirler.
Bize göre, MEYAK tasarısının gecikmesi için artık
geçerli olabilecek hiç bir neden kalmamıştır.
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5. Belediye Gelirleri Kanunu
üzerindeki çalış
maların sonuçlandırılmak üzere olduğunu memnuni
yetle öğreniyoruz. Ancak tasarının, sorunlara kısmî
çözüm getirecek bir yapıda ele alınmamasını tavsiyeye
değer buluyoruz. Tasarı, büyük - küçük, tümü malî
zorluklar, yokluklar içinde bulunan belediyelerimizin
kamu ile ilgili sorunlarının hepsini kavramalıdır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
1976 yılında ülkemiz ekonomik istikrara, her za
mankinden daha fazla muhtaçtır. Ekonomik istikrar il
kesinin ağırlığı, siyasî istikrarın ağırlığından daha az
sayılamaz. Huzur ve güvenlik içerisinde yaşanacak bir
ekonomik istikrar senesi, ülkemize çok büyük kazanç
lar sağlayacaktır. Ama, bugünkü görüntüsü ve kay
nakları ile 1976 bütçesinin, ekonomik istikrara olumlu
katkısının arzulanan büyüklükte olamayacağını korku
yor, sadece iyi niyetlerin ise umulan sonucun alınmasma yetmeyeceğini düşünüyoruz.
Sayın senatörler;
Soruların özünü kavradıktan, olaylara doğru teşhis
ler koyduktan sonra yenilmeyecek hiç bir güçlük yok
tur. Bütçede de durum böyledir. Sadece iyi niyetiyle
değil, karşılaşacağı güçlükleri objektif kriterlerle tartabilen bir Maliye Bakanı, bütçenin istikrar bozucu
etkilerini gerekli tedbirlerle karşılamak olanağına da
sahip olacaktır. Bu açıdan baktığımızda, 1976 yılı Büt
çesinin, ekonomik istikrara olumsuz etki yapmaması
nı sağlayacak tedbirleri almak bakımından, Sayın Ma
liye Bakanına büyük işier düşeceğe benziyor. Ama,
birbirini anlama arzusu, karşılıklı dayanışma, huzur,
sükûn ve barış içinde kaldığımız sürece, aklıselimi
mizin her güçlüğü yenecek tedbir ve çareler bula
cağından da eminiz.
Sayın Başkan, sözlerimin sonunda, hayatımın 30
yılını aşkın süresini seve seve çatısı altında geçirdiğim
Maliye Bakanlığına mensup değerli ve feragatli mes
lek arkadaşlarımı, Sayın Bakanlarıyle birlikte, saygı
ve sevgiler içinde selâmlamama izninizi rica eder, size
ve Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine saygıları
mızı sunarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara.
Sayın senatörler, noksan kalmış bir hususu belirt
mek istiyorum; Maliye Bakanlığı Bütçesi ile Gelir
Bütçesi ikisi bir arada görüşülmektedir programımız
gereğince.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1976 yılı bütçe tasarısı, bundan bir evvelki otu
rumda görüşülmüştü. Şimdi açık oylamaya sunulmuş
tur, görevliler küreleri sıralar arasında dolaştırsınlar.
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Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın J şüphesiz baş etkeni saymak lâzımdır. Bütçe müzaj kerelerinin Millet Meclisinde de aynı olgun hava
Hayrettin Erkmen'de.
I içinde yürütülüp sonuçlandırılacağına inanıyoruz.
Buyurun Sayın Erkmen.
Milletimizin büyük çoğunluğu bu sonucu özlemekte
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN
ve beklemektedir. Bu sayede parlamenter demokra
(Giresun) — Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosu
sinin dağıtıcı ve bölücü değil, tam aksine yapıcı ve
nun sayın üyeleri;
birleştirici bir siyasî düzen olduğu bir kere daha gös
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler, terilmiş ve görülmüş olacaktır.
bütçe müzakerelerinin bir çeşit derlenmesi, değerlen
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler;
dirilmesi vesilesidir. Bu görüşmeler, söz konusu Ba I
Muhterem heyetinizin vukuflu incelemeleri bokanlığın teknik anlamdaki hizmetlerinin sınırlarını is I yunca C. H. P. sözcülerinin, özellikle bütçenin tümü
ter istemez aşar, ekonomi ve maliye politikasının ko
hakkındaki C. H. P. Grupu görüşlerini açıklayan Sanularına taşar. Esasen günümüz Maliye Bakanlıkla I yın Prof. Üstünel'in bazı deyim, davranış ve mütalaa
rının, ekonomi politikasının hemen her konusunda larını yadırgadığımızı belirtmeyi, parlamenter deyetki veya hiç olmazsa söz sahibi bulundukları muh I mokrasinin gereği olduğuna inandığımız açıklığın ve
terem heyetinizin malumlarıdır. Başka deyimle Ma
samimiyetin icabı sayıyoruz. Sayın Üstünel ve hemen
liye bakasılıkları artık sadece devlet gelirlerini tahmin I bütün C. H. P. sözcüleri, «Cephe Hükümeti» tabirieden, bunları tahakkuk ve tahsil işlemlerine bağlayan, I ni dillerine pelesenk etmişlerdir. Oysa, bugün iş baHazinenin mallarını idare eden ve hesaplarını tutan I şında bulunan, dört partiden kurulu Koalisyon Hümakam olmaktan çıkmış, gelir ve gider politikaları I kümeti, Millet Meclisimizden güvenoyu almış, bu
nı yöneten, bu suretle üretim, tüketim ve dağılım iliş
hüviyeti ile Anayasa düzeni içinde görev yapan Türkilerini geniş ölçüde etkileyen bir kamu yönetimi I kiye Cumhuriyeti Hükümetidir. «Milliyetçi Partiler
mercii haline gelmişlerdir. A. P. Grupunun, Maliye I Cephesi» deyimi, Hükümetin kuruluş hazırlıkları döBakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş, düşünce ve te I nemine art siyası bir tanımlamadan ibarettir. Bu demennilerini Yüce Senatoya bu anlayış içinde sunmak I yimi, küçültücü bir eda içinde, Parlamentonun gümaksadıyle maruzatıma başlıyorum. Açıklamalarımı I venine mazhar olmuş, bir Anayasa kuruluşu niteliği
yaparken, muhterem heyetinizi rakamlarla fazla yor- I kazanmış Hükümete sirayet ettirmek haksızdır, yermamaya ve vaktinizi israf etmemeye dikkat edeceğim. I sizdir, yararsızdır. Sonra Sayın Üstünel'in Hüküme
te, daha doğrusu Hükümet icraatına yöneltmesi gereSayın Başkan, aziz senatör arkadaşlarım;
I ken eleştirilerini, Sayın Başbakanın şahsına tevcih ve
Cumhuriyet Senatosunun 1976 Malî Yılı Bütçesi
I teksif etmek hususundaki ısrarlı davranışını da yaüzerinde ^9) gün geceli gündüzlü devam eden yoğun,
I dırgamamak mümkün değildir. Nihayet eleştiri yadikkatli ve yorucu çalışması genel görünüşü ile se
I pılırken, tartışma konusu olmaktan çıkmış, ilmin
viyeli geçmiş ve verimli olmuştur. Sinirlerin zaman
I malı, tatbikatın malı haline gelmiş mutaları yok farzaman gerilmesinin, ölçülerin zaman zaman zorlan
I zetmek, sübjektif ve tutarsız ölçüler yaratmaya ve
masının tartışmaların seviyesini zedelemediğini, ge
bunları kullanmaya kalkışmak da, hele bir bilim adanel görünümümüzü bozacak, gölgeleyebilecek bir dü
I minin lisanında, elbette yadırganacak bir davranış
zeye inmediğini memnunlukla izledik ve gördük. Bu
tır. tzin verirseniz maksadımı hemen açıklayayım.
neticenin istihsalinde Grupumun gösterdiği anlayışın,
I
Sayın Sözcü, «Toptan eşya fiyatlarındaki mevhoşgörünün hatta zaman zaman katlandığı fedakâr
I simlik dalgalanmaların ve bol mahsul yılının, bol itlığın büyük payı bulunduğunun kabul edilmesi lâzım
I halatın sağladığı geçici etkilerin arkasına sığınıp, Türdır. Öte yandan kendilerine yöneltilen bazen haksız
I kiye'de fiyat artışlarını durdurduk, dolayısıyle pave ölçüsüz eleştirileri, Hükümet adamlarına yakışan
I halılığı önledik demek halkı aldatma girişiminden
vakar, sükûnet ve müsamaha içinde karşılayıp ce
I başka bir şey değildir» diyor.
vaplayan başta Sayın Başkanı olmak üzere, Cumhu
Bu beyana biraz yakından bakacak olursak, şikâriyet Hükümetinin tüm üyelerinin, tartışmaların se I
viyeli biçimlenip, olumlu sonuçlanmasındaki katkıla I yet edilen hususlar fiyat artışları durdurulması tedrının önemini de kabul ve teslim etmek gerekir. Ni I birlerinin, mevsimlik dalgalanmalardan yararlanmak
hayet, sayın ve seçkin başkanlarımızın dikkatli, basi I suretiyle toptan eşya fiyatlarına istinat ettirildiği anretli ve tarafsız idarelerini, Yüce Senatoya yakışır I lamı çıkmaktadır. Oysa, verilen toptan eşya fiyatı yılbiçimde verimli tartışmalar sürdürebilmiş olmamızın I lıktır, mevsimlik değildir.
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Bol mahsulden, bol ithalâttan bahsediliyor. Bol
mahsul sadece 1975'te değil, 1974'te de elde edilmiş
tir. O yıl % 30'a çıkan enflasyon hızının daha az iyi
mahsul senesi olmasına rağmen, 1974'te % 10 radde
lerine indirilmiş bulunması, meselenin sadece bol
mahsul ile izah edilemiyecek bir nitelik gösterdiğini
de ortaya koymaktadır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1975'te.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA HAY
RETTİN ERKMEN (Devamla) — 1974'te daha iyi
mahsul, 1975'te biraz daha az olmasına rağmen, 1974
senesindeki enflasyon hızı, 1975 senesinin üç katı.
Peki, enflasyon hızı nasıl ölçülecek, toptan eşya
fiyatıyle ölçülemeyecekse, neyle ölçülecek?..
Sayın sözcü hemen bir başka ölçü koyuyor ve
geçinme endekslerini alıyor. Geçinme endekslerinin,
enflasyon hızım ölçecek bir kıstas olmadığını şüphe
siz Sayın Profesör biliyor. Biliyor; ama kullanıyor.
Kullanıyor da ne oluyor?. Bakınız ne netice çıkacak;
bu kullanımdan çıkan neticeyi arz etmeye çalışaca
ğım.
Sayın Üstünel konuşmasında bir tablo koyuyor.
Bu tabloda; Ankara geçinme ve gıda fiyatları endek
si, İstanbul geçinme ve gıda fiyatları endeksi var. Ay
rıca, yılları da mukayese etmek suretiyle tabloyu ko
nuşmasına oturtmuş. Şimdi, kendi yazısından ve met
ninden aynen çıkardığım bu tabloya göre
durumu
gözden geçirmek istiyorum.
«Bu tabloya göre Ankara geçinme endeksi esas
alınırsa; 1974'ün 1973'e oranına göre r/( 15.4 artış
olmuş. 1975'in 1974'e oranında bu nispet % 19'a çı
kıyor. O halde, enflasyon hızında 3,6 puanlık artış
var.» diyor, Sayın Sözcü.
Devam edelim; yine Ankara için gıda fiyatları
endeksini alıyor, 1974'ün 1973'e nispetini c/c 14,1 bu
luyor. 1975'in 1974'e nispeti % 20,3, «enflasyon hızı
farkları» diyor hemen, 6,2. Devam edelim; İstanbul
geçim endeksine göre, 1974'ün 1973'e oranı c/c 23,9,
1975'in 1974'e oranı </c 21,2. Enflasyon hızı -2,7. Ha
ni, artıyordu yukarıdan beri?.. Şimdi bir eksilme gö
rüldü. Gıda fiyatları endeksi, yine İstanbul'da, %
22,3, % 27,1. Sonuç; enflasyon hızı farkları 4,8. Ben,
bu hesapların menşei, hesaplanma biçimi veya doğru
luk derecesi üzerinde durmuyorum. Bir an için doğ
ru olduklarını kabul ediyorum.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kaynak göste
rilmiştir Sayın Konuşmacı.
A. P. G R U P U ADINA HAYRETTİN E R K M E N
(Devamla) — Doğru olduğunu kabul ediyorum. He
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saplanma biçimi üzerinde de durmuyorum. Şüphesiz
kaynak gostermişsinizdir. Doğrudur. Hesaplanma bi
çimi üzerinde de durmuyorum; ama Sayın Üstünel'in
bu tablodan çıkardığı sonuçlara ne teknik bakımdan,
ne de üslup açısından katılabiliyorum. Çünkü, Sayın
Konuşmacı, «Bu göstergeleri inceledikten sonra, Tür
kiye'de 1975 yılında enflasyonun önlendiği, hatta hı
zının yavaşlatılabildiği iddiasıyle ortaya çıkabilecek
aklı başında bir tek adam bulabileceğimizi sanmıyo
rum. »' diyor. Bu bir meydan okuma; ama metnin he
men biraz aşağısında daha önemli ve cesaretli bir
meydan okuma var. Sayın Üstünel, «Sanırım onları
bu konuda aldatıcı övünce iten bir tek göstergeleri
var ellerinde, o da toptan eşya fiyatları endeksi.» di
yor. Hemen ilâve ediyor, «Türkiye'de gerçek enflas
yon hızını doğru gösterebileceği en şüpheli göster
ge.» Neden acaba, gerçek enflasyon hızını doğru göstere'oilek en şüpheli gösterge toptan eşya fiyatları en
deksidir ve neden, özellikle Türkiye'de bu böyledir?
Bunların izahı yok. Belki izah edecektir şimdi, biz de
öğreneceğiz.
Sayın Konuşmacı bu en şüpheli olduğunu söyle
diği gösterge ve konuşmasının bir başka yerinde il
kel olarak tavsif ettiği bu göstergeden, kendi Parti
sinin iktidar ortaklığı dönemine ait lehte hükümleri
çıkarmaktan da hali kalmıyor ve işte bir tanesini ve
riyorum :
Bu rakamlardan hareketle toptan eşya fiyatlarını
esas alarak bir hesap yapıyor ve diyor ki; «Ecevit Hü
kümetinin 1974 yılında 10,1 puan gerilettiği enflas
yon hızını, Demirel Hükümeti ancak 8,7 puan geriletebilmiştir.» 17 nci sayfada. Hani enflasyon hızının
Ölçülmesinde toptan eşya fiyatları endeksi en şüpheli
bir göstergeydi,?. Bu çelişkiyi nasıl ortadan kaldıra
cağız?.. Sonra, enflasyon hızını acaba hangi rakam
olarak kabul edeceğiz, yukarıda verdiği puanlara ba
karak? Bir bakıyorsunuz, Ankara geçim endeksine
göre enflasyon hızı 3,1 altı puan yükselmiş. Gıda fi
yatları endeksine göre 6,2 yükselmiş. İstanbul geçim
endeksine göre 2,7 azalmış. Demek ki, Ankara'da
enflasyon var, İstanbul'da yok. Öyle anlaşılıyor, ben
öyle anlıyorum. Şayet başka türlü izahı varsa, onu
izah edecekler, öğreneceğiz.
Gene İstanbul gıda fiyatları endeksine göre 4.8.
Peki, bu toptan eşya fiyatlarına giren diğer kalemle
rin ne kabahati var? Niye gıda fiyatlarını alıyorsunuz,
giyinmeyi almıyorsunuz? Acaba giyinmeye, mahru
kata, kiralara göre enflasyon nispeti kaç? Kaç tane
enflasyon hızı olur bu memlekette?

— 593 —

C. Senatosu

B : 38

10 . 2 . 1976

O : 3

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Genel en j tan eşya fiyatları artış hızının, bir yıl sonra % 10 ci
varında tutuiabilmesini başarı saymamanın, gerçek
deksler yok mu acaba?
lere
ve insafa aykırı düşeceği hususundaki görüşünü
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKmuhafaza
etmektedir. Gelişme halindeki ekonomiler
MEN (Devamla) — Genel endekse itibar etmiyor,
de toptan eşya fiyatları artış oranının % 10, hatta
diyor ki arkadaşımız, «Toptan eşya fiyatları...
c
/c 12'ye kadar normal sayılabilmesi teoride ve uyBESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Geçinme genel
I
guiamada
olağandır. Hükümetin işbaşına geldiği gün
endeksleri var.
den
beri
dikkatle
izlediği enflasyon hızım kontrol al
A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKtına alma ve normal hadîerde tutma politikasına, 1976
MEN (Devamla) — Toptan eşya fiyatları var. Ge
malî yılı boyunca da devam edeceğine ve ekonomiçinme endekslerini de alırsanız..
î
mizi enflasyon kasırgasının tahribatından korunmada
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan..
bundan böyle de başarılı olacağına inanıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Erkmen, lütfen karşılıklı ko
Sayın Üstünel'in kendisine has usullerle yaptığı
nuşmayalım.
hesaplara dayanarak vardığı sübjektif bir sonucu daA. P. GRUPU ADİNA HAYRETTİN ERK
I da işaretledikten sonra, bu bahsi kapatacağım.
MEN (Devamla) — Müsaade ediniz efendim, açıkKonuşmasının 27 nci sayfasında bir başka tablo
lık geliyor.
var. Sayın Sözcünün. Bu tablo ile finansman açığı
Geçinme endekslerini alırsanız, geçinme endeksle
ortaya konulmak istenmiş. Tabloya göre 1976 malî
ri memleketin her köşesinde değişiktir. Genel geçin
yılı konsolide bütçesinin finansman açığını 17 milyar
me endeksinin, toptan eşya fiyatları endeksine daha
lira. Kamu İktisadî Teşebbüsleri açığını da 17 milyar
üstün bir mukayese veya hüküm değeri taşıdığına dair
j lira hesaplıyor aziz meslektaşım. Bu suretle kaynak
bana hiç bir menşe göstermez. Onun için işimize ge
yetersizliği önümüzdeki malî yılın kamu kesimi denlen rakamı değil, ilmin kabul ettiği, herkesin tatbik
j gesinde 34 milyar liraya vardırılıyor.
ettiği ölçüler alırsak, anlaşmamız daha
kolay olur
Sayın Profesörün çok insafsı-z olduğunu söyleye
zannediyorum.
cek değilim. Zira, daha insafsız hesapçılar hatırlarım.
Evet, rakamlarla alabildiğine oynamak mümkün
| 1950 - 1960 döneminin bir Cumhuriyet Halk Partisi
değildir muhterem arkadaşlarım. Gerçi, «Rakamlar
I Grupu sözcüsü, 1,5 milyar liralık bir bütçede
kullanana göre konuşur.» diye, bir deyim
vardır;
1 700 000 000 lira açık hesaplamıştı da; sonra da
ama gene rakamların da kendine mahsus bir dili var
bu bütçe başa baş. hatta biraz da fazlayla kapanmış
dır. Onun için her dileyene göre konuşacak mutalar
tı.
değildir rakamlar. Herkesin kullanmayı itiyat ettiği
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Huyları hiç deve iyi kötü. eksik fazla, herkesçe doğruluğu ve tatbi
ğ'şmemis.
ki kabul edilen ölçüler alınırsa mukayeseler \ü> hü
I
A. P. GRUPU ADİNA
HAYRETTİN ERKkümde birleşmeler veya ayrılmalar daha sıhhatli bir
j MEN (Devamla) — Biz, Adalet Partisi Grupu olabiçim arz eder kanaatindeyim. Şimdi, biz böyle ala
J rak 1976 malî yılı boyunca içte ve dışta beklenme
bildiğine değişik rakamlarla enflasyon hızını hesap
dik siyasî, iktisadî, tabiî ya da sosyal zorluklar belamaya kalkarsak, zannediyorum ki, buna tebessüm
| ürmediği takdirde, gelir tahminlerinin gerçekleşeceği
etmeyecek aklı başında hiç kimseyi bulamayız. Şayet
ne olan inancımızı da koruyoruz. Çünkü, 1976 Bütkonunun şakaya tahammülü olsa o zaman diyeceğim
I çe gelirlerinin, önceki yıl bütçe uygulamaları dikkat
ki, Türkiye'nin her köşesindeki geçim endeksine gö
le değerlendirilmek suretiyle ve gerçekçi bir biçimde
re bir enflasyon hızı hesaplayıp ilâna kalkarsak, bir
j tahmin edilmiş olduğunu müşahade ve tespit etmiş
hava tahmin raporu gibi, bir enflasyon tahmin rapo
! bulunuyoruz.
ru açıklamalarına kadar varabiliriz.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Konsolide bütçe giderlerinin millî gelirden aldığı
Sayın Başkanım;
pay mutedil ve devamlı bir artış seyri içindedir. Ger
Enflasyon hızına ilişkin görüşümüzü, Bütçenin tü
çekten
söz konusu giderler 1948 yılında millî geliri
mü hakkındaki maruzatımız sırasında
açıklamıştık.
mizin % 12,5'nu teşkil ederken, 1950 - 1959 döne
Grupumuz, 1975 yılında fiyat hareketlerine gem vuminde ortalama % 17,5'a, 1960 - 1969 döneminde ise,
rulabildiği, bu olumlu sonucun söz konusu yılda iz
lenen ekonomi politikasının önemli bir başarısını teş j gene ortalama % 23'e yükselen bu payın, 1970-1975
kil ettiği, bir yıl önce c/c 30 raddelerinde dolaşan top- J ortalamasının Çf 29.6'ya ulaştığı görülmektedir.
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mükellefiyetinden
s sanatkâr sayısının defter tutma
j kurtarılmasını da, vergileme politikasında sosyal bir
i yaklaşım anlayışı saymakta ve desteklemekteyiz.
j
Nihayet, kamu görevlilerine katsayı yükseltilmesi
i
yolu ile sağlanmak istenen gelir artışının, sade me
murlar için değil, küçük gelir dilimlerinde yapılacak
!
asgarî geçim indirimi haddini yükseltmek
suretiyle
i
daha geniş bir kitleye ve daha büyük miktarlar üze
rinden sağlanması yolundaki Hükümet kararını da
j
tasvip ediyor ve bu kararın tasarı haline getirilerek
T. B. M. M. ne sunulmasını istiyoruz.
ı
Köylerimizde yapılacak altyapı yatırım hizmetle
ri harcamalarına, bu arada köy elektrifikasyonu har
Bu vesile ile bütçe harcamalarında sosyal muhte
camalarına köy halkının malî katkıda
bulunması
vayı büyüten emeklilik rejimini düzeltme hususunda- ı
mecburiyetinin kaldırılarak, tüm harcamanın bütçe
ki Hükümet kararına da yürekten katıldığımızı be
den yapılması kararı, Grupumuzun sosyal anlayışı
lirtmek isterim. İnsanları fiilî çalışmayı bıraktıkları j
na olduğu kadar, köy kalkınması amacı ile de tam
tarihe göre sınıflandırarak, geçimlerini farklı ve ayrı j
uyum içinde bulunduğundan, bu konuya ilişkin kanun
şartlara tabi kılmak, sosyal anlayışla
bağdaşmaz, j
tasarısını desteklemek üzere sabırsızlıkla bekliyoruz.
Emekli, dul ve yetim maaşlarının aynı ölçülere tabi j
Sayın Başkan;
tutulmasını sağlayan hükümlerin bir an önce kanun- -i
Modern vergiciliğin, vergide adaletin ve vergi ve
laştırılmasım bekliyoruz.
rimliliğinin gereklerinden olan asgari geçim haddinin
Öte yândan daha verimli ve daha adil bir gelir j
yükseltilmesi, beyana dayanan gelir vergilerinde zaru
politikası uygulanmasına girişme zorunluğunu Hükü- i
ri masraf indiriminin, gerçekçi bir ölçü içinde yapıla
metin kabul ve taahhüt etmiş bulunmasını yerinde, j
bilmesi gibi konuların, bir an önce uygulama alanına
samimi ve olumlu bir tutum ve davranış olarak de- j
sokulmasını lüzumlu görüyoruz.
ğerlendiriyoruz. Gelir politikası uygulamasında, ver- i
Nihayet, «Verginin, ekonominin emrinde ve onun
gi önünde eşitliğin sağlanamamış bulunmasının, ve- j
vasıtası
olduğunun her an gözönünde tutulması, ka
rimli ve adil bir sonuca ulaşılamamasınm mevzuat- {
tan çok tatbikat aksaklığından ileri geldiği doğrudur. | muya aktarılacak kaynakların sektörlerin ekonomi
Hükümetin kontrol ve otokontrol müesseselerini da- ! mizde işgal ettikleri yerler orantılı şekilde tespit edil
mesi, adil bir gelir dağılımı için verginin bir araç ola
ha etkin biçimde işletmek hususundaki kararını, bu
sebeple, yerinde görüyor ve memnunlukla karşılıyo- ; rak kullanılması...» hususlarındaki Hükümet görüşü
ruz.
| ne katılıyoruz. Verginin daha adil bir gelir dağılımı
BAŞKAN — Sayın Erkmen, 5 dakikanız var efen- i aracı haline gelebilmesi için, gelirden alınan vergile
dim.
i rin gayri safî millî hâsılada bu gün % 17 olduğu ifa
A. P. GRUPU ADİNA
HAYRETTİN ERK- j de olunan payının artması, beyana dayanan gelir ver
yapılması
MEN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, j gilerinin dilimlerinde yeniden düzenleme
gerektiğine
inanıyoruz.
Bu yerinde kararın adil bir tatbikata dönüştürül- j

Gelir politikamızın bu olumlu seyrinin gelişmesinde ve kamu giderlerinin millî gelirden karşılanma oranınm müstakâr bir düzeye eriştiriîmesinde, kamu harcamalarmın kaynak, birikim ve dağılımlarını tanzim
fonksiyonu bakımından da yarar vardır. Bu gerçeğin
1976 ve müteakip yıllar bütçe uygulamalarında da
gözönünde tutulacağından şüphemiz yoktur. Ayrıca,
bu yılın bütçe giderlerinin hizmet alanları itibariyle
tertibinde girişilen ve sosyal muhteva açısından olduğu kadar, bölgeler arası kalkınma dengesi açısından
da önem taşıyan düzenlemenin yıl içinde ve gelecek
yıllarda daha önemli büyüklüklere ulaşmasını temenni ediyoruz.

j

Gelecek yıllar bütçelerinin gerek harcama, gerek
gelir kaynakları bakımlarından ekonomik ve sosyal
devlet yapısına daha uygun biçim ve büyüklükler ta
şımasını ve 1976 malî yılının ekonomik, siyasî ve sos
yal hayatımıza yararlı ve milletimize hayırlı olmasını
diler, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)

meşini ve tatbikatta idarî kontrolün yanı sıra meslek'ı kontrol mekanizmasının da harekete geçirilmesini
ve özellikle yeminli hesap uzmanlığı müessesesinin
kurulmasını ve bu müesseseden yararlanılmasını temenniye değer görüyoruz.

{
j
j

Bu vesile ile Ziraî Gelir Vergisinin muafiyet hadlerini günün ve konjonktürün haklı gösterdiği miktara çıkarılması görüşünde de Hükümetle beraberiz.
Esnaf ve sanatkârların defter tutma mükellefiyetinin sınırlarını daraltmak; yani büyük bir esnaf ve

j
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmen.
i
Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
;
j adına Sayın Ziya Müezzinoğlu'nda.
Buyurunuz Sayın Müezzinoğlu.
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C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri;
Maliye hizmetleri, bilindiği gibi, Devlet hizmetle
rinin tümü içinde her çağda önemli bir yer tutmuş
tur. Çağımızda ise, iktisadî ve sosyal devlet anlayışı
nın benimsenmesine paralel olarak bu hizmetlerin
önemi daha da artmış bulunmaktadır. Öyle ki, bugün
hemen hemen her ülkede maliyeden söz edilince, klâ
sik maliye hizmetleri olarak bilinen vergi, bütçe ve
devlet mallarının yönetimi yanında, para - kredi, öde
meler dengesi, kamu iktisadî girişimleri ile ilgili poli
tikalar da akla gelmekte ve ülke ekonomisi iyi ya da
kötü gidiyorsa bu, her şeyden önce Maliye Bakanlı
ğının başarısı ya da başarısızlığı olarak kabul edil
mektedir.
Ülkemizde de öteden beri Maliye hizmetleri bu
biçimde anlaşılmış ve yürütüle gelmiştir. Yasalarımı
za göre Maliye Bakanlığı, Devlet gelirlerini tarh ve
tahsil eden, bütçeyi hazırlayan ve uygulamasını izle
yen Bakanlıktır. Maliye Bakanlığı, aynı zamanda pa
ra ve kredi politikasını, ödemeler dengesi politikası
nı. borçlanma politikasını ilgili öteki kuruluşlarla bir
likte oluşturmak ve yürütmekle görevlidir. Devlet
mallarının yönetimi, kamu iktisadî girişimlerinin fi
nansmanı, sosyal güvenlik fonlarının kullanımının gö
zetimi, Devlet personel rejimi gibi konular da Mal'ye
Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yer almakta
dır.
Maliye Bakanlığı Bütçesi ile gelir bütçesi hakkın
daki grupumuz görüşünü, kısaca değindiğim bu çer
çeve içinde açıklarken, bu konuların doğrudan doğ
ruya ya da dolaylı olarak Bütçenin tümüyle ilgili ol
maları nedeniyle bunların, bir haftadan beri Yüce Se
natoda görüşülmekte bulunan 1976 malî yılı Bütçe
sine yansıyan yönleri üzerinde de yeri geldikçe dura
cağım.
Bütçeyi, Devletin bir yıl içindeki geür ve harcama
larını gösteren cetveller olarak tanımlayan görüşün
geçmişe mal olduğu bilinen bir gerçektir. Bütçe gerek
çesinde de ifade edildiği üzere, çağımızda bütçeler.
hükümetlerin iktisadî, malî ve sosyal politikalarının
başlıca uygulama aracı haline gelmiştir. Ancak. Ana
yasamızda planlı kalkınma ilkesinin kabul edilmiş
olması nedeniyle bu anlayışın, ülkemizde uygulama
ya aktarılması kendine özgü bir sistem oluşturmuş
tur. Daha açık bir deyişle toplumun temel sorunları
ve bunların çözüm biçimleri, Türkiye Büyük Millet
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Meclisinin onayından geçerek kesinleşen Kalkınma
Planında belirlenmiş ve bunun yıllık programlar ha
linde uygulanması kabul edilmiş olduğundan, bütçe
lerin her şeyden önce yıllık.programlara uygun olarak
hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu olan hiç
şüphesiz ki, aritmetik bir uygunluk değildir, plan he
deflerine ve plan ilkelerine uygunluktur.
Bu, planlı kalkınma anlayışının temel ilkesi oldu
ğu kadar, yasal da bir zorunluluktur. Gerçekten, Dev
let Planlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sa
yılı Yasa ile Kalkınma Planlarının uygulamaya ko
nulması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 77
sayılı Yasa bunu öngörmektedir. Oysa, 1976 Bütçe
sinde bu gereklere uyulmamış ve planlı kalkınma dö
nemine girdiğimiz 1963 yılından bu yana, ilk kez
Bütçe ve Plan Karma Komisyonu ve Cumhuriyet Se
natosu yıllık program ortada olmadan, bir bütçe ta
sarısını görüşmeye başlamak
durumunda kalmıştır.
Bütçe gerekçesinde çeşitli özelliklerinden uzun uzun
söz edilen 1976 malî yılı bütçe tasarısının, aslında,
en çarpıcı özelliği de budur. Bu durumu Sayın Maliye
Bakanının çabaladığı gibi, teknik nedenlerle açıklama
ya olanak olmadığı ortadadır. Temelde yatan planlı
kalkınma ilkesini içtenlikle benimseyip benimseme
mek ve hükümet ederken yasalara uyup uymamak ko
nusudur. MC Hükümeti, bu tutum ve davranışıyle bir
sorumsuzluk örneği daha vermiştir. Sayın Maliye Ba
kanı, Senato önündeki konuşmasında, «1976 Türkiye'
si plana sığmıyor», sözü ile bu sorumsuz tutum ve dav
ranışa bir başka örnek eklemiş bulunuyor. Gerçekte,
plana sığmayan ve ona ters düşen Maliye Bakanının
bu görüş ve anlayışıdır. Sayın Maliye Bakanı aslında,
yalnız plana değil, hazırladığı bütçeye de ters düş
mektedir. Çünkü, aradan geçen kısa zaman içinde
olaylar, başka alanlarda da onu yalanlamış bulunuyor.
Bununla en belirgin özelliklerinden biri istikrar bütçe
si olarak sunulan 1976 Bütçesi için, şimdi aynı şeyi
kolaylıkla söylemenin mümkün olamayacağını ifade
etmek istiyorum.
Bilindiği gibi, Sayın Maliye Bakanı 1976 Bütçesi
ni sunarken, 1975 yılı içinde ülkemizde enflasyonun
durdurularak istikrarın sağlandığını iddia etmiş ve bu
? landa şimdi karşı karşıya bulunduğumuz sorunun,
sağlanan istikrarı sürdürmekten ibaret olduğunu belir
terek, 1976 Bütçesinin de bu anlayış içinde hazırlan
dığını eklemiş ve toptan eşya fiyatlarının onbir aylık
gidişini de, bunun bir kanıtı olarak öne sürmüştü.
Nasıl hazırlandığı bilinen ve daha çok iş çevrelerini
ilgilendiren bu endekslerin, tek başına enflasyon hızını
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göstermeyeceği ve bu konuda bir yargıda bulunabilm ek için geçinme endeksleriyle tüketici endekslerini
de gözönünde tutmak gerektiği açıktır. Bu endekslerin
enflasyonun devam ettiği ve hayat pahalılığının giderek arttığını göstermesi bir yana, Aralık 1975 ayı için
de toptan eşya fiyatları endeksinin de bunu doğrula
dığına tanık olduk. Gerçekten, yılın son ayı içinde
toptan eşya fiyatları endeksinde c/c 3,8 oranında bir
artış görülmüştür ki, bu artış, son yirmibir ayın en
yüksek artış oranını yansıtmaktadır.
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I dayanıp dayanmadığı konusu önemli bir sorun oluş
1 turmaktadır.
]
Ayrıca, başlıca amacı kamu harcamalarında israfı
! önlemek olan Program Bütçe modelinde bir gelişme
gerçekleştirilemediği gibi, sakıncaları bilinen Artırma
Eksiltme Kanunu da değiştirilemediği için, Cumhuri
yetin en büyük bütçesi olarak tanımlanan 1976 Büt
çesinin, aynı zamanda en büyük israf bütçesi olacağ;nı söylemek yanlış olmayacaktır.

Öte yandan, yıllık programın yayınlanmasından
sonra, 1976 yılı içinde kamu harcamaları saptanırken
c
/c 20 fiyat artışının öngörüldüğünü öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu durum da, istikrar yılı olarak tanımla
nan 1976 yılının bir enflasyon yılı olacağını bir anlam
da şimdiden ortaya koymaktadır.
Maliye Bakanlığının, bütçenin hazırlanmasına dö
nük çalışmalarıyle ilgili sözlerimizi, daha fazla zama
nınızı almamak için. bir başka örnekle tamamlamak
istiyorum.
Bütçede öngörülen ödeneklerin, dayanağının
ve
artış varsa bunun nedeninin inandırıcı bir biçimde or
taya konulması bir bütçe gereği olduğu kadar, Mec
lislerin de bunu aramak en doğal hakkı olduğu bilin
mektedir. Oysa. Maliye Bakanlığının bizzat kendi Büt
çesinde bu gereğe her zaman uyulmadığını görüyo
ruz. Nitekim. Bakanlık Bütçesinin 112 kod numaralı
programında yer alan «Vergi Politikasının Hazırlan
ması, Yürütülmesi ve Devlet Gelirlerinin Tarh, Ta
hakkuk, Tahsil ve Takibi» Programı için 1975 Bütçe
sinde öngörülen 722 374 650 TL. ödeneğin, bu kez,
974 547 600 liraya çıkarılması teklif edildiği halde,
tasarının «hizmet gerekçesi» bölümünde öngörülen ar
tışın nedenleri hakkında hiçbir açıklama yer almamak
tadır. Yine Bakanlık Bütçesinin 910 kod numaralı
«Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri»
Programı için teklif edilen 1 000 940 200 liranın, han
gi kurumların özkaynaklarına ilâve edileceği belli ol
madığı gibi, 920 kod numaralı «İktisadî Transferler ve
Yardımlar» Programı için teklif edilen 8 405 500 200
lira ödeneğin de borçlanma olanakları sınırlı ya da
tükenmiş hangi kuruluşlara programlanan yatırımla
rını gerçekleştirmek üzere yardım yapmak için kulla
nılacağı açıklanmamıştır. Bunun gibi, kanunların bir
gereği olduğu halde, belli vergilerden alınan belediye
paylarının karşılığı gerekli ödenekler de yine Bütçede
yer almamış bulunmaktadır,
Bu durumda, 1976 Bütçesi hazırlanırken, ödenek
tekliflerinin sağlıklı inceleme
ve değerlendirmelere

Oysa, özellikle Türkiye
gibi kaynaklan sınırlı
olan ülkelerde, israfın da enflasyon kadar zararlı ol
duğu bilinen bir gerçektir. Bu kez, daha da genişletil
miş olan fon uygulamaları ve otomatik ödenek artış
ları, 1976 Bütçesinin israfçı yapısını ayrıca belirle
mektedir.
Bütçenin nasıl hazırlandığını, Maliye
Bakanlığı
Bütçesinden bir kaç örnekle ortaya koyduktan sonra,
şimdi gelir bütçesi üzerinde durmak ve gelir tahminleriyle vergi sistemimizin genel görünümü ve uygula
ma sorunları hakkındaki görüşlerimizi açıklamak isti
yorum,
Bilindiği gibi, denk ya da açık bütçe tek başına
çok anlamlı değildir ve bütçeleri içinde hazırlandığı
koşullar ile uygulamada güdülen ekonomik ve sosyal
hedeflere göre değerlendirmek doğru olur. Ancak,
1976 yılı Bütçesinin bir istikrar bütçesi olarak tanım
lanmış bulunması nedeniyle, denklik konusu özel bir
önem kazanmaktadır. Nitekim, Hükümet adına yapılan
konuşmalarda bu nokta sık sık vurgulanmıştır. Oy
sa, kısa bir inceleme bunun böyle olmadığını ve gelir
tahminlerinden bir çoğunun gerçeklerden uzak ve hat
ta kimi zaman hayalî denebilecek nitelik taşıması
nedeniyle önemli bir açıkla karşı karşıya bulundu
ğunu göstermektedir.
Vergi gelirleri alanında, dış ticaretten alınan vergiler bunun en belirgin örneklerinden biri olarak gös
terilebilir. 1975 yılı içinde bu kaynaktan sağlanan gel'rler toplamı gerekçede 18 900 000 000 lira olarak
hesaplanmış iken, 1976 yılı geliri 24 950 000 000 lira
tahmin edilmiştir. 1975 ithalâtı bilindiği gibi, 4,738
milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. 1976 ithalât
programı da 5 milyar dolardır. Bu durum karşısında
1976 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 6
milyar daha fazla gelir sağlanabilmesi için, ithalât
tan alınan vergilerin önemli oranda artırılması ya da
çeşitli nedenlerle uygulanmakta olan indirimli tarife
lerden vazgeçileceğini, kabul etmek gerekir. Oysa, fi
yat artışlarına neden olacağı için bu yola gidilmeye
ceği, Komisyondaki görüşmeler sırasında Hükümet
tarafından açıklanmıştır. Kaldı ki, 1976 yılı başından
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itibaren AET'den yapılan ithalâtta indirimli tarifeler
uygulanmasına başlanacağı da ayrıca açıklanmış bu
lunmaktadır.
Tekel maddelerinden alınan istihsal vergisinde 1975
yılı içinde gerçekleşmesi beklenen 6 milyar 500 mil
yon liralık gelirin 1976 yılında 8 milyar 800 milyon
lira olarak hesaplanmasını da, yeni bir zam olma
dıkça, gerçekçi bir tahmin olarak nitelemek mümkün
değildir. Aslında, tüm vergi gelirlerinde gerçekçi ol
mayan bu yaklaşım görülmektedir ve 1975 yılı içinde
89 milyar 90 milyon lirayı bulacağı hesaplanan vergi
gelirleri toplamının, bu anlayış içinde yüzde 35,7 ora
nında artarak 1976 yılında 120 milyon lirayı aşa
cağı tahmin, edilmiştir.
1974 yılında çiftçi ve köylü yararına uygulanan
yüksek taban fiyatı politikası ile memur maaşlarında
katsayının artırılması nedeniyle ve bunun yanında
yüksek fiyat düzeyi ve Af Kanunu etkisiyle 1975 ma
lî yılında vergi gelirlerinde ortaya çıkan artışın, böy
lesine iyimser bir tahminde başlıca etmen olduğu sa
nılmaktadır. Oysa, bu etmenler 1976 yılında aynı öl
çüde geçerli değildir.
Vergi gelirlerindeki abartma, vergi dışı gelirler iie
özel gelirler ve fonlar için de söz konusudur ve 1975
yılında 7 milyar 527 milyon lira olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilen vergi dışı normal gelirlerin 1976
yılında c/c 85,9 oranında bir artışla 14 milyar liraya
yükseltilmesi ve yine 1975 yılında 1 milyar 233 mil
yon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen özel ge
lirler ve fonların. % 237,9 oranında bir artışla 167
milyon liraya
yükseltilmesi gelir
tahminlerindeki
abartmayı yansıtacak niteliktedir.
Bu konunun daha fazla ayrıntılarına girmeden,
bütçede gözlenen ve gerçekçi olmayan bu tutumun
KİT'leri için de geçerli olduğunu belirtmek yerinde
olur.
Aslında bu beklenmeyen bir olay değildir ve eko
nomimizin temel sorunlarından birini oluşturan ta
sarruf düzeyinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu ye
tersizliğin giderilerek, söz konusu açıkların kapatıl
ması için ise, gönüllü tasarrufların yanı sıra vergi ge
lirlerinin de artırılması gerekmektedir. Oysa, son yıl
larda. bu alanda tersine bir gidiş oluşmuştur. Şöyle
ki, toplam Devlet gelirleri içinde vergi gelirlerinin pa
yı 1974 yılında % 89,1 iken, 1975 yılında bu oran
% 85,8'e düşmüştür. 1976 tahmini ise, % 80 dolay
larındadır. Buna karşılık, aynı yıllarda vergi dışı nor
mal gelirler artarak c/c 5,1'den % 9,3 'e, özel gelir ve
fonların payı da % 0,7'den % 2,8'e yükselmiştir.

10 . 2 . 1976

O : 3

Aynı nedenle borçlanma suretiyle sağlanan gelirlerin
oranının da giderek arttığı ve 1974'te % 5 iken 1975'
te c/r 5,8'e yükseldiği ve 1976 yılında beklenen borç
lanma gelirinin de °/c 7,9 olduğu görülmektedir.
Bilindiği gibi, vergi gelirleri bütçenin en sağlam
kaynağını oluşturur. Diğer gelirler, genellikle, ikincil
kaynaklardır. Borçlanma ise, ancak, zorunlu durum
larda başvurulacak gelir kaynağıdır. Bu nedenle, 1976
yılı gelir bütçesini, sağlıklı temellere dayalı bir bütçe
olarak, kabul etmek güçtür.
Bu durumun gerçek nedeni ise, vergi sistemimizin
verimli ve esnek bir bünyeden yoksun olması ya
nında, teşvik tedbirleri gibi büyük vergi kaybına yol
açan uygulamalarla, vergi yönetimi, denetimi ve vergi
kazası alanlarındaki sorunlara dayanmaktadır. Ger
çekten. vergi sistemimiz gerekli esneklikten yoksun
olduğundan, vergi gelirleri ekonomideki gelişmeleri
yansıtmamaktadır. Aynı nedenle, gelir vergisinin yü
kü giderek ücret gelirelrinin üzerinde yoğunlaşırken
istisna ve muafiyetler de ya anlamlarını yitirdiğinden
ya da tersine işlemeye başladığından bu vergi gelir
lerinde beklenen artış gerçekleşemediği gibi, sosyal
adaleti zedeleyen yönü de gittikçe daha çarpıcı bir hal
almıştır.
Sayın Maliye Bakanı, Komisyondaki ve Senato
daki konuşmalarında, bu nedenle, gelir vergisinde is
tisna ve muafiyetlerin yeniden ele alınacağını ve en
az geçim indiriminin günümüzün gerçeklerine göre
yeniden düzenleneceğini açıklamıştır. Bundan önceki
programlarda yer alan ve 1976 Programında da tek
rar edilen bu konuyle ilgili tasarıların, Hükümetçe ne
zaman Meclislere sunulacağını bilmiyoruz.
Yalnız,
şimdiden şunu belirtmek isteriz ki, bu çerçeve içinde
kalan bir değişiklikle planda öngörülen vergi reformu
herhalde gerçekleştirilmiş olmayacaktır. Vergi tarife
sinin de ayrıca gözden geçirilmesi ve altgelir grupla
rının yararına olarak düzeltilmesi, vergi adaleti bakı
mından kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır. Bu ara
da, Kurumlar Vergisinin de ayrıca ele alınması ve
özellikle aile şirketi niteliğindeki kurumlarda dağıtıl
mayan kazançların uygun bir biçimde vergilendiril
mesi üzerinde durmak gerekmektedir.
Vergi yönetimi ve denetiminin de daha etkin bir
duruma getirilmesine olan ihtiyaç açıktır. Bu bakım
dan, vergi alanında daha önce başlatılmış olan yeni
örgütlenme uygulaması sürdürülürken, vergi incele
mesi ve denetimiyle ilgili birimlerin de güçlendiril
mesi zorunlu görülmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe
Kanun tasarısında. 1960 ile 1974 yıllarında incelenen
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vergi beyannamelerinde bulunan matrah farkının yüz
de 30 ilâ yüzde 40'ı bulduğu açıklanmıştır. Bu du
rum, ülkemizde kaçakçılık nedeni ile oluşan vergi kay
bının önemli olduğu ve yılda 20 ilâ 30 milyar lirayı
bulduğu hakkındaki iddia ya da tahminleri doğrula
maktadır. Bunun Türkiye için her yıl İskenderun gibi
iki ya da üç demir - çelik fabrikası demek olduğu
nu hatırlatmak, konunun önemini belirtmeye yetecek
tir sanıyorum.
Gelirler konusunda son olarak, teşvik ve uygulama
tedbirlerine de kısaca değinmeyi gerekli görüyoruz.
Bu uygulamanın asıl amacı, yatırımların yurt dü
zeyinde yaygınlaştırılması; geniş halk kitlelerinin, ko
operatiflerin, yurt dışında çalışan işçilerin ve toplu
küçük halk tasarruflarının yatırımlara katılmalarının
sağlanması, üretim birimlerinde ileri ve yurt koşul
larına uygun teknolojilerin gerçekleştirilmesi olmak
gerekir. Oysa uygulamanın gerek yöre öncelikleri, ge
rekse üretim öncelikleri açısından amaçtan saptırıldı
ğı gözlenmektedir. Özellikle, yatırım malları üreten
sanayi kollarıyle ara malları üreten sanayi kolları ye
rine, tüketim malları üreten sanayilerin teşvik edil
mesi, ithalâtımızda görülen önemli ölçüdeki artışın
nedenlerinden biri olduğu gibi, çarpık bir sanayileş
menin de nedenlerinden biri olmuştur. Bu gidişin mut
laka durdurulması ve bütçe gelirlerini etkileyerek ka
mu özel sektör yatırım dengesini kamu aleyhine bo
zan bu uygulamanın, geri kalmış yörelerdeki yatırım
larla gerçek halk tasarruflarını destekleyecek bir biçim
de yürütülmesine ihtiyaç vardır.
Vergi iadesi şeklindeki teşvik uygulamasına ge
lince; bu çeşit uygulamanın da kapsam ve oran ba
kımından gözden geçirilerek ihraç edilecek malların
vergi yükünden arındırılması amacına dönük bir hü
viyet verilmesi gerekmektedir. Bir malın ihracı ha
linde, en çok o malm bünyesindeki vergi yüküne eşit
bir vergi iadesini öngören bu uygulama, giderek bir
sübvansiyon haline dönüşmüş ve etkin bir kontrol
düzeni de gerçekleştirilmediği için, aşırı bir kazanç ve
çıkar mekanizması olarak Türkiye'nin bir ucundan
öteki ucuna bugün sözü edilmekte olan yolsuzluk
ların gerçek nedeni olmuştur. Buna rağmen, 16 Ey
lül 1975 tarihli Kararname ile iade kapsamına alı
nan vergilerin yeniden artırılarak teşvik uygulama
sının doruğa ulaştığına tanık olduk ki, bunu geçerli
nedenlerle izah etmek herhalde mümkün değildir.
Gerçekten, söz konusu Kararname ile emlâk vergisi,
emlâk alım vergisi, motorlu kara taşıtları vergisi, taşıt
alım vergisi, bina inşaat vergisi, işletme vergisi ve
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malî denge vergisi de iade edilen vergiler kapsamına
alınmış bulunuyor. Oysa, bu vergilerin imal ya da
ihraç edilen malın maliyetiyle direkt bir ilgisi yoktur
ya da yüzdelerle değil, bindelerle ölçülebilecek çok
endirekt bir ilişki söz konusudur. Bu vergilerin iade
kapsamına alınmasının asıl nedeninin yeni kararname
ile %*10 - 15 oranında artırılan vergi iade oranlan
için bir gerekçe hazırlamak olduğu anlaşılmaktadır.
Bu arada, malî denge vergisinin de listeye alınmasıyle ücretlerden alman verginin imalâtçı veya ihracat
çıya iade edilmesinden doğan çelişki daha da belirgin
bir hal almış bulunmaktadır.
Öyle anlaşılıyor ki, Hükümet, uygulamayı böyle
ce sürdürmek, hatta daha da genişletmek suretiyle ih
racatçı çevrelerden gelen devalüasyon isteklerini erte
lemeye çalışmaktadır. Oysa, bu gidişin maliyeti gide
rek artmıştır ve 1964 yılında 12 milyon liradan ibaret
olan iade edilen vergi miktarı, şimdi milyarı çoktan
aşmış görünmektedir. 1976 yılı Bütçesinde öngörü
len 1 milyar 170 milyon liranın buna yetmeyeceği de
açıktır. İşçi dövizlerinin giderek azaldığı bir dönem
de, ihracatın artırılması yönünde hiçbir ciddî girişimi
olmayan ve ihracat finansmanı, ihracat sigortası, nak
liye olanakları ve pazarlama konularında somut ön
lemler getirmeyen Cephe Hükümetinin umudunu bü
yük ölçüde vergi iadesine bağladığı anlaşılmaktadır.
Oysa, şimdiye kadar olan uygulama sonuçları bekle
nen ölçüde artış sağlayamamış ve rejimdeki boşluk
lar nedeniyle çok zaman ihracatçıların Devlet eliyle
zengin edilmesine yol açmıştır. Bunu görmezlikten gel
meye imkân, yoktur.
Ekonomimiz para - kredi alanında da ciddî so
runlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Elimizdeki ge
çici verilere göre, 19 Aralık 1975 tarihi itibariyle pa
ra hacmi, 1974 Aralık ayı sonuna göre % 26,1 ora
nında artarak, 90 milyar 45 milyon liradan 113 mil
yar 508 milyon liraya çıkmıştır. Para hacmindeki
artış, 1974'te % 27,7, 1973'te % 32,4 olarak gerçekle
şen artışlardan oransal olarak daha düşük gözük
mekle birlikte, mutlak rakam olarak görülmemiş bir
artışı ifade etmektedir.
Para arzındaki bu artışın önemli bir bölümü, emis
yon hacmindeki artıştan ileri gelmektedir. Nitekim,
1974 yılmda emisyon hacmindeki 7,5 milyar liralık
genişlemeye karşılık, 1975 yılında 19 Aralık tarihi iti
bariyle 10.9 milyar liralık artış olmuştur. 1975 yılı
içinde kredi hacminde de 1974 ve 1973 yıllarına bakış
la büyük bir genişleme görülmektedir. 1973'te % 27,8,
1974 yılı içinde Çf 33,3 olan toplam kredi hacminde599 —
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ki genişleme, 1975 yılında 19 Aralık tarihi itibariyle
% 38'e ulaşmıştır. Bu oran 1974 Aralık ayı sonun
dan bu yana toplam kredi hacminde 45 milyar liral:k bir artışı ifade etmektedir. Kredi hacmindeki ge
nişlemenin 9 milyar 800 milyon liralık bölümü Mer
kez Bankasının kamu kesimine açtığı kredilerdeki ar
tıştan, 37 milyar liralık bölümü de banka sisteminin
kaynaklarından açtığı kredilerdeki artıştan ileri gel
mektedir.
BAŞKAN -— Sayın Müezzinoğlu, 5 dakikanız var.
C. H. P. GRUPU ADINA ZÎYA MÜEZZİNOĞ
LU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında para arzındaki genişleme özellikle Merkez
Bankası kredilerindeki artış, yukarıda verilen rakam
ların da üstündedir. Bilindiği gibi, Kamu İktisadî Ku
ruluşlarının, Tarım Satış ye Tarım Kredi Kooperatif
Birliklerinin toplam olarak 14 milyar lira tutarındaki
borçları, 1902 sayılı Yasa ile 26 Eylül 1975 tarihinde
konsolide edilerek, Merkez Bankası kredileri hesabın
dan' düşülmüş ve özel bir hesaba geçirilmiştir. Böyle
ce kâğıt üzerinde Merkez Bankası kredilerinin emis
yonu artırıcı etkisi olduğundan düşük gözükmekte
dir.
Ekonominin ağır enflasyonist baskılar altında bu
lunduğu bu dönemde kredi hacminde böylesine bir ge
nişleme kaydedilirken, mevduat hacmindeki genişle
me ancak </<: 21 olmuştur. Oysa, aynı oran 1973 yı
lında c/c 27,6; 1974 yılında ise % 23,3'tür. Mevduat
rakamlarını daha yakından incelediğimiz zaman, bu
konudaki gelişmelerin, özellikle gönüllü tasarruflardaki gelişmelerin hiç de parlak olmadığını görürüz.
Bilindiği gibi 8 Mayıs 1975 tarihinde yayınlanan bir
tebliğ ile döviz pozisyonu tutan bankaların, döviz po
zisyonu limiti dışında, açtıkları döviz tevdiat hesapîannda biriken dövizler de dahil olmak üzere Türki
ye'de faaliyette bulunan gerçek ve tüzelkişilerle ka
mu kesimi kuruluşlarına Türk lirası kredilerinde uy
gulanan esas ve koşullar dahilinde, gerek döviz kre
di ve gerek döviz tevdiat hesaplarındaki dövizler kar
şılık tutulmak suretiyle Türk lirası kredi vermeleri
serbest bırakılmıştır.
Mevduat hesaplarındaki artışın büyük bir kısmı
nın kaynağını bu mekanizma oluşturmaktadır. Bu
nun dışındaki gerçek tasarruf mevduatında bu oran
da bir artmanın söz konusu olmadığını görüyoruz.
Para arzının artması, kredi hacminin genişlemesi,
gönüllü tasarrufların artışındaki yavaşlama gibi talep
baskısını artırıcı etkenlerin yanında, halen yürürlük
te olan 1975 yılı Bütçesinin şimdilik 6 milyar olarak
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tahmin edilen açıkları ile Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin zararları da dikkate alınırsa, önümüzdeki aylar
da genel fiyat düzeyi üzerindeki baskıların, önemli
ölçüde artacağı açıktır.
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız bu olumsuz tab
lonun, baskı altına alınarak artış hızı yavaşlatılmış
bulunan fiyatları önümüzdeki dönemde olumsuz yön
de etkilemesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Nitekim,
Aralık ayında bunun ilk belirtileri kendini göstermiş
ve bu ayda toptan eşya fiyat endeksleri rekor sayıla
bilecek bir oranda artış göstermiştir. Buna, sürekli
olarak ertelenen zam talepleri sonucu giderek uzayan
zam kuyrukîarıyîe dış ekonomik ilişkilerimizin girdi
ği darboğazın beraberinde getireceği güçlükler
de
eklenince, önümüzdeki yıl içinde ciddi önlemler alın
madığı takdirde, 1975 yılında geçici olarak baskı altı
na al.nan ve artış hızı bir ölçüde yavaşlayan toptan eş
ya fiyatlarının tekrar hızlanmasını ve Türkiye'nin bir
fiyat patlamasına sahne olmasını beklemek yanlış bir
tahmin olmayacaktır.
Hükümet tarafından sık sık yapılan tekzip ve açık
lamalara rağmen, özel sektör ile kamu sektörünün üret
tiği önemli bazı mallarda yapılan fiyat ayarlamaları,
bu tahmini doğrulayacak niteliktedir. Öyle anlaşılıyor
ki, yıl içinde halkımız çok kez, «Hani ya zam yoktu?»
diyecek ve gelirleri artmayan kesimlerin hayat paha
lılığından yakınmaları her gün biraz daha artacak
tır.
Bu konuda son olarak banka kredilerinde ekono
minin bugünkü ihtiyaçlarına göre olumlu herhangi bir
düzenleme yoluna gidilmediğini de eklemek gerekir.
Bütçe tasarısı üzerindeki
görüşmelerde, Hükü
metle aynı görüşü paylaştığımız konulardan en önem
lisi, ekonomimizin şu sırada ödemeler dengesi ala
nında bir dar boğazla karşı karşıya bulunduğu hu
susu olmuştur. Ancak, hemen eklemek gerekir ki.
bu gözlemde beraberlik olmakla birlikte, sorunun
önemi ve ne biçimde çözümleneceği
konularında
görüşlerimiz birbirinden ayrılmaktadır.
Sayın Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakan;. bu güçlüğün geçici olduğu kanısındadırlar ve dö
vize çevrilebilir mevduat mekanizmasının işletilmesi
yanında, proje ve öteki biçimlerde sağlanacak kre
dilerle yıl iç ; nde ödemelerin aksamadan yürütülebi
leceği ve y»l sonunda da döviz rezervlerimizin bu
günkü düzeyini koruyacağı inanç ve iddiasındadır
lar. Biz bu iyimser görüşü paylaşamıyoruz ve bu alan
da kırmızı ışıkların yandığını ve alarm çanlarının
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çalmaya başlamış olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi. , olarak kabul etmek gerekir. Ancak, bu yoldan sağ
bu görüşümüzü rakamlarla kısaca açıklamak isti- i lanacak olanakların sınırlı
olduğu
bilinmektedir.
yorum:
Bu nedenle, sorunun bütün yıl boyunca ekonomimizi
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, süreniz dol
olumsuz yönde etkileyeceğini söylemek, yanlış ol
muştur, konuşmanızı lütfen toparlayın.
mayacaktır. Bunu gözönünde tutan Hükümetin, res
C. H. P. G R U P U ADINA ZİYA MÜEZZİNOĞ- I mî kuruluşlar dışında kalan kuruluşlardan da borç
tasarısından
LU (Devamla) — Müsaade buyurursanız toparlama- j lanma yoluna gideceği Bütçe Kanun
ya çalışacağım Sayın Başkanım.
j anlaşılmaktadır. Türk ekonomisini uluslararası te
fecilerin ve kredili ithalât çıkarcılarının eline düşü
Elimizdeki
bilgilere göre, 31 Ocak 1976 tarihi j
rebilecek olan ve geçmişteki acı hatıraları hâlâ can
itibariyle
Merkez Bankasının döviz
rezervlerinin
lı bulunan böyle bir yaklaşımı tehlikeli bir eğilim
1 milyar 73 milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır. Bu !
olarak görüyoruz. Sayın Maliye Bakanı, Komisyon
rakama, toplamı 1 milyar doları aşan dövize çevrile- j
da ve Senatodaki konuşmalarında başka ülkelerden
bilir mevduat yoluyle gelmiş dövizler de dahildir, j
örnekler vererek, Türkiye'nin büyük bir borçlan
Merkez Bankasının aynı tarihteki akreditif taahhüt
ma kapasitesinin mevcut olduğundan söz etmiştir.
leri toplamı ise, 1 milyar 73 milyon dolardır. Buna j
Ancak, unutmamak gerekir ki, normal borçlu ala
göre, net döviz rezervinin daha şimdiden eksi du- j
caklı ilişkilerinde, borçlunun isteği yanında borç
rumunda olduğu görülmektedir ve bu koşullar altında i
verenin de buna hazır olması önemlidir ve uluslarara
dış ödemelerin kolaylıkla sürdürülemeyeceği açık- !
sı kuruluşlar yeşil ışık yakmadıkça, ne kadar büyük
tır. Nitekim, Kasım ayında ödemelerin bir süre j
olurlarsa olsunlar, ciddî finansman
kurumlarının,
durdurulduğu ve şimdi de birbuçuk aylık bir gecik- j
büyük çıkarlar söz konusu olmadıkça, ihtiyatla ha
meyle yapılan transferlerde özel sektör ihtiyaçları '
reket etmeyi yeğ tuttukları bilinmektedir.
aksamadan karşılanmaya çalışılırken, kamu sek- J
törüyle ilgili transferlerin bekletildiği yaygın ola- j
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
rak bilinmektedir. Kanımızca bu ayırım ilginç bir j
Buraya kadar olan açıklamalarımla, bütçeyi ha
tutumdur ve özel sektörden yana olduğunu böylece ' zırlamak ve uygulamasını izlemek yanında, bütçey
bir kez daha belirleyen Hükümetin, kamu sektörünün . le doğrudan doğruya ya da dolaylı politikaların oluş
ihtiyaçlarını pek önemsemediğini göstermektedir. ; turulmasında ve uygulanmasında önemli bir payı
bulunan Maliye Bakanlığının bu bütçe ve öngörülen
Bundan daha önemli olan husus, işçi dövizleri ve ı
politikalar böyle kabul ve uygulandığı
takdirde,
ihracat tahminî (ki, % 50 artışı öngörmektedir.) ay1976 malî yılı içinde büyük güçlüklerle karşılaşaca
nen gerçekleşse bile, dış ticaretimizde 1976 yılında i
ğını da oıtaya koymuş bulunuyorum. Maliye Bakan
ortaya çıkacak 3 milyar dolar açığın nasıl finanse j
lığı mensuplarını, ne olursa olsun, tarafsız bir gö
edileceği sorunudur. Hükümetin bu alanda dövize i
rev anlayışı içinde bilgi ve tecrübeleriyle bütçeyi en
çevrilebilir mevduat yoluyle gelecek dövizlere ve j
yararlı bir biçimde uygulamak için ellerinden gelen
uluslararası kuruluşlar ile resmî ve resmî olmayan j
gayreti
göstereceklerine inanıyorum
ve bu inanç
kuruluşlardan sağlayacağı olanaklara umut bağla- j
içinde Maliye Bakam ile Maliye Bakanlığı mensup
dığı anlaşılmaktadır. Hemen şunu belirtmek iste- j
larını selâmlayarak, bütçenin hayırlı olmasını diliyo
riz ki, biz, her şeyden önce dövize çevrilebilir mev- j
rum.
duat uygulamasına ve Türkiye'de başlayan, çeşitli i
aracıların katıldığı, öteki ucu nerede bittiği bilinme- j
Yüce Senatoya saygılarımı sunarım, Sayın Başka
yen bu karanlık ve karmaşık, yolun sağlıklı bir araç j nım. (C..H. P. sıralarından alkışlar)
olarak kabul edilip uygulanmasının, gerek içe. ge
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Müezzin
rek dışa dönük yönüyle beraberinde yarardan çok. J
oğlu.
zarar getirdiği inancındayız.
Ödemeler dengesi alanında karşı karşıya bulun
Biraz evvel açık oylamaya sunulan bütçenin oy
duğumuz sorun, aslında, ekonomimizin yapısından
laması bitmiştir, küreler kaldırılsın.
ileri gelen ve ancak belli bir dönem içerisinde çö
Konuşma sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın
zümlenebilecek bir sorun olduğundan, uluslararası
Kâmil Karavelioğlu'nda.
kuruluşlardan ve ikili ilişkiler çerçevesinde ilgi du
yan ülkelerden kredi sağlanmasını olağan bir yol İ
Sayın Kâmil Karavelioğlu, buyurunuz efendim.
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M. B. GRUPU ADİNA KÂMÎL KARAVELİOGLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım;
Konuşmama başlarken, evvelâ Maliye Bakanlığı
ile plan ilişkilerini gözden geçirmek istiyorum. Bu
nun için de gerektiği kadar rakamlara başvurmak
zorunda olduğumu takdirlerinize sunuyorum.
Üçüncü Plan ilk üç yılda uygulanmış, sonuçlar
alınmıştır. Yalnız, bilindiği gibi, 1975 rakamları ge
çici tahminlere dayanmaktadır. Üçüncü Planda gayri
safi millî hâsıla artış hızı yüzde 7,9 olarak hedef ola
rak ele alınmıştı. Bu hız, ilk üç yılda ortalama an
cak yüzde 6,8 olarak gerçekleşmiştir. Tarım ve sa
nayi sektörlerinde istenilen büyümede hedeften geri
kalınmış, hizmet sektöründe büyüme hedefi biraz
geçmiştir. Dış âlem gelirleri 1973'te daha iyi olmuş;
fakat 1974 - 1975 yıllarında bu gelir de gerilemiştir.
Demek ki, gayri safî yurt içi hâsıla 1974 ve 1975'
te daha iyi olmuş, 1973'te gayri safi millî hâsılanın
büyümesinin yüzde 5,5 daha kötü olmasını da an
cak dış âlem gelirleri önleyebilmişti.
îlk üç yılda sektörlerin bünyelerindeki büyü
melere bakarsak, tarımda 1973'te en geri kalma ol
muş; fakat 1974 ve 1975 yıllarında tarım büyümesi
başarılı olmuştur. Bunun sonuncu olarak planm
öngördüğü yüzde 3,7'lik ortalama yerine, ancak yüz
de 2,4'lük bir sonuç elde edilebilmiştir.
Sanayie gelince :
Planın öngördüğü ortalama yüzde îî,2 olduğu
halde, üç yılın ortalaması ancak yüzde 9,8'de kala
bilmiştir. Sanayi sektöründen gayri safi yurt içi hâsı
laya katılması gereken yüzde 36.3'Kik büyüme yeri
ne, ancak yüzde 31,3'lük bir büyüme katılabilmiştir.
İlk üç yılda sanavi büyümesinde hedef alınan 11,2'
lik büyüme yerine, ancak ortalama yüzde 9,8'lik bir
büyüme elde edilebilmiştir.
Bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık Plan, Türk eko
nomisinde büyümeyi
öngörürken,
aynı zamanda
özellikle sanayi kesiminde yapısal değişmeyi de ön
görmüştür. Altyapının, enerji ve madencilik sektö
ründe geliştirilmesi de, sanayiden beklenen bir so
rumluluktu. Sanayinin kendi içinde planlanan hız
la büyütülmesi ve özellikle imalât sanayinde ara malı
ve yatırım malı üıeten birimlerin büyütülmesi, kamu
ekonomisinin vazgeçilmez sorumluluğu idi. Rastgele
bir büyüme, ekonominin büyümesindeki Öngörmelere uygun diişemez. İmalât sanayiinde tüketim ma
lı üreten birimin büyümesi, (ki, bu birimdeki sorum-
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luluk genellikle özel kesimindir.) sanayide kamu
sektöründen beklenen yapısal değişme ile ilgili gö
rülemez. İstenen, tüketim malı üreten birimin bü
yümesi değildir.
O halde, Üçüncü Beş Yıllık Planın ilk üç yıllık
büyümesi hem tarımda, hem de sanayide, yapısal
bir düzelme de dahil, başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve
hedeflerden geri kalınmıştır. Hizmet sektöründe is
tenenden biraz yukarda bir büyümeye ulaşılabil
miştir. Bunların en önemlisi olan sanayi kesiminde
hem bünye değişmesi, hem de büyümede başarı
sızlık olmuştur. Bilindiği gibi, tarımda ve hizmet
lerde plan iradesi yok denecek kadar azdır. Asıl ira
de, asıl öncelik sanayi kesimindedir. Öyle ki, sanayi
kesiminde, tarım kesiminden üç misli bir büyüme
öngörülmüştür. Tarımda yüzde 12,3'lük bir büyüme
ye karşılık, sanayide yüzde 36,3'lük bir büyüme is
tenmiştir ve sanayideki geri kalma, tarımdaki geri
kalmadan çok daha önemli ve büyüktür.
Şu noktayı da unutmamalıyız ki, tarımda plan
hedefine ulaşmakta plan tedbirleri çok sınırlı oldu
ğu halde, sanayide öngörülen tedbirler sonuca gö
türücüdür. 1973'te tarım büyümesi % 10,7 iken,
kusur sadece planda değildi ve tabiî 1974'te tarım
büyümesi + %10,7'lik bir büyüme ve 1975'te yüz
de 8,9'luk bir büyümeye karşı olumlu sonuç da sade
ce planm eseri değildir. 1973'te yüzde 11,2'lik hede
fi aşarken, sanayi sektörü başarılı idi ve planın ön
görmeleri yerine getirilebilmişti; fakat 1974 ve 1975
senelerinde planm sanayi büyümesi öngörmeleri bu
seviyeyi bulamamıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Planın 3 senelik ortalama so
nuçlarında, plan hedeflerinden geri kalınmış ve bu
geri kalma son iki yılda düzeltilemeyecek bir seviye
ye ulaşmıştır. Gayri safi millî hâsılada 7,9*luk bü
yüme yerine, sadece 6,8'lik bir büyümeye ulaşılabil
miştir. Üstelik, beklenen yapısal değişme de sağla
namamıştır. Üçüncü Beş Yıllık Planın ekonomimize
katkısı şimdilik istenilen sınırların altındadır.
Buraya kadar vardığım sonuçları, şimdi de Mali
ye Bakanlığı sorumluluğu ile birleştirmek istiyorum.
Esasen, bu girişi sadece Maliye Bakanlığı ile plan
ilişkilerini karşılaştırabilmek için yapmıştım. Niçin
beklenen büyüme elde edilememiş ve yapısal düzel
me sağlanamamıştır?..
Sayın arkadaşlarım;
Bunun için kısaca yatırımlara, tasarruflara
tüketim harcamalarına göz atmak istiyorum.
602 —
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Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 1975 ve
1976 yıllarında yatırımlara ayrılan parada bir artır
ma gayreti görülmüştür. Bu miktar 1973'te gayri sa
fi millî hâsılanın yüzde 18'i olduğu halde, î 975'te
21,8 ve 1976'da 23,2'ye yükselmiştir. Yatırımlar böy
le olduğu halde, ilk 3 yılda gerçekleşme oranı yüz
de 98'lik sevindirici bir sınıra ulaşmıştır; fakat bu
sonuç zahiridir. İçyüzüne bakıldığı zaman tıpkı sa
nayideki durum gibi, burada da aldatıcı bir durum
vardır. Plan için, yatırımlar için önemli olan kamu
sektörüdür. Halbuki ulaşılan yüzde 98'lik gerçek
leşme kamu ve özel kesimin ortalamasıdır. Plan hedef
leri bakımından bu sonuç geçersizdir, yetersizdir. Çün
kü, özel sektörden belli kesimde sonuç beklenmiş, asıl
büyüme ve yapısal düzelme kamu sektöründen bek
lenmiştir. Özel kesim sorumlu değil; başanlı olursa
teşvik edilir, teşekkür edilir, başarılı olmazsa kınan
maz ve yerilmez.
Özellikle
belirtmek isterim ki, (Bunları Maliye
Bakanlığının sorumluluğunu tespit etmek için açık
lıyorum.) yüzde 98'lik yatırım gerçekleşmesini bu
seviyeye çıkaran sadece kamu kesimi değil, özellik
le özel kesimin katkısıdır. Özel sektörde Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planı için ulaştırma ve tarımda
umulandan daha çok
yatırım yapılabilmiş, daha
iyi sonuç alınabilmiştir. Sanayide, bunun tersine ma
dencilik ve enerji yatırımları geri kalmıştır. Kamu
kesiminin yatırımlarının ilk 3 yıl ortalaması ancak
yüzde 84 olabilmiş, hatta 1974'te bu yüzde 80'e bile
ulaşmamıştır. Üstelik planın yatırım beklediğini ma
dencilik, imalât seketörü ve enerji gibi bölümlerde
sanayi geri kalmış, tarım sektöründe yatırımlar he
deflerine ulaşamamıştır. Yüzde 84'lük seviyenin sağ
lanmasında da, büyümesi sınırlı bulunan hizmet
sektörü katkılı olmuştur. Planın asıl istediği saha
larda değil de, daha az istediği sahalarda büyüme
olabilmiştir. Sanayinin bünyesi için önemli olan bir
noktaya işaret etmek istiyorum.
İmalât sanayinde önemli sapmalar bulunmakla
dır. Tüketim mallan yüzde 16,6'lık bir hedefe karşı,
yüzde 28,7'lik bir büyümeye ulaşmıştır. Halbuki, ara
malları yüzde 61,4'lük hedefe karşılık takriben yüz
de 58,3'lük istenen seviyeye ulaşmıştır. Halbuki, asıl
istenen stratejik olan yatırım malları üretim hedefi
dir. Bu ise, yüzde 22 olduğu halde, ancak 13'lük bir
sayıya ulaşabilmiştir.
Planın istediği, yatırım mallarını büyütmek oldu
ğu halde, istenen hedefi yarısı seviyesinde kalınabilmiştir. Tüketim mallarında sınırlı bir hedef beklen
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diği, halde, bu da hedefin 2 misline yakın bir sayıya
ulaşmıştır. Demek ki, istenmeyen tüketim alam bü
yümüş, istenen yatırım mallan bölümü büyümesinin
bir hayli gerisinde kalmıştır. Bu rakamlarda; üre
tim toplumu olmadan, tüketim toplumu olmamızın
bir delilini
bulmak mümkündür. Ekonominin bü
yümemi istenen yerde başarısız kalınmış, fakat ön
celiği olan yerde hedefe ulaşılamamıştır. İnsanın ak
lına ister istemez «O halde, palının etkisi, katkısı
nerede kalıyor.» diye sormak geliyor. Planın teorik
bir belge olarak kalması istenmemek, uygulanması
için gerekli irade gösterilmelidir. Özellikle bu konu
lara, Maliye Bakanlığının
sorumluluğu
açısından
işaret ediyorum.
Tüketim harcamaları:
Tüketim harcamaları da ancak özel tüketimin
azlığı sayesinde Planın öngördüğü seviyede tııtulabilmiştir; ama içeriğine bakılınca kamu sektörü is
tenenden daha fazla tüketmiş, özel kesim umulanın
altında kalmış ve böylece denge
sağlanabilmiştir.
Kamu yatırımlarının geri kalmasında Maliye Ba
kanlığının görevi, yatırımlara kaynak hazırlama ve
bulma gibi nispeten sınırlı idi; fakat kamu tüketi
minin belli sınırda tutulmasının aşağı yukarı baş
lıca sorumlusu Maliye Bakanlığıdır.
Tasarruflara gelince:
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, gayri safi
millî hâsılanın yüzde 22'sinin tasarruf edilmesi, pla
nın öngörmesidir. Bunun için seneden seneye kamu
tasarruflarının beşte bir nispetinde büyütülmesi ge
rekiyordu. Burada da tasarruf özel kesimde sağla
nabilmiş, kamu kesiminde istenenden üçte bir nis
pette geri kalınmıştır. Kamudan yüzde 28'lik bir
tasarruf büyümesi istenirken, ancak yüzde 16"ya ula
şılabilmiştir. Özel sektörden yüzde 9,3'lük tasarruf
beklenirken, bu 10.4'lük tasarruf kabiliyetine ulaş
mıştır. Böylece her 2 kesim tasarruf ortalaması, gay
ri safi millî hâsılanın yüzde 22'si yerine, ancak yüz
de 20'si seviyesine ulaşabilmiştir. Daha çok artırıl
ması gereken gayri safi yurt içi hâsıla meselesini
analiz etmiyorum.
Kamu gelirleri :
Kamu gelirleri için, plan umudunu kamu tasar
ruflarının artırılmasına bağlamıştı, bu tahakkuk et
memiştir. İlk 3 yılda kamu gelirlerinin gayri safi mil
lî hâsıla içinde yerinin 1973'te yüzde 26,3"ten, 1975'
te yüzde 23,6'ya çıkması istenmişti. Halbuki, bu 1974'
te ancak 24,6 olarak gerçekleşebilmiş; fakat 1975'te
ancak yüzde 22,2 olabilmiştir.
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Maliyeci arkadaşlarımın 1976 programındaki tablo 16'yı ibretle incelemelerini teklif ediyorum. Burada kamu gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oran
ları incelenmektedir. İncelendiği zaman, 1973'te he
defle gerçekleşme arasında 1,6'hk bir fark olduğu
halde, 1974'te bu fark büyümüş 5,6'ya çıkmış, 1975"te
bu fark büyüyerek, 6,3'e çıkmıştır. Dikkatinize su
nuyorum; gayri safi millî hâsıla büyüyor, bütün rakamlaı büyüyor, öng örmeler büyüyor; fakat kamu
gelirleri düşüyor ve düşüyor. Kamu gelirlerinde plan
hedeflerinden sadece geri kalma değil, tam bir sap
ma ve çarpılma görülüyor.
îşte Maliye Bakanlığının ası! sorumluluğu bura
dadır. Kamu gelirleri yönünden 1973'te bulunma
mız lâzım gelen yerden Î975'in sonunda daha getilerdeyiz. Gerileme üstelik nispî de değil. Planın
bütün diğer rakamları hedeflerini belli bir uzaklık
tan takip ederken, kamu gelirleri olduğu yerde say
mıyor, üstelik daha da gerilere gidiyor. Tabiî bunun
ilk sebebi, her Hükümetin ilk demecinin, «Yeni ver
gi getirmeyeceğiz.» müjdesidir. Asıl bu bölüm Bakanlığı ilgilendirdiği için, biraz daha üzerinde durmak istiyorum.
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İstihdam sorunu : Planlama bütçesinde yaptığı
i mız bir konuşmada da uzun uzun belirttiğimiz gibi,
istihdam sorunu 1973'ten itibaren daha büyük bir
anlam kazanmıştır. İstihdam açığı öngörülenin çok
üstünde büyümüştür. 1975 senesinde 1 760 000 ola
j rak beklenen istihdam açığı; yani işsiz, sene sonun
da 2 031 000'e ulaşmıştır. Gelişen temayüllere göre
ı istihdam açığı; yani işsiz vatandaş sayısı 1976 sene
sinde 2 300 000 olacaktır. 1976 programı bunu şim
diden 2 066 000 olarak saptamıştır; ama tıpkı geçen
seneki gibi bu açık sene sonunda daha da büyüye
cektir. 1976 programı diyor ki; «Evvelâ Maliye Ba
kanlığı planın emrine istenen
seviyede
uymadığı
plan hedeflerini çarptığı için, Türkiye'de işsiz vatan
ı daş sayısı artmaktadır ve 1976 yılında Türkiye'de
çalışma dilimindeki her 100 vatandaşın 13'ü işsiz ka
lacaktır.» Geri kalan vatandaşların nasıl ve ne bi
çim işlere sahip olduğu üzerinde durmuyorum, hepi
nizin gözleri önündedir. Bu konuyu daha ileriye gö
türmeyeceğim. İşsizliğin yüzde 13'te kalması da bazı
ı şartlara bağlıdır. Bu şartlar, 1976 programının aynen
j uygulanabilmesidir ki, geçmişte hiç bir zaman böyle
! bir şey mümkün olmamıştır.

Paragraf 36, 37, 38 ve 39'daki hükümler kamu
gelirlerindeki sapmanın analizidir; fakat bugünkü s
vergi yapısının analizidir, sapmalarıdır; olması lâ- j
zım gelen vergi yapısının değil. Şöyle özetlenmiş:
Sosyal fonlar ve faktör gelirleri ancak yüzde 70 nis
petinde gerçekleşebilmiş, en yüksek vasıtalı vergi- }
lerde olmuş. Bunun da sebebi petrol gelirlerindeki j
dış artışların iç fiyatlara aynen aksettirümemesi ol- j
muş. Vasıtasız vergilerde yüzde 13,4'lük bir geri kal- i
ma olmuş ve böylece kamu gelirlerinin gerçekleşmesin- i
deki azalmalar, kamu yatırımlarının istenen düzeyde ve
yapıda gerçekleştirilmesini önlemiştir. Buraya kadarki açıklamalarımın, gayretlerimin size telkin et
mek istediği hüküm şudur ve planda şöyle özetlen
miştir:
«Ekonomik büyümenin ve sanayileşmedeki gdri
kalmanın: hatta sanayinin iç yapısındaki iyileşmelerin
sağlanmasının sorunları kamu gelirlerindeki geri kalışlardır» 1976 programı sayfa 7, pragraf 39.
Buraya kadarki konuşmalarımın özeti şudur :
Plandaki sapmaların sorumlusu Maliye Bakanlı
ğıdır.
Sayın arkadaşlarım, yeni bir bölümde de 1976'
daki ekonomik dar boğazlar üzerinde kısaca durmak
istiyorum. Benimsediğim öncelik sırasına göre, istih
dam sorununu ve dış ticaret dengesini gözönüne koymaya çalışacağım.

O : 3

Dış ticaret dengesi : Dış ticaret bütçesindeki ilk
göze çarpan
özellik, ekonomimizin
büyümesiyle
orantılı olarak dışa bağımlılığının da artmasıdır. Bu
nun kanıtı çoktur. Öyle bir bağımlılık ki, ithalât
programının yüzde 95'ini ekonomimizin hiç bir za
man vazgeçemeyeceği, hatta ikmalinin geciktirilme
sine biîe müsaade edilemeyen yatırım malları ve ara
malları teşkil etmektedir. Planın büyüklüklerine sığ
madığı ifade edilen 1976 senesi Türkiye'sinde, ithalât
programının da 5 milyar dolara sığmayacağı bugün
den çok bellidir. Ekonominin büyümesi, spekülatif
baskıyı artıran bugünkü kur ve karşılanması zorunlu
olan. artık önemli miktarlara ulaşacağı belli olan
Millî Savunma ihtiyaçları, öngörülen sınırı oldukça
yüksek seviyede zorlayacaktır.

j
Bunun karşılanmasına gelince; öngörülen rakam
i
] lar gene de gerçekçi değildir. 2,1 milyar dolarlık bir
| ihracat beklenmektedir ki, bu 1975 senesine göre
j yüzde 30 değil yüzde 50'lik bir büyümedir. Yeni bir
kurla biîe olsa veya mevcut vergi iade sistemi göz
den geçirilerek daha da pahalıya mal olsa, ihracatı
• mızda yüzde 50'lik bir büyüme beklemek gerçekçi
i olamaz. Vergi iade sistemiyle 1975 ihracatı seviyenin
çok altında gerçekleşmiştir.
j
İşçi dövizlerinden istenen aynı seviyede bekleyiş
j de bugünkü şartlarda gerçekleşemez. Zira, bugünden
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doğan önemli bir kur farkı, döviz gelirini gittikçe
geriletecektir.
Turizm gelirlerinde beklenenden daha fazla bir
fark doğabilir. Turizm gelirleri farkı, 1975 senesinde
kaydedildiği gibi, 90 milyon değil, 115 milyon dolar
olmuştur ki, buna göre 1976 senesinde 130 milyonu
aşması beklenmelidir. Öngörülen 1,4 milyarlık açık
2,5 milyar olarak ortaya konulmalı, tedbirler ihti
yaçlar buna göre düzenlenmelidir.
Burada asıl üzerinde durmak istediğim, dövize çev
rilebilir mevduattır.
Bu, kısa vadeli, yüksek faizli
dövizin ulaştığı seviye, ekonomimizi ve dış ilişkile
rimizi şimdiden baskı altına almış bulunmaktadır.
Dış ticaretimiz bizi, Kıbrıs, Yunan ilişkileri ve am
bargo meselelerinde esasen baskı altında tutmak iste
yen müttefik ve dostlarımıza istedikleri fırsatı ver
mektedir. Dış ticaretimizdeki büyük açık, kendi ken
dimizi köşeye sıkıştırmanın şartlarını hazırlamış du
rumdadır. Millî Savunmamız için bize silâh verebile
cek olan bir dost devletin i!k şartının, finansman me
selesini halledelim
dediği bir ortamda, dış ticaret
bütçesinin 1/5'ni dövize çevrilir mevduattan bekle
mek zorunda kalmak, ekonomimizden evvel Devle
timiz için bir talihsizliktir. Vergi iadesi dolayısıyle,
18 - 19 liraya mal olan ihracat dolarını, ithalâtçıya
daha düşük bir kur ile satarken, ithalâtı teşvik edi
yor; fakat ihracatı baskı altında tutuyoruz. Bir kı
sım gerçek sanayici, Sınaî Kalkınma Bankasından
aldığı döviz kredisinin, devalüasyon riskini üzerin
de taşırken, sanayie harcandığı bile çok şüpheli olan
dövizi çevrilebilir mevduat dövizinin, devalüasyon ris
kini Devletin üzerinde taşıması, haklı bir davranış
olamaz.
Sayın arkadaşlarım;
Açıkça görülmektedir ki, dış ticaretimiz ekono
mimizin en kaygan bölgesidir ve âcil tedbirlere ih
tiyacı ortadadır.
Vergi konusuna değinmek istiyorum: Vergi gelir
lerini artırıcı ve vergileri düzeltici her türlü uygula
ma ve yasal değişiklik öngörmelerini Sayın Bakan
dan Bütçe Komisyonunda ve burada ilgiyle dinledik.
Hemen ifade etmek isteriz ki, bu uygulama ve dü
zenlemelere, Maliye Bakanlığının hissettiğinden da
ha büyük bir zorunluluk vardır. Bu tedbirleri, bu
politkayı memnuniyetle desteklemeye hazırız. Sene
lerden beri söylene söylene etkisi azalan; fakat uy
gulaması geciktirilen veya ihmal edilen tedbirler,
Üçüncü Planı şimdiden bir dar boğaza sokmuştur.
Yukarıdaki konuşmalarımda, bunu Bakanlığın göz
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leri önüne sermek istedim. Vergi gelirlerini istenen
düzeye çıkarabilmek için otokontrol müesseselerinin
geliştirilmesi ve işletilmesi zorunludur. Çeşitli hükü
metlerce ve uzun senelerden beri servet beyanının as
kıya alınmış olması yanlış olmuştur. Eninde sonun
da Devletimiz bu sistemden ve bundan daha ileri
otokontrol müesseselerinden faydalanmak
zorunda
kalacaktır.
Elektronik bilgi işlem merkezlerinden,
üçüncü
sınıf bankalarımızın bile etkili bir şekilde faydalan
dıkları memleketimizde, Maliye Bakanlığının bu yol
daki düşünceleri ve teşebbüsleri gerçekleştirememiş
olması önemli bir eksiktir. Gönül isterdi ki, bu araç
ları Devletimizin bazı müesseseleri gibi Maliye Ba
kanlığı da çoktan kullanmaya başlamış olabilsin.
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, 5 dakikanız ol
duğunu bilgilerinize sunarım efendim.
M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ
OĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım; tamamlayacağımı umuyorum.
Devlet gelirlerinin gerek yasal tedbirlerle, gerek
uygulama ihmalleriyle planlı ekonomiyi desteklemek
te yetersizlikleri devam ederse, zemini sağlam ve so
rumluluk bilinci yüksek olan gelecek hükümetlerin,
servet vergileri yoluyle duruma çare aramaları b°klenilmelidir. Vergilemede oto'kontrolun sağlayabile
ceği umulan ve senelerden beri sözü edilen katma
değer vergisi de geciktirile geciktirile aşındırılrnıştır.
Hiç olmazsa, bu yasama döneminde Belediye Ge
lirleri Kanunuyle beraber yasalaştırılmasını ÇOK fay
dalı buluruz.
Aslında hükümetlerin her Mart ayına yakın gün
lerde Maliye Bakanlığının birkaç defa kamuoyunun
önüne çıkarak; vergi sisteminin çarpıklıklarını, yeter
sizliklerini, adaletsizliklerini ve sebep olduğu sosyal
dengesizliklerini açıkça kamuoyuna izah etmesi ve
ilgilileri sorumluluk bilincine davet etmesi ne kadar
anlamlı olurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uy
gulanan vergi kontrolü operasyonunun güdük bırakıl
ması, çeşitli yorumlara sebep olmuştur. Bu başlan
gıcı sevinçle karşılamıştık. Eminiz ki, böyle çaba
lara zaman zaman ve yer yer başvurulması faydalı
olacaktır.
,Son günlerde Türk - iş Adamları
Derneğinin,
vergi düzenini açıkça eleştirmesi ve vergi reformu
nun kısa zamanda yapılmasını istemesi, izmir Ti
caret ve Sanayi Odasının vergi yapısındaki düzen
sizlikleri bir başka açıdan ortaya koyması bu görü
şümüzü desteklemektedir. Artık basiretli iş adamları
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ve özelli kî. 2 sanayiciler, ekonomik kalkınmamızın
dar boğazlara girmesinden çıkarları olmadığını anla
mış bulunmaktadırlar.
1976 Bütçesinin memur katsayılarını yükseltme
miş olması, içinde bulunulan adaletsizliği
açıkça
artırmıştır. Çok temenni ederiz ki, öngörülen ve üze
rinde çalışılan tedbirler en kısa zamanda gerçekleş
sin ve bu adaletsizlik bir seviyede düzeltilebilisin.
Bakanlığın burada bazı küçük; fakat önemli ko
nulara dikkatini çekmek istiyorum.
Aslında Hükümet tasarruflarının en eksik yönü,
konular incelenirken ve düzenlenirken, bir bütünlülük içerisinde incelenmemiş ve düzenlenmemiş olma
sıdır. Bunu, Bakanlıkla ilgisi olmayan bazı misal
lerle desteklemek istiyorum.
Bir gün Senatoda Yargı Ödeneği Kanunu görü
şülürken, Yargı Ödeneği Kanununa askerî yargıç
ların ödeneğinin de dahil olduğunu hiçbir ilgili bil
miyordu. Çünkü, bir bütünlük içerisinde incelen
memişti. Bunun bir başka örneği de şudur:
Çalışma günleri 5 güne indirildiği zaman, belkide
bu kararnameyi imza edenler bile, 5 günün, kültür
ve sosyal sektörde ve özellikle sanayi alanında yara
tacağı sakıncaları düşünmemişlerdir. Başka örnek
ler bulunabilir. Emeklilik statüleri bunlardan biri
dir, sosyal günvenlik statüleri bunlardan
biridir;
maaş bağlamalar, yan ödemeler bunlardan biridir.
Bunlar tesis olurken, düzenlenirken bir bütünlük içe
risinde incelenmesi şarttır. Aksi halde, ortaya çıkan
yansımaları kısa zamanda gidermek imkânı yoktur.
Çarpıklık, çarpıklığı doyurmaktadır.
Bütçe Kanun tasarıları her sene yeni maddelerle
büyümekte ve devamlı olarak diğer kanunların geçer
sizliğini taşıyan hükümler getirmektedir. Bu yanlış
bir düzenleme ve devamlılık karakteri arz eden bir
hal almıştır. Aynı hükümler tekrar edileceğine, ihti
yaç varsa bu kanunlar düzeltiîse, belki daha kolay ola
caktır.
Buraya kadar saptadığımız sonuçlarda. Bakanlık,
kalkınma yananı sürdüren bir arabanın ikma-ini yap
mayan bir sorumlu tutumundadır. Bakanlık bu haliyle
ister istemez, ka'kmrnanm destekleyicisi olamamakta
dır. Gayri safi millî hâsılada büyüme azlığının, sana
yide istenen yapısal düzelmenin sağlanmamış olması
nın, günümüzde mevcut 2 milyon issizin, dış ticareti
mizde bağımsızlığımızı ve millî güvenliğimizi tehdit
eden açığın, bütün bu plan sapmalarının ilk sorumlu
su Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığının bu sorum
luluğu hakkında yorumlarınım kaynağı 1976 progra
mıdır.
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Sayın Bakan, Maliye Bakanlığı Üçüncü Planı sap
tırmanın sorumlusudur. Maliye Bakanlığı bundan vazgeçirilmelidir. Plan sapması; Türk ekonomisinin geri
kalması, Türk ekonomisinin aşınması demektir. Bu
siyasî istikrarsızlık içinde bile olsa, Türk ekonomisinin
geri kalmasına göz yummamalıyız.
BAŞKAN — Sayın Karavelioğiu, süreniz bitmiş
tir. Konuşmanızı lütfen bitiriniz.
M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOGLU (Devamla) — Sayın Başkan, en kısa sürede
konuşmamı tamamlayarak, ikinci konuşma talebimi
yapmayacağımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız, şunu arz
etmek isterim; ikinci kez konuşma hakkinizin süre
sini bu sürede kullanamazsınız, böyle bir tatbikatı
mız yoktur efendim.
M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — Esasen ihtiyacım yok Sayın Baş
kan. Sadece bir tek dakikaya ihtiyacım var.
Maliye Bakanlığı bu planın gereklerini yapmalı
dır. Maliye Bakanlığı bu planın gereklerine uymalı
dır. Açıkça görülmüştür ki. senelerle mukayese edil
diği zaman. Maliye Bakanlığının plana uymadığı sap
tanmaktadır. Sizin plana emeği geçen, planı bilen biri
si olarak Maliye Bakanlığında görevlendirilmenizin
b : r nedeni olmalıdır. Sizden bekleneni yaparak, Maî:ye Bakanlığının planı desteklemesini lütfen temin
ed;niz, lütfen buna yardımcı olunuz. Grupumuz bunu
sizden özelikle rica etmektedir.
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım:
Bütçe uygulayıcılarına başarılar dileyerek, hepini
ze Grupum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğ
iu.
Sayın senatörler, Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu
tr.sarısmm açık oylaması bitmiştir. Bu oylamaya 150
sayın üye iştirak etmiş; 93 kabul, 57 ret oyu verilmiş
bu suretle Bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını
diler'm.
Grupları adına ikinci kez konuşmada söz sıra
sı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Be
sim Üstünel'dedir.
Buyurun Sayın Üstünel.
C. H. P. G R U P U ADINA BESİM ÜSTÜNEL
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
sayın üyeleri;
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yapacağım
ikinci konuşmada, önce Bütçenin ve Maliye Bakan
lığı Bütçesinin bazı özellikleri üzerinde durmak isti
yorum. Sonra da vakit kalırsa. Sayın Adalet Par
tisi Sözcüsünün Bütçenin tümü üzerinde yaptığımız
konuşmalarla ilgili olarak bize yönelttiği eleştirileri
karşılamak istiyorum.
Önce Bütçenin- sakat yönleri üzerine Yüce Heye
tin dikkatlerini çekmek istiyorum :
1976 Bütçe tasarısı, Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanırken, sakat bir biçimde hazırlanmıştır. Şu
nedenlerle :
Personel giderleri, bu bütçeye gerçek düzeylerde,
gerekli düzeylerde konmamıştır. Bütçe geçen
yılkı
personel giderlerine % 5 eklenerek hazırlanmıştır.
Oysa geçen yılki bütçe, 8 katsayıya göre hazırlandığı
halde, 1976 yılı Bütçesi 9 katsayıya göre bile hazırlan
mış olmayıp, 8,2 katsayıya göre hazırlanmış bir büt
çedir. Onun'için de çok kısa bir süre sonra Maliye
Bakanı ek ödenek talepleriyle Bütçe Plan Komisyonu
önüne gelecektir.
İkinci olarak, bu Bütçe hazırlanırken, kadro lis
teleri hazırlanmamış ve Yüce Meclise verilmemiştir.
Bir çok kadrolar için ödenek konmamıştır. Özellikle
yeni getirilen, yeni alınan kadrolar için, (Ki, bunlar
Sanayi Bakanlığında 4 bin, Devlet İstatistik Enstitü
sünde bin küsur ve diğer bakanlıklarda da önemli
miktarlarda var.) Hiç ödenek konmamıştır ve bu ne
denle de yine ek ödenek talepleriyle kısa b ; r süre son
ra gelinecektir. Doîayısıyle bu Bütçe, gerçek gider
planlamasını ortaya koyan, Devletin harcama yetkis;ni
ortaya koyan bir bütçe değildir. Ayrıca, gelir tahmin
leri, daha önce de değindiğim gibi görünürden denklik
sağlanması için önemli ölçülerde şişirilmiştir. Bu gö
rünüşüyle bu bütçe, sakat bir bütçedir.
Nihayet, bu Bütçede Maliye Bakanlığı Bütçes1'
içinde büyük ö'çüde çeşitli ve her biri birer, ikişer
milyarlık fonlara yer verilmiştir ve üstelik bu fonları.
Maliye Bakanlığı kararıyle % 100 - 200 arttırma yetr
kişi alınmak istenmektedir. Bu, Parlamentonun, Hükü
metin harcama biçimi ve düzeyleri üzerindeki kont
rol olanağını ortadan kaldırmaktadır veya en azından
zayıflatmaktadır. Bu yönü ile de, seçim? hazırlanan
bir Hükümetin zihniyetini ve keyfî ve partizanca dav
ranma hazırlıklarını açıkça görüyoruz.
Bu nedenlerle 1976 Bütçesi, samimi bir bütçe ol
maktan çok uzaktır, eksik ve tutarsız bir bütçedir, hele
denk bir bütçe hiç değildir. Enflasyonu, hayat paha
lılığını büsbütün körükleyecek, gerçekçi olmaktan çok
uzak, hayalci bir belgedir.
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Bütçenin özelliklerine böylece değindikten sonra,
Î975 yılında Maliye Bakanlığının sorumluluğunda olan
bir konudan söz etmek istiyorum; bankalar ve kredi
düzeni.
1975 yılında Cephe Hükümeti iktidarı devraldık
tan sonra, bizzat Sayın Maliye Bakanının yaptığı ko
nuşmalarda da değindiği gibi, banka kredilerinde bir
denbire Mayıs ve Haziran aylarında büyük çapta bir
genişleme yaratılmıştır. Bunu Sayın Maliye Bakanı
kendilerine göre bir gerekçeyle açıkladılar; ama bir
de bakıyoruz ki, yıllık Programda açıklanan rakamlara
göre, (Resmî rakamlar bunlar, isterseniz belgeler ya
nımda getiririm, görürsünüz.) Bu genişleme aşırı ol
ması bir tarafa; yani ekonominin hazmedemeyeceği
likidite dengesi dediğimiz parasal ihtiyaçlarının üs
tünde bir genişleme olması dışında, kendi iç'ndeki bölünümü bakımından; yani çeşitli kesimlere tahsis edil
mesi bakımından büyük dengesizlikler yaratan
ve
Cephe Hükümetinin siyasal, ekonomik felsefesini en
acı şekilde ortaya koyan bir biçimde ortaya çıkmış
tır.
1974 Yılında ilk 9 ayda artan kredilerin yandan
fazlası, (:/c 55 küsuru ihtisas kredilerine ayrılmıştı;
yani tarıma, küçük sanatkâra, küçük sanayic'ye vesâireye verilmişti. Yarıdan azı da diğer faaliyetlere tah
sis edilmişti. Oysa 1975'te bu oran; yani ihtisas kredi
leri olarak açılan kısım, kredi artışının sadece % 27'
sidir; yani 1/4 'ine çok yakındır. Demekki kredi ar
tışı çok büyük olmuş: fakat bu büyük artışın sadece
1/4'i ihtisas kredilerine verilmiş, 3/4'ü
spekülatif
amaçlarla kullanmak üzere büyük iş çevrelerine akta
rılmıştır ve böylece bol döviz rezervlerini devralan
Cephe Hükümeti, bu döviz rezervlerini eritmeyi amaç
layan demir karaborsacılarının ve diğer
spekülatif
amaçlı ithalâtın finansmanı için gerekli parayı ban
kalardan rahatça bulabilmişlerdir.
Bankalarla ilgili olarak bir başka yönü daha var
konunun. Yine 1975 yılında, daha önceki konuşmam
da anlattığım gibi, Cephe Hükümeti büyük çapta dö
vize çevrilebilir mevduat kullanma izni vermiştir ve
bunu bankalara birtakım özel şahıslara «vermiştir.
Bununla Türkiye'nin dış itibarının zedelenmesi bir
yana, içeride birtakım olaylar olmuştur. Onu da yi
ne yıllık programdaki rakamlardan görüyoruz. Bu
hesaplar 1975 yılı içerisinde öylesine kullanılmıştır ki,
bazı özel bankalar bunu Öyle büyük ölçülerde kul
lanmışlardır ki, art'k Merkez Bankası fonlarına ihti
yaçları azalmıştır. Yani reeskonta senet götürüp de,
Merkez Bankasına; «Aman bize kaynak sağlayın, bu607 —
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nunla kredi açalım» demek ihtiyacını duymaz olmuşlardır. Çünkü, dış kaynaklardan dövize çevrilebilir
mevduatı getiriyor, onun karşılığında dolar başına 15
lira rahat kaynak yaratıyor ve onu istediği gibi kul
lanıyor. Bu, öylesine özel bankalara keyfî hareket et
me imkânını sağlamıştır ki, artık bunu büyük ölçüde
kullanan bir iki büyük banka, bilhassa bir tanesi (is
mini açıklamayım, reklâm olmasın diye) Merkez Bankasını hiç dinlemez olmuştur. O kadar Merkez Banka
sının kontrolünden çıkmıştır ki, bu özel banka veya
bankalar; Sayın Maliye Bakanı bile Bankalar Birliğinin toplantısında yaptığı konuşmada onlara gözdağı
vermek zorunda kalmıştır.
Bankalarla ilgili eleştirilerimizi de burada özetleye
rek, konuyu hemen dış ilişkilerdeki dengesizliklere bağlamak istiyorum. Çünkü, dövize çevrilebilir mevduattan ve bunun yarattığı kredi enflasyonundan, bankalann başıbozuk gidişinden, keyfî hareketlerinden Merkez Bankasını zaten yetersiz olan kontrol ve yönlend irme etkisinden büsbütün kurtulan bankalar diledikleri insanlara, diledikleri kadar kredi vermişlerdir ve
bu kredileri dilediği gibi alanlar, bununla büyük çapta
demir ithalâtı yaparak, demir spekülâtörlüğüne girişmisler bu yüzden Türkiye, döviz dayandıramaz hale
gelmiştir. Bunun sonucu olarak 1975 yılında eldeki
mevcut döviz rezervlerinin Ç> 40 mdan fazlası eritilnv's. kritik bir noktaya gelinmiş ve dışarıdan da bir
m uyar dolar civarında çok kısa vadeli, çok kritik,
çok pahalı dış kaynak sağlanmış, bu da bizi 1976 ba
sma kadar getirebilmiştir. Ama bugün yapılan tah
minler odur ki. Türkiye'nin sağlam kaynaklardan ya
pabileceği ithalât fnansmanı 4 milyar doları geçe
mez. Bunun 3 milyar doları ihracattan ve işçi döviz
lerinden sağlayacağınız sağlam kaynaklardır. Geriye
kalan en iyimser tahminlerle bir milyar dolarlık mik
tara, milletlerarası para fonundan veya diğer sağlam
finansman kaynaklarından alabileceğimiz borçlar ek
lenirse. 4 milyar dolar eder. Oysa ekonominin ihtiya
cı, daha önce de belirtmiştim; yeni bir kısıntı getirmeyaceksek, eğer doların dövizin fiyatını yükseltmeyeceksek, yani ithalâtı içeride ithal malım kullanan
sanayiciye, tüketiciye, aracıya daha pahalı satmayacaksak, bugünkü gidişle bu iç talep Türkiye'nin bü
yümesine de zarar vermemek şartıyle asgarî 6 milyar
dolarlık ithalâta 'ihtiyacı var. Bu 6 milyarı spekülatif
amaçlı demir ithalâtını indirdikten sonra, şeker ithalâ
tına lüzum kalmayacağını hesaba kattıktan sonra, te
reyağı veya diğer bazı gıda maddeleri ithalâtına lüzum
olmayacağını kabul ettikten sonra bile 6 milyar dolar
dır,
.. .
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Şimdi, bu durumda içeride enflasyonist talep bas
kısı devam ediyor. îçeride üretim yapısı öyle bir kaç
ayda değiştirilemez, yani tüketime dönük bir endüstri
leşme var. Birtakım montaj sanayilerini kurmuşuz;
otomobil sanayiini, televizyon sanayiini, diğer birtakım
dayanıklı mallar sanayilerini kurmuşuz, c/c 70 - SO'i it
hal edilmiş malzemeye, girdilere dayanan endüstriler.
Bunları birdenbire söküp atamayız, satamayız, durdu
ranlayız da. Böyle olduğuna göre, bunların üretimini
devam ettirebilmeleri için ithalâtı sürdürmek zorunda
yız. Öyleyse bu ithalâtı; yani 6 milyar doları bu Hü
kümet veya onun yerine gelecek bir hükümet muhak
kak sağlamak zorundadır. Bunun için çaba harcaya
caktır, onlar da bu yolda olacaktır, onların yerine gel
mesi olasılığı olan herhangi bir hükümet de bu zorunlukla karşılaşacaktır. Ama, hemen şunu işaret edelim
ki, tüketicinin ithalât talebini kısacak tedbirler getir
mek demek, Türkiye'de enflasyonu gerçekten önle
yecek; yani 1975 yılında yaptıklarınız gibi değil, 1976
yılında gerçekten aşırı talebi kısacak, adına teknik dil
de «dezenflasyonist tedbirler» dediğimiz bir tedbirler
demetinin getirilmesi ve ciddî olarak
uygulanması
şarttır.

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü benim dediklerimi
çok
iyi anlıyor sanırım. Buna «İstikrar Politikası» adı
I
I verilir. Uygulanması son derece güçtür, tatsızdır; ama
Türkiye'de 1976 yılında atılması gereken en önemli
ilk adımdır. Bu da kâfi değildir. Çünkü, bu ithal ta
lebinin sadece enflasyondan doğan kısmını azaltabilir.
Onun yanında, biraz evvel söylediğim gibi, üretim ya
pısındaki sakatlıktan, çarpıklıktan doğan aşırı itha
lât talebi vardır. Onu bu dezenflasyonist tedbirlerle
önleyemezsiniz. Onu önlemek için ancak, bazı üretim
dallarında çok zorunlu görmediğiniz veya lüks say
dığımız üretim dallarında kapasite çalışmayı sağlama
nız gerekir. Kapasite altı kullanmayı, çalışmayı sağla
yacak tedbirler getirdiğiniz anda kâr motifiyle kâr saikiyîe çalışan özel sanayici derhal resmî- kanallar dı
şından, sizin ona izin verdiğinizin üstünde ithalâta yö
nelecektir. Meselâ; bir sanayiciye 1 milyon dolarlık it
hal izni vereceksiniz, o 1 milyon doları kullanacak;
ama 2 milyon dolarlık mal getirecek. Bunun yollarını
hepimiz biliyoruz ve böyle bir yola gidildiği zaman,
derhal bazı kaynaklar, bugün resmî kanallara gelen
döviz kaynakları, özellikle yurt dışındaki
işçilerin
Türkiye'ye gönderdikleri dövizler gayri resmî kanal
lara akacaktır; yani, ithalât ihtiyacını her fabrikatör
her sanayici rahatça karşılayabilmek için, rahat kâr
edebilmek için sizin verdiğiniz resmî dövizin üzerinde,
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gayrı resmî kanaldan döviz alarak ve düşük fatura gös
tererek kendi ihtiyacını karşılama yoluna girecektir.
Bunu yaptığı zaman da aradaki farkı ödemek için fi
yatlarını yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu hususta
sizin alacağınız kısıtlayıcı tedbirler etkili olduğu ölçü
de; yani sanayiciyi gerçekten düşük kapasitede çalış
mak zorunda bırakabildiğiniz ölçüde kıtlık rantı arta
cak. Yani, otomobil alabilmek için, adam kuyruğa gi
recek, kuyruğa girip bekleyince, daha fazla hava pa
rası verip kuyruktan atlayıp önden almak isteyecek.
Buna kıtlık rantı diyoruz. Kıtlık rantı arttığı zaman
da ithalâtı daha fazla gayri resmî yollardan yapma
güdüsü, motifi artacaktır. Bu durum, program dışı it
halât ya da kaçak ithalât dediğimiz ithalâtı teşvik ede
cektir. Buradan nereye geleceğimi sanırım bazı arka
daşların tahmin ediyordur.
Türkiye bu suretle şu noktaya gelecektir : Memle
kette ithalât kısılmış, dolayısıyle rant yükselmiş, kâr
yükselmiş, ithal malı getirmenin ve onu içeride biraz
boyayıp pullayıp satmanın kârı birdenbire artmış, bu
günkünün çok üstüne çıkmış bir ortamda serbest pi
yasaya akacak dövizler artınca, resmî kaynaklardaki
dövizler kurumaya daha büyük ölçüde yüz tutacak
ve bu da o zamanın iktidarını daha büyük ölçüde de
valüasyon yapmak zorunda bırakacaktır. Çünkü, eski
den olduğu gibi, artık biz devalüasyon yapmamakta
diren em eyiz. Direndiğimiz anda, resmî kurla fiilî kur.
serbest piyasa arasındaki fark biraz büyükçe oldu mu.
işçi veya diğer kaynaklar Türkiye'de resmî kanallar
dan para yollamaz. Yollamadıkça, döviz gelirlerimiz
azalır, azaldıkça kıtlık rantı artar. Kıtlık rantı arttık
ça kaynaklar daha beter kurur, bu kısır döngüyü bir
yerde kırabilmek için, gecikmeden devalüasyon yap
mak zorunda kalırsınız.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz
lütfen toparlayın.

dolmuştur

C. H. P. G R U P U ADINA BESİM ÜSTÜNE!
(Devamla) — O zaman Sayın Adalet Partisi Sözcü
süne vereceğim cevaplar için, kendi hakkımı kullana
cağım. Söz sıram geldiği zaman, onları da cevaplama
ya çalışırım.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Üstüne!.
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Grupları adına ikinci kez konuşma sürelerini kul
lanmak için başka bir müracaat yoktur.
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Bilâhara
söz alabilir miyim Sayın Başkan?
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BAŞKAN — Hayır, kişisel konuşmalara geçece
ğiz.
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Grup hak
kını kullanmıyoruz.
BAŞKAN — Şimdi kullanabilirsiniz.
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Hayır ta
mamını dinleyeyim müsaade ederseniz. Belki cevap
verme durumum olabilir.
BAŞKAN — Kişisel olabilir, efendim.
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Kişisel de
ğil efendim, arkadaşlar görüşlerini tamamıyle izah et
medikleri için, ben şimdi grup adına
konuşursam,
grup adına yapılan konuşmaları karşılayamayacağım.
Onun için bilâhara konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Olabilir efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstünel.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan
programa göre kişisel konuşmalara geçtikten sonra
gruplar adına ikinci bir konuşma yapılamaz. İzin ve
rirseniz, ben beş altı dakika içinde sözlerimi tamamla
rım ve onlar da grup adına olmuş olur. Ondan sonra.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, bu şekilde bir uygu
lamaya girmedik. Yalnız, Tüzüğümüzde şöyle bir hü
küm var; Tüzük, grup adına konuşmak isteyenlere
öncelik sırası tanımıştır. Bu itibarla istediği zaman
kullanabilir. Ancak, bu program özel bir programdır.
Demin her ne kadar Saym Erkmen'e kullanabilir de
dim; ama bu programı bütçe görüşmelerine mahsus
olmak üzere yaptık. Bu programda belirttiğimiz gibi,
evvelâ grupları adına söz alanlar konuşur, ondan son
ra kişisel konuşmalara geçilir. Şimdiye kadar da başka
türlü bir uygulama yapmadık. Bu itibarla, demin her
ne kadar öyle dediysem de,, şimdi hatırladım; bu,
bütçe görüşmelerine mahsus bir program ki, bunu size
takdim etmiştik. Evvelâ gruplar adına konulmalar bit
tikten sonra, kişisel konuşmalara geçiyoruz. Bu itibar
la, kişisel konuşmalara geçtikten sonra, gruplar adına
tekrar konuşmanın mümkün olamayacağı kanaatinde
yim.
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Sayın Baş
kan, müsaade edermisiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Grup adı
na konuşma, Tüzüğün verdiği bir hak. Bu program uy
gulaması, Tüzüğün verdiği hakkı ortadan kaldırır. Böy
le de olmasa, Sayın Üstünel'in şimdiki konuşmaların
da, grup adına cevaplanacak hususlar-benim için yok;
Hükümete teveccüh ediyor, tabiî ki Hükümet cevapîa-
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yacak. Benim Grup adına vaki beyanlarıma cevap
vermiş bulunsalardı daha evvel, hemen kendilerine id
dialarını cevaplandırırdım; fakat bilmeden olmaz, mü
saade ederseniz söz hakkımı muhafaza edeyim.
BAŞKAN — Sayın Erkmen, mutalaka konuşma
konuşmayı davet eder. Siz konuşursunuz, bu sefer di
ğer grup sözcüsü konuşma lüzumunu hissedebilir; ya
ni konuşmalar konuşmaları davet edebilir. Tüzüğümü
zün 56 ncı maddesi şöyledir...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım,
şu duruma göre grupumuz adına ikinci kez konuşma
imkânımız var, fakat Sayın Üstünel sözünü bitirirken,
«Adalet Partisi Grup Sözcüsüne vereceğim cevapları.
şahsım adına söz aldığım zaman vereceğim.» dediler.
Ondan sonra da arkadaşımıza söz vermezseniz, şahıs
ları adına konuşması cevapsız kalır.
BAŞKAN — Şahsı adına söz alabilir Sayın Ucu
zal, kaydedebilirim efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan.
şimdi konuşursak on beş dakika, ileride de konuşur
sak yine on beş dakika: zaman bakımından bir ka
yıp yok efendim.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, çok rica ederim. Tü
züğü çok iyi bilirsiniz; şahısların ihtiyaçlarına göre
değil, programa göre uygulama yapmak mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla, eğer konuşmak istiyorsa, grupu adı
na söz veririm, şahsı adına konuşmak istiyorsa, sıra
ya kaydederim, bunun dışına çıkamam.
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Kaydedin
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Oldu efendim, kaydediyorum.
Sayın senatörler, kişisel konuşmalara geçiyoruz.
Kişisel konuşmada buradaki kayıtta birinci sıra Sayın
Niyazi Ünsal'da. Sayın Niyasi Unsal, biraz evvel Baş
kanlığımıza bir dilekçe vererek, «Maliye
Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki söz sıramı Sayın Besim Üstünel'e
veriyorum,» diyor.
Tüzüğümüzün 57 nci maddesi gereğince söz sıra
sının, başka b ; r üyeye verilme olanağı mevcuttur. Bu
itibarla, söz sırası Sayın Üstünei'dedir.
5ELÂHADDİN BABÜROĞLU
(Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Lehte mi. aleyhte mi diye sormayacak
mısınız?
BAŞKAN — Evet, şimdi bir sıralama yapalım
Çünkü, yine Tüzüğün 56 ncı maddesine göre, altı ki
şiden fazla sayın üye müracaat etmiştir. Buna göre
bir sıralama yapalım.
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Sayın Üstünel, lehte mı konuşacaksınız, aleyhte
mi?
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız.
Sayın Güven, lehte mi konuşacaksınız,

aleyhte

mi?
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız.
Sayın Mehmet Feyyat?
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız.
Sayın Besim Üstünel, iki kez söz hakkınız var. bi
rini mi kullanacaksınız?
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Gerekirse ikisini
de kullanırım, ikincisini tabiî üzerinde kullanırım.
BAŞKAN — Sıranız gelirse tabiî, ikisini birbirine
ekleyemezsiniz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müracaat değişi
yor, kullanamaz.
BAŞKAN — Tüzüğümüz açık Sayın Ucuzal sü
reyi ekleyemez başka. Kendi sırası geldiği zaman kul
lanır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sırayı, sıra alan
arkadaşa vermesi lâzım.
BAŞKAN — O kullanabilir; ama
kullanmazsa
kendisi kullanabilir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok öyle şey.
BAŞKAN — Sırası gelince Tüzüğün buna ait hük
münü okuruz efendim.
BELİĞ BELER (İzmir) — B eş kişi yerine söz al
sa kullanabilir mi, Olur mu öyle şey?
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman söz
hakkı belli olmuyor.
BELİĞ BELER (İzmir) — Yok eefndim. böyle
bir şey yok katiyen. Bu, hakkın suiistimali oluyor.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen yeriniz
den konuşmayınız. Bir itirazınız varsa, buyurunuz kür
sü açıktır, izah ediniz, ben de bundan faydalanırım.
ALÂEDDİN
YÎLMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
Başkan izah edebilir miyim, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Bir dakika Tüzüğün ilgili maddesini
okuyayım, ondan sonra.
İçtüzüğümüzün 57 nci maddesi :
«Söz sırasını başkasına vermek.
Bir üye, aldığı söz sırasını daha sonra söz almış
olan bir arkadaşına verebilir. Sözünü arkadaşına bıra
kan üye, onun sırasında söz söyleme hakkını haiz
dir.»
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ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — O halde
bu tamamiyle uyuyor. Sayın Niyazi Ünsal'ın Sayın Be
sim Üstünel'e...
BAŞKAN — Şimdi, daha evvelki uygulama nasıl
dır bilmiyorum. Tüzük ne şekilde uygulanmıştır bil
miyorum.
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
Başkan, müsaade eder misiniz izahat vereyim?
BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal burada mı efen
dim. Sayın Unsal?... Yok.
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
Başkanım izah edeyim.
BAŞKAN — Beyefendi, Niyazi Ünsal'ı soruyorum.
Burada ise konuşup konuşmayacağını soracağım. Ak
si takdirde ikinci kez Sayın Üstünel'e söz vermiyorum.
Sayın Oral Karaosmanoğlu?

Sayın" Üs tünel, Sayın Feyyat, Sayın Güven, Sayın
Erkmen, Sayın Müezzinoğlu, Sayın Uyar.
Söz sırası Sayın Üstünel'de.
Buyurunuz.

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sıramı
Sayın Erkmen'e veriyorum.
BAŞKAN — Söz sıranızı Sayın Erkmen'e veriyor
sunuz.
Sayın Erkmen?...
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız.
Sayın Sami Turan?... Yok.
Sayın Seîâhaddin Babüroğlu?...

Sayın sözcü dediler ki; «Cephe Hükümeti denili
yor, Ctınmaıiyet Hükümeti denmiyor.» Bunu diyor
sak, her halde kabahat bizde değil; çünkü cepheleş
meye özenenler biz değiliz, Halkı cephelere bölenler,
bugün cepheleşmenin sakıncalaşmasını görmeye baş
layınca, bu isimden hoşlanmadıklarını ortaya koyma
ya başladılar. Oysa, Î G - Î l aydan beri mütemadiyen;
«Millî - Cephe», «Cephe Hükümeti»1 diyemlerini hep
kendileri kullandılar, biz de onlardan öğrendik, «Dem^k ki, bu Hükümetin adı, Cephe Iiükümetiymiş.»
dedik ve onun için bunu kullandık; yoksa başka bir
?UT;?çia değil. Dernek ki, şimdi bu deyim hoşlarına
gitmiyor, biz de bundan sonra ü:luburnuzda gerekli
değişiklikleri yaparız.

SELÂHADDİN BABÜROĞLU
(Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Konuşmuyorum efendim, vaz geçtim.
Nasıl olsa sıra gelmeyecek.
BAŞKAN — Sayın Ziya Müezzinoğlu?...
ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız.
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Vaz geçt; m.
BAŞKAN — Konuşmaktan vaz geçiyorsunuz.
Sayın Veli Uyar?...
VELİ UYAR (Yozgat) — Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız.
Sayın Ucuzal?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaz geçtim Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Konuşmaktan vaz geçiyorsunuz.
Sayın Hayrettin Erkmen, tabiî söz sıranız Sayın
Orai'ın söz sırasına kaydolduğu için, onu da çiziyo
rum.
Lehinde konuşmak isteyen sayın üye yok, aleyhte
ve üzerinde konuşmak isteyen sayın üyeler var. Sıra
şöyledir, arz ediyorum :

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın üyeler;
Adalet Partisi Grupu adına burada ilk konuşma
yı yapan Sayın Erkmen, bizi mutlu kılan bir düzeyde
ve üslup içinde ciddî eleştirilerde bulundular. Öyle an
laşılıyor ki; bizim ilk gün yaptığımız konuşmayı ga
yet ciddî bir şekilde incelemişler. Bu nedenle, sözlerime
başlarken, kendilerine bu davranışlarından ötürü yü
rekten teşekkür etmek isterim.
Eleştirilerinin bir kısmı, benim ilk gün yaptığım
konuşmanın üslubu üzerinde.

İkinci olarak saym sözcü; eleştiı ilerin Sayın Demirerin şahsına yöneltildiğinden yakındılar. Oysa,
dikkatle incelemişlerdir, her halde görmüşlerdir ki,
eleştirilerimizin çok büyük bir kısmı Hükümetin iz
lediği politikalarla ilgili; yani enflâsyon durdurula
mam 15tir, dış açık büyütülmüştür, aşırı ölçülerde bü
yütülmüştür. şu yapılamamıştır, bu yapılamamıştır,
bütçe açığı şu kadardır, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin kaynak açığı büyümüştür; bununla ilgili eleştiri
lerdir. Yani çok büyük bir kısmı, Hükümetin politikasıyle ilgilidir. Bütçenin özellikleriyle ilgilidir; ama
Say:n Demirel'e yöneltilen eleştiriler yok mu?.. Var.
Fakat Sayın Demirci'den, Süleyman Demirel olarak,
şahıs olarak değil, bir Hükümetin bası olduğu için
ve bütün izlenen politikadan, Türkiye'deki huzursuz
luktan, Türkiye'de dökülen kanlardan baş sorumlu
şahıs olduğu için söz edilmiştir.
Ben, komandolar Ankara sokaklarında adanı vu
rurken, oradaki mahalle bekçisini mi sorumlu tuta-

611 —

C Senatosu

B : 38

Cağım bundan, yoksa trafik polisini mi?.. Her halde
bunun baş sorumlusu Sayın Demirci'dir, onu bizzat
yapar, veya yaptırtan yanındaki baş yardımcısı cîsa
bile, baş sorumlu Demirel'dir. Onun için Sayın Demirerin şahsı ile benim veya partimizin ilişkimiz
yok; Hükümetten ayrılıp köşesine çekilip milletvekili
olarak veya bir vatandaş olarak otursa, hakkında tek
kelime bizden duyamazsınız.
Onun için. Hükümetin başında kaldığı sürece,
Hükümetin politikasından sorumludur ve Muhalefet
Partisinin de, bu kadar Türkiye'de can güvenliğini
ortadan kaldıran bir Hükümetin başından her halde
iyi bir şekilde söz etmek olanağı yoktur. Bunu. mu
halefetten bekleyemezsiniz.
Şimdi gelelim, benim konuşmamın özüyle ilgili
eleştirilere.
Sayın Eıkmen, «Enflâsyonun göstergesi olarak
geçinme endeksleri alınmıştır, toptan eşya endeksleri
alınmamıştır, o konuda da çelişkili şeyler söylenmiş
tir.» dediler.
Bir kere, bu tartışmanın cevabını ben daha önce
vermiştim. Genellikle toptan eşya fiyatları endeksi,
hele bizdeki şekliyle; yani kompozisyonu ve madde
ağırlıkları 1930'larda saptanmış, öyle bir endeks ki,
bunun yetersizliğini bütün plancılar, bütün iktisatçı
lar, bütün istatistikçiler açıkça yazdılar, söylediler ve
herkes biliyor.
«Böyle bir göstergeyi, enflasyonun gerçek işareti
olarak, göstergesi olarak kabul etmek ve bunun arka
sına saklanıp, artık ayyuka çıkmış olan, herkesin
gördüğü hayat pahalılığını, enflâsyonist barkıy: in
kâr etmeyin» dedim ben ve bunun arkasına gizlenip
kendinizi aldatırsanız Türk ekonomisine 1976 yhn-^a
daha büyük enflâsyonist baskılar getirirsiniz.
Üstelik bu sözlerimle, sadece endeks tartışması
yapmak değil benim amacım burada; biz politika ya
pıyoruz ve politika yaparken ortaya daha önce ya
pılmış politika hataları koyuyoruz ve bundan sonra
politikada hata yapılmasını önlemeye çalışıyoruz.
Muhalefet olarak görevimiz budur.
Benim altını çizerek ortaya koyduğum olay şuy
du : 1975 yılında M. C. Hükümeti görevi devraldık
tan sonra veya Cumhuriyet Hükümeti görevi devral
dıktan sonra, toptan eşya fiyatlarında gerileme daha
önce başlamıştır, o gerileme devam etmiştir, fakat bu
nun bir kere enflâsyon olmadığına dair gösterge ola
rak kabul edilmesi yanlıştır. İkincisi de; bu gelişme,
bu geriye doğru gidiş, hızın azalmasıdır zaten, bir
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eski trendin devamıdır. Hükümet tarafından alınmış
herhangi bir politikanın, tedbirin sonucu değildir ve
ben, «Hangi tedbirleri aldınız?»1 diye yukarıda Ko
misyonda Ticaret Bakanınıza sordum, burada konuş
mamda Sayın Maliye Bakanından sordum, «Şu tedbirleü aldık.» diye bir cevap bugüne kadar alamadık,
inşallah bugün alırız.
Ben ayrıca şunu söyledim ki, enflasyonun hızını
azaltacak tedbirler almak şöyle dursun, ters yönde
tedbirler alınmıştır ve fiyatlar bu yüzdendir ki, geri
leme trendi yılın son 2 - 3 ayında tekrar yükselişe
dönmüştür ve son 3 aylık artış % 6'dır. (3 aylık artış)
ve 1976 yılında göreceksiniz bu artışın hızı eski yıllardakini kat kat aşacaktır.
Enflâsyonun olmadığını, hiç bir kıtlığın Türkiye'
de olmadığını söyleyen Sayın Demirel burada, bazı
iddialara cevap verirken o gece demişti ki, «Kıtlığı
olan bir malı haber verin, ben size hemen göndere
yim.» Yahut bu anlama gelen şeyler... Oysa, iki gün
soma, bizi değil, bizi tutan basın değil, bizzat sizin
re:mî veya yarı resmî organınız olan Son Havadis
Gazetesinde bakın ne diyor : «Kış ortasında yakıtsız
kaldık, İstanbul'da kalorifer yakıtı bulunamıyor, 2CCi
tanker, fuel oil almak için 15 gündür Anbarlı'da bek
liyor. Bazı büyük fabrikalar yakıtsızlıktan durdu.»
Burada da, «Yöneticilerimiz uyuyor mu?..» her hal
de bu sayfayı biz yaptırmadık, bu kuyruğu biz ortaya
çıkarmadık; ortada birtakım kıtlıkların, dengesizlik
lerin olduğu meydanda.
Bugünkü bazı günlük gazetelere baktığınız zaman,
yine görüyorsunuz, son 15 gündeki fiyat artışları;
üsteleri yapmışlar adamlar. Bunları saklayamazsımz.
Çünkü, yaptığınız işler, izlediğiniz politika Türkiye'de
fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Sayın sözcü, bu fiyat endekslerini nereden buldu
ğumuzu sordu.
Oysa benim konuşma
metnimde;
ellerine geçtiğini tahmin ederim, kaynağın Maliye
Bakanlığına ait olduğunu
söylemiştik.
Buradadır,
rmtni de getirdim; eğer hâlâ şüpheleri varsa, Hazine
Genel Müdürlüğünün, yani (HAZMUD) diye bugün
anılan Maliye Bakanlığına bağlı kuruluşun resmî bül
tenidir. Hizmet içi bir bültendir, dışarıda yayınlan
maz: fakat biz de burada hizmet yaptığımıza göre,
bir memleket hizmeti yaptığımıza göre, her halde bu
belgeleri kullanabiliriz. Çünkü, en güvenilir yahut en
az itiraz edebileceğiniz belgelerdir ve burada geçin
me endekslerinin % 19, % 2C, % 2'7'ye kadar varan
artışlar gösterdiğini ve bu artışların bir önceki yıl ar
tışlarından daha fazla olduğunu açıkça ortaya koyu
yor.
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Sayın Erkmen dediler ki, «Kendi sözlerinde çeliş
kiye düşüyorlar.»1 Gerçekten ben toptan eşya fiyat
ları endeksinin güvenilir bir enflasyon göstergesi ol
madığını söyledikten sonra, şu ifadeyi kullanmışım :
«Bu rakamlara bakılırsa...» Yani bakmak şart değil,
ama; «Buna dayanmak isterseniz, Ecevit Hükümeti
nin 1974 yılında 10,1 puan gerilettiği enflasyon hızı
nı, Demirel Hükümeti 1975'te ancak 8,7 puanlık geriktebilmiştir.»
Şimdi, bunu söyledikten sonra altındaki cümleyi
sayın sözcü okumamış; hemen altında ne diyorum,
aynen okuyorum : «Ama olay bu kadar basit değil
dir.» Yani bu söylediğimi hemen düzeltiyorum ve di
yorum ki; «Olay bu kadar basit değildir, 1974 yılında
da 1975'te de fiyat artış hızlarının düşme seyri izle
mesinin gerisinde üç önemli faktör yatmaktadır...»
BAŞKAN — Sayın Üstünel, konuşmanızı topar
layın efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Toparlıyorum
efendim.
«Dünya fiyatlarında petrol bunalımının yarattığı
fiyat artışları, 1974 sonlarına doğru etkisini azaltma
ya başlamıştır ve 1975 yılında petrol fiyatlarının ar
tışından dolayı bir fiyat artışı yoktur. Geıüemenin
başlıca nedenlerinden biri budur. Bir başka nedeni,
pamuk fiyatlarının, dünya pamuk borsasının fiyat dü
şüşüyle karşılaşmasıdır ve pamuğun, pamuklunun bi
zim toptan eşya fiyatları endeksinde ağırlığının bü
yük olmasıdır.»1
Ayrıca diyorum ki; «Bu toptan eşya fiyatlarının
geriler gözükmesinin bir nedeni, bol ithalât yapılma
sıdır, bir başka nedeni de, tarımda ürünün iyi olma
sıdır.
Bu teknik endeks tartışmalarına burada daha fazla
girecek değilim; çünkü burada nihayet teknik olma
yan bir tartışma yapıyoruz, yapmamız gerekir. Ben.
gerekirse her türlü seminerde, bilimsel toplantıda bu
görüşlerimi bütün bilim adamlarının önünde savu
nuyorum, hiç merak etmeyin.
Yalnız, Sayın Adalet Partisi yetkililerinden, Ba
kandan veya sözcüden şunu sormak isterim :
Ticaret Bakanlığının hazırladığı, fakat bir türlü
yayınlamadığı bin maddelik endeks var. Niçin bunu
yayınlamıyorsunuz ki, daha gerçekçi ölçüler içinde
bin maddeyi kapsayan fiyat hareketlerini görebile
lim? Bu bir.
İki; yayınladığınız 1976 programında, 1975 yılına
ait, sabit fiyatlarla ve cari fiyatlarla millî gelir ve har
cama tahminleri var. Bunlara baktığınız zaman, zım-
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ni deflaiör dediğimiz ve gelir kalemlerinin ne ölçüde
enflasyona maruz kaldığını gösteren katsayılar, yüz
deler var; bunların hepsi 1975 yılı içinde yüzde 20'nin
üstünde fiyat artışları gösteriyor.
BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Üstünel,
toparlayınız lütfen.
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum Saym Başkan.
Bunun dışında asıl söylemek istediğim enflasyon
la ilgili son sözüm şudur :
Enflasyonun olup olmadığını biz, çağdaş ekono
mi biliminde bu türlü göstergelerin çek ötesinde, çok
daha ince analizlerle, tahlillerle ölçeriz. Bunun ismi
ne Enslasycnist GATT analizi denir. Bunu, Planla
mada, ben Planlama Başkanıyken yaptırmaya başlamiştım. Halen de isterseniz bize yaparlar. Ben ken
dim yaptım; 1976 yılı için 35 milyarlık, bugünkü gös
tergelerle, açık enflâsyonist bir baskı tahmini mev
cuttur.
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak bir nokta
ya daha işaret etmek istiyorum.
Bütün bu tartışmada, özellikle altını tekrar çiz
mek istediğim bir şey var : Hangi tedbirleri alarak
fiyatları durdurdunuz?.. Çünkü, Sayın Bakan, «Gel
dik iktidara, fiyatlara «dur dedik durdu» diyor. Böy
le fiyatlar, ülkücü komandolar gibi değil ki, emir ver
diğiniz zaman, «Dur» deyince dursun, «Vur» deyin
ce vursun... Bu, mümkün değil. Bir bakıma fiyatlar
Kandıra'lı askerlere benzerler. Sadece «Dur»1 demek
le durmaz, ayrıca özel tedbirler almak gerekir.
BAŞKAN — Bitirin efendim, lütfen bitirin Sayın
Üstünel.
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan.
Özel tedbirlere gelince : Bakıyoruz, Sayın Baka
nın da açıkladığı rakamlar var, benim de konuşma
metnimde var; parasal göstergeler, yani ekonomide
talebi şişirecek, artıracak, enflâsyona yol açacak pa
ra, kredi, Merkez Bankası kaynaklarının kullanılma
sında bütün artışlar, (konuşmamın metninde de var
dı) yüzde 27, 31, 36, 36,2, 36,8.
Demek ki, reel millî gelir artışının yüzde 8, itha
lât dahil, toplam kaynak artışının yüzde 10 olduğu
bir ekonomide, parasallaşmadan doğan, yani daha
fazla para kullanmadan doğan para ihtiyacını da
yüzde 4 - 5 koysanız, Türk ekonomisinin parasal hac
mini, likidite hacmini yüzde 15'e kadar artırırsanız
enflâsyonist kaynaklar harekete geçirilmiş olmaz. Bu
nun üzerinde yapacağınız her parasal genişleme, han-
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gi bahaneyle yaparsanız, yapın, bir taraftan tazyik | kararda, iptale matuf taleple
dava açılmış, dava
edip fiyatları yükseltir ve dolayısıyle bugünkü duru
sonuna kadar tehiri icra kararı alınmıştır. Bundan
ma sizi getirir ve öyle sanıyorum ki, birkaç ay sonra
evvelki uygulamalar tazminatı gerektirirdi. Tayin ya
bu tartışmalarda kimin haklı olduğu daha açık seçik
pılıyor; onun için başka bir yer, gitmese tazminat
ortaya çıkacaktır.
hakkı doğuyor; ama burada öyle bir durum yok, ge
Şimdilik bu kadarla yetinebiliriz.
leni de refedilmiştir. TRT'deki durumun aynısı.
Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B.
Sayın Bakan, Sayın Genel Müdür ile neden bu kaGrupu sıralarından alkışlar)
I rarı uygulamıyorsunuz? Peki, atadığınız yeni üyeler;
BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Feyyat'ta.
Sayın Dinçer ile Sayın Fersoy hakkındaki kararın
Buyurunuz efendim.
geri alınması, sadece tazminatla yetinmeniz için; yani
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, I bu alanda hukukî durumun doğması hukukî imkânın
sayın senatörler;
doğması için Danıştaya itiraz veya kararın geri alın
Genel konuya temas etmeden önce, özel bir uygu
ması için müracaatta bulundunuz mu? İptal edilen
lama ile ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum ve
Sayın Orhan Okay'la, Sayın Çalıkoğlu'nun kararını
Sayın Bakanın bunu açık olarak cevaplandırmasını,
benimsemeyebilirsiniz; ama yerine atadığınız kimseler
gerekirse yazılı olarak cevaplandırmasını
istirham
hakkında verilen kararın kaldırılması hususunda bir
edeceğim.
çabanız oldu mu? Kısaca, bu kararı uygulamayı dü
şünüp düşünmediğinizi öğrenmek istiyorum. Bu ko
Eski milletvekillerinden ' Sayın Orhan Okay ile
nuda, «Uyguluyorum» veya «Uygulamıyorum» gibi
Sayın Mustafa Çahkoğlu, 13 . 8 . 1975 gün 7/TC595
mertçe bir cevaba intizar etmekteyim.
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Müdürler Kurulundaki
Bu kararı uygulamamakta ısrar ederseniz, bugüne
üyeli illerinden alınarak, bu Kurula Sayın Hasan Dinç- I kadar yaratılan başıboş, gayrî hukukî ve münhasıran
er ile Sayın Orhan Cemal Fersoy atanmışlardı.
eylemden ibaret garibeler ve tutumunuzla
âdemi
Danıştay Dava Daiıeleri Kurulunun 16 . 1 . 1976
meşruiyetin sarı olacağı sahayı, bu âdemi meşruiye
gün ve 976/552-354 sayılı kararıyle, dava sonuna ka
tin dalgalanmalarını arz edeyim.
dar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş oldu
Mezkûr Yönetim Kurulunun eski üyelerinin sıfat
ğundan, işbu kararın infazı için Türkiye Cumhuriye
lanılın devam etmesi ve yenilerinin sıfatlarının refeti Emekli Sandığına 26 . 1 . 1976 günü müracaat
dilmiş bulunmasının, (ki, kaidıramadınız) tehiri icraedildiği halde, bu karar, hiç bir sebep gösterilmeden
I nm tebliğinden itibaren kurulca yapılan bilcümle hu
infaz edilmemiştir.
kukî muamelelerin, özellikle vatan sathındaki emekBu karar. Genel Müdür Sayın Zafer Özkaynak'a I liîik işlemlerinin keenîemyekûn sayılacağını arz et
mek isterim.
tevdi edilmiş olmasına, ayrıca Maliye Bakanlığına
yapılan 27 . 1 . 1976 gün, CC/7829 numaralı müraca
Bu kere, bu kurul tarafından yapılan 1 nci ve 4
ata rağmen, keza 30 . î . 1976 günlü Danıştay Ka
neü derecedeki teşekküle bağlı memur tayinlerinin
rarları, hem Maliye Bakanlığına ve hem de Türkiye
keza hukuken muallel sayılabileceği, Türkiye CumhuCumhuriyeti Emekli Sandığına tebliğ edilmiş: yukarı
I riyeti Emekli Sandığına bağlı kuruluşlar, iştir akli ol
da arz ettiğim gibi, bu karar uygulanmamıştır.
duğu kuruluşların personeli ve buna ait işlemleri, he
Bu tehiri icra kararları nedeniyle, Emekli Sandığı
sap ve planlan 5 - 6 milyon TL, civarında olduğuna
Müdürler Kurulu eski üyelerinden Sayın Orhan Okay
I göre, bu konudaki işlemlerin hukuken geçerli sayılaile Sayın Çalıkoğlu'nun üyelik sıfatlan halen devam
I mayacağı, bundan böyle şahsî kusurla birlikte, hak
etmektedir. Çünkü, bu kararlar tek yönlü olmayıp.
sız fiil ve görevi suiistimal suçunun teşekkül ettiğine
Sayın Hasan Dinçer ile Sayın Fersoy'un atamalarım
I de inanmaktayım. Yani hiç bir hukuk fakültesi öğrenda durdurmuş olmakla, bunların sıfatı ve yetkileri de
I cisi buna suiistimal demezse, haksız fiil demezse, bi
refedilmiş bulunmaktadır. Bu kararlar tek taraflı olsay
rinci sınıfta kalır, hocalık yaptınız Sayın Bakan.
dı, durum değişik bir tarzda mütalaa edilebilirdi; Da
nıştay Kanununun 90 veya 95 nci maddesi gereğince
Siyasetle ilmin bu kadar birbirine ters düştüğü, ga
tazminat söz konusu olabilirdi.. Bu durumla TRT'de
ribeler diyarı Türkiye'sinden başka acaba Habeşistan,
husule gelen hukukî skandal arasında
hiçbir fark
Arabistan'da var mı bilmem. Hatta yeni yeni kuruyoktur. Çünkü, gerek TRT'de, gerek burada, her iki I lan Afrika devletlerinde bu kadar garibeler gözükmez.
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ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Dünya
nın hiç bir yerinde böyle bir Danıştay kararı olmaz.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sen daha
uyanamazsın, gaflet ve dalâlet içindesin doktor.
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Artırılan aylıkları ve verimsizlikleri nedeniyle bu
Kuruluş zarara sokulmuş ve artırdıkları...
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Genel Kurula hitap
edin lütfen. Şahsiyet yapmayın, Genel Kurula hitap
edin.

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın
Feyyat.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, Genel
Kurula, hitap ediyorum.
Aitird'klaıı harcırahın karşılanması nedeniyle,
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cehalet deh
Emekli
Sandığından para istediklerinden Sayın Balizlerine müstagrak melekler alemiyle hayalî geçen bir
i kanın haberi var mıdır?..
zavallıya verecek cevabım yoktur.
Harcırahlarına gelince; 15C liradan 270 liraya çı
Bu üyelerin alınması nedeniyle, Türkiye Cumhuri
karıldığından haberiniz var mı?..
yeti Emekli Sandığına bağlı turistik tesislerin başına
gelenlere bakalım.
Emekli Sandığı Genel Müdürünü kınama cesa
retini kendimde bulamam. Zira, bu eski baba örgüt
Bu tesisin Genel Müdürünün aylığı 5 bin TL.
mü veyahutta partinizin ileri gelen yaşlı kimselerin
iken, yeni atanan eski Çanakkale Milletvekili Muam
nüfuzu karşısında Emekli Sandığı Genel Müdürü ne
mer Baykan'ın maaşı 15 bin TL. na çıkarılmıştır; hem
yapabilir?..
de net olarak. Bu yetmiyormuş gibi, bu kere 1,5 mil
BAŞKAN — Sayın Feyyat, konuşmanızı toparlayon TL. 5 yıllık mukavele şartı konmuş. Çok önemli,
ym,
bir dakikanız var.
başka yerden bir eleman bulunamıyor?.. Görevinden
alındığı takdirde 1,5 milyon lira tazminat ödenmesi
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Lâle sitesini
gereği var mıdır, doğru mudur bu?.. Tabiî ki var ise i bilirsiniz. Sinema, tiyatro ve pastane haline getirildipartizan atanmaların Hazine zararına karşılık garanti i ğinden 7.5 milyon TL. sarfını gerektirmiş; Sanayi Baaltına alınması sağın hân istinasının bir gereğidir.
| kanı burayı bir kamu kuruluşu için almak istemiş ve
Sayın Burhanettin Atasoy, Sayın Osman Hacıbal- ] Hepte bulunmuş. Savın Demire!, «Aman, ortaklarla
aramız bozulmasın» gerekçesiyle, bu 7.5 milyon liraoğlu, Sayın Nihat Bayram ismindeki kişiier, yine bu
i'k zararı göz göre göre sindirerek ortağa bağlı ilgili
tesislerin İdare Heyetine atanan eski üç milletvekili
Bakanlığa devredilmek üzere, (Mukavele yapılmak
dir. Emekli olmalarına rağmen, eskiden tespit edilen
üzere
veyahutta yapılmıştır) 7,5 milyon lira heba ol
3 bin TL. aylıkla yetiniimeyerek, 4 ay içinde tedricen,
muştur.
evvelâ 5 bin, bilâhara 7 bin liraya çıkarılmasını ya
dırgamam. Çünkü, bu da sağın görüş ve meşrebinin
en tabiî bir gereğidir.

Siyasetin, bu kadar nezaket, nesafet ve kadirbilir
liğin zirvesine çıktığını'görmemiştim. Şahsî servetle
rinden bu kadar cömertlik, hakikaten «Devlerin malı
deniz, yemeyen domuz» sözlerini hatırlatmaktadır.
BAŞKAN — Sözlerinizi lütfen bitirin Sayın Fey
yat.

Bir defa, bütün bu atamalarda; Sayın Hasan Dinç
er'den, Sayın Hacıbaloğlu'na kadar hepsinin nasiye-i
halleri ve yorgunlukları, ağır intikal ve yapıları bakı
mından, seleflerinden verimsiz ve faydasız olacakları
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, bitiriyo
izahtan varestedir. Selefleriyle mukayese edilmeyecek
rum.
kadar aralarında verimsizlik ve yetenek farkı vardır.
Sayın Bakandan şunu istirham ediyorum sayın se
İnsanoğlu fânidir, belli bir yaşa ve yorgunluğa sa
natörler; Türkiye'mizin kapitalist yöntemler içerisinhip olanlar verimli olamayacağı için, (ki ben kendi
mi de misal verebilirim, aşikârdır.) Anayasamızın | de yürütülmesiyle mi, yoksa karma ekonomi sistemiyemirleri uyarınca işe alınmada seçme ve liyakat kıs I le veya başka bir sistemle mi kalkınacağına inanıyor
lar? Sayın Bakan karma ekonomi anlayışıyle kamu
tası, hiç mi aklınızdan geçmiyor?..
ve özel sektör ilişkilerinin nasıl düzenlenmesini öne
Alın Adalet Partisinden; Partinizde çile çekmiş
rebilirler? Kamu kuruluşlarının özel sektöre ucuz ara
ne insanlar vardır, genç insanlar vardır, dinamik in
mallan ve hizmet sağlamasından yana mısınız?
sanlar vardır. Bari hata yapıyorsanız, ehven-i şer ola
rak bunu yapın.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, somlarınız nzayacaksa, sözlerinizi bitirin, sorularınızı ayrıca Saym Ba
Devlet kuruluşları yetimhane ve darülaceze değil
kana tevcih edersiniz soru kısmında. •
dir Sayın Bakan.
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum.
Planlamanın, bu konuda mülkiyetin özüne evet,
ama kullanılmasına gelince, Devletin otoritesinin etkili olması; yani gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe planlamanın hâkimiyetine inanma zarureti
pek yakındır; bu yola gideceğiz. Sayın Bakanımızın
profesörü bulunduğu alanda, Medenî Kanunda bir
söz var, «Medenî haklan kullanma, medenî haklardan istifade» diye.

t
I
I
I
I

Şimdi bir cenin, medenî haklan istifade eder; ama
kullanamaz. Bu itibarla mülkiyetin özüne, istifadesine
evet diyoruz; ama kullanmasına gelince; bir vesayet
müessesesi var, bir kayyımlık müessesesi var. Bu itibarla Devletin, mülkiyetin özüne saygılı olmak suretiyle, bir kayyım, bir vesayet sistemi şeklinde mutalaa edilmesini komünizmle eşdeğer tutan, gabi, kafası
kireç kaymağı bağlayan kimselere halen inanacaklar
mı?..

I
I
I
I
I
I

Bir profesöre, medenî hukuktan
kaymasını istirham ediyorum.
Saygı!-rımla.

I
I
I

I

sosyal hukuka I
I
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Yüce Senatoda kullanmaya hakkı yoktur. Esasen Sa
vın Mehmet Feyyat Senatoya geldiğinden bugüne ka
dar bütün konuşmalarında Yüce Senatonun sayın
üyelerini tezyif ve tahkirde bulunuyor.
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, biliyorsunuz üs'.ıbu böyle; fakat buna rağmen siz de durmadan mü
dahale ediyorsunuz efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yerinden mü
dahale var mı İçtüzükte?..
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Zabıt
lara geçmesi için şunu aynen ifade edeyim; «Üslubu,
beyan, aynı ile insandır» Tezyif müzeyyifin kadriyle
mütenasiptir. Belki Sayın Feyyat anlayamaz, bunu
söyle açıklayayım; tahkir eden...
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Camiye git.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat, rica ederim.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Tahkir
ve hakaret eden kendi kıymetiyle mütenasiptir; çir
kin yüzün aynası olmaz.
BAŞKAN — Tamam efendim.
Buyurun Sayın Güven.

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Güven'de, bu- I sayın üyeler;
yurun.
I
Konuşmamız kısıtlı olduğu için, ben sadece bir kaç
ALÂFDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
konuya değineceğim.
Başkan, şahsıma vaki sataşma olmuştur, söz istiyo
Bütçe, plan hedeflerine
uygun olarak hazırlan
rum.
ması gerekir; fakat sadece şekil olarak uygunluktan
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sataşma olduğu
ziyade, gerçekçi bir uygunluğa giden hesaplar içeri
nu iddia ediyorsunuz. Ne suretle olduğunu izah eder
sinde olması icap etmektedir.
misiniz lütfen?
Üzerinde duracağımız bazı gerçekler, bu hesap
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
ların müspet bir sonuca ulaşamıyacağı kaygısını bi
Feyyat'ın konuşmasında benim müdahalem Danıştay
raz da hızlandırmaktadır. Bütçedeki denklik ilkesi,
yönündendi. şahsına değildi; ama buna mukabil ken
iddia edildiği kadar sağlam esaslara dayanmamakta
disi doğrudan doğruya şahsımı hedef alarak tezyif ve
dır. 1971 - 1975 yılları fiilî tahsilat karşılaştırmala
tahkirde bulunmuştur, sataşma olmuştur. Bunu vuzu- i rına baktığımızda, 1975 yılı hariç; (çünkü 1975 yılı
ha kavuşturmak lâzım.
ı Eylül ayı itibariyle, sonrakiler
tahmine dayanmak
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben, melekler
suretiyle esas alınmıştır) dört yıl içerisindeki ortala
cenneti dedim, bir şey demedimki...
ma fiilî artış yüzde 23,2'dir. Halbuki 1975 yılında
bu hesaplara göre öngörülen artış, 40,2 görülmekte
BAŞKAN — Tahkir etmek başka, sataşmak baş
dir. Buna mukabil, konsolide bütçe gelirlerinin 1975'
ka Saym Yılmaztürk.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Şahsıma j ten 1976'va nispetle artış oranı yüzde 44,2 olmamak
sataşma, tahkir ve tezyifle beraberdir.
j tadır. Gelirlerden alınan vergilerde yüzde 35,7; ser
vetlerde yüzde 37,8; mallarda yüzde 34,6; hizmetler
BAŞKAN — O, ayrı uygulamayı gerektirir. Şa
de yüzde 35,9; dış ticaret alım vergisinde yüzde 32
yet öyle bir şey varsa, ayrı bir uygulamayı gerekti
rir
j artış olacağı öngörülmüştür.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben. melek
Şimdi, 4 yıllık fiilî ortalamanın yüzde 23'ü geç
ler cenneti dedim. .
mediği bir ortamda, bugünkü gelirlerde artışın yüzde
VLÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
40'ı geçeceği biraz mübalağalı bir tahmin niteliğin
Başkan, bir sayın üyeye gaflet ve dalâlet kelimelerini I dedir. Kaldı ki, son yıl artışına etken bazı gerçekler
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de vardır. 1974 yılı itibariyle katsayı 7'den 8'e, 1975'
te ise 9'a çıkmak suretiyle, ücretlerde olan fiilî ar
tışlar da gelir artışlarını peşi sıra yükseltmiştir ve bu
nun yanı sıra, 1974 yılının ortalarından sonraki
(meyvelerini daha çok 1975 yılında vermiştir) toplu
sözleşmelerle ücretlerdeki büyük artışlar da, sonuç
olarak gelir artışlarını epey hızlandırmıştır. Bu hız
landırma sonucu, ancak bu hedeflere kadar gelirler
varmıştır. Halbuki, 1976 yılı Bütçesi üzerinde kat
sayı artışı yoktur. Katsayı artışı olmayınca da, bu
nun sonucu olarak, gelirlerde artışın olmaması nede
ni ile tahminler daha da aşağıya düşecektir; yani
tahminleri yukarı getirici bir etken bulunmamakta
dır.
Bir önemli çelişki de, istikrazlar konusunda mev
cuttur.
Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonundaki ko
nuşmalarında 7 Ocak itibariyle, 2 milyar 800 milyon
luk tahvil satıldığını beyan ettiler. Senatoya sunuş
konuşmasında ise, (ki, aradan 20 gün geçmiştir) 5
milyar 900 milyon tahvil satışından söz edildi. Şimdi
10,5 ayda 2 milyar 800 milyon tahvil satışı, 20 gün
de 3 milyar 100 milyon tahvil satışı gibi bir hızlan
mayı gerektirir bir ortam da yok. Burada acaba bir
çelişki, bir yanlışlık mı var?.. Kaldı ki, bugüne ka
dar yaptığımız incelemelerde ve rakamlarda 4,5 mil
yarı geçen bir tahvil satışı, borçlanma olmadığına
göre, bu yılki Bütçede öngörülen 12 milyar liralık
satışın olmayacağı kesinlikle ortadadır ki, sadece tah
vil satışlarından 6 milyarın üzerinde Bütçenin açık
vereceği bellidir.
Yine Sayın Bakanın ve Sayın Başbakanın beyan
larından, asgari geçim indiriminin mutlaka ve mut
laka, ezilen, incinen dar gelirli memurlar lehine ge
liştirileceğinden bahsedildi. Hatta Tercüman Gaze
tesinde çıkan habere göre 10 bin liraya kadar yük
seltileceğinden bahsedildi. Kaldı ki, zaten memurun
büyük kesimi de, bu düşük ücret alanlar arasında
dır ki, bu fikre yüzde yüz katılıyorum. Yani memur
ların asgarî geçim indirimlerinin genişlemesine ka
tiyen karşı değilim, katılıyorum; ama bu asgarî ge
çim indirimlerinin genişletilmesi sonucu, tabiatıyle
büyük çapta bir vergi kaybını da dağuracaktır ki, bu
günkü bütçe hazırlanmasında, sanki bu asgarî geçim
indirimleri hiç nazara alınmayacakmış gibi hesaplar
yapılmıştır. Bu bakımdan, bu verdiğimiz sabit ra
kamlar, geçmiş yıldaki gelişmeler, bu yıl için için
de bulunan bu gerçekçi durum gözönünde tutulur
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sa, bütçe gelirlerindeki artış, öyle İddia edildiği gibi;
öngörüldüğü gibi olmayacaktır; en aşağı yüzde 60'ı,
70'i gerçekleşmeyecek durumdadır. Bunun sonucu ola
rak da, ne gelirse yatırımların başına gelecektir. Çün
kü, cari harcamalardan kısılamayacağına göre, ya
tırımlardan kısıntı olacaktır ve arkası sıra, ya emis
yona gidilecek, ya istikrazlara doğru kayılacak ve
enflasyonist gidiş de hızlanmış olacaktır.
Kısaca katsayı sorunu üzerinde de durmak iste
rim.
Görüşler farklı. Sayın Bakanın kabul ettiğine göre,
iki yıl içerisindeki fiyat artışları yüzde 40'1'i bulmuş
tur. Bu yilki Bütçe ile katsayı artırılmadığına göre,
bir yıl daha memurlar bu şartlar altında maaş ala
caklar demektir. Sonuç, en az ihtimal ile bu yıl da
yüzde 20'nin üzerinde bir fiyat artışı olacaktır ve iki
yıl öncesine göre yüzde 60 bir para kay'bı olacaktır.
Sayın Bakanın 2 yıl önce öngördüğü 11 katsayı de
ğil, bu yıl 9'dan da yukarı çıkılamadı.
O halde, para kıymetinin yüzde 60 düşüşü ve
pahalılığın bu derece memur kitlesini ezdiği bir or
tamda, katsayının 11, hiç değilse 10'a yükseltilmesi
son derece adaletsiz bir ortam yaratıyor.
Son !5 günlük Ocak ayı Merkez Bankası hesap
larına bakıldığında, iç açıcı bir durum görünmüyor.
Gerçi 15 günlük bu uygulamalar kesin bir sonuç ver
mezse de, bir yıl evvelki ile karşılaştırıldığında; işçi
transferlerinde 15 Ocak 1976 itibariyle 39 milyon do
lar sağlanmış. Halbuki 1975 yılında 100 milyon do
lar idi.
Yine aynı dönemde ihracat, 1974 yılında 84,5 mil
yon dolar; 1975'te 65 milyon dolar, 1976'da 49,8 mil
yon dolara düşmüştür. Bu da, bu ayın göstergelerindeki düşüklük esas alınınca, dış ticaret açıklarının
da daha hızlı olacağı kanısını yaratmaktadır.
Fiyat hareketleri üzerinde lüzumunda fazla duruldu.
etraflıca durmayacağım. Son Aralık ayı fiyat end'ekslerindeki artış, 3,84'ü bulmuştur ki, 21 ay içerisin
de en yüksek hız bu ay içerisinde yaşanmıştır. Top
tan eşya fiyatları var, perakende eşya fiyatları var,
Ankara geçim endeksi, istanbul geçim endeksi var;
bunların hepsi birer ölçü. Her biri tek başına birer
ölçü olmakla beraber, sonucu işaretleme bakımından
mutlaka bir etken. Fakat, en basit, en gerçekçi he
saplarla, iıer aile kendi bütçesine yük olan fiyat ha
reketlerini topyekûn düşünür, topyekûn gelişmesi ne
dir ve ne oluyor; bunu düşünür.
Şimdi, bugün çıkan gazetelerde bir haber vardır,
buna yüzde yüz resmî ve sağlam bir kaynaktır diye
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bakmayalım; ama herhalde gerçek payı olduğu da
inkâr edilemez. Son 15 gün içerisinde saptanan fiyat
yükselmelerini şöyle sıralamış:
Malın cinsi :
Zeytin 4 lira, yumurta 28 kuruş, tavuk 10 lira,
kaşar peyniri 17 lira, kuru soğan 2 lira, (Bir kısmı
nı atlayayım) sucuk 11 lira, pastırma 20 lira, sosis
9 lira, tahin helvası 350 kuruş, bal 16 lira, sabun 6
lira, iplik çeşitleri 7 - 8 lira, cam çeşitleri 525 kuruş
tan 13 lira 50 kuruşa kadar, demir çeşitleri 65 ku
ruştan 120 kuruşa kadar, boru çeşitleri 105 kuruş
tan 290 kuruşa kadar, kalay çeşitleri 9 liradan 13 li
raya kadar, kereste çeşitleri 300 liradan 600 liraya
kadar; 49 çeşit malın son 15 gün içerisinde gördüğü
zamları belirtiyor.
BAŞKAN — Sayın Güven, lütfen konuşmanızı
toparlayın.
HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum.
Buna, yüzde yüz gerçek rakamlardır diye bakmasak dahi, bir gerçeğin mutlaka ifadesidir ve pahalı
lık gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaktadır,
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Bu bütçe, gerçekçi değildir, enflâsyonu körükleyicidir ve yatırımların yarısının dahi gerçekleşme şan
sı yoktur. Yapısı, fiyat artışlarını körükieyici nitelik
tedir. Geliri sabit memur - işçi kesimi daha da sıkın
tılara katlanacaktır. Ekonomi dar boğazlara sürük
lenmektedir. Toplumdaki gelir dağılımının dengesiz
liği daha da adaletsiz bir düzeye çıkacaktır. Ana
yasanın sosyal adalet düzeninin fakir, işçi, memu
run lehine işlemesi bir başka bahara kaldı.
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven.
Konuşma sırası Sayın Erkmen'de.
Buyurun Sayın Erkmen.
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Özlediğim bir tartışma düzeyine ulaştığımız için
çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiği için, Sa
yın Üstüael'e teşekkür ederim. Ne yazık ki, bu gü
zel düzeyde çok kısa bir gezinti yapabileceğiz: çün
kü zamanım 10 dakika. Bu zamanı daha fazla israf
etmemek için izin verirseniz hemen konuya gireyim,
Sayın Üstünel'in konuşması 2 bölümde. Birinci
bölümü, grupu adına yaptığı konuşma. Orada temas
ettiği noktalar daha çok Hükümeti ilgilendiren nok
talar. Şüphesiz Sayın Bakan, gereken cevabı verecek
tir. Ben sadece burada, o kısmına taallûk eden bir
nokta üzerinde durmak istiyorum. Bu da, dış öde
meler dengesi mevzuu.
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Sayın Üstünel bir faraziyeden, yeni deyimle, bir
varsayımdan hareket ediyor ve buna göre ihtimalle
ri sıralıyor ve bu ihtimaller karamsar ihtimaller. Ta
biî, muhalefet sıralarından gelen ihtimaller de iyimsel ihtimaller olacak değildir. «6 milyar dolarlık bir
ithalât lâzımdır.» diyorlar. Bu bir faraziye. Öyle
olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. «Olacaksa, ne
ticeler şu olacak...» diyorlar. «6 milyar olunca, tera
zinin bir kefesi sabit, öbür kefesi değişmeyecek...»
Böyle faraziye olmaz. 6 milyarlık bir ithalât
mevzuu bahsolunca, o ithalâtın finansmanı için ge
rekli kaynakların da tabiî düşünülmesi lâzım; o da
Hükümete düşen bir konu. «Siz bunu bulamayacak
sınız» diyorsunuz. O, artık faraziyeyi de aşan bir
hükme varıyor. Bulunur mu bulunmaz mı; buluna
bilir, nerelerde bulunabilir, teknik olarak, politik ola
rak bu meselelere dokunmak isterdim; ama zaman
müsait değil. Yalnız sadece şunu söylüyorum: Te
razinin sadece bir kefesine veyahut penceresinin sa
dece bir kanadından bakmayınız, eski tabiriyle âmm ve
şamil, daha geniş ve iki tarafı birden gözeten bir
müşahede ile meseleleri mütalaa etmekle daha sağ
lam neticelere varmak imkânları artacaktır. Bu nok
tayı burada kapatıyorum.
Sayın Üstünel'in konuşmasının bana cevap teşkil
eden; ikinci kısmına geliyorum. Yine onun sırasını
takip edeceğim. Benim şikâyetlerimden başladı ve
şikâyetlerime cevaplarını verdi. Üslup meselesinden
şikâyetim olduğunu ifade ettikten sonra, «Cepheleş
me» isminden hoşlanmadığımız için üslup değiştire
ceklerini söylediler. Teşekkür ederim, bu dahi bir
ilerleme. Üslup değiştirmeye geldikse çok iyi bir ne
ticeye varmışız demektir. Söz konusu olan, bizim hoş
lanıp hoşlanmamamız değildir, Anayasamızın icap
larıdır. Anayasa, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti»
adını verir Hükümete. Ona «Cephe Hükümeti» de
mek veya onu tezyif edici başka türlü sıfatlarla onu
tavsif etmek yerinde olmaz. Ben ona işaret etmek is
tedim ve onun için de tevsim, bu tavsif tarzını, size
ve bugünün Türkiye'sinde ilişkilerin daha dostane,
daha demokratik hale getirilmesi icaplarına da uy
gun bulmadığı anlatmaya çalıştım. Madem ki, üs
lûp değişikliği yapılacaktır, mesele yoktur, anlaşma
hâsıl olmuştur, gösterdiğiniz anlayıştan dolayı teşek
kür ederim.
Hemen, bu üslup değişikliğini ifade ettikten sonra,
arkadaşım, üslûbunu yine azcık bozdu. Sayın Başba
kana tenkitlerini tevcih etmesinin sebebini, dökülen
kanların sorumluluğundan izah etmeye çalıştı. Ko-
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mandoların döktüğü kanlardan sorumlu olduğu söy
ledi. Peki. anarşistlerin döktüğü kanlardan sorumlu
kim?...
BESİM ÜSTÜNEL (istanbul) — Yine Demirel.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Kim
onun sorumlusu?... Kim koruyorsa o.
BESİM ÜSTÜNEL (istanbul) — Hayır efendim,
Hükümetin başı sorumlu.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Beyefen
diler, bu alandan çıkaralım münakaşaları istiyorum.
Onun için oraya girmek niyetinde'değilim. Girdiğim
zaman, sizin söyleyecekleriniz, bizim söyleyeleceklerimiz pek çok şeyler vardır. Bizim de söyleyeceğimiz
çok şey var. Onun için o alandan çıkaralım isterim
bu tartışmaları. Çıkaralım o alandan, demokratik ala
na gelelim, kim tetik çekiyorsa kanun dışında...
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hepsi.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Kim te
tik çekiyorsa kanun dışında, hiçbirimiz onun hami
si olmayalım.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Hükü
met elinizde.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Hükü
mete söylemiyorum, ortaya söylüyorum, size de söy
lüyorum. Size de söylüyorum, bu mevzu üzerinde
tartışmayı yerinde bulmadığım, yararlı görmediğim
ve zamanım da kısa olduğu için de geçiyorum. Te
tik çekme, yalnız kanun kuvvetlerinin, kanunların
müsaade ettiği şartlar içinde haktır, önün dışında
kimsenin silâh kullanmak hakkı yoktur; kim kulla
nırsa, kim suç işlerse elbette kanun onun yakasına
yapışacakfır. Kanunun yakasına yapıştığı kimselerin
de himayesi, ne muhalefet görevidir, ne başka türlü
bir sebeple tekabbül edilebilir. Ben, sadece buna işa
ret ediyorum ve geçiyorum. Münakaşaları bu alan
dan çıkaralım isterim.
Şimdi gelelim teknik bölüme. Enflâsyon ölçüsü,
toptan eşya fiyatı mıdır, genel geçinme endeksi mi
dir, konuları tartışılabilir. Daha ileri safhada bazı
başka usuller ve ölçüler de var, buna da işaret etti
ler Sayın Profesör. Şüphesiz bu teknik sahayı bura
ya getirip, açmaya, seminer mesaisi yapmaya mahal
yok.
Yalnız şu kadarına işaret etmeden geçemeyeceğim.
Sayın arkadaşım «Toptan eşya fiyatının yapısı Tür
kiye'de çok eski ve güvenilir değil.» buyuruyorlar.
Peki geçim endeksi eşyasının yapısını kim yaptı?...
O da aynı. Niye birini diğerine tercih ediyoruz? Hü
kümlüleri mukayese edebilmek için aynı ölçüleri kul
lanmak lâzım. Bir kumaşı alıp birimiz metreyle, biri
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miz endaze ile ölçersek, aynı ölçüde ihtilâfa düşeriz.
Halbuki uzunluk belli, fizikî bir şey, ortada. Bura
da toptan eşya fiyatı üzerinde, eğer yapılan hesaplar
veya top;an eşya fiyatının kullanılmasında bir hata
var da, varılan neticeler yanlış ise, o vakit gelip, «Top
tan eşya fiyatına göre yaptığınız şu hesap da dahi
enflâsyon hızı o değildir, budur» deyiniz. Hayır, öy
le demiyorsunuz, toptan eşya fiyatını bir tarafa bıra
kıyorsunuz, başka bir ölçü alıyorsunuz, endazeye
vuruyorsunuz, başka bir rakam çıkarıyorsunuz. O za
man konuşmak, anlaşmak, mukayese imkânını bul
mak ortadan kayboluyor. Benim arz etmek istediğim
bu.
Eğer siz, genel geçim endeksini alsaydınız, yine
de belki bir dereceye kadar tartışma, konuşma im
kânı olurdu. Aziz arkadaşım, yalnız Ankara, İstan
bul geçim endekslerini almışlar. Bundan ne netice
çıkar; söyler misiniz bana?... Ankara ve İstanbul'da
alınan geçim endeksi üzerinden muhakeme yürüte
rek, enflâsyon hızı hakkında bir hükme varılabilir
mi?... Varılamaz. Belli zaten, kendi tablonuzda 1 - 3,6;
1 - 6,2; 1 - 2,7; 1 - 4,8; hangisi bunların? Enflâs
yon ileri mi gitti geri mi geldi; tespit edemiyoruz,
kargaşa var. Ondan sonra «Ben burada politika ya
pıyorum, istediğimi kullanırım» diyorsunuz. İstediği
nizi kullanılsmız; ama neticesine tahammül edeceksi
niz tabiî. İstediğinizi kulîanılsanız, tutarsız ve süb
jektif ölçüleri kullanırsanız, etkisiz olursunuz politi
kada. Politikada etkili olmak lâzımdır. Bir anlık etki
değil, devamlı etki lâzım politikada. Bu usûlle gider
seniz onu sağlayamayacaksınız.
«Enflâsyonu nasıl önlediniz?» diye Hükümete so
ruyorsunuz. Tabiî, Sayın Bakan gerekli cevabı verir,
ben kendimi onun yerine koyamam; ama ben zan
nediyorum ki, takip edebildiğim kadar Bütçe ve Plan
Karma Komisyonunda Sayın Maliye Bakanının tak
dim konuşmasında bu tedbirlere ait bilgiler vardı,
ben dinledim. Sizi tatmin etmedi, eksik buldunuz, o
ayrı mesele. Onu, tabiî Sayın Bakana bırakıyor ve
geçiyorum.
Sonra; politika yaptığınız için olacak; ama etkisiz po
litika yapıyorsunuz. Bir gazete çıkardınız; «Memlekette
yokluk olunca biz imdata 24 saat sonra yetişiriz de
di Başbakan» dediniz. 24 saat sonra yetişti adam.
Kar yağdı. «Bu Gazete sayfasını biz yazmadık.» diyor
sunuz. E, karı da biz yağdırmadık a dostum. Kar yağ
dı yollar kapandıysa, müraselât yahut muvasalat ya
hut ulaşım bir gün geciktiyse, bunu da hemen «Yok
luk» diye feryat edip sahneye getirmenin yararı yok,
etkisi yok.

619 —

C. Senatosu

B : 38

BESİM Ü S T ü N E L (istanbul) — Biz demiyoruz
sayın sözcü, kendi gazeteniz diyor; «15 gündür yok,
kuyruk var.» diyor.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Evet,
evet; onu arz edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Üstünel, lütfen müdahale et
meyiniz efendim.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — O da bir
gazete haberi.
Şimdi, yine buyuruyor aziz dostum; «Geçinme
endeksini nereden aldın diye sordu.» diyor. Hayır
ben sormadım nereden aldı diye. Bu geçinme endeks
lerini nereden aldınız diye ben sormadım, yanlış an
lama olmuş. Sormadım, çünkü burada yazılı, ama
şimdi soruyorum: Nasıl aldınız bunu? Bir iç mua
mele; n a r l aldınız bunu? Bir şey daha soruyorum;
açıklanmamış bir belgeye dayanarak nasıl hüküm çı
karıyorsunuz? Ben bunu bilmiyorum, konuşma im
kânı olmuyor o zaman. Bir başka belge çıkarıyorsu
nuz; malum olmayan, alenî olmayan...
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Alenî Sayın
Erkmen, alenî...
BAŞKAN — Sayın Erkmen, bir dakikanızı rica
edeyim.
Sayın Üstünel'e değil de, Genel Kurula lütfen hi
tap ediniz.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Emreder
siniz Sayın Başkan, emredersiniz.
BAŞKAN — Sayın Erkmen, bir dakikanız var,
lütfen bağlayınız.
HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — Tamam
efendim, bağlıyorum.
Şimdi, kaynağı belli; fakat iki rakam kullanılmış
ve netice çıkarılması da imkânsız, inanılması imkân
sız bir mütalaa.
Şimdi, memlekette enflâsyon var mı, yok mu, tar
tışılır. Bu rahat tartışılacak bir konudur. Enflâsyon
olmayabilir, bazı zümreler pahalılıktan şikâyet ede
bilir, bazı zümreler hayatın ağırlığını hissedebilir;
doğrudur. Biz bunlara temas ettik. Benim açık konuş
mamda, yahut tümü üzerindeki konuşmamda, «Evet
enflâsyon yoktur, enflâsyon durdurulmuştur, fakat
tüketici endekslerine ve geçim endekslerine dikkat
ediniz.» diyorum Hükümete. «Bu endeksler, bu fi
yatlar vatandaşın pahalılıktan şikâyet etmesini haklı
kılabilir.» diyorum. Bu objektif bir mütalaa. Siz
«Enflâsyon var.» diyorsunuz. Hayır, enflâsyon yok;
ama şikâyetler olabilir ve bunun üzerinde durmak.
tedbirini almak da hükümetlere düşen vazifedir diye
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ceksiniz ki, bunları söylemek de muhalefete düşen
vazifedir; o da doğru. Ama anlaşabileceğimiz bir
dille konuşalım, aynı ölçüleri kullanalım ve netice
de gerçeği bulup, onu memleketin hayrına sahne
ye koyalım ve memleketin ondan istifade etmesine
hepimiz yardımcı olalım.
Saygılar sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmen.
Konuşma sırası Sayın Müezzinoğlu'nda.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan sonra son söz olarak konuş
mam mümkün mü acaba?
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, 6 arkadaşımız
müracaat etmiştir; yeterlik önergesi de verilmemiştir.
T
üzüğümüzün 56 ncı maddesine göre, 6 üye konuş
tuktan sonra yeterlik önergesi verilir ve 6 üyeden
sonra kaydedilmiş olan sayın üyenin son söz hakkı
doğar. Bu itibarla, siz, daha evvelce kişisel konuş
ma sırasına girmiş, söz almışsınız ve söz sırası size
gelmiştir.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Veli
Uyar ile sıramızı değiştirebilir miyiz efendim?
BAŞKAN — Değiştirebilirsiniz. Sizden sonra
Sayın Uyar vardır, söz sıranızı Sayın Uyar'a verebi
lirsiniz. Çünkü, her ikiniz de aleyhte söz almışsınız.
Sayın Uyar'dan sonra konuşabilirsiniz.
Buyurunuz Sayın Uyar.
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli
senatörler;
1976 malî yılı Bütçesi ve Maliye Bakanlığı gelir
ler bütçesi hakkında değerli Parlamenterlerin konuş
malarından sonra, bazı konulara kısaca değinmek
istiyorum.
Anayasamız gereği, Aralık ayının ilk günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan bütçe, Cephe
Hükümetinin, özellikle A. P. nin tertipleri sonucu
Bütçe ve Plan Komisyonunun
kurulamamasından
ötürü, bütçenin 8 hafta yerine 2,5 haftada tetkik edil
mesi, hiçbir üyenin bakanlık ve daireler'de inceleme
yapmadan, raporlar düzenlenmeden Senatoya gelme
si, hiç de iç açıcı olmamıştır.
Sayın senatörler;'
Dört yıldır uygulanmakta olan program - bütçe,
ilk defa sanıyorum bu yıl programsız, «İstim arka
dan gelsin.» deyimine uygun, yıllık program yayın
lanmadan, Bütçe Karma Komisyonu bütçeyi inceleme
bahtsızlığına uğramıştır. Bu nedenle, bu yılki Bütçe
Kanunu, Maliye Bakanın keyfine göre, istediği ak
tarmayı istediği bölge ve yatırıma kaydırma yetkisi
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vermekte ve Devlet Bütçesi fonlar dokümanı haline
gelmektedir. Teşvik kredileri ve vergi iadeleriyîe ün
yapan Sayın Maliye Bakanı, şimdi de 1976 bütçesi
ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerindeki
fonları istediği ölçüde artırıp, istediğine dağıtmakla
ün. kazanma yolundadır.
Cephe Hükümetinin hemen her Bakanlığında gö
rülen, yetenekli, tecrübeli, kıdemli elemanların, eniş
teler, bacanaklar, arkadaş ve dostlar yararına kıyıma
tabi tutulması işlemi, Maliye Bakanlığınca da uygu
landığından, üst düzeydeki kıymetli memurlar, mer
kez valileri gibi bir kenara itildikleri için, bu yılki
bütçenin perişan hale gelmesine sebep olmuştur.
Evvelce katsayının 11 olmasını savunan bugünün
Sayın Maliye Bakanı, Cumhuriyet Halk Partili üye
lerce katsayı artışı teklifine, «Küçük memurlara faz
la bir şey kazandırmaz.» diye karşı çıkarken, en az
geçim indirimini yükseltme tasarısı hazırlama vaa
diyle memurları avutma yoluna sapmaktadır.
Yıllardır bu Devlete hizmet vermiş, I970'ten evvel
emekli olan çilekeş emeklilerin haklarını, sanki 1101
sayılı Kanun halletmiyormuş gibi, yeni bir tasarı
hazırlamaya terk edilmektedir. Oysa, 1101 sayılı Ka
nun, eski ve yeni emekli tefrikini
kaldırmaktadır.
Göstergelideki her değişikliğin, eski emeklilere yan
sıması gerekir.
Teşvik tedbirlerini ayarlamak için, istediği kadar
artırmak kaydiyle 500 milyon lira selektif kredi fo
nu teklif eden Hükümetçe, ne eski emeklilere ne de
Anayasa Mahkemesi kararınca memurlara ödenmesi
öngörülen 39 aylık maaş farkları için ödenek tekli
finin yanılmamış olması, bu Devlete hizmet veren
veya vermiş olanların, Cephe Hükümetince nasıl gö
rüldüğünü anlatmaktadır.
1974 Bütçe Kanununda yatırımları hızlandırma,
özellikle ,?eri kalmış bölgelerde yatırım yapacak işçi
ve küçük tasarruf sahiplerinin kuracakları şirketle
rin gelişmesini temin ve resmî bankalar aracıhğiyle
kredi sağlanması için ihdas edilen fonlar, «Fonların
oluşturulması bütçe ile ilgili değildir, Sayıştay dene
timi dışındadır» gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
iptal davası açan Adalet Partisi Grupu ve Sayın Ergenekon, 1976 bütçesiyle alabildiğine fonlar ihdas
etmekle, yüksek mahkemeye ne ölçüde saygılı oldu
ğunu kanıtlamış oluyor.
1976 bütçe gerekçesinde, dış borçlarda fert başı
na 99 dolar'düşüyor diye övünüyoruz; ne var ki,
aynı listenin yanma, fert basma düşen millî gelir lis
tesini de bağlasalardı, durumumuzun ne kadar fecî
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olduğu anlaşılacak, listedeki memleketlerin bizden
iki - üç kat daha zengin oldukları ve refah seviye
lerinin yüksek olduğu anlaşılacaktı. Bütçe gerekçesi
ne, dış oorcumuzun tam yansıyıp
yansımadığında
mütereddidim, ama iç borç listesinde, kanunen öden
mesi gereken dünya kadar borçlar varken, hele Mer
kez Bankası bültenlerinde tahkim edilmiş borç ola
rak görülen 20 479 500 000 lira ile, kısa vadeli avans
tan şimdilik 16 milyar ve bu senenin sonuna kadar
da 19 milyara ulaşacak bir kısa vadeli avans için büt
çeye herhangi bir ödenek de konulmamıştır.
Sayın senatörler;
Gelir kalemlerinin ne kadar şişirildiği dikkatle
rinizden kaçmamıştır. Geçen yıl 30 milyar olan Ge
lir Vergisinin, memurların 12 Sayılı Kararname uya
rınca intibaklarından ve toplu sözleşme senucu işçi
lerimizin ücretlerindeki artış nedeniyle gelişme göste
receği düşüncesiyle ve gerekçesiyle, 13 milyar 200
milyon lira artışla teklif edilmesi çök dikkat çeki
cidir.
Maliye uzmanları, 30 milyar civarında vergi ka
çakçılığını basında açıklarken, Sayın Maliye Bakanı,
bu kaçakçılığı önleyici ve zenginlerden daha çok ver
gi alacağı beyanını yapmaktan maalesef kaçınmak
tadır.
Hizmet erbabının Gelir Vergisiyle övünen bir Ma
liye Bakanı, sanırım şimdiye kadar görülmemiştir.
Tekel gelirleri ise 2 milyar küsur artışla rekor se
viyededir. 1976'da tekel maddelerine zam yapıla
cağı açıktır. Şöyleki, tekel zamları fonu, 140 milyon
liradan, 1 milyar 17 milyon liraya yükseltilmek sure
tiyle, teklif edilmektedir. 2 milyar lira, tekel gelirle
rinde, 800 küsur milyon lira da tekel zamlanndaki
farkta görülmektedir ki, tekel maddelerine, basında
da açıklandığı gibi, zam yakındır.
Sayın senatörler,
Gelirlerin diğer kalemlerine değinerek fazla vak
tinizi almak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim ki,
gelirlerden asgarî 20 milyar lira fazla tahmin edil
mektedir. İç istikrazla karşılanması öngörülen gelir
ise, % 100 fazla tespit edilmiştir. Şöyleki:
1975 yılında fiilî tahvil satışı 6 milyar civarında
dır. 1976'da ise, bütçe açığını karşılamak üzere 12
milyar, iç istikraz öngörülmektedir. 1975 yılında, Sa
yın Adalet Partisinin sözcüsü, iç istikraz tahvilleri
nin satışında bankaların tazyik edilmemesini, banka
ların icbar edilmemesini, bu kürsüden beyan etmiş
idi. 12 milyar liralık tahvillerin, Türkiye piyasasın
da itibar görmesinin olanak dışı olduğuna kaniim.
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Sayın senatörler,
Neresinden bakarsanız bakın, bu bütçe gösterme
lik kalemlerle doludur.
Sözlerimin sonunda bir konuya değinerek konuş
mamı bağlıyorum.
Yıllardır proje ve yatırım kredileri için avuç aç
madığımız devlet kalmadığı gibi, özel bankalardan
'bile, bu Devleti borçîandıranlar, bu yılki bütçede bir
gelişme göstererek, özel proje bürolarımızı kalkın
dırmak için olsa gerek, yurt dışına proje kredisi ve
riyoruz. Ne kadar övünsek azdır...
Yazar Refik Halit Karay Ay'ı şöyle tarif ediyor
Yenicamide dilenip, Beyazıt'ta sadaka veren dilen
ciye benzer.» Teşbihte hata olmasın; ama bu bütçe
ile Cephe ortaklan, birbirlerini ve bürolarını kayır
mak için böyle bir formül bulmuş olsalar gerek.
Yine de 1976 yılı Bütçesinin memleketimize ve
değerli Maliye mensuplarımıza hayırlı olmasını diler,
hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın senatörler, görüşmelerin
!
dair bir önerge verildi, okuyorum:

yeterli olduğuna

«Yüksek Başkanlığa,
Yeterliği arz ve teklif ederim.
İstanbul»
Fikret Gündoğan
Sayın üyeler,
İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesinin 5 nci bendi
nin hükmü şöyledir: «Görüşülen konunun lehinde,
aleyhinde ve üzerinde en az ikişer üye konuşmadan
yeterlik önergemi oya konamaz.» Bu duruma göre, 5
üye konuşmuştur. Aslında yeterlik önergesinin oya
konulmaması lâzım; ancak burada bir özel durum
var, sadece, konuşanlar, üzerinde ve aleyhinde ol
mak üzere söz almışlardır. Benim anladığım; ikişer
kişi konuştuğuna göre, 4 kişi burada konuştuktan
sonra, yeterlik önergesinin oya konulabileceği yolun
dadır. Çünkü, söz alanlar, üzerinde ve aleyhinde ola
rak söz almışlardır. Tüzük ikişer kişi diyor; iki kişi
üzerinde konuşmuş, iki kişi de aleyhinde konuşmuş
tur.
Bilmiyorum, başka bir tatbikat var mı?
Yine Tüzüğümüz «Yeterlik önergesi aleyhinde söz
isteyen bulunursa, içlerinden yalnız birine söz veri
lir» diyor. Aleyhte söz isteyen varsa, konunun ay
dınlatılması bakımından, Tüzüğün bu hükmü gereğin
ce de söz vereceğim. Aksi takdirde önergeyi oylaya
cağım. Başkanlığımızın anlayışı budur.
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Aleyhte söz isteyen var mı?.. Yok.
Görüşmelerin yeterli olduğunu oylarımza
sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bu duruma göre, «son söz» hakkı Saym Müezzinoğlu'na doğmuştur.
Sayın Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon buyurun
efendim.
Sayın Bakan, bir hususu belirtmek istiyorum; ko
nuşma süreniz 1 saattir. Bu süreye sorulara cevap
verme de dahildir. Şimdiye kadar bir arkadaşımız ta
rafından soru gönderilmiştir.
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz
mir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri;
9 gündür devam eden, dikkatli ve itinalı çalışma
lar sonunda, bütçe müzakerelerinin son safhasına yak
laşmış bulunuyoruz.
Maliye Bakanlığı ve dolayısıyle Bütçe Kanun
tasarısının 2 nci maddesi görüşülürken, bir gelenek
olarak Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin
ve
tenkitlerin devamı niteliğinde sayın üyeler fikirlerini
beyan ederler; bu defa da aynı şekilde olmuştur.
Maliye Bakanlığının çalışmaları, Maliye Bakanlığı
nın görevini yerine getirirken, dikkati çeken eksiklikleri
bunların ikmali için ne yapılması gerektiği noktaların
dan ziyade, Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin
devamı şeklinde fikirler
serdedilmiştir.
Parlamen
tomuzun teamülüdür, bu teamül uyarınca, taibiatıyle
bu müzakereler de cereyan etmiştir.
Değerli üyelerin bir kısmının, gerek Komisyonda,
gerek Yüce Senatoda
ileri sürmüş oldukları
bir
hususu, öncelikle aydınlığa çıkarmak istemekteyim.
Bu husus, programsız bütçe; program hazırlanmadan
ve usulüne göre kabul edilmeden
hazırlanmış bir
bütçe şeklinde ileriye sürülen tenkitlerdir.
Değerli arkadaşlarımda bir tereddüdün bulunduğu
nu görüyorum. Bu tereddüdün izalesi için, öncelikle bir
noktada mutabık kalmamız gerektiği kanaatindeyim.
Program kararnamesi, eki, program metni, eki, proje
listeleri, acaba Resmî Gazetede yayınlandığı anda
mı yürürlük gücü ve kuvvetini kazanır, yoksa Bakan
lar Kurulu tarafından kabul edildiği zaman mı?. Her
Bakanlar Kumlu kararı Resmî Gazetede yayınlanıp,
aleniyet kespetmek gerekliliğinde midir, yürürlük ka
zanabilmesi için, geçerli olabilmesi için?.
Bu bir hukukî meseledir; ancak bu hukukî mesele
nin cevabı tartışmayı gerektirecek nitelikte değildir,
cevabı vardır; Bakanlar Kurulu kararlarının aleniyet
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kespetmesi, yürürlükleri için şart kabul edilmemiştir.
Özellikle bir kısım Bakanlar Kurulu kararlarının neşredilmemesi de gerekmektedir, gizliliği olan kararlar
gibi.
Bu itibarla, Bakanlar Kurulu kararının mevcut
olabilmesi için Bakanlar Kurulunca kabulü gerekir.
Birtakım arkadaşlarımızın dediği gibi, Resmî Gaze
tede yayınlanış tarihleriyle Bakanlar Kurulu karar
larının mevcudiyeti arasında bir ilişki kurma gereği
yoktur. Kaldı ki aynı iddiayı ileriye süren sayın üye
lerin bir hususu hatırlamaları icap eder. 1964 sene
sinden beri yıllık programı kabul eden Bakanlar Ku
rulu kararlarından sadece bir tanesi; 1964 yılında ka
bul edilen program kararı 15 . 10 . 1963 tarihinde
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Yani, bütçenin Mec
lislere tevdii'gerektiği 30 Kasımdan evvel yayınlan
mış olan tek program 1964 programıdır. Eğer prog
ramın Resmî Gazetede yayınlanması, mevcudiyeti için
ve geçerliliği için şart ise, bu takdirde 1964 Prog
ramı dışında bütün programlar bütçenin Meclise tevdi
edilmesi gerektiği tarihten sonra yayınlandığı için, her
bütçe programa uygun olarak hazırlanmamıştır, id
diasına maruz kalabilir.
Bizim anlayışımız odur ki, şimdiye kadar olan
teamül, Hükümet kararlarının geçerlilik
kazanması
için gerekli hukukî prosedür Bakanlar Kurulu kara
rının kabulü tarihinden itibaren geçerli olacağı, ale
niyet kespetmesi, birtakım kişilerin bu karara daya
narak hak kazanması veya iddialar ileriye sürebilmesi
için gerekli bir unsur bulunduğu şeklindedir.
Bu itibarla, 1964 yılı ile ilgili program ve bütçe
değil, ondan sonraki yıllarda hazırlanan bütün prog
ram ve bütçeler için; Anayasanın öngördüğü şekilde
zamanında Meclislere bütçelerin tevdi edilmiş olması
kaydıyle, şayet programlar ilgili yılın 30 Kasım tari
hini taşıyorsa, bu takdirde bütçelerin
programlara
uygun olmayarak hazırlandığı iddiası ileriye sürüle
mez. Çünkü, 1964 yılından itibaren hiç bir program
bütçenin Meclislere tevdiinden evvel yayınlanmamış
tır. 1966 yılında bu tarih 2 . 2 . 1966'dır. 1967'de 14
Aralık, 1968'de 12 Aralık, -969'da 12 Aralık, 1970'te
10 Aralık, 1971'de 11 Ocak, 1972'de 30 Aralık, 1973'te
8 Aralık, 1974'te 25 Aralık, 1975'te kararnamenin
yayın tarihi 3 Ocak, kararname 2 olan program met
ninin yayın tarihi de 31 Aralık. Kaldı ki, bunların ya
nında program sadece kararname, sadece tedbirler ve
sektörler bölümünden ibaret de değildir. Program ay
nı zamanda yatırım listelerini de, proje listelerini de
ihtiva eder. Yatırım listeleri hiçbir zaman program
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kararnamesiyle birlikte ve programın tedbirler, pren
sipler ve sektörlerle ilgili bölümleriyle birlikte de yaymlanamamıştır. Proje listeleri ki, bunlar da progra
mın ekidir, bunlarla birlikte program bütünlüğü mey
dana gelir. Proje listeleri için sadece bir - iki tane mi
sal vermek kâfidir. 1974'te bu proje listeleri 16 Ni
sanda yayınlanmıştır. 1975 yılının da proje üsteleri ya
yın tarihi 10 Nisandır ve daha eski senelere de bakı
lırsa Mart ayından evvel proje listelerinin yayınlan
mış olduğunu ben hatırlayamıyorum. Bu itibarla, aca
ba bütçe programa uygun muydu?..
Bu itibarla, programsız bütçe gibi ileriye sürül
müş olan tenkitlere cevabımız şudur:
Şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin
kabul etmiş olduğu bütçeler ne kadar programa uy
gunsa, ne kadar Anayasanın istemiş olduğu şartlar
yerine getirilerek Yüce Meclislere takdim edilmiş ve
burada müzakere edilmişse, 1976 yılı bütçesi de aynı
faziletleri taşır, bundan evvelki bütçelerin bu nevi
eksiklikleri varsa, aynı eksiklikleri de taşır. Kanaa
timizce bundan evvelki bütçelerin bir eksikliğinin ol
duğunu burada iddia etmek, hiç olmazsa bir sual akla
getirir. Ne diye bütün planlı dönemde bu şekilde tak
dim edilen bütçeler hakkında aynı itiraz şimdiye kadar
yapılmamıştır?
Benim Yüce Senatoya bütçeyi takdim sırasında bir
beyanım olmuştur, ifade etmişimdir ki, «Türkiye pla
nın ölçülerine sığmıyor, Türkiye'ye bu planın büyük'ükîeri, ebatları küçük geliyor.» diye. Bu ifademi tek
rar ediyorum. Bir değerli senatörün burada belirtmiş
i'du'kları gibi, Maliye Bakanlığını ve Maliye Bakanı
nı plan uygulamasında önemli bir role sahip kabul
ediyorum, tabiauyle bu rol büyük bir sorumluluğu da
•^eşinden sürükler. Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakan
ları (Plandan olan sapmalar içinde eğer sorumluluk
aranıyorsa) birinci ölçüde, birinci derecede sorumlu
luk taşırlar; ama her Maliye Bakanı, bütçesini gelip
huzurunuzda takdim eden ve savunan her Maliye Bav
am, bütçesi ne derece plandan ayrıldıysa, tabiauyle o
orumluluğu taşır. Ancak, Yüce Senatonun değerli
İyeleri takdir ederler ki, bütçe ne bir yıl içinde pla
jın bütün büyüklüklerine uyabilir, ne bir yıl içinde
ilanın büyüklüklerinden tamamıyls sapabilir. Bu, yıl'ann birikimidir. Yılların gelişmesi sonucu birtakım
lygunluklar veya birtakım uygunsuzluklar ortaya çık
maktadır. Bütçelerde de böyle olmaktadır. Ben, itina
:
lo 1976 yılı Bütçesini huzurunuzda takdim ederken
olanda olan sapmaları da ifadeye gayret etmiştim, ra
kamları özellikle itina ile belirterek.
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Bu sapmaların meydana gelişinde sadece bizim ve
ya bizden önce gelen diğer iki Hükümetin, iki yıllık
Hükümetin (iki hükümetten fazla oluyor) iki icra yı
lının Hükümetlerinin kusurunu burada aramamak ge
rekir. Sadece bütçelerini plana ve yıllık programma
tam uyduramayan hükümetler değil, aym zamanda
Türkiye'nin bir kısa gelecekte hangi ihtiyaçlar
ve
'hangi ölçüleri kendisi için istemekte olduğunu iyi tak
dir edememek de bu işin içinde vardır. Yani, pla
nın, Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini iyi hesaplayamaması da bunun içinde vardır.
Bu yüzdendir ki, birer tahmin vesikası olan plan ve
programlar tahmin vesikalarının süresi uzadıkça isa
bet şanslarının azalacağı üzerinde münakaşanın daha
mümkün olduğunu kabul etmek lâzımdır. Ben bu ve
sikaları hazırlayan arkadaşlara yanlışlık atfetmiyo
rum. Ancak, Üçüncü Plan, Türkiye'nin 5 sene içinde
sahip olması gerektiği büyüklükleri iyi derpiş edeme
miştir diyorum. Sonuç meydandadır. Daha ilk yılında
birtakım rakamlardan sapma c/r 60 seviyesine var
mıştır. Hazırlandığı yıl, uygulanmasının ilk yılında,
<yr 60 sapma mecburiyeti gösteren bir planın Türki
ye'nin şartlarını, gerçeklerini gördüğü iddia edilebilir
mi?.. Böyle bir planın revizyonu gerektiği hakkında
bir fikir ileriye sürülürse, bu haklı olmaz mı?..
Yeniden ifade ediyorum, Türkiye bu plana sığmı
yor. Türkiye, daha büyük ölçüler içinde artık görülebi
len, düşünülebilen bir ülkedir. Türk vatandaşı, bu pla
nın kendisine lâyık görmüş olduğu belirli süreler so
nundaki gelişmişlik seviyesine, refah seviyesine ve ha
yat seviyesine lâyık değildir, bizim kanaatimizce, da
ha yüksek bir seviyeye lâyıktır. Türkiye'nin imkânları
da buna müsaittir. Yeter ki, bu imkânlar heba edil
mesin, en mühim imkân olan, bizim kanaatimizce en
kıymetli unsur olan zaman heba edilmesin. Türkiye
diğer kaybettiklerini telâfi imkânını bulabilmektedir;
ama eğer kayıp zaman ise, bunun telâfi imkânı bulu
namamaktadır.
Tekrar ediyoruz, bu plan revize edilmelidir ve
bundan sonra yapılacak olan planlar hiç olmazsa ilk
yıhnda c/c 60'lık sapma mecburiyetleriyle karşı kar
şıya bırakmamalıdır program hazırlayan hükümetleri,
bütçe hazırlayan hükümetleri. Plan Allah yapısı de
ğildir, sizlerin kararınızla kabul edilmiştir, sizlerin ka
rarınızla pekâlâ değiştirilebilir, uygun olmadığı, uy
gun olmayan yerleri bulunduğu takdirde. Yıllık prog
ramlar da planların revizyonunu sağlayan vesikalar
dır. Yıllık program marifetiyle bu revizyonun mühim
ce bir kısmı da icra edilmektedir.

10 . 2 . 1976

O : 3

Plan uygulamalarından birtakım sapma varsa bu
nu hükümetlerin kusurundan ziyade, şartların geliş
mesi ve dünya şartlarmdaki olağanüstü süratin daha
önceden kolay kolay hesaplanamaması, derpiş edile
memesine bağlamakta isabet vardır, kanaatindeyim.
Bir değerli arkadaşım, «Bu bütçenin en büyük is
raf bütçesi olduğunu» beyan ettiler.
Bütçe hazırlama görevini yüklenen, bunu tetkik
etmek zahmetine katlanan arkadaşlarımız pekâlâ bi
lirler; özellikle, planlı dönemde, özellikle devlet har
camalarının mühim bir kısmının birtakım kanunlarla
mecburi hale getirildiği bu dönemlerde, bütçe rakam
ları içinde hükümetlerin kararîarıyle ve insiyatifiyle
yapılabilecek değişiklikleri pek mühim
olmadığı,
pek fazla kayda değer olmadığı da bilinir. Bu ra
kamlar; yatırım tercihleri üzerindedir, genellikle mas
rafın yapılmasından ziyade, masrafın ne biçimde ve
nereye müteveccih olarak yapılması üzerinde hükü
metler tercihlerini ortaya koyabilmektedirler.
Bütçelerin mühim gider kalemlerinden olan, cari
lerde çok büyük yekûn tutan masraf rakamları esasen
yapılması zarurî personel harcamalarıdır ve devlet ida
resinin işlerliğini sağlayabilmek için yapılması zaru
rî masraflardır.
Savunma masrafları, Millî Eğitim
masrafları bunların içindedir. Bunun dışında, yatı
rım ve transfer kalemleri gelmektedir ki, bunların için
de mühimce bir kısmı da ondan önceki senelerde dev
letin taahhüt haline gelen veyahutta başlamış olan yatırımlarınm idamesi şeklinde yapılmakta devam eder.
Bu itibarla, bütçenin israfçı bir bütçe olduğu hak
kındaki hüküm; bütçenin küçük bölümleri üzerinde
kullanmada gösterilmiş olan, hükümetler tarafından
ortaya konmuş olan tercihlere bakarak kararlaştırıl
maktadır,
1976 Bütçesinin israfçı bir bütçe olduğunu söyle
yebilmek için, bir belirli kamu hizmetinin bundan
önceki yıla nazaran çok daha fazla masraf gerektirici
bir tarzda yapılmasını öne sürmek lâzımdır. Bir şey
demek tabiatıyle kolaydır. Neresi israfçı? Bu kısmını
göstermek lâzımdır. Kaldı ki ,bu bütçenin içinde ve
bu bütçe ile getirilen politikalarda şayet ortaya konu
yorsa ki, devletin varlığı hesaplanmaktadır bir defa
daha. Şimdiye kadar niye hesaplanmamıştır diye sor
madan. Devletin varlığı değerlendirilmek istenmekte
dir. Bu bir kamu varlığıdır, bu millî kaynaktır. Millî
kaynağın iyi değerlendirilmeyisin!
israf sayıyoruz.
Bunun değerlendirilmesini israf sayamayız. Bizim or
taya koyduğumuz; Devletin sahip olduğu milyarların
bu ülkenin kalkınmasına yardımcı bir şekilde kulla-
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nılamadığı gerçeğidir. Bu gerçeği bir defada ortadan I icra etmek vaadiyle gelmedik. Koalisyon Hükümeti
kaldırmak mümkün, değildir; fakat ortadan kaldırıl
nin Programını icra etmeyi vaat ettik ve bu progra
ması için evvelâ bunu tespit etmek lâzımdır. Evvelâ
mın gereklerini bu bütçenin içine koyduk. Bunun kar
doğru teşhis yapmak lâzımdır. Biz bağlanan bu kay
şısına çıkıp «Ne diye Cumhuriyet Halk
Partisinin
nakları, kamu yararına daha yüksek nispetlerde kul
Programında ve Tüzüğünde mevcut hükümleri büt
çeye aksettirmediniz?» diye bir sual sormak bize za
landırmak çarelerini arıyoruz derken, devletin emvali
ittir,
ni daha iyi değerlendireceğiz derken, Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin varlıklarını daha iyi değerlendireceğiz
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Öyle bir sual so
derken, bağlanmakta olan 202 milyar, kaynak açığı
ran yok, Sayın Bakan.
vermemelidir. Bunlar bir katma değer yaratmalıdır
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
derken, herhalde bu şekilde bir düşünce ve bu düşün
(Devamla) — Biz kendi taahhütlerimizi icraya çalışı
cenin mahsulü politikalara israfçı bütçeyle bir arada
yoruz. Böyle bir sual sormadınız; fakat böyle bir su
bakmak mümkün değildir, tsrafçı bütçe diyebilmek
al sorulduğu zaman hâsıl olacak neticeyi istihdaf et
tiniz konuşmanızda.
için başlangıçta ifade ettiğim gibi, yapılmakta olan
kamu hizmetini bir önceki yıla nazaran daha fazla
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sizden bunu is
personelle, daha fazla masrafla yapıldığını göstermek
teyen de yok, bekleyen de yok.
lâzımdır. Hizmet artıyorsa, tabiatıyle masraf artacak
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
tır; ama aynı hizmetin önceki yıllara nazaran daha
(Devamla) — Bizim böyle bir taahhüdümüz yok. Bu
yüksek masraflarla yapıldığını göstermek lâzımdır ve
nu yapacak değiliz. Sizin programınızı beğenmediği
şunu da göstermek lâzımdır ki, 1974 yılında herhal
miz için yapacak değiliz. Biz kendi programımızı
de kamu hizmetlerini görebilmek için 57 bin personel
beğeniyoruz ve bu beğendiğimiz programı Yüce Mec
katmak gerekmiyordu, devlet kadrolarına. O tarihler
lislere beğendirdik, beğendirdiğimiz için
güvenoyu
de devletin sahip olmuş olduğu kadroların bu yük
aldık.
sek nispette artması gerekmiyordu, 1974 yılında ya
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bütçe
pılan hizmetler için; ama 57 bin personeli kattığınız
yi Meclislerden geçirmeyin o zaman; ne lüzum var.
zaman bu personelin gereken ücretini devletin cari
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hem o prog
giderleri içinde ödemek mecburiyetindesiniz. Aynı hiz
ram yanlış, hem yapamazsınız.
meti yapmak için, 57 bin fazla kişi kullanırsanız bu
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
rada israf olur.
dim,
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
Bir değerli senatör, «Bütçenin denk veya açık olu
(Devamla) — Biz Yüce Meclislere olan taahhütleri
şunun tek başına önemli olmad.ğını» söylediler. Buna
mizi ifa çabasındayız. Bizim karşımızda bu taahhüt
katılıyoruz. «Gütmüş olduğu ekonomik ve sosyal ga
lerinize
uygun politikalar getirmiyorsunuz, bu taah
yelerin bunlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini:-)
hütlerinizin aksine bütçenize imkânlar ve hükümler
ifade ettiler.
koyuyorsunuz diye çıkmak lâzımdır. Bu taahhütlere
1976 Bütçesini kendilerinin ortaya koymuş olduğu
uygunluğumuz ancak takdirle karşılanacaktır, tabiatıy
bu prensibe göre değerlendirmelerini bekledik. Bu büt
le bize güven duyanlar tarafından.
çe hangi ekonomik gayeleri güdüyor, bu bütçe hangi
sosyal gayeleri güdüyor? Bu gütmüş olduğu ekono
Değerli senatörler;
mik ve sosyal gayeler neye uygun ve neye uygun değil?
Bütçe takdiminde ve ondan sonra yapılan konuş
Burada bir şeyi belirtmek durumundayım.
malarda uzun uzun münakaşalar yapıldı. Ödemeler
dengesi, 1976 yılında nasıl oldu? 1974 - 1975 yılında
Bizim bu Bütçeyle ortaya koymuş olduğumuz eko
ödemeler dengemizin varmış olduğu sonuçlar hepi
nomik politikalar, bu bütçe ile getirmiş olduğumuz
mizin malumu. Bunları tekrarlamak istemiyorum, yal
imkânlar Kalkınma Planına ve Hükümet Programına
nız Türkiye'de ödemeler dengesi bozukluğu 1975 yı
uygun, bizim politikalarımıza göre seçilmiş olacak
lının eseri değildir. Şunu da kabul ediyoruz, 1974 yı
tır. Bizim taahhütlerimiz, Yüce Meclislerden güven
lının da eseri değildir. 1974 yılına gelirken 700 küsur
aldığımız programla olan bağlılığımızla ifade edilir.
milyon
dolarlık bir dış ticaret açığı bulmuştur. 1974
«Bizim taahhüt ettiğimiz d:şnıda bir programı niye j
yılında
icrada bulunan Hükümet, dış ticaret açığını
icra etmiyorsunuz?» diye bize bir sual soramazsınız.
Biz buraya Cumhuriyet Halk Partisinin Programını | % 300 artırmıştır. Politikalarının büyük başarısı so— 625
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nucu dış ticaret açıkları bire karşı üç olmuştur, 1974
yılında. Savununuz bu politikayı; 1974 politikasını ten
kit ederken, savununuz bu politikayı. 245 küsur mil
yon dolardan 700 milyon dolara dış ticaret açığını çı
karan Hükümete destek olduğunuz için savununuz bu
politikayı.
1975 yılında % 300 artmamıştı, dış ticaret açığı,
hiç artmaması temenni olunurdu, % 40 civarında art
mıştır. 1976 yık ne olacaktır?
1974 yılının bu % 300 artan dış ticaret açığı tü
müyle o zamanın Hükümetinin eseri değildir ama,
çok büyük kısmı o zamanın Hükümetinin ederidir.
Petrol fiyatlarındaki gelişme, hammadde fiyatların
daki değişiklik, dışarıdan ithal edilen enflasyon ve
benzeri faktörler % 300 şeklinde Türkiye'ye yansımayabilirdi. 1975'te, 1974ün bu kötü mirasına rağmen bu
nun yansımayabileceği gösterilmiştir.
1975 yılında dış ticaret açığı, 3 milyar doları aşmış
tır, 1974 yılında elde edilen 2 milyar 245 - 2 milyar
250 milyon civarındaki açığa karşı. 1976'da ne olaca
ğı düşünülürken, 1975 gelişmesine bir defa daha bak
mak gerekiyor. Bunu yeniden tekrarlamayacağım, sa
dece takdim konuşmaımzdaki bir hususu hatırlatmak
la yetineceğim.
1975 yılında ithalât ve ihracattaki gelişme Haziran
ayma kadar menfi bir seyir takip etmiştir. 1974 yılı
nın ikinci yarısında başlamış olduğu menfi seyre de
vam etmiştir. 1974 yılının Haziran ayında Türkiye'
nin dış ticaret şansı dönmüştür, bir önceki yıla naza
ran ihracatı kötü gitmeye başlamıştır, ithalâtı bir ön
ceki yıla nazaran çok hızlı artmaya başlamıştır. Bu
kötü seyir 1975 yılının ilk beş ayında devam etmiştir.
Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümet...
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bak gördün
mü, Cumhuriyet Hükümeti değil...
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Şimdi oldu...
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Milliyetçi partiler topluluğunun meyda
na getirdiği Cumhuriyet Hükümeti... (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler)
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söylemesi
zor.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Milliyetçi partiler topluluğuna özel ağır
lık vermek istedim. Bu topluluğun içinde sİ2İeri de bir
gün görmek ümidiyle, tabiatıyle. (C. H. P. sıralarından
gülüşmeler) Bu toplum içinde
bulunabilmek için
milliyetçi olmayı kabul...

-
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BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum, karşılık
lı konuşmaya girmeyiniz efendim.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Sayın senatörlere hitap ediyorum Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Buyurunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
arkadaşlarımızı da ikaz ediniz.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ikaz ediyorum, gö
rüyorsunuz.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 1975 yılının ikinci yarısında, hat
ta ikinci yarısından biraz önce, Haziran ayın
dan itibaren dış ticaretimizde olumlu gelişme
başlamıştır.
Hükümet 12 Nisan 1975'te güven
oyu almıştır. Nisan ve Mayıs ayları 1974 so
nunun gelişmelerini takip etmiştir, Haziran ayında
ihracat, bir önceki yıldan fazladır. Temmuzda, Ağustosda, Eylülde, Kasımda, Aralıkta öyle gitmektedir.
1976 Ocağında da böyle gitmektedir. İstiyorsanız,
kastettiğim 1975'in rakamlarını veririm. Yine itha
lâtta olağan üstü hızlanma var. 1974'ün ikinci ya
rısında ithalâtta hızlanma, bir önceki yıla nazaran
% 83. Bu, 1974'ün ikinci yarısında olmuş. Bu c/c
83, 1975'in ikinci yarısında % 18"dir. 1974'ün ikinci
yarısında ihracattaki gelişme, eski 5,5'tur. Bir önce
ki yıla nazaran % 5,5 azalmış. Bu, ikinci yanda ol
muş. 1975'de bu gelişme % 15,5'tir. Rakama ce
vap veriniz...
1976 yılının Ocak ayı rakamları, bu olumlu seyirin devam ettiğini gösteriyor. 1975 yılı Ocak ayının
ihracatı 145 milyon dolar, 1976 yılının Ocak ayı ih
racatı 210 milyon dolar. % 50 bir artış, « % 50 bir
artış olur mu?» diye soran arkadaşlarımıza ilk ayın
sonuçlarını veriyorum. Öteki ayın sonuçlarının böyle
olmasını temenni etmek yetmez, gayretini sarfetmek
lâzım. Hükümet tabiatıyle bu gayretin içinde ola
caktır.
Ödemeler dengemiz içinde mühim
kalemlerden
biri, işçi dövizleridir değerli arkadaşlarım. î^çi dö
vizleri, 1974 yılında gelişme seyrini bir hayli yavaş
latmış, 1975 yılında bir geriye dönüş yapmıştır. Bu
nun en büyük sebebi, Türkiye'nin dışarıya gönder
miş olduğu işçi adedinde evvelâ bir azalma, sonra
tamamen bir duraklamanın meydana
gelmesidir.
1975 yılındaki bu duraklama, işçi dövizinin 1 mil
yar 3GQ milyon dolar seviyesinde kalması gibi bir
sonuç doğurmuştur. İçşilerimizin yurt dışına daha
fazla gidebilmesi, Batı ülkelerinin gelişme tempoları-
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na ve oradaki ekonomik konjonktüre bağlı bir key
fiyettir. Türkiye'nin iktidarı dışındadır, arzularının
dışındadır. Daha fazla işçiyi yurt dışına göndermek
diye alınabilecek tedbirlerin, bir toplu çare niteliğini
kazanması imkânı yoktur. Ufak mikyaslarda belki
başka ülkelerde yeni istihdam imkânları yaratılabilir;
ama büyük nispette bu, bizim dışımızdaki ülkelerin
gelişme tempolarına bağlıdır. Ancak, bunun yanında
özellikle yurt dışında bırakılan bu işçilerin kakazançlarınm daha fazla Türkiye'ye getirilme
si imkânlarının ciddiyetle aranması gerekmektedir.
Hükümetimiz bu konuda bir seri tedbirler almakta
dır. Bir kısmını 1975 yılında tatbike koymuştur, bir
kısmım 1976 yılında kademe kademe tatbike koy
maktadır. Bunun için de, biraz sonra KİT'te de te
mas edeceğimiz, hisse senetleri üzerinde işçi dövizi
gibi bir muamele de vardır. İşçilerimizin yurt dışın
da yatıracakları tasarruflarının istedikleri anda Türk
parasına çevrilcbilmesi yahutta yabancı para olarak
kendileri tarafından kullanılabilmesi imkânını onlara
sağlamak da vardır ve benzeri diğer tedbirler vardır.
Öyle umuyoruz ki; 1976 yılı içinde işçi adedinde
önemli bir artış olmasa dahi, işçi dövizleri girişinde
bir büyük artış elde etmek mümkün olacaktır.
1976 yılı ödemeler dengesi üzerinde görüşürken,
dış proje kredileri ve DÇM üzerinde de değerli arka
daşlarım durdular. Yani bunlar Dövize çevrilebilir
mevduat hesabı ve dış proje kredileri oluyor.
Türkiye'nin bugün anlaşmaya bağladığı, kulkun'abiiir nitelikte bir milyar doların üzerinde kredi im
kânı vardır. Beynelmilel, finansman kuruluşlarınca
sağlanmış olan kredi imkânı vardır.
1976 Programında bu, 325 milyon dolar olarak
görülüyor. Programda muhafazakâr bir rakam ola
rak konmuştur. Bir milyar doların üzerindeki bu kredi
anlaşmasının kullanılamamış olması; şimdiye kadar
süratle kullanılamamış olması, sadece bizim değil,
aynı zamanda kredi veren kuruluşların dahi şikâyet
konusu olmuştur. Onlar da, «Bu krediyi kullanınız,
bu nevi fonları meşgul etmeyiniz» şeklinde bir hay
li şikâyetler ileri sürmüşlerdir. Bu kredilerin daha
süratle kullanılmasının tedbirleri 1975 yılı içinde ha
zırlanmıştır. Bu yıl çok daha yüksek nispette (Bağlı
anlaşması yapılmış.) bu kredilerin kullanma imkânı
sağlanacaktır.
Dövize çevrilebilir mevduat hesapları
haklımda
bir hayli söz söylenmiştir. Gerektiği zaman açıkla
malar yaptık. Dövize çevrilebilir mevduat, yabancı
para ile Türkiye'ye yatırılan mevduattır. Dünyanın
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her yerinde gelişmiş ekonomilerde, birinin parası di
ğerinin bankasına gider yatar. Bunu özel kişi yatırır,
bunu finansman kuruluşu yatırır. Eğer biz de günün
birinde gelişmiş ekonomiler işçerisinde olacaksak ve
bu günün birini, bizim düşündüğümüz şekilde yakın
düşünüyorsak; Hükümetimizin düşündüğü
şekilde
yakın düşünüyorsak, Batı âleminin kullanmış oldu
ğu birtakım usullere bugünden alışmamız icap eder,
yadırgamamamız icap eder. Gelişmiş Türkiye'de baş
kasının parası olacaktır, gelişmiş Türkiye'nin parası
başka bankalarda da olacaktır. Benim vatandaşım da
günün birinde gidecektir başka bankada mevduat ya
pabilecektir, bir yabancı da Türkiye'ye gelecektir,
mevduat yapabilecektir. Bundan bu kadar korkma
nın âlemi yoktur. Kapanınız; eğer,
«Türkiye'de
kaynak açığı yok.» diyorsanız, ve «Bu kaynak açığı
teiâfisi için Türkiye'nin birtakım çareler düşünmesi
zarurî değildir» diyorsanız, bunun başka alternatif
lerini bulunuz gösteriniz. Bizim bulabildiğimiz diğer
alternatifler kalkınmadan vaz geçmektir. Kalkınma
dan vaz geçme altarnatifini, bu millete karşı olan
taahhütlerimizle bağdaştırmıyoruz ve hükümetlerin
vazifesinin kalkınmadan vaz geçmek değil, kalkın
mak için çare bulmak olduğu kanaatindeyiz. Bu ça
reyi, şerefli olmak kaydıyla, nereden buluyorsanız,
oradan bulunuz, alımz.
«Efendim, dövize çevrilebilir mevduat hesapları
nın menşei neresi?» Mcnşeinin rnafia mı, kilise mi?
olduğu şeklinde dedikodular dahi öne sürülmüştür.
BE3İM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Burada değil
ama.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — İleriye sürülmüştür. Bu nevi dedikodu
lara karşı cevap verilmiştir. Bütçe - Plan Karma Ko
misyonunda söylenmiştir. Bu Büyük Millet Meclisi
çatısı altında söinenmişiir. Dışarıdaki gazete hava
disinden almıyorum. Ben gazete havadislerini daya
nak olarak göstermiyorum. Bizim, delil olarak gaze
te havadisine ihtiyacımız yok.
Dövize çevrilebilir mevduat hesaplan
şuradan
gelmiş, buradan gelmiş.. Menşeini kim merak ediyor
sa, gitîin arasın. Biz Mafia'nın adresini de bilmeyiz,
biz Kiîise'nin adresini de bilmeyiz. Bu itibarla, gi
dip biz oralardan aramayız bunun menşeini. Parayı
kim yaîırdıysa bize, o gelir geri alır; bizim tanıdığı
mız ondan ibaretti.
Bu itibarla, DÇM karanlıktır, alır giderlerse ne
olur?. Alır giderlerse hiç bir şey olmaz. Ocak 1976'
da, «DÇM alır giderlerse..» tehdidinden, bunun dedi-
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kodularından, bunun basınımızda önemli nispette is
tismar edilmesinden; değerli arkadaşlarımız tarafın
dan, «DÇM gitti, gidiyor.» diye havadisler çıkarıl
masından müteessir olunmamıştır. DÇM bir gidiyor,
karşılığında 10 geliyor. Temposu bu 1976 yılı için
de. 1 dolar alıp götürüyorlarsa, bunun karşılığında
10 dolar geliyor.
Dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının vadele
ri itibariyle tasnifi öyle korkunç değil. % 15 civa
rında, bir sene ve daha az vadeli ki, çoğu zaman W?Ldesi hulul eden hesap sahipleri de yeniden yatırıyor,
çekmiyor.
- Bu noktaya gelmişken, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri finansmanına da temas etmek isterim.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin
finansmanında
büyük açık olduğu; âdeta bütçe açığı, Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin açığı, açık arttırmaya çıktı burada.
Nereye varılacaktı?.. Özellikle bir değerli arkadaşı
mın bütçe gelirlerinin % 70 oranında gerçekleşme
yeceği tahmininden sonra, 150 milyarlık
Bütçenin
r
eğer gelirinin /c 70'i gerçekleşmezse, gerçekleşecek
kısmı 45 milyar kalır.
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yanlış anlaşıl
dı o, c/c 40'a kadar olan kısım.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Belki yanlış anladım, mümkün; fakat
açığımız açık artırmaya çıktı. Bu nispette bir açığın
olmasını, bunu ifade eden arkadaşlarımın da temen
ni ettiğini sanmıyorum. Temenni edilecek husus de
ğil; ama ortaya konmaya gayret edilen tablo her za
man kötü, daima kötü. Kötü olacak, kötü olacak..
1975 yılı içinde bütün gayretlere rağmen kötü olma
dı. Çünkü, kötü olmamasını irade edenler, kötü ol
maması için çalışanlar ve mekanizmaları kötü olma
ması için elinde bulunduranlar vardı da ondan. Bu
itibarla, temenni ile bu iş olmuyor. Siz temenni ede
ceksiniz; ama biz de temenni edenleri ilân edeceğiz,
neyi temenni ettiğinizi ilân edeceğiz.
Biz, kötü olmamasını temenni ediyoruz;
yalnız
temenni etmekle yetinmiyoruz, tedbirini getiriyoruz,
gayretini getiriyoruz, kararını getiriyoruz. Buna kar
şı, arkadaşlarımızın bir kısmı eğer kötü olmasını te
menni ediyorlarsa ve bunu haklı gerekçelere dayandıramıyorîarsa, o takdirde bu temenni her halde ko
lay kolay savunulamaz.
Kaldı ki, biz Parkmento olarak bir bütünüz, biz
Meclisler olarak bir bütünüz, sadece bir kısmımıza
düşmez çare bulmak. Bu ülkenin hizmetinde muha
lefet ve iktidar arasında büyük bir fark yoktur, mu
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halefette bir hizmettir; ama kötüyü temenni etmek,
mutlaka kötüye doğru bizi çekip götürme gayretinde
olmak, her halde hizmet değildir. .
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansmanının 10
milyar civarında bir işletme açığı ile başladığını ifa
de etmiştik. Bunun üzerine 38 milyarlık bir yatırım
gereği var. Bu 38 milyarlık yatırım gereği ile 48 mil
yarlık bir finansman tedariki icap ediyor. Bu finans
manın bir kısmına değerli arkadaşlarım itiraz etmi
yorlar, yalnız itiraz ettikleri, Devlet Yatırım Ban
kasının 10 milyarını nasıl bulacaksınız?.
Devlet Yatırım Bankasının 10 milyarını şöyle bu
lacağız: Devlet Yatırım Bankasının 1975 yılında top
lam kredileri 6 milyar civarında olduğu halde, 1975
yılında gerçekleştirdiği 7 milyar 282
milyondur.
1975 yılında Devlet Yatırım Bankasının gerçekleştir
miş olduğu kredi, 7 milyar 282 milyondur. 1975 yı
lında gerçekleştirdiği rakamı, 1976 için biz münasip
görmüyoruz, bu rakamın üzerine sosyal sigorta fon
ları ve diğer sosyal fonlardan vaki olacak ilâvelerle,
bu sene 7,5 milyara yakın olan gerçekleşmenin 1976'
da 10 milyar olarak gerçekleşmesi imkânının rahat
mevcut olduğunu kabul ediyoruz ve bu kabule daya
nıyor finansmanda gösterilen 10 milyar lira.
Yine bunun yanında, dış finansman olarak ön
görülen 500 milyon liralık dış borçlanma, Türkiye'
nin yabancı para piyasalarında yıl içinde yapmayı
düşünmekte olduğu borçlanmadır. Bu miktar olur,
bu miktarın üstünde olur; ama her halde bu miktarın
altında olmaz, Türkiye, şimdiye kadar bu piyasalara
sadece geçen yi! 150 milyon dolarlık bir borçlanma
yapmıştır, bu 150 milyon dolarlık borçlanma, bir pi
lot tatbikattır. Bu tatbikattan alman dersler, dış pa
ra piyasalarının şartlarının bu sene çok daha geniş
imkânlara sahip olduğumuzu göstermektedir.
Proje kredileri hakkındaki maruzatımı tekrar et
miyorum, biraz evvel beyan etmiştim.
Burada en büyük münakaşa yaptığımız
husus;
2,5 milyarlık otofinansman meselesidir:
2,5 milyarlık otofinansmanı, bundan evvel ne şe
kilde düşündüğümüzü ortaya koymuştuk ve bu 2,5
milyarlık tatbikatı yaparken, bunların kesinlikle ken
di kanunlarında; 440 sayılı Kanundaki usullere uy
gun olarak, kanun gerekiyorsa kanun yoluyle, kanun
gerekmiyorsa kararnameleri yapılabileceğini, bunun
misali olarak Sümerbank Kanununda, Etibank Ka
nununda birtakım hükümlerin de bulunduğunu ifa
de etmiştim. Sümerbank'ın ve Etibank'm kurulduğu
tarihlerde bunların anonim şirketler haline getirile-
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1975 yılı içinde bu şekilde yapmış olduğumuz oto
bileceği, anonim şirketler haline getirilerek üçüncü I
matik
ödenek ilâvesi 16 milyar liradır. 1975 yılında
kişilere satılabileceği derpiş edilmiştir.
1930'larda.
personel
masraflarını karşılamak için yapmış oldu
Büyük Atatürk tarafından, o tarihlerde derpiş edil
ğumuz
otomatik
ödenek ilavesidir bu 16 milyar lira.
miştir, yeni değil bu.
O tarihlerde İktisadî Devlet Teşekkülleri, Türki
ye'de sanayinin belkide yegâne kurucusu mahiyetin
de görüldüğü tarihlerde bu derpiş edilmiş. Demek
ki, Devletin ekonomiye girişindeki maksat, özel te
şebbüsün yerine Devleti ikame etmek değil. Özel te
şebbüsle bir arada, özellikle Devletin öncülük yap
ması gereken konularda ve gereken mahallerde Dev
letin öncülüğü ile bir sanayi kurmak maksadını taşı
yor.
2,5 milyarın, Kamu İktisadî Teşebbüslerine bağlı
202 milyarın takriben % l'i niteliğinde olduğunu ifade
etmiştim. % l'i niteliğinde olan bir kısmını Kartal'daki
fabrika ile Van'da, Ağn'daki fabrikanın değişimi ola
rak telâki etmenizi, telâkki edilmesi gerektiğini ifade
etmiştim.
Kartal'daki
kiremit fabrikası
yerine,
Van'da et kombinası, İğdır'da bir tezgâh, Kars'ta,
Digor'da bir başka fabrika, bir iş yeri; oradaki fabkir vatandaşın ürününü
değerlendirecek bir atelye
ile tebdil etmeyi istediğimizi söylemiştim ve buna mı
karşı gelindiğini de sormuştum.
Eğer diyorsanız ki, Hereke'deki fabrikayı idame
edin, hatta % 49'unu dahi vermeyin.
Digor'daki
olduğu yerde kalsın; bu tercihi siz yapıyorsanız siz
tatbik edersiniz. Bizim tercihimiz, Digor'daki vatan
daşa daha çabuk gitmektir, daha hızlı gitmektir, kay
nak yaratarak gitmektir.

1976 yılında, 1975 başlangıç ödeneklerine naza
ran, personel ödeneklerinde yüzde 55 bir artış derpiş
edilmiştir. Yine 1976 yılında Devletin sahip olmuş
olduğu 749 bin kadronun karşılığı 9 katsayı düşünü
lerek hesap edilmiştir ve Bütçeye o şekilde konmuş
tur.
1976 yılında Bütçe Karma Komisyonunda şayet
bir katsayı artışı kabul edilmiş olsa idi ve personel
ödenekleri aynen bırakılmış olsa idi, değerli arkadaşı
mın bu beyanları doğru olabilirdi; ama katsayı ar
tışı Komisyonda yapılmadığı için, gelmiş olan bütçe
9 katsayı üzerinden rakamları ihtiva etmektedir ve
geçen seneki bütçenin insiyal rakamlarına göre de,
personel giderlerinde yüzde 55'lik bir artışı derpiş
etmektedir. Bu itibarla, katsayı artışını öngörmedi
ği (Geçen seneki katsayı artışını, bu seneki de değil.)
hususundaki tereddüdün yeri olmadığı kanaatinde
yim.
.
Fiyatlar konusunda bir hayli konuşuldu. Ben bu
konuya yeniden bütün şümulüyle dönmek istemiyoj rum. Yalnız, bir iki noktaya değinerek geçeceğim.
Fiyatlarda; özellikle birkaç
arkadaşım, «1975
yılı Aralık ayında toptan eşya
fiyatlarında yüzde
3,8'lik bir artışın vuku bulduğunu, bunun son yılların
l rekor artışı olduğunu» ifade ediyorlar. Biz, fiyat artışlarındaki rekoru maalesef hiç bir zaman elinizden
alamayız; bu mümkün değil. Şundan mümkün değil:
Mart 1974'te fiyat artışı 4, 6, O ay için, sizlerin HüI kümeti zamanında. Biz bu rekora hiç bir zaman yetişemeyiz; Allah da korusun böyle bir rekora yetişI mekten.
Bu itibarla, «Fiyat artışları hızlı gidiyor.» derI ken. Aralık 1975 rakamını toptan eşya fiyatlarındaki
I 1975 rakamını kullanacaksınız; ondan sonra «Enflas
yonu yenemediniz.» derken geçinme endekslerini kulJ lanacaksınız, toptan eşya fiyatlarını bırakacaksınız.,
i Hangisi doğru?. Eğer geçinme endekslerinden kalI kıyorsanız, bana Kayseri'deki, Sivas'taki, Adana'daki, Van'daki, Kars'taki geçinme endekslerini de
ortaya koyunuz; Türkiye, Ankara, İstanbul değil.

Bir değerli arkadaşım, Bütçemizde giderlerin ger
çekçi olmadığını, özellikle personel giderlerinin 8,2
katsayıya tekabül edecek şekilde hazırlandığını ifa
de ettiler. 1975 yılı Bütçesi hazırlandığı zaman; eğer
yanlış hatırlamıyorsam, Bütçe tasarısı Komisyona 8
katsayısı ile getirilmişti. Komisyon katsayıyı 9'a çı
kardı, fakat 9'a çıkarılmasına rağmen bunun gerek
tiği ödeneği, ilâveyi yapamadı personel giderlerine.
Bu 1975 yılı Bütçesi uygulaması sırasında personel
giderlerinde katsayının getirmiş olduğu yükü ve ay
rıca 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname çık
tıktan sonra göstergelerdeki intibaklar
yüzünden
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Var, bakabi
meydana gelen değişiklikler, personel giderlerinin bir
lirsiniz, sizin elinizde; hepsi emrinizde, bakabilirsi
hayli artmasına sebebiyet vermiştir. Yıl içinde bu ar
niz Sayın Bakan.
tışlar genellikle Bütçe Kanununun vermiş olduğu im
kanlarla, otomatik ödeneklerle, otomatik ödenek ila I
BAŞKAN — Sayın Üstünel, müdahale etmeyeveleriyle karşılanır.
J lim, çok rica ediyorum.
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MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Bunları da ortaya koyarak mukaye
seleri yapmak lâzım. Kaldı ki, toptan eşya fiyatları
endeksinin birtakım iş çevreleri için hazırlandığı veyahutta onların yararına kullanıldığı hakkındaki id
diaları tabiatıyle yapmak mümkün; fakat heraalde
burada konuşan çok değerli iki arkadaşımın yapması
münasip deyü.
Değerli arkadaşlarım;
Bütçe gelirleri üzerinde konuşulurken,
gelirle
rin samimî olmadığı, gerçekçi olmadığı şeklinde bir
takım ithamlar ileriye sürüldü. Bunu, Bütçe takdim
konuşmamda ifadeye gayret etmiş idim.
«Geçen seneki bütçe gelir artışlarıyle, bu seneki büt
çe gelir aratışîarı arasındaki mukayeseyi yapınız. 1976
yıhnda öngörmüş olduğumuz artışı 1975 yılında sağla
mış olduğumuz artışla mukayese ediniz. Gerçekçidir ve
ya değildir, hükmüne o zaman varın.» dedim.
Bugün bir değerli arkadaşım, özellikle dış ticaretten
elde edilen gelirleri misal vererek, «Bu sene dış ticaret
te, özellikle program ithalâtında mühim bir artış öngör
müyorsunuz; 5 milyar dolar. Şimdi elde etmiş olduğu
nuz ihracat 4 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. 300
milyon dolar artışla bu kadar yüksek dış ticaret gelirle
rindeki artışı nasıl sağlarsınız?» dediler. Halbuki bir
sual ve cevabının da mukni olması icap eder.
Değerli arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim. 1975
yılında demir, Kasım ayının sonuna kadar gümrük
süz ithal edilmiştir, Kasım ayı sonundan itibaren
demir gümrüklü ithal edilmektedir. Yüzde 1 güm
rük konulduğu zaman, yüzde 37 civarında bir vergi
tahsil ettiği değerli
arkadaşlarımın
malumudur.
Takriben 500 milyon dolarlık demir bu şekilde it
hal edilecektir 1976 yıhnda. Şimdiye kadar itbaîâtrmızm içinde yer almakla beraber, bir vergi doğurmayan
kalemdir bu. Bu sene 500 milyon dolar civarındaki
kısmı vergi doğuracaktır.
1975 yılında mühim mikyasta hububat ithal edil
miştir. Hayvani ve nebatî yağ ithal edilmiştir
80
milyon dolar civarında. Şeker ithal edilmiştir.
60
milyon dolar küsur. Demir ve yiyecek maddeleri it
halâtını 1975 yılında ait alta koyduğunuz zaman,
1 milyar dolara yakın bir ithalât hacmim buluyor
sunuz.
1976 yılında gıda maddeleri ithalâtı asgarî sevi
yede olacaktır. Bu sene hububat ithalâtı olmayacak
tır. 1975 yılında 300 milyon dolar seviyesinde gö
rülen hububat ithalâtı 1976'da olmayacaktır. 60 kü
sur milyon liralık şeker ithalâtı olmayacaktır.
Bir
miktar yağ ithalâtı mümkündür.
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Bir milyar dolara yakın seviyede 1975
yılında
vergisiz ithalât olarak görülen kalemler içinde, sade
ce küçük bir miktar yağ ithalâtı olabilir; büyük de
mir ithalâtı, yine 1976 yılında vaki olacaktır; ama
bundan vergi alınacaktır. Bu itibarla, program itha
lâtında görülmekte olan artış, vergi ile orantılı ol
mayacaktır. Geçen sene ithalât
kompozisyonunun
içinde vergisiz ithalât büyük nispetlere vardığı hal
de, 1976 yılı içinde vergisiz ithalât nispetleri geçen
yıla nazaran çok düşük olacaktır. Vergi artışının iza
hı, gerekçesi budur.
Bu noktaya gelmişken, özellikle demirden bah
setmişken, bir değerli arkadaşımın demir hakkındaki
beyanına cevap vermek isterim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 10 dakikanız var efen
dim.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Cevaplar dahil mi efendim?
BAŞKAN — Cevaplar da dahil; yalnız sorula
ra yazılı olarak cevap verebilirsiniz.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Demir konusunda 1975 yılında aracı
ların zengin edildiği, büyük kârlar sağlandığı ifade
edildi. 1974 yılında ithal edilen demirin değeri 531
milyon dolardır. 1975 yılında 10 Haziran'a kadar de
mir ithalâtı hızla devam etmiştir. 10 Haziran 1975
tarihine kadar ithalâtın varmış olduğu seviye 276 mil
yon dolardır. 10 Haziran 1975'ten itibaren Türki
ye'de stoku bulunan ve Türkiye'de imal edilen demir
nevileri/un ithali için transfere yasak
konmuştur,
transfer
yaptırılmamıştır.
Sadece Türkiye'de imal
edilmeyen demir tipleri,' öze! çeliklerin ithaline mü
saade edilmiştir. 10 Haziran 1975'den, demire vergi
konduğu tarih olan, 13 Kasım 1975'e kadar, ithal edi
len demir 87 milyon dolardır. O tarihten Aralık sonuna
kadar ithal edilen demiri de eklersek, tüm demir ithalâtı
400 milyon dolar civarında görülyor 1975 yılında.
Ki, bunun da bir kısmı tabiatiy'e Kasım sonunda
(Aralık aynıda vaki olduğu için) vergili olarak vaki
olmuştur.
Şimdi sormaktayım: 531 milyon dolarlık demiri
sıfır gümrükle ithal ettirdiniz, o zaman ithalâtçının
kârı yok, hiç kimse vurmadı, yapmadı; biz İ0 Hazi
ran 1975'ten itibaren belgesi alınmış kişinin transfe
rine yasak koyuyoruz; bu demir Türkiye'de vardır,
bu demir Türkiye'de imal edilmektedir, transferine
dahi yasak koyuyoruz ve aylar boyu S7 milyon do
larlık ancak özel tip çeliklerin ithaline müsaade edi-
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mazsınız.» bayanlarına cevaptır. «Asgarî geçim indi
rimini yükseltmezsiniz, katılma paylarını getiremez
siniz.» gibi, iddiaların cevapları bu bütçe içinde bu
lunmaktadır. Biz, ilk defa kendi programımızı icra
edecek bütçeyi şimdi hazırladık. Bundan evvelki büt
çede bulunmayan imkânlarla programımızın gerek
tirdiği harcamaları yapamazdık
tabiatiyle. Bu yıl
içinde programımızı icra etmek fırsatını bulduk ve
Koalisyon Hükümeti bu yd içinde yapmış olduğu
taahhütler karşılığında bütçesinde imkânlarını getir
miştir ve uygulamasını yapacaktır. Yıl sonunda bunun
hesabını tabiatiyle yeniden soracaksınız.

yoruz; neresinde vurgun bunun?.. Kim vurmuş, kim
kazanmış?.. Neresinde vurgun?.. Vurgun derken,
vurguncuyu göstermek lâzım.
Kaldı ki, birtakım havadislerde, «Bu şekilde de
mir ithal edildi, sonra ihraç edildi, vergi iadesi ol
du» gibi, aklın alamayacağı bazı beyanlar da var
dır.
Değerli arkadaşlarım;
Burada çok kısa bir iki şeye temas etmek isterim.
MEYAK tasarısı hazırlanmıştır, Bakanlar Kuruluna
sevk edilmektedir. Belediye Gelirleri Kanunu Ba
kanlar Kuruluna sevk edilmiştir; hazırlanmıştır.

Değerli arkadaşlarım;
«Enflasyon hızını azaltmak için ne yaptınız? Sor
duk, cevap alamadık.» dendi. Cevap verdik müteaddit
defalar. Burada da cevap verdik, daha sarih cevap
verdik, açıkça söyledik ve yeniden söylüyoruz:
1975 yılında yatırımları artırdık, yatırımları hızlan
dırdık. Bu, daha fazla istihdam demektir, bu, daha
fazla üretim demektir. Enflasyonu karşılayıcı en mü
essir tedbirlerin başında gelir. «Nasıl artırdınız?» diye
soruyorsanız; bütçe takdiminde nispetlerini verdim.
Siz bir önceki yıla nazaran kamu yatırımlarını c/c 6,7
artırırsınız, biz c/c 26,2 artırırız; fark orada.

Emeklilerle ilgili kanun tasarıları hazırlanmıştır,
Bakanlar Kuruluna sevk edilmektedir. Hem emek
lilerin 30 ikramiye almasını mümkün kılan, hem de
1970 öncesi ve sonrası emeklilik farkını kaldıran ta
sarılar hazırlanmıştır, Bakanlar Kuruluna sevk edil
mektedir. 1101 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince birtakım meseleler halledilebilir; fakat mesele
lerin tümü halledüememektedir. Bu kanunun derpiş
etmiş olduğu ibareler yüzünden, bütün emeklilerin
durumunu tashih edici sonuçlar, bu kanunu işleterek
çıkarılmamaktadır ki, bu yüzden bir kanun tadili
gerekmiş ur.

Taban fiyat ve destekleme fiyatlarını makul ölçü
ler içinde tespit ettik. Bu tespit etmiş olduğumuz fi
yatlar, hem enflasyonu tahrik etmedi, hem gereksiz
satmaima gücü ortaya çıkarmadı; ama köylüyü de aç
bırakmadı, köylüyü de memnun etti. Sizin tespit et
miş olduğunuz taban fiyatı karşısında köylü, getirip
buğdayını satmadı Ofise. Beğenmediği için satmadı.
Fiyatınızı beğenseydi Ofise getirip satardı.

Bütçede birtakım fonlar vardır. Bu fonlar, kaçı
rılmak istenen ödenekler değildir.
Bütçenin sosyal
muhtevası bu fonların kuüanılışıyle ortaya çıkmak
tadır.

Bütçenin sosyal
muhtevası, özellikle sağlık si
gortası, özellikle tarım sigortası ve benzeri yaşlara
maaş bağlanması gibi, bunların tümü özel kanunlar
getirilerek uygulanacaktır. Bunun malî imkânı büt- |
KEMÂL SARllBRAKİMOĞLU (Adana) — Köy
renin içinde bulundurulmaktadır,
fon şeklinde gö
lüyü
aç bıraktınız.
rülmektedir. O zaman, ek ödenek istenip de uygu
BAŞKAN — Sayın Sarübrahimoğ'u, müdahale
lama geciktireceğine, şimdiden imkânı bütçe içinde
etmeyelim lütfen.
derpiş edilmiştir. Kanunla harcanmasına imkân sağ
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
lanacaktır ve harcanma usulleri kanunda gösterile
cektir.
(Devamla) — Fiyatımızı beğenseydi,
getirir Ofise
satardı
köylü
hububatını.
Getirip
satmadı.
Niye?..
Geri kalmış bölgelere veyahutta ağır sanayii ya
piyasanın altında fiyat verdiniz diye. Biz, piyasanın
tırımlarına destek olmak üzere konulan 1 ve 2 mil
üstünde fiyat vererek, hem köylüyü memnun ettik,
yarlık fonlar ise, özel sektöre kredi veya tevcih şek
hem de 1975 yılında..
linde değil, programa alınacak kamu yatırımları'için
kullanılacak fonlardır. Programa alınan yatırımlara
ödenek nasıl tahsis ediliyorsa,
aynı şekilde tahsis
edilmiş olacaktır.

FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Kaç
ruş verdin Allah aşkına?
BAŞKAN — Sayın Gündoğan.

Tabiatiyle, bizini bütçemizin
sosyal muhtevası,
şimdiye kadar hazırlanan bütçelerin en zengini olu
şu, birtakım iddiaların da cevabı olmuştur. Bu iddia
lar, özellikle «Şunları yaparsınız, dersiniz; ama yapa

A D N A N KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) —
Sayın Bakan Heyeti Umumiyeye hitabedin siz.
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 250 kuruş verdik buğdaya. 200 ilâ 220
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kuruş
arasındaydı
buğday fiyatları. Siz buğdaya
205-215 kuruş verdiğiniz zaman, 280 kuruştu buğ
day fiyatları. Onun için köylü getirip size satmadı
buğdayını.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 15 kuruş
verdiniz be kardeşim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula
hitabedin efendim.
KEMÂL SARI İBR AHİ MOĞLU
Köylüyü aç bıraktınız Sayın Bakan.

(Adana)

—

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim Sayın
Sarıibrahimoğlu.
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Kredi politikasını ona göre ayarladık.
Kredi politikasını, talebi tahrik
edici yönde değil,
arzı tahrik edici yönde, üretimi destekleyici yönde
ayarladık. Bundan evvelki konuşmamda, bunu na
sıl yaptığımızı izah etmiştim. Kredi politikasını, hem
zamanlaması bakımından, hem de kredinin çeşitlen
dirilmesi bakımından ifade etmiştim.
İthalât politikasını böyle ayarladık ve mal kıtlığı
yaratmadık, bir psikolojik darlık, bir kuyruk yarat
madık. Bizim zamanımızda alışılmamış olan bu usul
leri getirmedik, kopardık kuyrukları bitirdik darlık
ları. Biz bunu taahhüt ettik de onun için.
BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var efen
dim.
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Üretim artışı sağladık. Parasal gelişme
ler konusunda sayın Konuşmacıyîe mutabık değilim.
«Parasal gelişmeleriniz takriben Ç£ 15 olursa enflas
yon olmaz. Çünkü, bu seneki fiyat artış; ve kalkınma
hızını üst üste koyarsanız, bu kadarı da r/c 15'den ida
re ederseniz bu olur..» Hayır. Bir ekonomi, bir önce
ki yıldaki büyüklüğünü eğer muhafaza ediyorsa, aynı
büyüklükteki ekonominin yeni satınalma vasıtaları,
yeni nakil vasıtalarını kullanmak istiyacmı duyma
dan, aynı seviyesini muhafaza etmesi kaydıyle dahi,
bir sonraki yılda o seviyedeki büyüklüğünü idame etti
rebilmesi için, geçmiş yılın fiyat artışı kadar fazla li
kiditeye ihtiyaç vardır. Yani siz, 1974 yılında C/ 30
artıracaksınız fiyatları, hiç ekonomi, büyümemiş olsa
dahi, 1975 yılında (/c 30 fazla bir likiditeye ekonomi
nin ihtiyacı olacağı tabiîdir. O yılın değil, geçmiş yı
lın fiyat artışları ve cari yılın gelişme hızı üst üste
konduğu zaman, gerçek likidite artışı, gerçek para arzı
ihtiyacını bulmak mümkün olur. Yoksa, tahminî fi
yat artışı, tahminî gelişme hızıyle, para arzı gereğini
bu hesaplara göre şimdiye kadar çok yaptılar; fakat
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hepsi yanlış çıktı. Pi}'asayı sıktınız, üretimi azalttınız,
talebi şişirerecek şekilde piyasaya likidite zerk ettiniz.
İşte enflasyon öyle oldu.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Bakan, o
zaman enflasyonu hiç bir zaman önleyemezsiniz bu tu
tumla.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Biz neticeleri konuşturuyoruz.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Netice meydan
da.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Alınmış olan netice vardır; c/c 29,9 de
ğil, % 10,4. Alman netice bu. Bu mukayeseleri yapa
bilmek lâzımdır.
Emekli Sandığında, iki üye için konuştular Sayın
Feyyat. Zannederim burada yoklar. («Burada» ses
leri)
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma süreniz dol
muştur, lütfen toparlayın, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. Eğer ten
sip ediyorsanız, bunlara yazılı cevap verebilirim. Sa
yın Feyyat'm, Sayın Uyarın soruları vardı, bunlara
yazılı cevap verebilirim.
Değerli arkadaşlarım.;
1976 yılı Bütçesi üzerinde bizim için çok kıymetli
tenkitlerinizi ortaya koydunuz. Beğenmediniz, kötülediniz mühimce mikyasta; fakat buna rağmen, hepini
zin ve hepimizin olan bu vatanın yarını daha iyi olsun,
bu vatan üzerinde yasayan vatandaşlarımızın yarını
mutlaka bugünkünden iyi olsun çabalarının, iyi olsun
arzularının heyecanlı ve herkesin kendi üslubu içinde
ifade edilmiş halisane temennisi olarak bu tenkitleri
kabul ediyor ve bu kabul içinde, Yüce Senatoya te
şekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz; 1976 yılı
Bütçe tasarıları üzerinde yapılmış olduğu faydalı ça
lışmaları şükranla anıyor ve Yüce Senatoya saygılar
sunuyorum. (A. P. M. S. P. ve C. G. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, sorularımız var, yazılı olarak verdik, okun
sun zapta geçsin.
BAŞKAN — Acele etmeyin beyefendi, elbet mu
amelesini yapacağız. Müsaade buyurun.
Sayın üyeler, bazı sayın arkadaşlarımızın yazılı
soruları var. Bunları zapta geçirtip, bilâhara Sayın
Bakana takdim edeceğim Bakanlığınızca
cevaplan
dırılması için.
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KEMÂL
SARÎİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Sayın Başkan, sorular okunduktan sonra, usul hak
kında söz istiyorum.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) - - Ben de sözlü
olarak sormak istiyorum.
BAŞKAN — Anlayamadım, neyin usulü hakkın
da Sayın Sarıibrahimoğlu?
KEMÂL
SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Soruların yazılı veya sözlü cevaplandırılmasının, Sa
yın Bakanın mutlak takdirine bağlı olmadığına dair
usul hakkında söz istiyorum. .
BAŞKAN — Buyurunuz, usul hakkında.
KEMÂL
SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Efendim, takip ediyoruz; sayın bakanlar istedikleri
ve kendi politikalarına uygun olan sualleri anında ve
gayet geniş şekilde cevaplandırıyorlar. Tabiî, mem
nun oluyoruz buna. Elbette, bir politikası vardır, ona
uygun cevap verecektir. Bazı bakanlar; meselâ Sa
yın İçişleri Bakanı, son derece önemli ve gerçekten
millet faydaları açısından derhal
cevaplandırılması
mümkün ve lâzım sualleri cevaplandırmamıştır.
Arkadaşlar;
Evet, millî güvenlik mülahazaları, Devletin bü
yük faydaları açısından burada anında ve açıkça cevapîandırılmaması gereken sualler olabilir veya cid
dî bir tetkik ve tetebbu gerektiren ve Yüce Senato
nun mehabetine, şahsiyetine saygıyı ifade eden bir ha
zırlığı gerektiren sualler olabilir ve bu takdirde ha
kikaten Saym Bakanlar yazılı olarak
cevaplandır
mak zorunda ve durumundadırlar. Ama son derece
basit ve derhal cevaplandırılması mümkün suallerin,
politik birtakım hesaplarla veya rahatça müzakere
leri bitirmek arzusu ile yazılı olarak cevaplandırılma
sı mümkündür faraziyesinin ve kaziyesinin gölgesi
ne sığınarak, geçiştirilmesi doğru değildir.
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, usul hak
kında konuşuyorsunuz..
KEMÂL
SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Evet efendim, usul hakkında, beyefendi; usul hak
kında elbette. Yani «Yazılı olarak cevaplandırılabi
lir.» teamülü veya tüzükteki hüküm, mutlak' şekil
de bakanın takdirine bağlıdır, canı isterse yazılı ola
rak cevaplandırılır demek değildir, ki.. Buna izaha
çalışıyorum, usul budur.
Usul, zaruretle hudutlandırıîmıştır.
Zaruretlerin
dışına çıkan ve derhal cevaplandırılması mümkün ve
gerek olan suallerin yazılı olarak cevaplandırılması
nın bakanın takdirine bırakıldığı, şeklinde bir anla
yış bahis konusu değildir! Bir hakkın gayri izrar eden
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suiistimalini kanun himaye etmez. Burada sayın ba
kanlar başından beri, maalesef işlerine geldi, Sayın
Sanayi Bakanı bir saat burada sual cevapladı, politi
ka yaptı. Sayın İçişleri Bakanı, rakam ve son dere
ce ciddî mahkeme kararları verildiği ve de burada ce
vaplandırılması zaruri bulunduğu halde, bazı sualleri
geçiştirdi. Sayın Maliye Bakanı da lütfederler, daha
bir günlük müddetimiz var. Sonra, daha
duyma
dılar, okunmadı. Neden yani daha başta,
«Yazı
lı olarak cevaplandırırım.» derler? Duysunlar; belki
derhal cevaplandırmaları gerekir. Mümkündür bel
ki.
A H M E T CEMİL KARA (Trabzon) — Başkan
lık Divanı söylüyor.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Başkan
lık Divanının kararı var.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Beyefendi, müsaade buyurun.
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Buyurun Sayın
Sarıibrahimoğlu.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Başkanlık Divanı veya bakan demiyorum ben. Bu
rada bir tatbikatı tenkit ediyorum. Başkanlık Diva
nı da, eğer hata etmişse nasibini alır bundan. Bu, zab
ta geçiyor. Danışma Kurulu da hata etmiş olabilir;
o da lâyusel değil beyefendi. Yüce Heyet, gündemi
ne her zaman hâkimdir ve yanlış tatbikatı her zaman
düzeltmek gücüne sahiptir ve bu görevidir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Bazı hususları arz etmek istiyorum.
Sayın üyeler;
Bu soruların cevaplandırılması konusunda
bir
usulsüzlük yoktur. Gerçi, Sayın Sarıibrahimoğlu bu
rada cevaplandırılmasını isteyebilirler; belki bu daha
uygundur. Ancak, vaktin kısahğı ve şimdiye kadar
da, gerek Komisyonda, gerek Genel Kurulda böyle
bir uygulama vardır. Bunu biz Başkanlık olarak sa
yın bakanlardan, «İsterseniz yazılı, isterseniz şifahi
olarak cevaplandırabilirsiniz.» diyoruz. Sonra, müd
det bakımından da, bir saatlik müddetleri
vardır,
bu bir saata soruların cevabı da dahildir. Tabiî, bir
saati kullanınca sopaların cevaplandırılmasına
za
man kalmıyor. Okuyoruz, zabta geçirttiriyoruz, bilâhara cevaplandırılıyor. Ama burada şifahen
de,
gayet tabiî cevaplandırılması daha uygun olabilir.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Sayın Başkan, 10 senedir alamadığım cevaplar var;
tam 10 sene.
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BAŞKAN — Şimdi sorulara geçiyorum; sorula
rı zabta geçirttireceğim;
Sayın Başkan
Sorular :
1. — Türlü amaçlarla kurulmuş olan vakıflara
tasarruf bonosu teberru edenler vergiden kaçınmış,
batta bir miktar da ek gelir sağlamış oluyorlar mı?
2. — Bu vakıflara hizmet arz edip borçlananlar,
bu borçlarını biraz ödemekte ve bu ödemeyi bağ'.şa
çevirerek hem borçlarını ödemiş, hem de Hazineden,
vergiden kaçınma ile ek gelir sağlamaktadırlar. Bu
na karşı tedbirleriniz nedir?
3. — Varlık vergisinden ürkenler, Servet Beyan
namesini 1960 yılında verenler, örneğin; 1/10 mal
larını beyan etmiş olsalar, 9/10 servetini de bugün
beyan etseler, büyük ceza ödeyeceklerdir. Bu ne
denle, beyandan kaçındıkları ve bu paralarla altın
aldıkları, ya da yabancı bayrak taşıyan gemiler al
dıkları söylenmektedir. Doğru ise, büyük faturalarda
elan bu paralarm Türkiye'ye gelmesi ve vergilerinin
temini için tedbirleriniz nedir?
4. — AET'ye üye olunca bazı vergi kaynakların
dan mahrum olacağız. Bu boşluğu telâfi için tedbir
leriniz nelerdir?
Cumhurbaşkanınca S. U.
Seîâhaddin Babüroğlu
Sayın Başkan,
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Soru 1. — Doğu Anadolu'daki yatırımların ger
çekleşme yüzdesi, en fazla yüzde 40 ilâ 50 olduğuna
göre, verilen ödenekler bile sarf
edilememektedir.
Bu nedenle, Bütçeye konan Doğu Fonunun ne fay
dası olacaktır? İzah eder misiniz?
Yüksek Başkanlığa
i 976 Bütçe Kanun tasarısının 36 ncı maddesinde
6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili hükme, 36 ncı
madde bendine «Belediye Müfettişleri»
ibaresinin
eklenmesini saygıyle arz ederim.
Yozgat
Veli Uyar
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Bu
bir takrir efendim.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
sözlü olarak soru sormak istiyorum.
B.AŞKAN — Sorular bitmiştir Sayın Üstünel.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sözlü olarak
sormak hakkım var efendim.
Sayın Bakan konuşmasının bazı yerlerinde bazı
hususlar açıkladılar. Yalnız ben kısaca bir hususu
sormak istiyorum; belki burada açıklamak isterler.
Biz de aydınlanmış oluruz.
BAŞKAN — Yazılı olarak mı cevabını istiyor
sunuz?
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Tercihan sözlü
î olarak, değilse yazılı olarak cevap verebilirler.

BAŞKAN — Burada cevaplandırılması için müd! detimiz yoktur, yazılı olarak isteseniz burada oku
1. — Türkiye İş Bankası Anomrn Ortaklığının
turdum Sayın Üstüne!. Şimdiye kadar niye vermedisermayesinin yüzde kaçı Hazine Mal'yesimndir?
2. — Yüzde kaçı Türk Dil Kurumunundur?
|
EESÎM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Biraz evvel Sa3. — Yüzde 51'den fazlası Devletin veya amme
|
ym
Bakan söylediler; onun için sözlü olarak sorkuruluşu o h n Türk Dil Kurumu ile Hazinenin ol
I
m
ak
zoru ne ayı m.
duğuna göre, İktisadî Devlet Teşekkülleri statüsüne
BAŞKAN — Buyurun kısaca sorun, zapta geçsin
tâbi tutulm?.',ı gerekmez mi?
efendim.
Bugünkü tatbikat. Devlet ve kamu
kurumları
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan,
eliyle ve imkânlarıyle birtakım fertleri zengin etme
Sayın
Bakan enflasyon hızının azaltılması için Cep
peîirikasmm sürdürülmesi değil midir?..
he Hükümetinin aldığı tedbirlerden söz ettiler. Ben
Bu soruların Sayın Maliye Bakanı tarafından ce
bu tedbirleri tam olarak dinledim; hiç birinin enflas
vaplandırılmasını arz ve rica ederim.
yonu önleyici olmadığı; fakat hızlandırıcı yönde ol
Adana
duğunu gördüm. Acaba yanlış mı anladım diye, bazı
Kemâl Sanibrahimcğiu
konuların açıklanmasını istiyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
î. — Saym Bakan «Yatırımları arttırdık» dediAşağıdaki serumun Sayın Maliye Bakan; tarafın ; 1er. Böyle olduğunu kabul etsek bile, yatırım karcadan cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle
rica i ma'arımn arttırılması; eğer bu yatırımları arttırmak
| için konulan fonlar Merkez Bankasından açık finansederim.
i man kaynaklanyle karşılanırsa ekonomide enflasyon
Frzurum
[ yaratmaz mı?..
Hilmi Nalbatoğlu
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2. — «Taban fiyatlarını makul ölçüler
içinde
tuttuk.» dediler. Bunun böyle olduğunu kabul etsek
bile, taban fiyatları, köylüye verilen fiyatlar yetersiz
düzeyde bile olsa, bunların karşılanması için yine
finansman kaynakları, açık finansman olarak kullanı
lırsa, bunlar enflasyonist olmaz mı?
3. — «Üretim politikasını ayarladık.» dediler yani
krediler arttırılmıştır; ama tüketime değil, üretime
gitmesini sağlamaya çalışmışlar. Oysa bankalar üze
rindeki kontrolleri olmadığını daha önce söylemiştim
ve kaldı ki, bankalar bu kredileri tüccara, sanayici
ye verseler bile, eğer kredi artışın enflasyonist ölçü
lere varmış ise, bunlar hammade ve diğer mallan sa
tın aldıkları zaman, bu piyasada fiyatlar
yükselmez mi?..
Son olarak, parasal göstergeler konusunda
be
nim söylediklerimle mutabık olmadıklarını ifade et
tiler ve «Bir ülkede para hacminin genişlemesi, yüz
de 14-15 civarında değil, ama bir önceki yılın fiyat
ları artışı oranında, bunun üzerine de o yılki reel üre
tim artışı oranını da ekleyerek bulunmalıdır.» dedi
ler. Oysa bu, ülkedeki ekonomideki fiyat artışının
önlenmesi değil, ancak enflasyon hızının bir önceki
yıldaki düzeyinin sabit tutulması anlamına
gelmez
mi? Eğer ki, bir önceki yılda fiyatları yüzde- 30 arttı
racak şekilde bir enflasyonist politikayı izlemişsek,
bu, paranın fazla gelişmesinden doğmuştur,
onun
üzerine biz, «Bu sene geçen yıl fiyatları yüzde 30
arttı, biz de para hacmin; yeniden yüzde 30 arttıralım.» dersek, fiyatların artışını hiç bir zaman frenliyemeyiz; olsa olsa enflasyon hızını her geçen yıl, bir
önceki yılın düzeyinde tutmuş oluruz. Bu cîa istik
rar politikası değil, şiddetli enflasyonun sürdürülme
si politikası anlamına gelmez mi?..
Saygılarımla.
BAŞKAN — Zapta geçmiştir, Sayın Bakanlıkça
cevaplandırılacaktır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
ben de bir soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, Devletin sırrı olduğunu biliyoruz ve açıklanma
masında da fayda vardır. Umumî kanaatimiz de bu
dur ve en doğrusudur.
Demir ithalâtının bir Devlet sırrı olmadığı orta
dadır. 1974 yılında 531 milyon dolarlık gümrük ver
gisiz demir ithal edildiğini şimdi öğreniyoruz. Neden
Maliye Bakanlığı bugüne kadar bunu açıklamamıştır?
bunu istirham ediyorum.
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BAŞKAN — Zapta geçmiştir.
Sayın Bakan, bazı soruları yazılı olmadığı için,
arkadaşlarımız şifahen ifade ettiler. Zapta geçmiştir.
zabıt biîâhara takdim edilecektir, o zaman cevabı ya
zılı olarak verirsiniz.
Son söz Sayın Müezzinoğlu'nda.
Buyurunuz efendim.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU
(Kayseri) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Maliye Bakanlığı ve Gelir
Bütçesinin özelliği
nedeniyle bu bütçelerin Senatodaki bugünkü görüş
mesi, birçok yönleriyle Bütçenin tümü
üzerindeki
görüşmelere benzer bir hal almış bulunuyor. Bu ne
denle, ben de son söz hakkımı bu çerçeve içinde
kullanmak ve Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçesi ya
nında, Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimi arz et
mek istiyorum;
Yalnız, daha önce Sayın Bakanın burada yaptı
ğı açıklamalar için kendilerine teşekkür etmekte de
gerek duyuyorum. Gerçekten Sayın Bakan, eleştiri
lerden sonra burada yaptığı açıklamalarla,
birçok
hususu bir ölçüde açıklığa kavuşturmuş bulunuyor.
Hemen eklemek gerekir ki, üzerinde durulan konu
larda görüşlerimiz aynı noktada birleşmemiş olmak
la beraber, bu tartışma ve eleştiri, konuları açıklığa
ulaştırmak bakımından çok faydalı olmuştur.
Bu arada, Sayın Bakanın plana bağlılığını bu kür
süden açıklamış olması veya teyit edilmiş olması, sa
nıyorum ki, Senatonun bütün mensupları tarafın
dan büyük bir memnunlukla karşılanmıştır. Bir Hü
kümet içinde plana taraftar olmayan bakanlar bulu
nabilir; fakat Maliye Bakanının plana taraftar olma
ması, hiç şüphesiz ki, hem o hükümet için, hem de
bizzat Sayın Bakanın kendisi için büyük bir talihsiz
lik olurdu. Bunun böyle olmadığını görmekle derin
bir memnuniyet duyduk.
Ancak hemen eklemek isterim ki, Sayın Bakanın
Plan ve bu Bütçenin programa uygun olup olmadı
ğı konusundaki görüşlerinde yine beraber olamıyo
ruz. Sayın Bakan buradaki konuşmalarında, Türkiye '
nin plana sığmadığından söz etmişti ve ben bunun plana
ters düşen bir anlayış ve görüş olduğunu ifade et
miştim. Kendilerini dinledikten sonra, bu görüşümün
bâlâ geçerli olduğuna inanıyorum.
Çünkü, Planda
söz konusu olan, planın hedeflerinin aşılmaması de
ğildir. Plan, toplumun, ülkenin gelişmesiyle ilgili as
garî hedefleri öngörmüştür.
Binaenaleyh, ülkenin
kaynaklan ve bunların yönetim şekli elverirse, Plan
da öngörülen kalkınma hızının aşılmasında hiç şüp-
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hesiz ki, bir sakınca yoktur. Yine, ülkenin kaynaklaları ve yönetimi elverirse, Planda öngörülenden daha
fazla yeni işyeri yaratılmasında da hiç bir sakınca
yoktur. Türkiye'nin, öyle zannediyorum ki, Plana sığ
maması, bu nedenlerden ileri gelmemektedir. Sayın
Bakan ve Hükümeti, Planın hedeflerini gerçekleştir
mekte, Planın ilkelerini benimsemekte güçlük çektiği
için, Türkiye'nin Plana sığmamasından söz etmek
tedirler.
Bunun gibi, yıllık Programa Bütçenin uyması ge
rektiğini de, yine bir kere daha tekrar etmek lüzu
munu duyuyoruz. Konuyu,, sadece programın belli
bir tarihte yayınlanıp yayınlanmaması açısından al
mak her halde doğru olmaz. Önemli olan, Yüce Mec
lislerde bütçeler konuşulmaya başlandığı zaman, gö
rüşülmeye başlandığı zaman, programların yayınlan
mış olmasıdır. Planlama Teşkilâtının arşivlerinde ve
Maliye Bakanlığının arşivlerinde (ki, Sayın Bakan da
bunlardan bazılarını burada tekrar ettiler) geçmişte
program ve bütçelerin bu anlayış içinde hazırlandığı
ve kamuoyuna sunulduğu görülecektir.
Sayın Başkan, bu açıklamalardan sonra, bütçele
rin tümü üzerindeki görüşlerimi üç nokta etrafında
toplayarak Yüce Heyete sunmak istiyorum.
Sayın Maliye Bakanı, bu bütçeleri ve bu arada
Maliye Bakanlığı Bütçesini, «Bir istikrar bütçesi, bir
büyüme bütçesi, bir hizmet bütçesi ve sosyal muhte
vası en geniş bir bütçe.» diye takdim etmişti. Bugün
yaptığı konuşmalarda bu noktaları tekrar vurgula
mış bulunuyorlar. Maliye Bakanlığı Bütçesi, evvel
ce de arz ettiğim gibi, 1976 Bütçesinin çok önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır ve Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve uygulanan politikalar, büt- çelerin tüm olarak uygulanması bakımından özel bir
önem arz etmektedir. Biz, bu çerçeve içinde 1976
Bütçesinin Türkiye'de istikrarı getirebileceğine inan
mıyoruz. İddia ediyoruz ki, 1975 yılı içinde toptan
eşya fiyatlarında görülen azalma, daha doğrusu top
tan eşya fiyatlarının artış hızında görülen yavaşlama,
geçici nedenlerden ileri gelmektedir. Bir yıl önce id
rak edilen iyi ürün, geniş ithalât olanakları ve 1974
yılından 1975 yılına devredilen öteki olanaklar ve
nihayet dünya ekonomisindeki normalleşme yolunda
ki gelişmeler, 1975 yılı içinde Türkiye'de toptan eş
ya fiyatlarının artış hızında görülen yavaşlamanın
başlıca nedeni olmuştur.
Bu endeksler hiç şüphesiz ki, enflasyonu bütün
genişliğiyîe ortaya koymaya ve değerlemeye yeterli
değildir. Bu nedenledir ki biz, toptan eşya fiyatları
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endeksleri yanında, geçinme endekslerinin, tüketici
endekslerinin de gözönünde tutulması lâzım geldiği
ne inanıyoruz. Ayrıca, uzun süren bu
tartışmanın
tam bir açıklığa kavuşturulması için üç yıldan beri
Ticaret Bakanlığı tarafından yeni esaslara göre 1 000
maddeyi kapsayacak şekilde hazırlanmakta olduğu
nu bildiğimiz
endekslerin açıklanmasını
istiyoruz.
Bunlar, ortaya konulduğu zaman görülecektir
ki,
1975 yılında Türkiye'de fiyatların artış hızında görü
len yavaşlama geçicidir ve Hükümetin
para-kredi
alanında ve nihayet bütçe alanında uyguladığı politi
kalar, önümüzdeki yıllarda;
buna ithalâttan doğa
cak güçlükler de eklendiği takdirde, Türkiye'yi tek
rar yeniden bir fiyat patlama noktasına getirebile
cektir.
İkinci olarak; dış ödemeler dengesine değinmek
istiyorum. Bu noktada Sayın Bakanla ve öteki Hü
kümet Üyeleriyle başlangıçta bir görüş birliği halin
de olduğumuzu gördük. Hükümet de bu alanda bir
darboğazla karşı karşıya bulunduğumuzu kabul et
mektedir. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, Hükümet bu
darboğazın geçici olduğunu ve bu arada alınabilecek
bazı tedbirlerle bunun giderilebileceğine inanmakta
dır. Biz, ödemeler dengesi alanındaki güçlüğün ve
bugün de karşı karşıya bulunduğumuz sorunun, as
lında ekonomimizin yapısından ileri geldiğine inanı
yoruz ve geçici tedbirlerle giderilmesinin mümkün
olmadığı kanısındayız.
Öte yandan, biz yine Hükümetin bu darboğazı
aşmak için başvurduğu araçlarda da, her zaman ken
disiyle beraber olmadığımızı ifade etmek durumun
dayız. Evvelce de arz' ettiğim gibi, ödemeler denge
si alanında karşılaşılan güçlükleri gidermek için baş
vurulacak çarelerin başında, Türkiye'nin kendi ola
naklarını, kendi potansiyelini harekete getirmek için,
gerekli tedbirlere ciddiyetle yönelmesi gelmektedir.
Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının Türkiye'ye
aktarılması için gerekli tedbirlerin alınması, ihracat
alanında; pazarlama, nakliye, ihracat sigortası gibi
alanlarda yine gerekli tedbirlerin alınması, bunlar ara
sında yer almaktadır.
Bununla beraber, bütün bu tedbirlerin uygulan
ması ve sonuçlarının alınması belli bir süreyi gerek
tireceği için, biz bu ara süre içinde borçlanma sure
tiyle karşılaştığımız güçlüklere çare aranmasına kar
şı bulunmuyoruz. Ancak, bu borçlanmaların millet
lerarası kuruluşlar çerçevesi içinde ve nihayet ikili
ilişkiler çerçevesi içinde, ilgili ülkeler arasında ger
çekleştirilmesi gerekir.
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dıracağım ve dış ilişkilerin de bugün karşılaştığı dar
boğazı daha ciddî bir hale getireceğine inanıyoruz ve
bu duygularla Sayın Başkana ve Yüce Senatoya say
gılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzinoğ
lu.

Sayın Maliye Bakanının buradan bugün tekrar
ifadelettiği gibi, özellikle dövize çevrilebilir mevduat
uygulamasını, biz bir hâl tarzı olarak görmüyoruz.
Bu uygulama, ağır faiz yükü yanında, transfer garan
tisi ve kur garantisi gibi belli sakıncaları da berabe
rinde getirmektedir. Ayrıca tekrar belirtmek isterim
ki; bu uygulama, bir ucu Türkiye'de olan ve öteki
ucunun nerede bittiği bilinmeyen karanlık ve karma
şık bir yoldur.

Sayın Senatörler;
Bu suretle Maliye Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi
ve buna bağlı gelirler bütçesi üzerindeki müzakere
ler bitmiş oluyor.

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu,
konuşmanızı
lütfen toparlayınız. Süreniz bitmek üzere.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla)
Sayın Başkan.
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza

Hay hay

sunacağım:

Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Kabul et
meyenler. Kabul edilmiştir.

Özellikle, Sayın Maliye Bakanının dövize çevrile
bilir mevduat hesabının uygulamasını, kalkınmayla
eşdeğerde tutmasını büyük yadırgama içinde dinle
diğimi ifade etmek zorundayım. Dövize çevrilebilir
mevduat hesabı, son iki - üç yıl içinde ortaya atıl
mış ve uygulaması, zararları görüldükten sonra dur
durulmuşken, geçen yıl Cephe Hükümetiyle birlikte
yeniden başlatılmış bir uygulamadır. Oysa Türkiye,
Birinci ve İkinci Kalkınma Planlarını, böyle bir yo
la müracaat etmeden ve daha çok kendi potansiye
lini değerlendirmek suretiyle başanyîe uygulamış bir
ülkedir.

Bölümleri okutuyorum:
Maüye Bakanlığı
Bölüm
(Prog.)
101

Son olarak Sayın Başkan; fonlar uygulamasının
beraberinde getirdiği sakıncaların tekrar belirtilme
sinde yarar olduğu kanısındayım.
Sayın Maliye Bakanı, bugünkü izahlarında
bu
fonların, yeniden ihdası düşünülen yaşlılık ve ihtiyar
lık sigortası, tarım sigortası ve nihayet genel sağlık
sigortası nedeniyle bir zorunluluk
olduğunu ifade
ettiler. Bu konudaki görüşlerine katılıyorum. Yalnız,
kabul etmek gerekir ki, fon uygulaması bundan iba
ret değildir, bu uygulama son yıllarda giderek art
mış ve bütçe tekniğimizi ve onun yanında, bütçe dü
zenlemesini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. O
kadar ki, açıklıkla ifade edebilirim, bugünkü uygu
lama çerçevesi içinde bu fonların gerçek hüviyetini
ortaya çıkarması; belki çok tanınmış Komiser Colombo için bile, kolay kolay mümkün
olmayacak
tır.
Bütün bu nedenlerle Sayın Başkan; biz bu Bütçe
nin, kendi içinde öngörülen ilkelere ters düştüğünü
ve uygulama sırasında gerekli tedbirler zamanında
alınmadığı takdirde, ekonomimizi istikrar yerine tek
rar enflasyona sürükleyeceğini, daha doğrusu, bugün
devam etmekte olan enflasyonu daha ziyade hızlan

Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
364 989 6C01
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Bütçe politikasının hazırlanma
sı, yürütülmesi, Devlet bütçesi
nin düzenlenmesi, uygulanması
ve malî kontrol
68 760 003
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Vergi politikasının hazırlanma
sı, yürütülmesi ve Devlet gelir
lerinin tarh, tahakkuk, tahsil
ve takibi
974 547 600
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Devlet harcama ve Devlet mu
hasebesi hizmetlerinin yürütül
mesi
378 871 6CC!
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Bölüm
(Prog.)
114

Lira
Devlet mallarnıın satmaîınması,
yönetimi ve elden çıkarılması
na ilişkin hizmetlerin yürütül
mesi

622 217 7CC

Hazine politikası ve genel eko
nomi politikasının Maliyeye
ilişkin yönlerinin hazırlanması
ve yürütülmesi

79 739 2CO

BAŞKAN — Bölümü oylarını

Bölüm
(Prog.)

678 719 615
önerge var,

Maliye Bütçesinin aşağıda gösterilen bölümün
den 100 000 000 düşülerek, yine belirtilen İstanbul
Belediye hastanelerine yardım
bölümüne aktarıl
masını saygıyle arz ederim.

116 Devlet hukuk danışmanlığı ve
muhakemat hizmetlerinin yürü
İCÛ 795 CCC

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...

İstanbul
Fikret Gündoğan
İstanbul
Fevzi Hakkı Esatoğlu

Kabul etmeyenler... Kabul edil

Kesim

Yozgat
Veli Uyar
İstanbul
Solmaz Belül

Kars
Muzaffer Şamiloğlu

miştir.

940

SC5 5CO 2CO

Yüksek Başkanlığa

miştir.

930

265 CCö 2CC

okutuyorum :

Kabul etmeyenler... Kabul edil

Bölüm

Lira

Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri
2
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
920 İktisadî transferler ve yardım
lar
8
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
32
93C Malî transferler
• Bu bölümle ilgili bir
BAŞKAN

za sunuyorum. Kabul edenler...

tülmesi

O : 3

910

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
115

10 . 2 . İ976

Ö. Tülü

Düşülen :
05
Eklenen :
03

Gerekçe :
3 milyon nüfusu sinesinde barındıran geniş sos
yal faaliyeti olan İstanbul Belediyesinin yeni binası
ve sağlık teçhizatının tam donatılması insan sağlığı
na yaptığı hizmetlere karşılık mali yönden destek
lenmesi hepimizin arzu edeceği bir gerçektir. Bu se
beple aktarma teklif edilmiş olup, düşünülen bölüm
deki ödeneği Maliye Bakanı her zaman için artıra
bileceği cihetle, kalan meblağın
yetişmiyeceği söz
konusu olmaz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
önerge hakkında maruzatım var.

Madde

H. Kesimi

Miktar

265

940

100 000 000

420

950

100 000 000

BAŞKAN — Biliyorsunuz değiştirme önergesi
üzerinde...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir)
Önergedir Sayın
Başkan, lütfen dinleyiniz.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal,
önergedir; ama
Tüzük maddesi bu. Bunu siz bilirsiniz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde ekse
riyet yok Sayın Başkan. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Şimdiye
kadar burada ekseriyet varc;?. Niye o, niye o?.. Bir
iktidar kendi bütçesini baltalayamaz.
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BAŞKAN — Saym Gündoağn lütfen efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N
(İstanbul) — Şimdiye
kadar burada
ekseriyetmi vardı, millet size güler
b»ı... Ayıptır.
ÖMER UCUZAL

(Eskişehir) — 100 milyon

İstanbul Belediyesine.. (C. H. P.

sıralarından gü

rültüler)
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen efen
dim..
EKREM KABAY

(Burdur) — Burada 4 kişi

ile kanun kabul ettik.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Karşılık
lı konuşmayalım. Meseleyi halledemeyiz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli olun,
ne hakkınız var hakaret etmeye?.,
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. Sayın
Komisyon katılıyor musunuz?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın (C. H. P. sıra
larından gürültüler)
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Şimdiye
kadar ekseriyetle mi burada çalıştık. Sabahleyin de
ekseriyet olmaz. Sizi mesuliyetle başbaşa bırakırız.
Böyle şey olmaz. İktidar kendi bütçesini baltalar
mı,?.. Ayıptır yahu. (Gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı
Müsaade buyurun...

konuşmayalım.

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, Bütçe konuşmaları devamlıdır. Verilen sü
reler içerisinde, Danışma Kurulundan alınmış olan
süreler. Genel Kurulca da onaylanmıştır, de
vamlıdır, ekseriyet aranmadan müzakereler devam
eder. Bu nedenle
arkadaşlarımızın bu hareketleri
İçtüzüğe aykırıdır.
MEHMET FEYYAT (İstanbul)
Başkan. (Gürültüler)

Doğru sayın

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen. Çok rica edi
yorum arkadaşlardan, bağırmayla mesele halledilmez,
müsade buyurun.
Şimdi; Sayın Ucuzal, beyanınız doğru. Ancak, geç
mişten beri devam eden bir tatbikat var. Eğer ekseri
yet aransa, gerçekten görüyorsunuz bir ekseriyet ol
muyor. Sonra, devamlı olduğu için, gecenin herhangi
bir saatinde kalkıp, ekseriyet aramak doğru değil.
Çünkü, bütçe görüşmeleri devamlı olmaktadır ve bu
usul eskiden beri de uygulanmaktadır.
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan,
fikirlerinize aynen iştirak ediyorum. Yalnız, Türkiyede bin küsur belediye var. Hassaten birisine 100
milyon lira oradan alıp buraya vermeye...
VELİ UYAR (Yozgat) — Belediye değil, hasta
ne, (Gürültüler)
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seni ilgi
lendirmez bu.
BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlar.
ALÂEDDİN YLIMAZTÜRK (Bolu) — Yanlı*
uygulama var.
BAŞKAN — Yanlış değil, uygulamaya uyuyo
rum, görüşmelere devam ediyoruz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
yoklama istiyoruz. 5 kişi ayağa kalktık, lütfen tüzüğü
tatbik edin.
(A P sıralarından Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal,
Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk, Giresun Üyesi Nizamettin Erkmen, Samsun Üyesi Şaban Demirdağ,
Elâzığ Üyesi, Cahit Dalokay ayağa kalkarak yokla
ma isteminde bulundular)
BAŞKAN — Devam ediyoruz, çünkü bu bütçe
nin devamıdır Sayın Ucuzal; yani görüşmeler devam
etmektedir...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Devamı kesilmez
diye bir şey yok. Siz de Divan olarak görüyorsunuz
ki, ekseriyet yok.
BAŞKAN — Saym Ucuzal, doğru. Yalnız, sabah
ları dahi yoklama yapılamadı devanı ediyoruz.
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bütün Bakanlıkları yeniden görüş
mek lâzım o zaman.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ama o birle
şimlerin, o oturumların hiç birisinde böyle özel bir
muameleye tabi tutulmamıştır Sayın Başkan.
BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz.
Sayın Komisyon, iştirak ediyor musunuz?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?..
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, katılmadığımı
gerekçesiyle birlikte arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MALİYE BAKANI YILMAZ
ERGENEKON
(İzmir Milletvekili) — Öncelikle belediye hastaneleri
sadece İstanbul'da mevcut değildir. Türkiye'de 1653
belediye vardır. Bu belediyelerin sağlık hizmetlerini
bütçede, komisyonlarda dahi görüşmeden, Umumi
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heyetlerde önergelerle kabul etmek, aralarında mu
Bölüm
hafazasına mecbur olduğumuz eşitliği ve hizmeti den
(Prog.)
Lira
geli bir şekilde götürme prensibini zedeler. Bu gerek
çeyle kabul etmiyorum. Bu bir.
943 Sosyal Transferler
1 962 ICC CCö,
İkincisi; Belediye Gelirleri Kanunu, biraz evvel
BAŞKAN — Sayın üyeler;
arz etmiş olduğum gibi, Bakanlar Kurulundadır ve
Biraz evvel okunmuş olan önerge, program ko
bu bütçe uygulama yılında bu Belediye Gelirleri
du 940 ile de ilgilidir. Okunmuş ve önerge kabul edil
Kanunu da uygulanacaktır. Bu itibarla, belediyeler
miştir, gereği yapılacaktır.
kendi giderlerini karşılama imkânını, kendi gelirle
riyle bulacaklardır, böyle bir yardıma ihtiyaçları kal
Program kodu 94Cfı tekrar okutuyorum:
mayacaktır. Bu iki.
940 Sosyal Transferler
2CıS2 1CCCTD
Üçüncüsü; bütçede böyle bir hizmet derpiş edilme
BAŞKAN — Kabul edilen
miştir. Bir yeni made açarak böyle bir hizmet kon
önerge istikametinde program
maktadır. Bir yeni made açılması, yeni bir masraf
kodu 94Ci'ı bu şekilde oylannıyapılmasına Yüce Senatonun iradesi demektir. Yeni
j
za sunuyorum.
masraf yapılması ise, masraf artırıcı bir teklif nite
Kabul edenler...
Etmeyenler..
liğinde olur. Bu itibarla dikkate alınmaması gerekir
Kabul edilmiştir.
Bu nedenle de katılmıyorum efendim.
950 Borç Ödemeleri
10139 40)535
VELİ UYAR (Yozgat) — Masraf artırıcı değil
BAŞKAN — Bölümü oyları
Sayın Başkan.
nıza sunuyorum. Kabul eden
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
ler... Etmeyenler... Kabul edil
dim. (C.H.P. sıralarından «Oylama yapın sesleri)
miştir.
Sayın üyeler;
Önerge okutuldu, dinlediniz. Önergeyi oylarını
1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cetvellerin mü
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
zakeresi bitmiştir. 1 nci maddeyi tekrar okutacağım.
12 oya karşı 30 oyla kabul edilmiştir.
Sayın arkadaşlar;
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Ekseriyet
Sayın arkadaşımızın
oturarak okumasını oy
var mı Sayın Başkan?..
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
.BAŞKAN — Çok değerli arkadaşlarım;
Kabul edilmiştir,
Herhangi bir taraf için değil; fakat uygulamayı
1 nci maddeyi tekrar okutuyorum:
aynen tatbik ediyoruz. Ama bir kısmı bulunmuş, bir
1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
kısmı bulunmamış; ben bunu dikkate almam.
Birinci kısım : Genel hükümler :
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
Birinci bölüm : Gider, gelir ve denge,
yın Başkan, çekinserler sayıldı mı?..
Gider Bütçesi :
ALÂEDDlN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın
Başkan, itiraz olmazsa tatbik edersiniz, itiraz vaki
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harca
olursa tatbik edemezsiniz. (Gürültüler)
maları için bağiı (A) işaretli cetvelde gösterildiği
BAŞKAN — Efendim, lütfen susalım, görüşme
üzere (151 719 98Û 124) liralık ödenek verilmiştir.
lere devam ediyoruz.
«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki
Program kodu 93C'u tekrar okutuyorum:
(A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet borç
ları, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
Bölüm
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstih
(Prog.)
Lira
barat Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan öde
neklerin tamamı hariç) yüzde ikisi kesilmiştir. Bu
933 Mali Transferler
32 578 719 615
hüküm Katma Bütçeli idareler hakkında da uygu
BAŞKAN — Program
kodu
lanır.»
930'u okunan önergeyle birlikte
BAŞKAN — 1 nci maddeyi, daha önce müza
değişik şekilde oylarınıza sunu
kere ve kabul etmiş olduğumuz bağlı (A) işaretli cet
yorum:
velle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
Kabul edenler... Etmeyenler...
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilmiştir.
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Geür Bütçesi:
Madde 2. — Genel Bütçesinin gelirleri bağlı,
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (139 719 980 124)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum :
B — CETVELt
Gelir
Türü
Lira
1

2

Vergi Gelirleri
121000 001000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
Vergi Dışı Normal Gelirler 14 552 796 324
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.

O : 3

Gelir
Türü

Lira
3

Özel Gelirler ve Fonlar
4 167 182 800
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Sayın arkadaşlarım, 3 ncü maddeden itibaren gö
rüşmeler yarın, devam edecektir, programımız öy
ledir.
Bu itibarla, bugün saat, 2'ye çeyrek vardır, gö
rüşmemiz bitmiştir. Bugün saat 09,30'da toplan
mak üzere 38 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu kapa
tıyorum.
Kapanma Saati : 01,45

i « 0 ^

III — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

7. — Cumhuriye Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu nun, olağanüstü durumlarda
bazı
kişi ve kurumlarda çalışanların askere
alınmayacağı
hakkında bir yasa mevcut olup olmadığına dair soru
önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen in,
yazılı cevabı. (7/426)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olma
nızı arz ederim.
Erzurum Senatörü
Hilmi Nalbantoğlu
Soru :
1. — Olağan üstü durumlarda bazı k>;şi ve kurum
larda çalışanların askere almmıyacağına dair yasa
var mıdır?

VE

CEVAPLARI

2. — Var ise, olağanüstü durumlarda hangi fabrika
ve kurumlar personelinin alınmıyacaklarının liste ha
linde bildirilmesini.
3. — 1973, 1974, 1975 yıllarında bu yasadan is
tifade ederek, askere alınmamış kişilerin listesinin
bildirilmesini (Ankara'daki)
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
Ankara
K A N U N : 54/ÖB-76

9 . 2 . 1976

Konu : Hilmi Nalbantoğlu hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 6.1.1976
tarih ve Kanunlar Müdürlüğü : 3293-7600.7/426 sayılı
yazısı.
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Olağanüstü durumlarda bazı kişi ve kurumlarda
çalışanların askere alınmalarının söz konusu olup, ol
madığı hakkında Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi NaJbantoğlu tarafından verilen yazılı soru
önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıdaki şe
kilde belirlenmiştir.
L Olağanüstü hal ve savaşta kamu kuruluşları
ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışan çağ içi yüküm
lüler. seferberliğin ilânından itibaren iki ay için erte
lenebilir. Bu husus 1111 sayılı Askerlik Kanununun
63 ncü maddesi ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek
Askerî Memurlar Kanununun 25 nci maddelerinde
açıkça belirlenmiştir. Erteleme işlemleri Genelkurmay
'Başkanlığının (301-11-14) sayılı Yedek Personel Er
teleme Yönetmeliği esaslarına göre barışta yapılmak
ta olup bu. işlemleri Silâhlı Kuvvetler adına Millî Sa
vunma Bakanlığı Erteleme Komisyonu yerine getir
mektedir.
2. Millî Savunma Bakanlığı Erteleme Komisyo
nu tarafından bugüne kadar 54 123 yedeksubay. 494
yedek astsubay ve 173 108 yedek er kadrosu ertelen
miş ve anılan işlemler Bakanlar Kurulunca onaylan
mıştır. Kamu kuruluşları ile özel sektöre ait ertelenen
personel isim listeleri ilgili bakanlıklardan istenebilir.
Bakanlığımız erteleme komisyonunda yalnız erteli kad
rolar mevcuttur.
3. Ankara'da bulunan Bakanlıklar ile bağlıları ve
özel sektöre ait personel sayısı ilgili Bakanlıkların sa
vunma sekreterliklerince bilinmektedir.
Bilgilerine arz ederim.
Feri d Melen
Millî Savunma Bakanı
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi
Nalbant oğlunun, 1975 yılı içinde emtia veya sanayi
mamulünün Fiyat Kontrol Komitesinde fiyat tespit ve
tasdik işlemi yapıldığına dair soru önergesi ve Maliye
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/430)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygıyle arz ve
rica ederim.
Erzurum Senatörü
Hilmi Nalbantoğlu
Soru :
1. — 1975 yılı içinde kaç emtia veya sanayi ma
mulünün Fiyat Kontrol Komitesinde fiyat tespit ve
tasdik işleri yapılmıştır?

10 , 2 . 1976
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2. — Bunlardan sıradan ilk beş sanayi mamulü
nün tespit edilen'fiyatının bildirilmesi mümkün mü?
3. — Ve ayrıca; tırpan, Renault otosu, televizyon,
çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi imalât fiyatların
verilmesi mümkün müdür?
4. — Fiyat Tespit ve Kontrol Komitesinde bu ta
rihten beş emtia fiyatının yapılacak fiyat saptamasın
da bulunmam mümkün müdür?
5. — Mümkün görülüyorsa şahsıma ve Komite
Başkanlığına resmen bildirmeniz mümkün müdür?
T. C.
Maliyo Bakanlığı
Ankara
ÖKA : 310000/182

10 . 2 . 1976

Konu : Cumhuriyet Senatosu Erzurum
Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun soru öner
gesi hk.
ivedi vo günlüdür.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 6. 1 . 1976 tarih 7/430-7384-3228 sayılı yazı
lan.
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğlu'nun, Fiyat Kontrol Komitesinin 1975 yılı içe
risinde tespit ettiği bazı emtia fiyatları konusunda ver
miş olduğu Başbakanlıktan müdevver soru önergesi
tetkik olunmuştur.
1. — Fiyat Kontrol Komitesi 1975 yılında, 173
firmanın 749 mamulü için fiyat tespit ve artırım ta
leplerini inceleyerek karara bağlamıştır.
2. — 12 sayılı Tebliğde ilk 5 sırada yer alan ma
mullerin saptanan fiyatları aşağıda gösterilmiştir.
Firma adı ve mamullerinin piyasaya
sunuluş şekli

Karar
tarihi

Uygun görülen
satış fiyatı
Fabrika Perakende

Atatürk Orman Çiftliği
(Ankara)
9 . 1 . 1975
1 kg. hk şişede süt
500 gr. hk şişede süt
250 gr. hk şişede süt
(Ankara)
9 . 1 . 1975
Atatürk Orman Çiftliği
(İstanbul)
.
9 . 1 . 1975
1 kg. hk şişede süt
500 gr. hk şişede süt
I 250 gr. hk şişede süt

642-

6.50
3.25
1.6250

7.00
3.50
1.75

7.00
3.50
1.75

7.50
3.75
1.90

C. Senatosu
Polsan Süt ve Gıda
Sanayi
1 kg. hk şişede süt
İncesu Süt Fabrikası
1 kg. hk şişede süt
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9 . 1 . 1975
6.50

7.00

6.50

7.00
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Firmanın adı ve mamul
lerinin cinsi

Karar
tarihi

Uygun görülen
azamî peraken
de satış fiyatı

9 . 1 .1975

Toptancı
Vinterize ayçiçek yağı
üreten tüm firmalar : 20. 1 . 1975
8.01
0.500 İt. lik şişede
16.90
1.000 İt. lik şişede
24.10
1.500 İt. lik şişede
îpsan Sentetik Sanayi
A. Ş.
3 . 1 1975
Vergisiz TL/Kg.
PA Set 70/1-2 Ekrû
Vergisiz TL/Kg.
PA Set 90/1-2 Ekrû
Vergisiz TL/Kg.
PA Set 140/1-2 Ekrû
Pirelli T.A.Ş.
1 0 . 4 1975
600-9 PR (dış)
1
700-12 12 PR (dış)
600-9 31 A 9 (iç)
700-12 39 B 12 (iç)
D YO Boya Vernik ve
Reçine Fabrikaları A.Ş. 6 . 3 . 1975
Süper dış cephe boyası
Sadotekr. - grenli :
25.45
24 kg. lik tenekede
135.00
5 kg. hk Tl./GL
Süper dış cephe boyası
Sadoteks - düz :
22 kg. hk tenekede
4 kg. hk Tl./GL
Zehirli karina boyası
- kahverengi
30 kg. hk bidon
6 kg. hk Tl./GL
Sentetik faca borda son kat
Astar - beyaz
25 kg. lik bidon
5 kg. hk T1./GL
Sentetik borda ast yapı
astan - kırmızı
35 kg. hk bidon
7 kg. hk T1./GL

8.75
16.90
24.10

105.00
98.00
96.00
800.00
025.00
72.00
98.00

29.25
155.00

29.10
152.18

33.50
175.00

41.75
255.75

48.00
294.00

26.10
136.00

30.00
156.00

28.50
205.50

32.75
236.00

3. — Tırpan, Renault otosu, televizyon, çama
şır makinesi, buzdolabına verilen azamî perakende sa
tış fiyatları aşağıdadır. (Komite 19 sayılı karar gere
ğince nihaî tüketiciye intikal fiyatlarını tespit etmek
tedir.)

Altmbaşak Ziraî Makine ve
Aletleri Sanayi A.Ş.
11.4.1974
Tırpan - 65 cm.
»
70
75
80
85
90
95
100
Firmanın adı ve mamul
lerinin cinsi

Karar
tarihi

50.00
52.50
56.25
60.00
63.75
67.50
71.25
76.25
Uygun görülen
azamî peraken
de satış fiyatı
(Tl./adet)

OYAK - Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş.
14 . 4 . 1975
Renault - 12 TL
69 000
Renault - 12 TS
75 000
Renault 12 TSW
76 000
Telra Televizyon Radyo
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
25 . 9 . 1975
31 ekran televizyon
3 600
44 ekran televizyon
4 000
51 ekran televizyon
4 650
Gülok Elektrik Sanayi A.Ş. 3 . 2 . 1975
319 model çamaşır makinesi
1 900
343 model çamaşır makinesi
3 575
3305 model çamaşır makinesi
4 250
Profilo Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
9 . 5 . 1974
302 litrelik
1070 tipi buzdolabı
3 960
4. — Bakanlar Kurulunun 5 Ekim 1973 gün ve
7/7202 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Pa
rası Kıymetini Koruma hakkında 19 sayılı Kararın
değişik ikinci maddesinde Komitenin, tahdidi olarak,
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı Müsteşarları, T. C. Merkez Bankası
Başkanı, Devlet Planlama Teşkilâtı İktisadî Planlama
Daire Başkanı veya bunlar adına yetkili kılınacak bi
rinci derece görevlilerden meydana geleceği belirtil
miş bulunmaktadır.
Bilgilerine saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı
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3. —Cumhuriyet
Senatosu. Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal'tn,. hibe ve., kredi yardımlarından alınan hisse
ye dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
razın yazılı cevabı. (7/433)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İzmir - Bademler Kooperatifleri Başkanı ve İzmir
Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği Başkam iken,
14 Ekim 1973 tarihinde İzmir'den milletvekili seçilen
ve halen Gümrük ve Tekel Bakanı bulunan Sayın
Mahmut Türkmenoğlu'nun Başkanı bulunduğu Ba
demli Köyü Kalkınma Kooperatifi ile İzmir Köy
Kalkınma Kooperatifleri
Birliğine bağlı bir kısım
kooperatiflerden Köy İşleri Bakanlığı vasıtası ile ya
pılan işçi kontenjanı «hibe ve kredi yardımlarından
hisse aldığı» ve bunun 2 000 000 lira civarında bu
lunduğu iddia edilmektedir. Aşağıdaki hususların
Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile arz ederim.
12 . 2 . 1974
Eskişehir Senatörü
Ömer Ucuzal
1. — Olay mahiyetinin açıklanması,
2. — Olay yönünden bugüne kadar ne gibi işlem
yapılmıştır?
3. — Kooperatiflerin bir üçüncü şahsa bu şekilde
hisse verme yetkileri var mıdır?
4. — Şayet hisse verilmiş ise hukuka uygunluk
derecesi nedir?
5. — Zikri geçen birliğe bağlı kooperatiflere tah
sis edilen işçi kontenjanı adedi, ne kadardır. Hibe ve
kredilerin kooperatifler itibariyle miktarı nedir?
6. — Sayın Türkmenoğlu'na ödendiği istihbar edi
len «hisse namı» altında ödenen meblâğın tutarı ne
kadardır?
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Tetkik - Planlama ve
Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı
Sayı : 06/04.149 001100

9 . 2 . 1976

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü;
26 . 1 . 1976 gün ve 7/433 - 2670/3354 sayılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer
Ucuzal'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği 12.2.1974
tarihli yazılı soru önergesine Bakanlığımızca cevap

10 . 2 . 1976

0:3

verilmesi Başbakanlık Makamınca tensip buyurulduğundan, hazırlanan cevap metninden 3 nüshası yazı
mız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Vefa Poyraz
Köy işleri Bakanı
Eskişehir Senatörü Sayın Ömer Ucuzal'ın yazılı soru
önergesi ile ilgili not
I - Olayın mahiyetinin açıklanması :
İzmir ili Urla ilçesi Bademler Köyünde 28.12.1962
tarihinde T. T. K. hükümlerine göre kurulmuş olan
kooperatifin, 20 . 7 . 1971 tarihinde 1969 yılında çı
kan 1163 sayılı Kanuna intibak işlemini yaptırdığı,
halen 395 ortağı bulunduğu, uyguladığı 500 tavukçu
luk projesi için Bakanlığımızca 1968 yılında 19 022,68
TL. hibe yardımının yapıldığı ancak, tesisin işletmeye
açılmadığı,
1971 yılında uygulamasına başladığı 50 dekarlık
ve malî portesi 13 526 245 TL. olan sera projesi için
Bakanlığımızca 237 kişilik yurt dışı kontenjanı tahsis
edildiği ayrıca söz konusu proje için muhtelif tarih
lerde 600 000 TL. hibe ve 880 978 TL. kredi verildiği,
ancak başlangıç yılından itibaren 3 sene içerisinde
realize edilmesi, 14 . 3 . 1972/337 sayılı teşvik belgesin
de öngörülmesine rağmen, süresi içerisinde gerçekleş
tirilmemesi nedeniyle bugün proje tutarının 40 milyon
lira civarında bir meblâğa ulaştığı,
Kuruluştan 1971 yılına kadar kooperatifin yöne
tim kurulu başkanlığını yürüten Mahmut Türkmenoğlunun;
24 . 2 . 1971 tarihli olağan Genel Kurul toplantı
sında «3 000 TL. ya kadar aylık veya yapılacak ya
tırım ve satışların c/c 10'una kadar proje ve teknik
hizmet karşılığı ücret veya prim verilmesi hakkında
seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesine» dair
alman karara dayalı olarak 1 . 3 . 1971 tarih ve 2 sa
yılı Yönetim Kurulu Kararı ile «yıl sonu hesaplarına
göre kooperatifçe o yıl içinde yapılmış yatırımların
toplam tutan üzerinden % 10 hesabı ile bir mühen
dislik ücreti ödenmesi» kaydı ile müdür olarak atan
masına karar verildiği,
Bilâhara, 19 . 6 . 1971 tarihli olağanüstü Genel
Kurul toplantısında
«Mahmut
Türkmenoğlu'nun
müdür olarak atanması hakkında 1 . 3 . 1971 tarihli
Yönetim Kurulu kararının kabulü ile onayına ve
Mahmut Türkmenoğlu ile sözleşme yapmak üzere
Yönetim Kuruluna yetki verilmesine» karar verildi
ği
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«26 . 3 . 1972 tarihli olağan Genel Kurul toplan
tısında kooperatif
müdürünün 1971 yılında olduğu
gibi, gerçekleştirilen yatırım maliyeti üzerinden % 10
ücret verilerek çalıştırılmasının devamına», «25.3.1973
tarihli olağan Genel Kurul toplantısında da Mahmut
Türkmenoğlu'nun
gerçekleştirilen yatırım maliyeti
üzerinden % 8 hesabı ile çalıştırılmasının devamına»
şeklinde karar verildiği,
24 . 3 . 1974 tarihli olağan Genel Kurul toplantı
sında alınan, «Kooperatifte çalışan ve çalıştırılacak
personele ait kadroların tespiti ile, yurt dışı temsilci
tayini konularında Yönetim Kuruluna ittifakla yetki
verilmesi» şeklinde alınan karara istinaden, 25.4.1974
tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, «24.3.1974
tarihinde Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği
yetkiye istinaden Mahmut Türkmenoğlu'na Genel
Kurul tarihinden itibaren yatırım üzerinden ücret ve
ya herhangi bir komisyon ödenmemesi» nin kararlaş
tırıldığı.
II - Olay yönünden bugüne kadar ne gibi işlem
yapılmıştır?
Kooperatifin Örnek
Anasözleşmesinin 102 nci
maddesi ile, çelişkili bir durum arz eden müdürlük
ücreti hakkındaki yönetim ve Genel Kurul kararları,
ilgili denetim ünitesince görevlendirilen eleman tara
fından 16 . 4 . 1972 tarihli idarî, malî ve hukukî du
rum raporuna ek olarak 21 . 4 . 1972 tarihli ilâve
raporla makama arz edilmesine rağmen, konunun ne
zaketi zamanın yetkililerince dikkate
alınmayarak,
bakanlık imkânlarının adı geçen kooperatife tahsisi
ne devam edildiği,
Son olarak, kooperatifin denetimi ile ilgili olarak
gönderilen denetim elemanlarınca Ocak/1976 ayın

10 . 2 •. 1976
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da konu üzerinde hassasiyetle durularak yasal açıdan
gereken tedbirlerin alınması işlemin yürütülmekte ol
duğu ve bu denetimde de ücret mevzuunda daha ön
ceki yıllardaki durumun aynen devam ettiğinin tes
pit edildiği,
III - Kooperatiflerin bir üçüncü şahsa bu şekilde
hisse verme yetkileri var mıdır?
Köy İşleri Bakanlığınca, diğer kooperatiflere ol
duğu gibi, Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifine
de tahsis edilen yurt dışı işçi kontenjanı ile, kredi
ve hibe şeklindeki Devlet imkânları, anılan koopera
tifin, uyguladığı proje gereği, kooperatifin hükmi
şahsiyetine yapılmakta olduğu,
IV - Şayet hisse verilmiş ise hukuka uygunluk de
recesi nedir?
Mahmut Türkmenoğlu'na müdürlük ücreti ola
rak, gerçekleşen yatırım üzerinden % 10 hesabı ile
verilen meblâğın, Anasözleşmeuin 102 nci maddesi
nin; «Kooperatif müdürü ve hizmet personelinin üc
retleri Genel Kurulca kabul edilen bir kadro veya yıllık
tahmini bütçeye göre kararlaştırılır» hükmüne göre
hukukî açıdan geçersiz olduğu, bu konuda alınan Ge
nel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının da Anasözleşme hükmüne aykırılık arz ettiği,
V - Zikri geçen birliğe bağlı kooperatiflere tahsis
edilen işçi kontenjanı adedi, ne kadardır, hibe ve kre
dilerin kooperatifler itibariyle miktarı nedir?
Bu sorunun cevabının ekli listede yer aldığı,
VI - Sayın Türkmenoğlu'na ödendiği istihbar edi
len «hisse namı altında ödenen meblâğın tutan ne
kadardır?
Müdürlük süresi içinde adı geçene % 10 komis
yon üzerinden toplam 637 620,56 TL. lık ücret öden
diği tespit edilmiştir.
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Sınıflı Sorumlu İzmir

Kooperatifin Adı

Proje konusu

Urla - Bademler

a) Sera projesi
b) 1100 tavukçuluk tesis
Sera projesinde
»
»
20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
500 Kovan arıcılık

Ödemiş Bademli
Ödemiş Bıçakçı
Menemen Haykıran
Ödemiş Demircili

Merkez - Görece
Bayındır - Yakapmar

20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
Kamyon edindirme ve süt
için çevirme
20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
Meyva tasnif ambalaj
20 Ton/Gün Zeytinyağı

Torbalı - Karakızîar

20 Ton/Gün Zeytinyağı

Torbalı - Çapak

20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»

Ödemiş - Beydağ
Ödemiş
Bergama

Zeytinköy
Çamavuîu

Karaburun - Çatalkaya

Ödemiş - Üzümlü

»

Bakırköy
Bayındır * Zeytinova
Kemalpaşa - Yeşilköy
Selçuk

Çamlık

Torbalı - Yazıbaşı
Dikili = Yahşibey
Merkez - Küner

646 —

•»

20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
Mahsul muhafaza deposu
Zeytinyağı
20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
a) Ziraî alet ekipman
b) 50 başlık süt inekçiliği

alımı
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Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği
Verilecek Kontenjan
296 13 ncü Madde 31 nci Madde
Devlet yardımı
hibe
Toplam
Tahsis
1 II
I II III IV V
Kredi
70

—

—

—

70

70

Düşünceler

97
19 022
480 978
400 000

—

40

20 —

—

—

—

—

—

20

37

19 —

—

—

—

—

—

—
—

—
600 000
498 714
104 875

19 022
480 978
1 000 000
498 714
101 875

1968 'kılında
1972 s>
1974 »
1973 »
1975 »

—

—

28

14

14

—

37

19 —

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

296 274
140 000

—

457 874
149 570

1973
1975
1972
1974
1973
1975

446 674
226 450

90 000
446 674
226 450

Orman K. 1969 yılında
1973 Yılında
1975 »

387 184
105 850
480 274
148 325
692 400
132 450
692 400
170 752

387 184
105 850
480 274
148 325
692 400
132 450
692 400
170 752

1973
1975
1973
1975
1974
1975
1974
1975

460 497
143 950
20 000
500 674
117 973
472 280
163 975

460 497
143 950
20 000
300 000
500 674
117 973
472 280
163 975

1973 Yılında
1975 »
1969 »
1970 » Orman Krd,
1973 Yılında
1975 »
1973 »
1975 »

52 000

131 000

1975

—
—

90 000
—

42

21 —

—

—

—

—

—

—
—

66
42

33
21

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—
—
—.

—

42

21

50

_

_

—

37

—

84

—

—

—

_

_

_

19 —

—

—

—

—

—

300 000
—

42

—

—

—

—

—

79 000

_

—
_

42

—
_

—
_

—
_
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»
»
»'
»
»
»

378 674
95 450
296 274
140 000
457 874
149 570

378 674
95 450

—

—

»
>•>
»
•»
»
>>
»
»

»
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Kooperatifin Adı

Proje konusu

Kemalpaşa - Armutlu
Kemalpaşa - Ören

400 Civciv et tavuk
a) Mahsul muhafaza
b) Zeytinyağı tesisi
2 Ton/Gün mandra
Çam fıstığı depolama
Süt alımı için çevirme
Mahsul muhafaza deposu
Çam fıstığı
»
» Depo ambalaj

Kemalpaşa Yiğitler
Bergama - Kozak

Ödemi;? - Bayırlı
Çeşme
Kiraz - Dokuzlar
Yeniköy
Selçuk - Belevi
Urla - Özbek
Menemen - Çavuş
Menemen - Nusabey
Seferihisar - Ulamış
Menemen - Değirmendere

110 Ton patates deposu

20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
1 500'lük yumurta tavukçuluğu
20 Ton/Gün Zeytinyağı
20 Ton/Gün Zeytinyağı

Ulucak
Bayındır - Kızılcaova

20 Ton/Gün Zeytinyağı

Bayındır - Kahrat
Bayındır - Ergenlı

20 Ton/Gün Zeytinyağı

Seferihisar - Gölcük
Ödemiş - Zeytinlik
Ödemiş - Adagüme
Urla - Göden ;e
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»

20 Ton/Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton /Gün Zeytinyağı
»
»
20 Ton/Gün Zeytinyağı
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Verilecek Kontenjan
13 ncü Madde 31 nci Madde
Tahsis
I II
I II III IV

V

Verilecek Kontenjan
13 ncü Madde 31 nci Madde
Tahsis
I II
I II III IV
—
—
_ _ _

—
_
_

V

25 25 — — —
_ _ _ _ _

2 0 —

_

—
—

46
—

23 — — —
_ _ _ _ _

— — —
_ _ _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

10 . 2 . 1976

Kredi

Devlet yardımı
hibe
Toplam

Düşünceler

Kredi

Devlet yardımı
hibe
Toplam

Düşünceler

—
_
325 000
_
—
50 750
350 000

33 000
20 000

—
54 000

—
—

26

13

42

21

—

33

—

—

19

43

22

42

21

37

19 —

42

1972 Yılında
1969 »
1969 »
1972 »
1968
1969
1972
1975

»
»
»
»

491 880
165 950
97 750

491 880
165 950
239 377

1973
1975
1975

»
»
»

469 874
112 450

469 874
112 450

1973
1975

»
»

412 274
138 700

412 274
138 700

1973
1975

»
»

424 274
83 950

424 274
83 950

1973
1975

»
»

457 874
149 570
480 274
168 400
461 649
147 841

457 874
149 570
480 274
168 400
461 649
147 841

1973
1975
1973
1975
1973
1975

5>

—

50
350
45
250

—

143 627

37

33 000
20 000
325 000
• 54 000
750
000
000
000

45 000
250 000

—
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—

14

13

—

-•

21
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4. — Cumhuriyet
Senatosu Rize t/yat
Talât
Doğan'm, Rize ili YSE Müdürlüğü makine parkına
dair yazılı soru önergesi ve Köyişleri Bakanı Vefa
Poyraz'ın yazılı cevabı (7/451)
27 . 11 . 1975
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak
cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim.
Rize Senatörü
Talât Doğan
Rize İlinin coğrafî
yapısı ve iklimi tamamen
dağlık fazla yağışlı bir bölgemizdir.
Köylerimiz dağların yamaçlarında ayrı ayrı ma
halleler halinde serpiştirilmiştir.
Rize'de bu yüzden 312 köy ve 2 677 yerleşme
ünitesi vardır.
Yurdumuzun çay üretiminin % 80'ni bu ilimizde
elde edilmektedir.
Çay alım
kampanyalarında 900 adet yaş çay
yaprağı alım istasyonu vardır.
Yolların olmaması nedeniyle fabrikalara çay yap
raklarının nakli sağlanamadığından köylünün ürünü
ve emeği ziyan olmakta, bu yüzden fakirleşmekte
dirler.
Rize İlinde yol yapımı
zordur.

zor, yol bakımı daha

Halkın isteklerini ilgililere ilettiğimizde mevcut
makine parkının bakıma bile yetmediğini söylemek
tedirler ve bu gerçektir.
Yapılan incelemede YSE 10 ncu Bölgeye ba>lı iller arasında en zayıf rrakine parkı Rize um
dedir.
Oysa ki, arz ettiğim sebeplerden ötürü en zen
gin makine parkına Rize ilinin sahip olması gerekli
dir.
i. — Bakanlığınızca yeni makineler alınmakta
dır.
Rize ili YSE Müdürlüğü makine parkının ihti
yaca yeter ölçüde takviye edilmesi
düşünülmektemidir?
Düşünülüyorsa, tahsis edilecek makinelerin cins
leri ile adetlerinin bildirilmesi.
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T. C.
Köyişleri Bakanlığı
Tetkik - Planlama ve
Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı
Sayı: 06/04. 151 -001192

9 . 2 . 1976

Konu: Yazılı Soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü;
6 . 1 . 1976 gün ve 7552 - 3284/7/451 sayılı yazınız.
Rize Senatörü Sayın Talât Doğan tarafından., ilgi
de kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettiril
miş bulunan yazüı soru önergesi incelenmiş olup, is
tenilen bilgiler ilişiktedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Vefa Poyraz
Köy İşleri Bakanı
Rize Senatörü Sayın Talât Doğan'm
önergesi Cevabı

Yazılı Soru

Genel Portesi yaklaşık olarak 1,5 milyar liraya
ulaşan «YSE Makine Yenileme ve Dengeleme Pro
jesi» ile satınalmması söz konusu olan
makineler
yurdumuza peyderpey gelmeye başlamıştır.
Coğrafî yapı. yapılmış veya yapılacak kcy yolla
rı durumları, yurdun ekonomisine yapacağı hizmet
ler gibi kıstaslar gözönünde bulundurularak illere
dağıtım yapılacaktır.
Bu dağıtım esnasında R:ze İlinin ihtiyaçlarının
da azami seviyede karşılanmasına çalışılacaktır.
5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl
Sarıibrahimoğlunun,
MEYAK
kesintilerine dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz
Ergenekon'un
yazdı cevabı. (7/464)
8 . 12 . 1975
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanlığı tarafından ce
vaplandırılmasını (yazılı olarak) rica ederim.
Saygılarımla.
C. H. P. Adana Senatom
Av. Kemâl Sarıibrahimoğlu
1. — MEYAK kesintileri yılda kaç liradır?
2. — MEYAK kesintileri uygulanmayan memur
lar vaı mıdır? Varsa niçin?
3. — MEYAK kesintilerinin bugüne kadar baliğ
olduğu miktar nedir?

C. Senatosu
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4. — Şu anda MEYAK fonunda mevcut para miktan ne kadardır?
5. — Mevcut olması gerekenin noksanları ne zaman, niçin ve nerelere ve ne miktar olarak sarf edil-

mistir?

10 . 2 . 1976

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve
j
I diğer kamu tüzelkişiiiklerince genel idare esaslarına gö
I re yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile
I
görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında me

I

6 .— MEYAK kesintilerini ödeyen memur sayısı
no kadardır?
7. — MEYAK kesintilerinin iadesi veya maksadma uygun şekilde değerlendirilmesi için düşünülen veya alman yasal tedbirler ve idarî işlemler var mıdır?
" Varsa nelerdir?
T. C.
Maliye Bakanlığı
ÖKA : 310000/132

O : 3

ı
I
I
I
I
1

mur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda
genel politika tespiti, araştırma, planlama, program
lama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yet
kili olanlar da memur sayılır.» hükmü yer almış bu
lunmaktadır.

Diğer taraftan, bahsi geçen Kanunun «kapsam»
başlıklı 1 nci maddesinde; «Bu Kanun, genel ve kat
ma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il
özel idareleri ve belediyelerin kurduklan birlikler ile
Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana Üye- I
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanun
si K. Sarıibrahimoğlu'nun soru önergesi I
larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Be
hk.
den Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memur
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
I lar hakkında uygulanır.
10.2.1976

İlgi : 7 . 1 . 1976 tarih ve 3309-7638-7/464 sayılı ya
zılan.
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarıib
rahimoğlu'nun MEYAK kesintileri hakkında ilgi ya
zıları eki önergesi tetkik olunmuştur.
1. — 1970 yılından itibaren MEYAK kesintileri
aşağıda gösterilmiştir :
1970 —
1 313 324,25
1971 _
472 883 740,63
1972 —
492 665 033,49
1973 —
462 036 105,61
1 9 7 4 — 1 083 076 998,30
1975 —
768 447 441,35 "
1976 —
5 983 283,04
2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190
ncı maddesinde; «Devlet memurlarının ek sosyal si
gorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçları
nı karşılamakta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt
kalkınmasına yararlı olacak verimli sahalarda değer
lendirmek üzere bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren en geç bir yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla
«Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Ka
I nunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile ra
portörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu
j
mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay
ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve
I
yardımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademile
rinin, Türkiye Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
nün öğretim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran
Bölüğü sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Ope
ra ve Balesi ve belediye opera ve tiyatrolan ile şe
I
hir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sa
natkâr, memurları, uzman memurları, uygulatıcı uz
man memurlan ve stajyerleri; Spor - Toto Teşkilâtın
da çalışan personel, subay, astsubay, uzman çavuş ve
uzman jandarmalar özel kanunları hükümlerine tabi
dir.» denilmektedir.

Bu nedenle, yukarıda zikredilen 190 ncı madde
Kurum bütün Devlet memurlarım kapsamına alır.
gereğince, aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (A) fık
Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 3 . 1 . 1 9 6 1
rasında tanımlanan ve sözü edilen Kanunun kapsam
gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlan bu
başlıklı 1 nci maddesinin (1) fıkrasında sayılan ku
hükümden müstesnadır.
rum ve kuruluşlarda çalışan Devlet memurlarından
c
/c 5 MEYAK keseneği kesilmekte, aynı maddenin son
Bu Kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan ay
lık tutarlarının % 5'i bu Kurum için kesilir.
J fıkrasında sayılan ve kapsam dışı bırakılan kurum ve
kuruluşlarda çalışan personelden ise söz konusu kese
» denilmekte olup, aynı Kanunun 4 ncü mad
nekler
kesilmemektedir.
desinin (A) fıkrasında; «Memur :
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3. — MEYAK kesintilerinin 8 Ocak 1976 tarihine
kadar baliğ olduğu miktar ayrıntılı olarak aşağıda gös
terilmiştir :
Memurlardan yapılan kesinti :
3 286 405 926,67
Alınan faizler
:
347 490 196,32
T o p l a m
:
Emeklilik, ölüm nedeniyle geri
verilen
:

3 633 896 122,99
10 725 916,76

Kalan toplam
:
3 623 170 206,23
4 . - 8 Ocak 1976 tarihi itibariyle 3 623 170 206,23
liraya baliğ olan MEYAK kesintilerinin dökümü aşa
ğıdadır.
Hazine bono ve tahvillerine
yatırılan
1 533 050 000,00
Devlet Yatırım Bankası
tahviline
1 702 986 319,81
Hesapta bulunan
387 133 886,42
Toplam

:

3 623 170 206,23

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190
ve ek geçici 20 nci maddeleri uyarınca kesilen MEYAK
aidatlarının, Devlet Yatırım Bankası tahvillerine ve
Hazine bonolarına yatırılması, Sayın Nihat Erim Hü
kümeti zamanında çıkarılan 2 1 . 4 . 1 9 7 1 tarih ve
7/2267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştı
rılmış bulunmaktadır.
6. — MEYAK kesintilerini ödeyen memur sayısı
761 267'dir.
7. — MEYAK Kanun tasarısı Maliye Bakanlığın
ca hazırlanmış olup yakında Meclislere sunulacak ha
le gelmiş bulunmaktadır.
Hazırlanan kanun tasarısıyle, üyelere aşağıda kı
saca belirtilen sosyal imkânlar sağlanacaktır.
a) Konut kredisi :
Üyeleri konut sahibi yapmak amacıyle, uzun vade
li kredi verilmesi veya konut inşa edip peşin ya da tak
sitle satılması öngörülmektedir.
b) Borç verme :
Üyelere borç vermek maksadıyle ikraz fonu ih
das edilmektedir,
c) Dinlenme kampları :
Memur ailelerinin istifadesine sunulacak kampla
rın ve memur çocukları için çocuk yuvalarının kurul
ması derpiş olunmaktadır.
Bilgilerine saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı
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6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal
Sarübrahimoğlu'nun,
Sosyal
Sigortalar
Kurumu,
Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'a kayıtlı üyelerle, emek
liler sayısına ve bu kurumların şu andaki nakit ve mal
varlıkları yekûnunun ne olduğuna dair soru önerge
si ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazdı ce
vabı. (7/480)
8 . 12 . 1975
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakanlıkça Sosyal Gü
venlik, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini arz ve istirham ede
rim.
Saygıyle.
C. H. P. Adana Senatörü
Av. Kemâl Sanibrahimoğlu
1. — Sosyal Sigortalar Kurumuna, Emekli Sandığı
na, Bağ - Kur'a kayıtlı üyelerle, emekliler sayısı ne
kadardır?
2. — Bu kurumların 1965 yılından bu yana her yıl
(Bağ - Kur'un kurulduğundan bu yana her yıl) tah
sil ettikleri prim miktarları ne kadardır?
3. — Bu kurumların emeklilerine on yıldır ödedik
leri emeklilik aylıkları (her yıl için) yekûnları ne ka
dardır?
4. — Bu kurumların resmî veya özel kurum, ku
ruluş ve müesseselerle, tüzel ve özel kişilere verdikleri
borç paralarla, bu paraların faizleri ve temettüle [i yüz
deleri (On yıllığı ve her yıla isabet eden mikta \ar ay
rı ayrı gösterilmek suretiyle) ne miktardır? 5u ala
caklardan tahsil edilmeyenlerle tahsil edilmeleri müm
kün olmayanları ne miktardır?
5. — Bu kurumların bugüne kadar herhangi bir
sınaî veya ticarî kuruluşa başlıbaşına veya hissedar
olmak suretiyle yatırdıkları para var mıdır?
Varsa hangi kuruluş veya işletmeye ne miktar ya
tırım yapılmıştır ve kâr veya zarar miktarı ne kadar
dır?
6. — Bu kurumların edindikleri gayrimenkuller,
kurdukları sosyal veya turistik tesisler var mıdır?
Varsa maliyetleri, işletme için harcanan para ve kâr
ve zararları nedir?
7. — Bu kurumların bugüne kadar tahsil edeme
diği primler yekûnu ile hangi kurum ,kuruluş, mües
sese veya özel veya tüzelkişiden ne miktar alacağı-nı tahsil edemediği belli midir? Belli ise miktarları ne
dir? Borçlular kimlerdir? Tahsil için ne muamele ya
pılmıştır?

Ek : 2

Emeklilik Nev'i
Emekli aylıkları
Vazife malullüğü aylıkları
Âdi malullük aylıkları
Emekli, Dul ve Yetim aylıkları
Vazife malulü Dul ve Yetim aylıkları
Âdi malul Dul ve Yetim aylıkları
Toplam

Not : 1975 yılı

1965
348
2
34
79
7
6

175 848
497 455
370 844
886 384
309 963
764 960

479 005 454

bilançomuz

1966

1967

Kanunî giderlerimiz
1968
1969

022 205
544 369
738 259
814 825
216 991
310 344

393 881 561
2 667 878
40 928 222
114 223 207
9 312 441
10 763 877

417
2
42
124
9
11

529 646 993

571 777 186

609 901 758

373
2
37
98
8
9

için bu yıla ait rakamlar

tahminidir.

f

840 972
603 398
876 857
813 093
771 285
996 153

806
5
56
220
15
16

201 116
354 350
047 572
565 553
006 747
524 877

1 119 700 215

1970
825
7
61
367
36
19

895 197
524 117
921 013
445 789
567 092
898 096

1 319 251 305

1971
698
39
89
557
216
29

1972

1973

1974

1975

272 274
142 399
211 766
033 151
209 942
433 566

2 619 987 248
51 585 465
130 317 336
825 979 937
256 807 662
42 812 280

3 271
53
166
917
276
47

682 192
619 312
539 479
414 135
890 -3)7
889 747

3 298 000 891
54 246 656
189 412 283
1 004 703 339
286 080 758
55 322.870

4 228 974 120
60 532 080
212 798 160
1 135 295 040
332 138 208
62 974 752

2 629 303 098

3 927 489 928

4 734 035 472

4 887 766 797

6 032 712 360
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Ek : 3
Borç Verme Müdürlüğünce 1965 • 1975 yıllarında ödenen dosya adedi ödeme miktarı ve alınan faizi gösterir liste
Ödenen dosya
adedi

Yıllar
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1.971
1972
1973
1974
1975

Toplanı

131 193
102 989
120 662
114 814
124 782
115 354
125 899
119 288
114 312
154 029
198 188

1 421 510

Verilen borç
miktarı
217
172
216
206
230
219
225
202
246
445
984

810 834,00
948 669,70
023 649,94
198 715,99
965 360,39
154 468,57
072 906,30
820 653,80
175 937,10
076 760,90
720 139,00

3 376 968 095,69

Alınan faiz
14
11
14
13
14
15
14
13
16
22
69

750 749,68
714 416,97
626 961,03
999 315,76
587 462,01
735 668,07
775 931,74
728 412,50
988 340,18
576 626,40
729 941,00

223 213 825,34
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T. C Emekli Sandığı iştirakleri
Sermayesi

Sandık hissesi

c

/r si

49

500 000
300 000 000

• 245 000
94 275 000

D. B. Deniz Nakliyatı T A. Ş.

1 300 000 000

114 700 000

8.8

T. Petrolleri A. O.
Petkim Petro - Kimya A Ş.
T. Emlâk Kredi Bankası A. O.
T. C. Merkez Bankası
Eskişehir Çimento Fab. A. Ş.
Emek Turistik Tesisler İşletme Ltd. Şirketi

2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
25 000 000
50 000 000
500 000

547 336 000
175 000 000
45 500 000
250 000
10 000 000
200 000

27,3
11,7

Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd Ş.

20 000 000

3 000 000

Tasfiye halinde olanlar :
Anadolu Demiryolları A. O.

12 690 300

Tutum Bankası

10 000 000

Emek İnşaat ve İşi. A. Ş.
Taksim Otelcilik A. Ş.

— 656 —

Frs.

31,4

4.5
1
20
40

15

394 658,35 TL.

2 000 000

20
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Şirket kâr - zararı
(1974)

NOT

Otel 1974 yılında inşaat halinde olduğundan bi
lanço zararı kuruluş giderlerine aktarılmıştır.
Şirket kârından kanunî kesintilerden sonra kalan
miktar ortaklara dağıtılrnayıp, şirketin inkişafını teminen yedek p.kçe olarak ayrılmıştır.

800,47
54 733 600.—
440,59
39 139 813 —
2 487 227,21
170,91
30 000,—
196,14
758,75
1 178 030,25
369,49) Z

(269 361,05)Z

21 151 081,72

O : 3

125 548 —

232 759 178.76

899
550
823
086
978
(371

10 . 2 . 1976

Sandık temettirü
(1974)

1 949 175,69
(1' 863 281,28) Z

814
340
70
2 233
7

B : 38

566 449,50

—

Şirket Ekim 1974'te kurulmuştur. Ve sandık gayrimenkullerini 1 . 1 . 1975 'ten itibaren işletmeye baş
lamıştır.
Şirket Kıbrıs turistik tesislerini işletmek üzere
Ekim 1974'te kurulmuştur.
Tasfiye halindeki şirket 1888 yılında
kurulmuş
olup, sermaye;.in Hükümete devri ile Hüküme
tin taahhüdatı her yıl tediyesi gereken muayyen
taksitlerden ibarettir. Bu taksitler 2002 yılına ka
dar devam edecektir. Ortaklık T. C. D. Demiryol
ları Tekaüt Sandığının T. C. Emekli Sandığına
devri ile olmuştur.
T. Emlâk Kredi Bankasının nezaretinde 153 sa
yılı Kanun gereğince 1963 yılında tasfiyeye tabi
tutulmuştur.
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T. C. Emekli Sandığı Gayrimenkulleri
Maliyeti
(Demirbaş eşya
dahil)
A) Oteller :
1 — Hilton Oteli
2 — Büyük Tarabya Oteli
3 — Büyük Efes Oteli
4 — Büyük Ankara Oteli
5 — Bursa Çelik Palas
6 — Stad Oteli ve Sineması
7 — Maçka Oteli
B) Tatil Köyü - Plaj :
1 — Foça Tatil Köyü
2
Kuşadası Tatil Köyü
3 — Bayramoğlu Tatil Köyü
4 — Tarabya Plajı
C) İşhanları :
1 — Ulus İşhanı
2 — Anafartalar İşhanı
3 — Kızılay Emek İşhanı
4 — Serkldoryan Bîoku
5 — Harbiye İşhanı
6 —- Galata İşhanı
7 — Anafartalaı Çarşı - İşhanı
8 — Eminönü Otopark
D) Otogarlar :
1 — Bursa Santral Garajı
2 — Eskişehir Otogar
E) Hizmet binaları :
1 — Genel Müdürlük binası
2 — Gn. Müd. Arşiv Bloku
3 — İstanbul Nurhan
4 — Nisbetiye Ambarları
5 — Balgat Ambarlan
F) İnşaat halindeki binalar :
1 — Gn. Müd. lük Ek blok inşaatı
2 — Lâle tesisleri
3 — Ebussuut İşhanı inşaatı

Sandık kârı
(1974)

647
219
811
171
978
330
653

298—
386 —
148 —
371,—
924,—
732,—
678—

27
26
10
3

835
337
837
252

902,—
682,310,—
952--

2 375 337 —
2 206 535,
744 309 —
665 608 —

594,—
783,—
789 —
696,—
633 —
957,793 —
568 — (Arsa)

4 582
195
3 539
2 873
548
322
6 288
620

42 341
766
55 703
22 685
-> 910
1 818
79 600
27 974

15 103 162,—
21 161 865.—

13 508
4 098
7.683
2 820
1 355
1 916
4 153

838,66
317,75
298 —
147 —
635 —
275 —
090,—

116
107
101
96
26
47
49

810,—
000 —
501 —
173 —
600,—
142 —
211 —
844 —

2 426 480,—
1 378 276,—

14 241 923,—
5 105 016,3 i
1 060 210,4 )
545 888,6!
1 544 004,72
16 413 213,—
29 777 733,—
8 606 257,—

Proje 57. Milyon
Proje 40. Milyon
Proje 12. Milyon
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Maliyeti
(Demirbaş arsa
dahil)

Sandık kârı
(1974)

Edinme bedeli

Alan M-

Çırağan Sarayı arsası
Beşiktaş Yıldız
Vatan Caddesi İstanbul
Bahçelievler Ankara
Vali Konağı Cad. İstanbul
Rüzgârlı Sokak Ankara
Boğaziçi Balta Limanı
İtfaiye Meydanı Ankara
İzmir Konak
Dilek Yarımadası
Kuşadası
Kuşadası Soğucak Kamp arsası

100
232
15 898
89
426
853
281
14 222
2 674
575
465

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından
yazılı olarak
yanıtlandırılmasına ön olmanızı say
gıyla dilerim.
Eskişehir Senatörü
Hikmet Savaş
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlı
ğınız örgütünde :
a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir?
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmış
tır?
O Kaç personel işten el çektirilmiştir?
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir?
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir?

10

38
25
9
2
8
1
18
14
3
528
39

000,—
468—
799 —
543,55
779,—
497 —
245,—
095—
041—
384 —
600,—

7. — Cumhuriyet
Senatosu
Eskişehir Üyesi
Hikmet Savaş'ın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne
kadar Bakanlık örgütünde
yapılan
değişikliklere
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/497)
14 . 1 . 1976

T.C.
Maliye Bakanlığı
Ankara
Öka : 310000/183

10 . 2 . 1976

1976

Konu : Hikmet Savaş'ın soru öner
gesi Hk.

588,—
243 —
143,— (9 parsel)
269 —
195 —
1 6 2 , - (Ayrı parsel)
683,—
217,—
820,—
388—
878.—

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7858-3379/7/097 sa
yılı yazıları.
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hikmet Sa
vaş'ın
ilgi
yazılarına
ek
olarak
gönderilen
14 . 1 . 1976 tarihli yazılı soru
önergesi tetkik
olunmuştur.
Bakanlığım örgütünde 31 . 3 . 1975 tarihinden
bu güne kadar yapılan naklen, tayinlere dair liste
ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerine Saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı
Maliye Bakanlığında (31 . 3 . 1975 - 1 2 . 1976
Tarihleri arasında yapılan naklen atamalar ile işten
el çektirilenleri gösterir liste.
A) Görev yerleri değiştirilenler
403 Adet
B) Bakanlık emrine alınanlar
—
C) İşten el çektirilenler
6 Adet
D) Bu İşlemlerin gerekçesi :
Bakanlık iç genelgesine göre bulundukları il veya
ilçelerde bekleme sürelerini
doldurduklarında na
killeri yapılmak suretiyle görev yerleri değiştirilmiş
tir.
E) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı
350 000 liradır,
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Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylaıın sonucu
(Kabul edilmiştir.
üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

: 184
: 170
: 111
: 59

Çekinserler :
Oya katılmayanlar :
Aeık üyelikler :
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
BALIKESİR
Ekrem Aeuner
Hikmet Asi an oğlu
I Raif Eriş
Refet Aksoyoğhı
İ. Sstkı Yırcalı
Mucip Ataklı
Emanullah Celebi
BİLECİK
Suphi G üraoyt ra. k
Mehmet Orhan Tuğrul
Kadri Kaplan
BİNGÖL
Suphi Karaman
Mehmet Bilgin
Kâmil Karavolioğlu
BİTLİS
Sami Küçük
Kararan İnan
Fahri Özdilek
BOLU
Mehmet Özgüneş
Turgut Yaşar Gülez
Selâhattin Özgür
A1 âed d i n Yılmaztürk
M. Şükran Özkaya
BURSA
Cevdet Sunay
L Sabri Çağlayangil
Haydar Tutıçkan a t
Şeref Kayalar
Ahmet Yıldız
Barlas Küntay
]\ hızaffer Yurda ku 1 or
ADANA
ÇANAKKALE
M". Nuri Âdemoğlu
İsmail Kutluk
Mehmet Ünaldı
ÇANKIRI
ADIYAMAN
Gürhan Titrek
Mehmet Sırrı Turanlı
ÇORUM
AFYON KARAHİSAR M. Şevket Öze etin
M. Kâzım KaraağaçhSafa Yalçuk
oğlu
DENİZLİ
Ahmet Karayiğit
Baha Akşit
AĞRI
DİYARBAKIR
Kasım Küfrevi
Sabahattin Savcı
AMASYA
EDİRNE
Maeit Zeren
Mehmet Nafiz Ergendi
ANKARA
ELÂZIĞ
Turhan Kapanh
M. Cahit Dalokay
Yiğit Köker
ERZURUM
AYDIN
Ali Ceİâlettin Coşkun
Lütfi Doğan
İskender Cenap E.ye
Sakıp Hatunoğlu

—
14

edenler]
ESKİŞEHİR
Ömer Ue-uzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliydi
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İÇEL
Talip Özdohıy
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
M. Telkin Anburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozuklar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Neeip Mirkelâmoğlu
KAHRAMAN MARAŞ
Adnan Karajküçük
Hilmi Soydan
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ahmet Nustret Tuna
KAYSERt
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan

— 660 —

KOCAELİ
Lûtfi To'koğhı
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süeraan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsmail İlhan
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
Selâhattin Acar
Belirir Sıtkı Bayîkal
SAKARYA
Osman Salihoğhı
SAMSUN
Bahri Cömert
Şaban Demirdağ
Refet Re-ndeci
SİNOP
Nazım İnebevli

C Senatosu
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet A y k a n
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
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ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce

URFA
H a s a n Oral
VAN
Ferid Melen

! CUMHURBAŞKANIN

YOZGAT
E. Sülevman Er»'in

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R
Hüsamettin Çelebi ı
Özer Derlıil

[ Reddedeni
ADANA
Hayri Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Reeai Kocaman.
AYDIN
Halil Goral
BALLKESİR
N e j a t Sarlıcalı
BURDUR
T]l> reııı K a b a y
BURSA
Şebib Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
T ma elettin E l m a s
DENİZLİ
H ü s e y i n Atmaca
DİYARBAKIR
Selfıhattin Cizrelioğln

ELÂZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi N a l b a n t o ğ l u
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Salih T a n y e r i
GİRESUN
Ah Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Solmaz B'Cİül
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet F e y y a t
Fikret Gündoğan
Besim i)«tünel
İZMİR
Nazif Ç a ğ a t a y
[Oya

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlıı

Oiılıat A l p a n
Zeyyat Baykara

SİVAS

F e t h i Çelikbaş

Nurettin Ertürk
Kazım Kangal (Bşk. V.)

B a h r i y e Üç ok

O : 3
Sait Naci E r g i n
Nihat Erim
Sadi Irmak
Sabahattiin Özbek
Naiım Talû
Halil Tunç
Şerif Tüten

ar]
KARS

•Sırrı A t a i a y
Muzaffer Şamiloğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRŞEHİR
Halit Özmen
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Erdoğan Bakkalbaşı
F a k i h Özlen
MALATYA
H a m d i Özer
MANİSA
Doğan B a r a t ç u o ğ l u
MARDİN
Mehmet Ali Arı kan
MUÖLA
Fevzi Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
| Hasan Fehmi Güneş

SAMSUN
Ziya Oökalp Mülayim
SİİRT
S ü r e y y a Öner
SİVAS
Âdil A l t a y
H ü s e y i n Öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELt
Naim Taşan
URFA
Abdulgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakıiıç
YOZGAT
Veli U y a r
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R
Selâhaddin Babüroğlu
Muhsin Batur

katılmayanlar]
İSTANBUL
Rahmi Erdem (Bşk. V.)
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca

ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ANTALYA

TABİÎ ÜYELER
Vehbi E r s ü
Sezai Okan (İ.)
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı :

184

Oy verenler :

17Q

K a b u l edenler :

111

Reddedenler :

59

Çekinserler :

—

Oya k a t ı l m a y a n l a r

:

14

A ç ı k üyelikler :

—

[Kabul
TABİİ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
E m a n u l l a l ı Çelebi
Suphi Gürsoytrafc
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami K ü ç ü k
F a h r i Özdilek
Mehmet Özgüneş

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif E r i ş
î. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet O r h a n T u ğ r u l
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

S e l â h a t t i n Özgür
M. Ş ü k r a n Özkaya
Cevdet S u n a y
Haydar Tunçkanat
A h m e t Yıldız
Muzaffer Y u r d a k u l er
ADANA
M. N u r i Âdemoğlu
Mehmet Ünal di

AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlr

Alâeddiıı Y ı l m a z t ü r k
BURSA
İ. S a b r i Çağlayangil
Şeref K a y a l a r
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail K u t l u k
ÇANKIRI
Gürljan T i t r e k
ÇORUM
•M. Ş e v k e t Özeetin
Safa Y a l ç u k
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergene] i
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM

Yiğit K ö k e r
AYDIN
Ali Celâiettin Coşkun
i s k e n d e r Cenap E g e

Lütfi D o ğ a n
Sakıp Tlatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. K â z ı m K a r a a ğ a ç l ı oğlu
Ahmet Karayiğit
AfiRI
Kasım Küfrevi

BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
T u r g u t Y a ş a r Gül ez

edenler]
GAZİANTEP
İ b r a h i m Tevfik K u t l a r
GÎRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip ö z d o l a y
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
M ü m i n Kırlı
Orhan Kor

KONY^A
Osman N u r i Canpolat
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
Osman A l b a y rak
Ahmet özmumcu
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Oral K a r a o s m a n o ğ l u
A. O r h a n S ü e r s a n
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehcmetoğlu
MUĞLA
H a l d u n Meaıteşeoğlu

MUŞ
İsmail İ l h a n
NEVŞEHİR

Necip Mirkelâmoğlıı

İ. Şevki A t a s a ğ u n
NİĞDE
Erg un Özkan

KAHRAMAN MARAŞ
A d n a n Karalküeük
Hi]mi Soydan
KARS
Yusuf Ziya A y r u n
KASTAMONU
Ahmet N u s r e t T u n a
KAYSERİ
Sami T u r a n
KIRKLARELİ
Ali Alfcan
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu

ORDU
Selâhattin Acar
Beikir Sıtkı B a y k a l
SAKARY r A
Osman Salihoğlu
SAMSUN
B a h r i Cömeai;
Şaban Demirdağ
Refet Rendeci
SİNOP
Nâzım İnabeyli
TEKİRDAĞ
Orhan öztrak
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TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet fhsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
URPA
Hasan Oral
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VAN
Fer id Melen
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
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CUMHURBAŞKANIN Sadi Irmak
CA SEÇİLEN ÜYELER
Sabahattin Özbek
Hüsamettin Çelebi
Naiım Talû
Özer Dorbil
Halil Tunç
Sait Naci Ergin
Nihat Erim

Şerif Tüten

[Reddedenler]
ADANA
Hayri Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
AFYON KARAIIİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıc-alı
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebib Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâh-attin Cizrelioğhı

ELÂZIĞ
Hasan lldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğiu
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Solmaz Belül
Fevzi Hakla Esaioğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nazif Çağatay
KARS
Sırrı Atalav
[Oya

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Gühat. Alpan
Zeyyat Baykara
Fethi Çelikbaş
Bahriye Üçok

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
SİVAS
Nurettin Ertürk
Kâzım Kangal
(Bşk. V.)

Muzaffer Şamiloğlıı
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRŞEHİR
Halil üzmen
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Erdoğan Bakkalbaşı
Fakih Özlen
MALATYA
Ha m d i Özer
MANİSA
Doğan Barıttçııoğhı
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
MUĞLA
Fevzi. Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş

SAMSUN
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu \
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naım Taşan
URFA
Abdulgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Ta'htakılıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestil ci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhaddin Babüroğlu
Muhsin Batur

katılmayanlar]
Şerafettin Pakeı
İSTANBUL
Rahmi Erdem
(Bşk. V.)
KASTAMONU
Mehmet Camlıca

*>t><*

TABİİ ÜYELER
Vehbi Ersii
Sezai O'Kan (I.)
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ANTALYA
Reşat O s uz
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

184

Kabul edenler
Reddedenler
Oekinserler
Oya katılmaya nl ar
Aeık üyelik]er

108

[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Celebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karaveüoğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sun ay
Haydar Tunckanat
Ahmet Yıldız
Muzaf f e r Yurda kul er
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünal di
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zereıı
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğiu
Turhan Kapan! ı
Yiait Köker

ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Hikmet Aslan oğlu
Raif Eriş
İ. Sıtkı Y.rcalı
BİLECİK
Mehmet Orhan Tuğrul
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kâmraıı İnan
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURSA
İ. Sabri Oağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
ismail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
CORUM
M. Şevket Özletin
Safa Yal'çuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sebahattin Savcı
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergen el i
ELÂZI&
M. Cahit Dalokay

165
57
19

edenler]
ERZURUM
Lütfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer L'cuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügi!
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Tekin Arılmrun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozokîar
Mümin Kırlı
Orhan Kor
KAHRAMAN MAKAS
Adnan Karaküeük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğla
KIRKLARELİ
Ali A İkan
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KOCAELİ
Lûtfi Tokoğ'iu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Öznıumcu
MANİSA
O ra 1 Kara osmano ğ! u
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğhı
MUĞLA
Haldun Metnteşeoğlu
MUŞ
İsmail İlhan
NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağnn"
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
Selâhattin Acar
Be/kir Sıfikı Baykal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
Bahri Cömert
Şaban Demirdağ
Refet Rendeei
SİNOP
Nâzım İnebe}*li
TOKAT
Cevdet Arkan

C. Senatosu
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Ora!
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YOZGAT
E. Süleyman Ergin
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CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER

ZONGULDAK

Hüsamettin Çelebi
Özer Derbil
Sait Naci Ercin

Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce

Nihat Erim
Sadi Irmak
Sabahattin Özbek
Naim Talû
Halil Tunç
Şerif Tüten

[Reddedenler]
ADANA
Hayri Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BURSA
Şebib Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

ELÂZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıç oğlu
IÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Solmaz Belül
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nazif Çağatay
[Oya

VAN
Ferid Melen (B.)
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
öihat Alp an
Zeyyat Bay kara
Fethi Çelikbas
Bahriye Ücok

KARS
Sırrı A t alay
Muzaffer Şamiloğiu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRŞEHİR
Halil Özmen
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Erdoğan Bakkalbaşı
Fakilı Özlen
MANİSA
1 >oğan Barııtçııoğhı
MARDİN
Mehmet Ali Arıkaıı
MUĞLA
Fevzi Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş

SAMSUN
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin Öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
URFA
Abdulgani Demir kol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestiici
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Selâhaddin Babüroğlu
Muhsin Batur

Katılmayanlar]

SİVAS
Nurettin Ertürk
Kâzım Kangal (Bşk. V.)
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TUNCELİ
Naım Taşan
KAHRAMAN MARAŞ
Hilmi Soydan

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSER î
Sami Turan
MALATYA
Nurettin Ak yurt
Hamdi özer

TABİÎ ÜYELER
Vehbi Ersü
Sezai O'Kan (t.)
BURDUR
Ekrem Kabay
İSTANBUL
Rahmi Erdem (Bşk. V.)
İZMİR
Necip Mirkelâınoğlu
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(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
ÇekiiTScrler
Oy o katılmayanlar
Açık üyelikler
[Kabul
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mueip Ataklı
EmanuUah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâm il Kar av el io ğl u
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Selâhattin özgür
Ha yda r Tun ek a n at
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Unaldı
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zercn
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Turhan Kapanlı
ANTALYA
Şerafettin Paker
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlıı
Raif Eriş
î. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Orhan Tnîmıl

BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kânının İnan
BOLU
Turgut Yaşar Güıez
Alâeddin Yılm aztürk
BURSA
Şeref Kayalar
Bari as Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKİRİ
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket Özcetin
Safa Valçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sebahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbralıim Terfik Kutlar
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bczkurt
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Cüleügil

: 184
: 150
: 93
: 57
: —
: 34
: —

edenler]
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Ali Oğuz
Alım ot Vefa Poyraz
İZMİR
Beliğ Beler
M us i a f a B o z o k 1 a r
Mümin Kırlı
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğlu
KAHRAMAN MARAŞ
Adnan Karaiküçük
Hilmi Soydan
KARS
Yusuf Ziya Ayrını
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkaıı
KONYA
Osman Nuri Caııpolat
Feyzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
Osman Albaynak
Ahmet üzmumeu
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Oral Karaosanaııoğlu •
A. Orhan Süeıvsan
Ruhi Tuııakan
666 —

MARDİN
Sait Mehımetoğlu
MUĞLA
Ha 1 dun Meınt eşeoğlu
NİĞDE
Ergim Özkan
ORDU
Selâhattin Acar
Beikir Sıtkı Bayfeal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
Şaban Demirdağ
Refet Rendeci
SİNOP
Nâ>ım İnebeyli
TOKAT
Cevdet Ay kan
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB
Hüs a m e t ti n Çel e 1 > i
özer Derbil
Bahattin Özbek
Naim Talû
Halil Time
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[Reddedenler]
ADANA
Hayrı Öner
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Çelik

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ELÂZIĞ
Hasan İldan

ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz

ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKARİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıeoğlıı

ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebib Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
DBNlZLt
Hüseyin Atmaca

İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Solmaz Belül
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet F e yy at
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nazif Cağatav
[Oya

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü
Sezai O'Kan (İ.)
Mehmet Özgün eş
M. Şükran özkaya
Cevdet Simav
ADANA
Kemal Sarıibrahimoğlu
AFYON KARAHlSAR
M. Kâzını Karaağaçlıoğlıı
ANKARA
Yiğit Kö'ker

KARS
Sınrı Ataiay
Muzaffer Şamiloğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRŞEHİR
Halil özhıen
KOCAELİ
Abdullah Koseoğlu
KONYA
Erdoğan Bakkalbaşı
Fakih Özlen
MALATYA
Ham d i Özer
MANİSA
Doğan Barııtcuoğlıı
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
MUĞLA
Fevzi Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Şeviket Koksal
RİZE
Talât Doğan

SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Ziya Oökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin Öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcııoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan. Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdulgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
Veli Uyar
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhaddin Babüroğlu
Muhsin Batur

katılmayanlar]

AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
İskender Cenap Ege
BURSA
İ. Sabrı Çağlayangil
(B.)
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergendi
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
İSTANBUL
Tekin Anburun
(Başkan)
Rahmi Erdem (Bşk. V.)
KASTAMONU
Mehmet Camlıca

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu

TEKİRDAĞ
Orhan öztrak

KOCAELİ
Lûtfi Tokoğhı
(B.)
MUŞ
İsmail İlhan

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestiici

NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağım
SAMSUN
Bahri Cömert
SİVAS
Nurettin Ertürk
Kâzım Kangal (Bşk. V.

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Zeyyat Baykara
Fethi Çelikbaş
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Sadi Irmak
Şerif Tüten
Bahriye Üeok
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I
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

