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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanhğı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarıları açık oya 

sunuldu, oyların ayrımı sonuçlarına göre tasarıların 
kabul olundukları bildirildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genci Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 

1977 malî yılı Bütçe Kanunu taşanlarının bölüm 
ve maddeleri kabul edildi, tümü açık oya sunuldu, 
oylann ayrımı sonuçlarına göre tasarılann kabul 
olundukları bildirildi. 

A.P. ve C.H.P. Grupu başkanlıklarının, konuş
maların kısıtlandırılnıasma dair önergesi kabul olun
du. . 

11 . 2 . 1977 Cuma günü saat 9,30'da toplanılmak 
üzere Birleşime (11 . 2 . 1977) saat 03,40'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-

ğan'ın, Rize iline bağlı bazı ilçelerin eğirim sorunla
rı ile bütün Tıp Fakültelerine ve Tıp Fakülteleri has
tanelerine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/694) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, Geri Kalmış Yöreler Karanıamesine Rize'nin 
Çamhhemşin ilçesinin dahil edilmesi sebebine dair 
yazılı sora önergesi, Baaşbakanhğa gönderilmiştir. 
(7/695) 

II . GELEN KÂĞITLAR 

"asanlar 

İ. — 1970 sayıh 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/483; C. Senatosu 1/452) (S. Sayısı : 
664) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 , 1977) 

2. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/529; C. Senatosu 1/453) (S. Sayısı : 
663) (Dağıtma tarihi : 11 . 2.1977) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976' yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/524; 
C. Senatosu 1/454) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
11 .2 .1977) 

» e « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. t).), Abdülgani Demirkoî (Urfa) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu ; 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

A) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

çeki yılda tahsis edilen devlet parasının yerine sarf 
edilip edilmediğini bir evvelki yılda yapılan eleştiri 
ve önerilerin ne örçüde dikkate alındığını, bir ön
ceki yılda Bakanîarın siyasal ve teknik açıdan ver
diği sözlerin ne ölçüde gerçekleştiğini gösteren 
tarihi belgelerin derlenmesini de sağlamaktadır. 

C. H. P. Grupu adına yapacağımız görüşmede 
bu esas üzerinden hareket edeceğiz ve Köy İşîeri Ba
kanlığı hizmetlerini geçen yıl, bu yıl ve gelecek yıl
lar zincirlemesi çerçevesinde eleştiriye tabi tutaca
ğız. 

Sayın senatörler; 
Geçen yıîki bütçe görüşmelerinde de belirtilen 

bir konuyu hemen söylemek ve tartışmak istiyo
rum. Biz C. H. P. olarak «Kalkınmanın köylüden 
başlaması gerektiğine» inanırız. İster muhalefette, 
ister iktidarda olalım toplumumuzun bu kesimine 
büyük ağırlık verilmesini, «Köklü kaîkmma ve 
halkçılık» ilkelerimizin gereği sayarız. Bugünkü Cep
he iktidarının büyük kanadım teşkil eden A. P.'nin 
köy ve köylü sorunlarına bakışı ise «Şehirde olan 
her şey köyde de olmahdır» biçiminde özetlenebi
lir. 

Ekonomik politikası olarak A. P., kapitalist bir 
düzenin savunuculuğunu yapmaktadır. Bu düzenle 
kalkınmayı öngören bir dünya görüşünün köyü, 
köylüyü, tarımı ve tarım gelirlerini sömürerek bü
yük kentlerde oluşturmaya çalıştığı sermayeyi ve 
buna dayalı köksüz montaj sanayii güçlendirme
yi önplana alması doğaldır. Kentte yerleşmiş fır
satçı tüccarı her bakımdan egemen kılmak 1950'ler 
de başlayan, günümüze kadar gelen dikkatle, ve 
özenle seçilmiş bir yoldur. Bugün dünyanın geri 
bırakılmış ülkelerinin her bakımdan uyanması, ge
niş halk yığınlarının şimdiye kadar oynanan oyu
nu görmeye başlaması ve buna paralel olarak eği
timde fırsat eşitliği, üretime dönük ekonomi, da-

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi. I 

BAŞKAN — Program gereğince Köy İşleri Ba
kanlığı ve Toprak ve İskân İşîeri Genel Müdürlüğü 
bütçelerinin birlikte görüşmelerine başlıyoruz. 

Dün Yüce Gene? Kurulun aldığı karar gereğince, 
gruplar adına 1 nci kez konuşma süresi 20 dakika, 
2 nci kez 5 dakika; kişisel konuşmalar 10 dakika. Sa
yın Bakanın suallere cevap vermesi dahil konuşma 
süresi 45 dakika, bütçenin tümü üzerinde gruplar 
adına kapanış konuşması 45 dakika olarak kararlaştı
rılmıştır. 

Bilgilerinize tekrar arz ediyorum. 
Grupları aduıa söz alan sayın üyelerin isimleri- : 

ni okuyorum; | 
Cumhuriyet Hcik Partisi Grupu adına Sayın 

Erdoğan Bakka'başı, Adalet Partisi Grupu adına Sa- j 
yın Osman Saüboğlu. \ 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi... i 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın j 

Başkan, Erdoğan Bakkalbaşı'nın hazırladığı konuş- I 
mayı ben sunacağım. | 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu j 
adına Szym Uğur Alacakaptan. i 

Buyurun Sayın A?acakaptan. i 

C. H. P. GRUPU ADINA UĞUR ALACAKAP- I 
TAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli senatörler; I 

Bütçenin genel kurullarda görüşülmesi gurpîa- I 
nn veya parlamenterlerin ülke sorunları üzerinde
ki görüşlerini açıklamaya fırsat verdiği gibi bir ön- i 
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ha iyi yol, daha temiz su, daha iyi sağlık koşulla
rı, adaletli gelir dağılımı, kısacası uygarca hakça ve 
insraıca düzen istekleri artmaya ve egemen güçle
ri ekonomik mücadelelerle ve demokratik yollar
la sıkıştırmaya başlayınca kapitalist düzen savunu
cuları yeni yeni sloganlar aramaya koyuldular. 
Türkiye'de son bir yıl içinde de A. P., Genel Baş
kanının ağzından (Şdıirde ne varsa köyde de olacak
ta) demeye başladığını görüyoruz. 1965'lerde böy
le bir sîoganı ağızlarına almaktan. sakınanlar, 
C. I-î. P.'nin demokratik sol bir görüşle kalkınma
sının köylüden başlayacağını açıkça belirten tu
tarlı, gerçekçi, toplum kalkınmasına uygun sloga
nı karşısında samimî olmayan, ciddiyetten uzak bir 
görüşü ortaya atmış bulunmaktadırlar. 

Bir ülkenin kalkınmasını topluca ve her yönü 
i!e ele almak lâzımdır. Uygar Batı dünyasına oran
la, şehirlerimizde ne varki köye bunları götürecek 
siniz? Sağlığa zararlı çevre ve hava kirliliği, çar
pık kentleşme, gecekondu, her gün kesilen elektrik, 
su, havagazı, insanı çileden çıkartan trafik, anarşik 
olaylar, karaborsa, kaçakçılık, faili daima meçhul 
siyasî cinayetler... Bunları mı götüreceksiniz her 
yönüyle tertemiz kalmasını başarmış yurtsever çi
lekeş, fakir Türk köyîüsüne?.. 

Oteyandan, «Ancak ferdî kabiliyet ve gayreti 
değerlendiren, onu teşvik eden bir iktisat düzeni
ne, vatandaş gayretini; yani özel teşebbüs faaliyeti
ni azamî haddine çıkararak millî kaynaklarımız! 
kalkınmaya yönetme», olarak kabul eden bir siyasî 
snalyışm, tophı kalkınmada en büyük kesimi teş
kil eden köylümüze neler verebildiğini son 27 yıl
lık uygulamasında gördük. Köylümüzün A. P. 
programında yer aîan ferdiyetçi - özel teşebbüsü 
destekleyen dünya görüşü içindeki yerinin ne ol
duğunu anladık. Köye sadece yetersiz aît yapı hiz
meti götürmekle, köylüye hizmet ettik, onu kaî-
kındırdık diyemezsiniz. Sosyal ve ekonomik top
lu kalkınma, bütün kaynakların ferdiyetçi - özel 
teşebbüse akmasını sağlamak suretiyle sağlana
maz. Dünyada köylü ve işçi kesimini kalkınmada 
önplana almamış, kısır ve çağ dışı kapitalist dü
zende kalkınmış bir tek az gelişmiş ülke göster
meniz mümkün değildir. 

Biz «Kalkınma köylüden başlamalıdır» derken, 
ülkemizin nüfus bakımından en yoğun olan, şimdi
ye kadar çıkarcı çevrelerin sömürüsünden ilikleri 
kurumuş kasten okutulmayan, eğitilmeyen, horla
nan; ama ülkenin maddî manevî en büyük gücü ve 

! kaynağı olan bu kesimi kalkınmada öncü olarak 
kabul ederiz. 

Köylüden başlanmayan gelişme hakça olamaz. 
Köylü yoksul, örgütsüz ve güçsüz kaldıkça si

yasette ve yönetimde yeterince ağırhğı olamaz ve 
I demokrasi bir ölçünün ötesinde gerçeklik kazana

maz. 
Köylünün emeği gereğince değeriendirilmezse üre

tim düşük kalır ve gelişme için yeterli kaynak yaratı
lamaz, O yüzden yalnız tarımda değil, sanayi alanın-

I da da gelişme olamaz. 

Türkiye'nin koşullan ve Türk toplumunun yapısı 
ve gereksinmeleri ise, tarımsal gelişmeyle smaüeşme-

] rain uyumlu olmasını gerektirir. 
Türkiye gibi tarıma elverişli toprakları geniş, nü

fus artışı hızlı ve geçimini tarımdan sağlamak zorun-
j da kalanlarının oram yüksek bir ülkede tarım sav

saklanarak dengeli "ve hakça gel'şim gerçekleştirile
mez, ssnaileşme için yeterince iç kaynak yaratılamaz. 

C.H.P. tarımsal gelişmeyle köylünün kalkınması
nı bir tutar. Tarımı savsaklayarak sınaî gelişmeyi de, 
köylüyü yoksul bırakarak tarımı geliştirmeye kalkış
mayı da haksız ve sağlıksız bir yol olarak görür. 

Türk köylüsünün üretim gücünü artırmadan ta
rımsal ve sanayi gelişmede yeterli hızın da sağlana
mayacağına inanan C.H.P. tarımdan sanayiye aktarı
lacak kaynağın öncelikle ve büyük ölçüde köylü eliy
le sanayiye yatırılmasını öngörür. Böylece köylü eme
ğiyle yaratılan ve sanayileşmeye katkıda bulunan kay
nakların sağlayacağa gelirden de büyük ölçüde yarar
lanabilmiş olacaktır. 

i Değerli senatörler; 
! Köy İşleri Bakanlığı denince akla köye yol, su 

götüren bir kuruluş geliyor. Ashnda, devletin önemli 
j bir bölümü parça parça köye hizmet götürmektedir. 

Tabiî bu IÎUSUS, diğer işlerimizde olduğu gibi, için
den çıkılmaz bir keşmekeşi de beraberinde getiriyor. 
Köye ve köylüye daha verimli ve hızlı hizmetin gide-

I bilmesi için, koya ve köylüyü kalkındırmak için, hiz
metlerin bir elden yönetilmesi gerekir. Köy İşleri Ba
kanlığının kuruluş kanunu henüz Meclisler günde-

j ininde sıra beklemektedir. Böylesine önemli bir ka
nunun biran evvel çıkması Yüce Parlamentonun ön-

I çelikle üzerinde durması gereken bir konudur. Her 
yıl tekrarlanan bu dileğin en kısa zamanda yerine ge
tirilmesini temin etmek hepimize düşen bir görevdir. 

J Değerli arkadaşlarım; 
{ Köy yolları konusunda her yıl tekrarlanan sözle-
j ri söylemekten kaçınmak gayreti içindeyim. Geçtiği-

736 — 
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miz yıl köy yollarının geometrik standartlarının yük- | 
seltilmeye başlandığı, köprü standartîannın genişîetil-
d^ği, kar mücadelesine önem verildiği Sayın Bakan 
tarafından bildirilmiştir. Yolun önemini size anlata
cak değJHrn. Ancak bugünkü araç ve iş makineleri 
parla, köy yolu dadasının kısa zamanda halledilme- I 
sine imkân vermeyecektir. Yol demek makine demek
tir. İş makineleriniz yetersizse, eskiyse, her yıl şu ka- | 
dar bin kiîomeire yol yapmı, onarım ve bakımını I 
planlasınız- bile başaramazsınız. Onun için bizim 
grup olarak arzumuz;, biran evvel makine parklarımı- I 
•£i genişletmenin olanaklarını hep birlikte aramaktır. I 
Komisyon raporunda, köy yollarında kullanılan ma-
kine, teçhizat yedek parçaların tedarik ve onanmma I 
geçen yıl 461 milyon lira sarf edildiği, bu yıl 732 I 
milyon lira teklif edildiğini, toplam olarak bütçenin I 
Ö2 kesiminde köy yollarının yapım, onarımı için Hü
kümetin 2 milyar 640 milyon lira teklif ettiğini, ko- I 
misyonun bunu 3 milyar 997 milyon liraya yükselt- I 
tlğini görmekteyiz. Gecen yıla nazaran köy yolları- I 
nın yapımına 1 milyar 572 milyon lira fazla ödenek I 
ayrılmasını da olumlu bir adım olarak görüyoruz. 
Ancak, bu rakamların gerçekleşemeyeceği endişemiz I 
bir yana, enflasyon hainin % 20'leri bulması, paha- I 
1Î döviz transferleri karşısında toplam maliyeti ar
tan yabancı ülkelerden satın alınacak makine, teçhi
zat ve yedek parçaların projeye uygun adette ithal I 
edileceğini sanmıyoruz. 

Genel Kumlumuz komisyonca artırılan ödeneği 
kabul ettiği takdirde, köy yollarının yapım, onarım 
ve bakımlarının önümüzdeki yıllardaki programların 
gerçekleşme oranının geçmiş yıllara oranla daha faz
la olmasını beklemek hakkımızdır. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz bir konu da 
şudur : Bu ödeneklerin ve makine araç kapasiteleri
nin, özellikle Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinde en verimli biçimde kullanılmasını temin için 
zaman ve işgücü kaybına neden olmayacak bir dü
zenlemeye gitmemiz şarttır. İşçilerin yolda geçen za
manlarını kısaltmak için, işyeri kampları ve bakım 
onanm evleri iemin edilmelidir. Milyonlarca liralık 
îşmakinelerini çift vardiya, çift operatör olarak çalış
tırmalıyız. Fazla mesai hafta tatili yevmiyeleri öde
nerek Cumartesi ve Pazar günleri de çalışmalarını 
sağlamalıyız. Geçen yıiki bütçe konuşmasında da bun
ları yine dile getirmiştim. Ancak bu yıl gerçekleştiğini 
göremedik. Bu konu üzerinde önemle eğilinmesini bir 
kez daha Saym Bakana ve Bakanlığa hatırlatırız. 

Geçen yıl yol yapım işlerinin bölge müdürlükleri i 
eliyle organize edilmesini, il müdürlüklerinden bu | 

[ yetkinin alınmasını önenniştik. Aynca sîablize taşı
ma işinin ihale yolu ile yapılmasını da dilemiştik. 
Her iki konuda uygulamanın ne olduğunu da Sayın 
Bakandan isteriz. 

j Bu yıl Bütçe Komisyonuna sunulan bütçe tasa-
I rısına, Köy İşleri Bakanlığı elindeki araçların bir en

vanteri liste halinde eklenmiştir. Ancak bu listede 
• eksiklikler vardır. Makine parkı ekipman yenileme 
I ve dengeleme projesi gereğince geçen yıl alındığı söy

lenen kamyonlar bu listeye sokulmuştur. Bu kamyon
ların sayısını, hangi bölgelere ve ne miktar dağıtıldı-

I ğuıı öğrenmek isteriz. Ayrıca iş makineleri envanter-
I lerinin her yıl bütçelere eklenmesini bunun bir gele-
I nek haline gelmesini, üyelerin aydınlanmaları açısın

dan istemekteyiz. Köy yollan tesviye, kaplama, as-
1 faltlama, bakım ve onarım çalışmaları öngörülen plan-
I lamanın çok aşağısında gerçekleşebilmiştir. Bunu bir 
I eleştiri olarak söylemiyorum. Zira yukarıda da belirt-
I tîğimiz gibi, elimizdeki makine ve araç parklamıı ge-
I nişietmeden yüzde yüz bir gerçekleşme beklemek ha-
I yaldır. 

I Ancak köy içme suyu yapımında aynı şeyi söyle-
I mek mümkün değildir. Çünkü 1976 yılında 4 084 

içme suyu yapılması planlandığı halde, 1 . 11 . 1976 
tarihi itibariyle 1 683 adet yerleşme ünitesi suya ka-

I vuşlurulmuştur ki, gerçekleşme oranı % 41'dir. İç
me sularında, köy yollarında olduğu gibi makine araç 
eksikliği mazeretini ileri süremeyiz. Özellikle cazibe
li içme suyu tesislerinde köylünün içme suyuna ka
vuşturulması daha iyi bir koordinasyon ve takiple 
artırılabilirdi. Terfili sistemler için kullanılan sondaj 
makinelerinin yetmediği bir gerçek. Ama koskoca 
Bakanlığın 27 adet bir kısmı çok eski model sondaj 
makinesi her halde onun amaçlarına yakışmamakta-
dır. Geçen yıl öğrendiğimize göre 20 adet daha satm 
alınmıştır. Bu yıl köy içme sulan tesisleri için bütçede 
2 milyar 662 milyon lira öngörüldüğüne göre, bu de
recede büyük bir ödenek imkânları içinde gerektiği 
miktarda sondaj makinelerinin temin edileceğine de 
inanmak isteriz. 

Grup içme sularının işletme ve bakımı bu yd da 
önemli bir problem olarak karşımızdadır. Geçen yıl 
aynı dilekte bulunmuştuk. İşletme ve bakım dairesi 
kurulacağı vaari edildiği halde Bakanlıkta yeni bir 
hareket göremedik. Saym Bakan Grup içme sula
rını biz işleteceğiz» diyor, ama neler yapıldığım bu
güne kadar bilmiyoruz. Ciddî olarak bu konu üzerin-

I de durulması, milyonlarca liralık tesislerin ahi yat-
1 mamasını sağlayacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığa bağlı Topraksu Genel Müdürlüğü hiz

metleri her zaman olduğu gibi önemli hizmetlerdir. 
Bütçe olanakları içinde ellerinden geleni yapmaktadır, 
bu Genel Müdürlüğün mensupları. Söz buraya gel
mişken, uygulamada göze çarpan, giderilmesi Bakan
lığın elinde olan bazı engelleri ve problemleri dile 
getirmek isterim. 

Küçük suların yapımında anamadde çimentodur. 
Topraksu örgütü iş mevsimlerinde çimento temininde 
büyük güçlükler çekmektedir. Kamuya bağlı çimento 
fabrikaları bölge müdüklerine işin devamına paralel 
çimento vermemektedir. Mayıs ayı başına kadar yıl
lık ihtiyacı olan çimentonun alınması, aksi takdirde 
çimento verilemeyeceği bunlara bildirilmektedir. Ma
yıs ayından sonraki aylar iş aylandır. Bölge müdür
lüklerinin ihtiyaçları olan binlerce ton çimentoyu 
stoklayacak, koruyacak ambarlan da yoktur, tş ay
larında piyasadan fazla fiyatla çimento temini yoluna 
gidilmektedir. Bu da şüphesiz maliyetleri artırmakta
dır. Bu nedenle, çimento sanayiinin bu kamu kuru
luşlarına ayrı ve yeterli bir tahsis yapması konusun
da Bakanlığın teşebbüse geçmesini ve mevsiminde iş
lerin aksamamasını temin etmesini dileriz. 

Ayrıca, Devlet Su İşleri ile Topraksu arasında 
koordinasyon noksanlığı da vardır. DSÎ birçok kuyu 
açıyor; fakat motorlan konmuyor. Topraksu örgütü 
motorsuz kuyunun önündeki arazide tarla içi hizmet
lere giremiyor ve arazinin sulanmasıda bu yüzden ge
cikiyor. 

Öte yandan, DSİ'nin kuyu ruhsatı verdiği yerlerin 
bazılarında yeraltı suları kükürtlü ve klorlu çıkıyor. 
Çoraklaşmak suretiyle ileride elden çıkması muhak
kak olan bu arazilerde Topraksu örgütü tarla içi 
hizmetlere haklı olarak girmek istemiyor. Bir taraf
tan ruhsata dayanarak vatandaş boyuna kuyu açar
ken, açılmış kuyularla sulama devam ediyor. Böyle
ce önemli ölçüde tarıma elverişli toprak yakında ve
rimsiz topraklar haline gelecektir. Bu nedenle veril
miş ruhsatlann iptali ve Topraksu örgütünün suyun 
kalitesini iyi bulamadığı yerlerdeki arazilerin sula
maya kapatılma konusunda Bakanlığın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile çok ivedi olarak koordineli 
girişimde bulunmasını arzu ediyoruz. 

Ülke topraklarının sulanması için gölet yapmına 
hız verilmelidir. Bu konuda Bakanlığın Topraksu ör
gütüne gerek proje ve gerekse finansman bakımından 
yardımcı olmasını dileriz. 

Bir önemli konuya daha değinmek isterim. Bilin
diği gibi, Topraksu örgütü işlerini genellikle müteah

hitler eliyle yaptırmaktadır. Bir kısım müteahhitler 
kendilerini Topraksu prensiplerine uydurmuşlar ve 
bir tür uzman müteahhit olmuşlardır. Fakat bir kıs
mı bilgisizlik, güçsüzlük ve benzeri nedenlerle işlerini 
zamanında bitirememektedirler. Bu tür müteahhitler 
Bayındırlık Bakanlığından ruhsat aldıkları için, her 
yıl başarısız müteahhitler yine ihaleye girmekte ve iş 
ahmaktadırlar. Topraksu örgütünün müteahhit seçme 
olanağı ortadan kalkmıştır. Dairelerin müteahhit seç
mede bağımsızlığa kavuşturulması için bir çare dü
şünülebileceğini sanıyoruz. 

Söz buraya gelmişken bir konuda daha istekte 
bulunacağız. Drenaj problemi olan bölgelerde kısa 
mesafeli veya ihale miktan küçük işlerde müteahhit 
bulmak zor olmaktadır. Küçük görünen, fakat ufak 
bir himmetle köylümüze büyük yarar sağlayacak hiz
metin görülebilmesi için kanal açan exavantörlerin 
temini zorunludur. 

Sayın senatörler; 
Toprak İskân Genel Müdürlüğünün yasalar çer

çevesi içindeki görevleri yanında, son yıllarda hepi
mizi yürekten yaralayan doğal afetler (özellikle dep
rem afeti) bu görevlerine yeni boyutlar kazandırmış
tır. Bütçenin raporunda da belirtildiği gibi, A lp -Hi -
mâlaya Sismik Kuşağında yer alan ve depremlerle 
can ve mal kaybına uğrayan yurdumuzda köylerimi
zin entegre biçimde kalkındırılması için İmar ve İs
kân Bakanlığı yanında bu Genel Müdürlüğümüze bü
yük görevler düşmektedir. Millî bütçe olanaklarına 
ilâveten Avrupa Konseyi İskân fonunca yapılacak 
yardımlarla deprem kuşağındaki köylerimizin depre
me dayanıklı konut ve tesislere kavuşturulması gibi 
bir konuda Devletin diğer kuruluşlarıyla sağlam bir 
dayanışmaya gidileceğini umut etmek istiyoruz. Bu 
makro projenin aksamadan tam olarak uygulanması 
hepimizin ortak arzusu olmalıdır. 

Bütçe Komisyonu raporunda buna ilâveten 10 yıl
lık süre içinde 10 bin köyün köy içi altyapıları, sos
yal ve ekonomik tesisleriyle kaikındınlmasını öngören 
ve ayrıca baraj sahalarından ayrılmak zorunda kalan 
köylerimizin iskânı için iki adet makro projenin tan
zim edilmiş olduğunu memnuniyetle öğrendik. 

Çankırı •? Çorum kalkınma projesinin uygulanma
sında kullanılacak 2>5 milyon dolar civarındaki ma
kine ekipmanların Ocak ayı içinde ihaleye çıkarılıp 
çıkarılmadığım ve sonucunun da ne olduğunu sayın 
Bakandan öğrenmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Kooperatif ve kooperatifçiliğin gelişmesi konu

sunda bugünkü Hükümetle bir tartışmaya girmenin 
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hiç bir anlamı ve yararı olmadığına inanıyoruz. Zira 
bugünkü Hükümet siyasal anlayışı itibariyle koope
ratifçiliği destekleme niyetinde değildir. Esasen var
oluş sebepleri bu olguya ters düşer. Büyük sermaye 
ve çıkar çevrelerinin temsilcilerinin oluşturduğu bu 
Hükümetin gerçek kooperatifçiliğe destek olmasım 
beklemek bir hayaldir. 

Değerli senatörler; 
Bu vesileyle Köy İşleri Bakanlığı bütçesinde 

C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmiş oluyorum. 
Hepinize derin saygılarımı sunarım. 
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Alacakaptan. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Os

man Saîihoğlu'nda. 
Buyurun Sayın Salihoğhı. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SALİHOĞLU 
(Sakarya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Huzurunuzda Köy İşleri Bakanlığı 1977 Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini ifade
ye çalışacağım. 

Her şeyden önce Türk toplumu içinde köy mü
essesesinin oturuşu biçimini tarif ettikten sonra, nü
fusumuzun 20 milyonunun yaşamakta olduğu bu 
kesimin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılma
sında yaklaşım biçimini, partimizin ele alış şeklini 
açıklığa kavuşturacağım. 

Bugün Türkiye'de 65 287 köy ünitesi var olduğu 
tespit edilmiştir. Bunların bir kısmı idarî bakımdan 
köydür; bir kısmı «mezra», «oda», «divan» diye 
anılan yerleşme üriitelerindendir. 

1950 yılından beri köylerden şehre bir akım ol
masına rağmen, köydeki nüfus artışı hızlı olduğun
dan köy gerçeği küçülmeden Türkiye'mizin temel 
gerçeği oîarak ortada durmaktadır. 20 milyon in
sanın barındığı bu ünitelerde yaşam koşulları Birim
ci Beş Yıllık Planda şöyle tarif edilmektedir: «Bu 
65 287 köy ünitesinde bulunan mesken sayısı 3 mil
yon 430 bindir. Bunlardan 16 bini çadır, mağara 
gibi konutlardandır. (Plandan aynen naklediyo
rum.) 20 bin adedinin hiç penceresi yoktur. Büyük 
çoğunluğunda en basit anlamda da oka yıkanacak 
yer yoktur. Umumî tuvalet, hamam birçok köyler
de olmadığı gibi, konutların büyük çoğunluğunda 
tuvalet, konut dışındadır. Bütün bu köylerde gay
ri menkullerin (yani ev, arsa, tarla.) ancak % 20'si 
tapuda kayıtlıdır. Bu tapuda kayıtlı olanlardan bir
çoğu şehre yakın olanlardır.» Bu hale göre demek ki, 
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65 287 köy ünitesinin evi, tarlası kayıtsız, kuyutsuz; 
yani tek kelime ile hukuk dışıdır. 

«20 milyon insanımızın yaşadığı köylerimizde 
170 bin kilometre yola, 65 bin ünitenin suya, bir 
o kadar cami ve okula ihtiyacı vardır. Ayrıca köy
lerde yaşayan 20 milyondan fazla insanın % 65'nin 
de okuyup yazma bilmediği» belirtilmiştir. 

Sayın senatörler; 
İşte 1963 yılında hazırlanmış olan Birinci Beş 

Yıllık Planımızda Türkiye'deki köy gerçeği yukarıda 
arz ettiğim şekilde tespit edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi, köy sorunları ele alınırken, planda tarif 

edilen yerleşme ve yaşam şartlarıyla anlaşılmakta olan 
engelleri aşma formülleri bulmak zorunluluğu ile de 
karşı karşıyayız. Köy kalkınması bugün artık bütün 
dünyanın bir numaralı meselesi haline gelmiş; her 
toplum kendi az gelişmiş Sahalarını kıpırdatabilmek 
için çeşitli kuruluşlarım çeşitli gayretler halinde kır
sal bölge kalkındırılmasına yöneltmiş bulunmaktadır. 

Türkiye için köy meseleleri belki tarihten ön
ceden beri Anadolu için vardır denilebilir. Anado
lu'ya kuşaklar gelmiş, kuşaklar gitmiş, medeniyet
ler birbirini kovalamış; ama medeniyetin getirdiği 
imkânlar sitelerin, şehirlerin dışında yaşayan in
sanlara; yani köylere hiç bir şey getirmemiştir. 

Bugün köylerde gördüğümüz karasapam, köyde 
gördüğümüz kerpici, köyde gördüğümüz tandırı 
Milâttan 5 bin sene evvele ait Anadolu kazılarında 
da görmek mümkün. O hakle, köylerimizin kalkın
dırılması güçlüğü öyle 20 - 30 yılın meselesi olmayıp 
asırların meselesüdir- Esasen Cumhuriyet tarihimizin 
incelenmesinde de köy meselelerinin ele almış tari
hi 1950 yılı Demokrat Partinin iktidara gelişiyle baş
lamıştır. Bunu ben söylemiyorum. Zira 1950'ye ka
dar köye hizmet götürmek mevzubahis değildi; zira 
o tarihe kadar devlet bütçelerini tetkik edecek olur
sak buna ait bütçede bir fasıl ve maddeyi görmek de 
mümkün değildir. 

Planlı dönemden sonra köy kalkınması meselele
rinde büyük ilerlemeleri görmek, bu büyük milletin 
bir ferdi olarak bizlere inşirah verdiğini söylemek is
terim. Bütçe Komisyonu üyelerince bu yıla ait Köy 
İşleri Bakanlığı için hazırlanmış olan raporun' tetki
kinde 1963 yılına kadar; yani 1950 ile 1963 arasın
da 13 yıl zarfında bütçede köy yolları için 336 milyon 
lira tahsisat verilmiş ve bununla 11 bin kilometre 
köy yolu ve aynı süre içinde köy içme sularına 354 
milyon lira ödenek verilmiş ve bununla 14 bin koy 
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ünitesine içme suyu verüdîğinî görmekteyiz. 1963, 
yan! Birinci Kalkınma Planı tarihinden 1967 arası 
köy yolları için toplam 547 milyon lira ödenekle 22 
bin kilometre yol yine hu süre arasında 736 milyon 
ödenekte, 9 760 köye su getirilmiştir. 

1968 - 1972 İkinci Beş Yıllık Plan döneminde, 
köy yollarına 2,5 milyara yakın ödenekle 37 bin ki
lometre yol, yine aynı süre içinde 1,6 milyar lira 
ödenekle 19 bin üniteye su temin edilmiş olduğunu 
görmekteyiz. 

1973 - 1977 Üçüncü Beş Yılhk Plan döneminde 
bu yıl sonu itibariyle 4,5 milyar ödenekle 18 bin 
kilometre yoL 3,5 milyar ödenekle 10 bin Üniteye su 
getirilmiştir. 

Bütün bu gayretler sonucunda envanterlere göre 
köylerimizde yol, su, elektrik olarak alınan mesafede 
şöyledir: 

Kaplamak köy yolu 87 963 km. ohıp, 17 886 köy 
adedi ve 14 milyon köylü vatandaşlarımızın yol hiz
meti tahakkuk ettirilmiştir. Ayrıca, 7 bin köyün 
ve bu köylerde yaşayan 4 milyon insanın 41 bin km. 
tesVtyeli yolu yapılmıştır. Bu 41 bin km. yol kaplan
ması önümüzdeki yıllarda İnşallah tahakkuk ettiri
lecektir. Halen hiç yolu olmayan 7 bin civarında 
köy olup, bu keşfimde 4 milyon köylü vatandaşı
mız yaşamaktadır. 

Köy içme sularında ise, suyu tam olan 13 mil
yon insanın yaşadığı 47 bin köy ünitesi vardır. Su
yu yetersiz 6 milyon nüfusun yaşadığı 22 bin köy üni
tesi mevcut ohıp, hiç suyu olmayan 5 milyon nü
fusun barındığı 20 bin civarında ünite mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Köylerdeki elektrik konusuna değinecek ohırsak, 
durum aşağıdaki şekildedir: 

1963'e kadar Türkiye'de şehirlere yakın 223 köy
de elektrik yanarken, bugün 9 bin civarında köyü
müzün ışığa kavuşmuş olduğunu memnuniyetle mü-
şahade etmekteyiz. Bilhassa, Adalet Partisinin ikti
dar dönemlerinde; yani 1965 - 1969 arası, 1969 -
1971 arası yoL su, elektrik meselelerinde rakam sıç
ramaları yurdumuzda istikrarlı hükümetlerin başarı 
nispetlerinin nasıl yüksek olduğunu göstermek dik
kate şayandır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu rakamları sıraladıktan sonra, artık kalkınma 

için birtakım modeHer, reçeteler aramaya, sefalet 
edebiyatı yapmaya gerek olmadığını da belirtmek 
isterim. Bugün Hükümetimiz köylerimizin altyapı 

hizmetleri için köylüden her türlü katılım payları ve 
mükellefiyetleri kaldırılmak yolunda girişim, bir haf
ta önce Yüce Meclislerimizden geçen tasarı ite ke
sinleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca köylümüzün üret
tiği toprak mahsullerinin hemen hepsine taban fiyat 
politikası uygulamakla köylü vatandaşlarımızı ekono
mik güce kavuşturmak suretiyle sözlerimin başın
da hazin manzarasını açıkladığım feodal kalıntısı, 
mağara yaşantısı yerine Marsilya tipi kiremitle mo
dern köy tipi meskenler yapma olanağı sağlanmakta
dır. 

Nitekim her insaflının teslim edeceği gibi, köy-
lerimizde kalkınmayı köyün her şeyinde görmekle 
bahtiyarlık duymamak mümkün değildir. Adalet 
Partisinin felsefesi de, şehirde ne varsa, köyde de 
onun olacağı esasına dayanmaktadır. 

Aziz senatörler; 
Köy İşler1! Bakanlığında, başta Sayın Bakanı

mız olmak üzere feragat ve fedakârlık örneği vere
rek çalışmakta oian arakdaşlarıma bir hususu ha
tırlatmak isterim. Şimdiye değin yapılan köy alt
yapı hizmetleri kısmen inşası kolay olanlardandır. 
Bundan sonra yapılacak olanlar yüksek düzeyde sa
nat yapıları ve hafriyatı kayalık olan dağ yolları 
tipinden olup, bu yol, yapımı zor, maliyeti yük
sek yollardan olacaktır. Zira, Karayolları teşkilâtı
mızda bunun böyle olduğunu görmüş bulunmakta
yız, 

YSE Teşkilâtının önünde bulunan bu gerçeğe göre 
kendisini hazırlaması tavsiyelerimizdendir. Bütçe 
Karma Komisyonunca hazırlanmış bulunan rapora 
göre, 1976 YSE icra programında gerçekleşme ora
nı memnuniyet verici sayılamaz. Halbuki, makine 
parklarmdaki yenileme, 1974'den sonra park tak
viyesi dikkate alınacak olursa başarısızlık için sebep 
olmaması gerekir idi. Bize göre çalışmalarda İş 
Kanununda tespit edilen, 8 saat mesainin iyi kul
lanılmaması bilhassa şantiye çalışmalarında, birçok 
yerlerde hâlâ merkezî sistemin uygulanması, mesai
nin iş sahası dışında harcanmasına sebep olmakta
dır. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü kendi bütçeleri 
nispetinde büyük gayretin içinde olduklarını rapor
dan görmüş bulunmaktayız, ama bu Genel Müdür
lüğün de, tıpkı YSE olduğu gibi, planlı dönemleri 
ve hattâ plansız dönemlere ait ayrıntılı bilgi verme
sini çok arzu ederdim. Maalesef raporda bunu göf-

i mek imkânına sahip olamadık. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Artık envanter, mukayeseli sistemler bizim Tür

kiye'de de yerleşmeKdir. Bütün arkadaşlar ve bütün 
kuruluşlar bütçelerini getirirlerken önceki yılları mu
kayeseli şekilde de raporlara derç etme yoluna gir
melidirler. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğüne gelince; 
Bugünkü mevzuatla, kooperatiflerden arzu edi

len verimlin elde edileceğin! kani bulunmamaktayım. 
Halen tarım kesiminde 8 906 adet üretim kooperatifi 
oîop, 1 milyon 864 bin ortak üyesi bulunmaktadır. 
1975 sonu itibariyle mevcut 8 906 üretim koopera
tifinden 6 247'sî köy kalkınma, 1 428'i toprak -
su, hayvancılık, 211*1 bahkçıhk, geri kalan kısmı 
da öteki tarım ürünlerinin üretimine ilişkin koopera
tiflerden oluşur. Halen çeşitli adlarla kurulmuş 
bulunan ve köylü tarafından oluşturulan kooperatif
lerin aşağı - yukarı şekli ve biçimi arz ettiğim şekil
dedir. Ancak, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı için hazırlanan rapora göre, Türkiye'deki koope
ratif ortaklarının hepsinin gerçek üreticiler olmayıp, 
aracı sınıflar olduğu da belirtilmiştir. Mevcut koo
peratifçilik ve mevcut sistemin eleştirildiği bu rapor
da tarım satış kooperatiflerinde büyük toprak sa
hiplerinin, aracıların, tüccarların etkisinin de bü
yük olduğu belirtilmiştir. Bu ön raporda köy kal
kınma kooperatiflerinin büyük bir ekonomik dar bo
ğaza doğru itilmekte ve bunun için tedbir alınması 
da tavsiye edilmektedir. 

Türkiye kooperatifçilik hareketinin bugün ulaştığı 
düzey ne tarım kesiminin planlanmasında, ne de kü
çük üreticilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesin
de etkin bir araç olarak kullanılmasına elverişli ol
madığı anlaşılmaktadır. Sayıları 5 502 olan köy 
kalkınma kooperatiflerinin yapısal ve pratik birta
kım sorunları vardır. Bunlara süratle eğilip işlerlik 
kazandırılmasını Sayın Bakanlıktan beklemekteyiz. 
Bilhassa, birçok kooperatiflerin sahip okluğu ve 
uyguladığı projelerin ortaklarına beklediğini vermek
ten uzak bulunduklarım belirtmek isteriz. 

Projelerin belirli bir ekonomik ölçeğin altında 
kalması, bilhassa bu projelerin çoğunun ekonomik 
yeterliliği münakaşa edilir durumları doğurmaktadır. 
Ayrıca, kooperatif ortaklarından büyük bir kısmı 
dış ülkelere gidebilmek için kooperatife girmekte ol
duklarını esefle müşahade etmekteyiz. Kooperatif
lerin bazılarında yatıranlar tamamlandığı halde işlet
me sermayesi yetersiz olduğundan hiç, ya da tam ka
pasite ile üretime geçmemiş obuaları dikkate alına

rak bunlara işlerlik kazandırılmasını Bakanlıktan bek
lemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Söz buraya gelmişken biraz da satış kooperatifle

ri üzerinde durmak isteriz. Tarun sektörü, sanayi
nin tam tersine, büyük alanlara yayıldığı için, ürün
leri satış ve pazarlama kooperatifleri eliyle toplama 
merkezleri ve taban fiyata kadar uzanan bir politika 
takibi, tarun üreticisi işçisinin geçimi ile yakından 
ilgili olduğu kanaatmdayız. 

Sanayi kooperatifleri tarun sektörünün bugün 
ürününün değerlendirilmesi ve karaborsaya akseden 
iki temel ihtiyaçtan geçiyor, BM traktör, diğeri de 
gübre sanayidir. Her iki ihtiyaç maddesi maalesef 
karaborsaya düşmektedir^ Traktörde yüz bin lira 
fark alınarak satış yapıldığım üzülerek duymaktayız. 
Gübrede tarım maliyetlerinin spekülâsyonlara açık 
olarak bekleyen bir fiyata satıldığı da söylenilebilir. 

Her iki konu doğrudan doğruya tarım sektörünü 
ilgilendirdiği için dünyanın bazı ekonomistleri, güb
re ve traktör fabrikalarına köylüyü ortak ederek, 
tüketicinin ortağı olduğu bir pazar garantisi temin 
edilmektedir. 

Görüldüğü gibi, tarım sektöründe kooperatifçi
lik iyi işlediği takdirde istikran temin edilebiliyor. 
Gelir dağılımında daima en düşey düzeyde olan köy
lünün sanayi kesimi tarafından ezilmesini önlediği 
gibi, bizim yurdumuzda spekülâsyon da karaborsaya 
açık bir şekilde istikrarı sağlama bakımından koo
peratifçiliği biz, Adalet Partisi olarak desteklemek
teyiz. 

Tüketici kooperatifler tarun sektörünün kırıcı fi
yat girişimlerine karşı duruyorsa, kendi istihlâkine 
dönük girişimlerini de aynı kooperatifleşme hareketi 
ile değerlendiriimelîdir. Meselâ, şehirlerdeki Mig-
ros ve tanzim satışları paralelinde köylerimizde köy
lünün istihlâklerini koruyucu olarak organizasyona 
gidilmesi düşünülmelidir. 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğü: 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna göre, bu Ge

ne! Müdürlüğe 1976 Bütçesi ile 158 milyon lira öde
nek verilmiş olup, bunun 143 milyon lirası personel 
gideri olarak görülmektedir. Halbuki aym bütçede, 
yatırım ödeneği 244 milyon lira civarında görülmek
te olan Genel Müdürlüğün carî giderleri biraz fazla 
gibi gözümüze değmektedir. Toprak İskân Genel 
Müdürlüğünün 1976 yılında hepimizi sevindiren bir 
uygulamasını zikretmeden geçemeyeceğiz. Bu uygu-
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lama ile köylerimizde örnek yapı stilinde cami, köy 
konağı yapımı takdirle izlenecek bir girişim olduğu
nu belirtmek isteriz, Zira, sözlerimin başında da 
söylediğim gibi, köylümüz artık kendi kabuğundan 
sıyrılmak ve çıkmak eğilimindedir. Bu yapı stilleri 
onların kendi yapacakları meskenler için de örnek 
olma bakımından takdire şayandır. 

Ancak, Sayın Bakanlıktan bu scneki uygulama
larında bütçelerinin elverdiği nispette köylerde yeni 
cami yapımı ile birlikte, tamire muhtaç camiler için 
de tahsisat tefrik etme yoluna gitmelerini beklemek
teyiz. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğhı, süreniz dolmuş
tur, bağlamanızı rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SAIİHOĞLU 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım; 

Süremin d okluğunu Sayın Başkanım da ihtar et
miş bulunuyor; ama ben burada bundan başka bir-
şey söyleyecek değilim. Çok teşekkür ederim. 

Bu şekilde Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisinin görüşlerini, düşüncelerini arz et
miş bulunuyorum. Bakanlığın Bütçesinin bütün Türk 
Milletine, köylü vatandaşlarımıza ve Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salihoğhı. 
Grup sözcülerinin konuşmaları bitmiştir. Başka 

grup adına söz isteyen üye?. Yok. 
Şimdi şahısları adına söz almış sayın üyeleri 

kürsüye davet edeceğim. 
Sayın Hasan Güven?.. Yok. 
Sayın Hamdi Özer. Sayın Özer, buyurun efen

dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş ve 
dileklerimi on dakika içinde sunmaya çalışacağım. 

Geçen yıl aynı bütçe üzerinde görüşürken, şu 
knngatiıni belirtmiştim: Gerek asker, gerek ida
reci bir zat olarak Sayın Bakanın partili olsa da par
tizan olmadığına ben şahsen inanıyorum, demiştim. 
O günden sonra Sayın Bakandan çok hızlı bir gelişme 
oldu. Çünkü, partizan olmayışı, onu baskı ve zor
lamaların hedefi haline getirdi; ya partizan olacak 
ya da makamdan olacaktı. Sayın Bakan, makam
dan olmaktansa, partizan olmayı daha kazançlı bul
du. Ondaki bu gelişme, bendeki bu çelişme şu an
da yanyana.*. 

Sayın senatörler; 
Bir kimse kendi görevinin ve kişiliğinin sahibi ol

mayı, her türlü rütbe ve makamın sahibi olmaya 
tercih etmelidir. Çünkü, koltuklar ve makamlar 
fanidir; fakat hak ve adalet baki kalmakta devam 
edecektir. 

Sayın Bakan, Malatya'nın birçok köy ve kasa
balarım dolaşmış, halkımız umut sevinci içinde Sa
yın Bakanı karşılamış; fakat Sayın Bakan umut ye
rine şart getirmiştir, hüsran getirmiştir. Her köyün 
seçimdeki oy listeleri elindedir. Eğer Adalet Parti
sine oy verirlerse, mutlaka iktidara gelecek olan bu 
partinin nimetlerinden yararlanacaklarını vaat edi
yor. Yol, su, elektriğin ancak sandıktan çıkacağım 
belirtiyor. Halkımız böyle bir yolsuzluğa sapmak-
tansa, yolsuz kalmaya karar veriyor ve kararlıdır 
da arkadaşlar. Bu iddialarım gerçek dışı değildir. 
Akçadağ, Hekimhan, Darende, Pötürge, Arapgir, 
Arguvan, Doğanşehir halkı buna şahittir. 

Ayrıca kooperatiflere kredi talep edilir; şart ko
ş t u r . Yetkili memurun önünde bir liste çıkartılır, 
o köy bulunur, o köy partiye ne oy vermişse ancak 
ona lâyjk görülebilir. Vermemişse hiç bir şey ala
maz. Bunlar da sırası gelince delilleri ile huzurunuz
da arz edilecektir. Eğer oy vermemişse bu hale so
kuluyor..* Bunlar acı ve acı okluğu kadar da utan
dırıcıdır arkadaşlar. 

Sayın senatörler: 
Devletin millete gönderdiği hizmetleri, millete 

oy karşılığı satmak isteyen bir iktidar milliyetçi ola
maz. Nasıl ki, bir posta memuru kendisine teslim 
edilen maddeleri sahibine teslim ederken rüşvet iste
mezse, devletin halka gönderdiği hizmetler? sahibine 
teslim etmeye memur olan bir hükümet de ondan 
rüşvet isteyemez. 

Ayrıca Bakanlığa yönelttiğimiz yazılı soru öner
gelerine verilen cevaplar ilgili köylere gönderilmiş; 
fakat derhal katî surette verilen cevapta; «Bu söyle-
niîen şeyler olmamıştır, köyümüze uğrayan dahi 
bulunmamıştır. Suyumuz, elektriğimiz, yolumuz şu 
durumdadır» demek suretiyle Sayın Bakanlığın Cum
huriyet Senatosu kanalı iîe tarafıma göndermiş ol
duğu yazılı cevap tamamen hilafı hakikat olarak or
taya çıkmıştır; 

Eîbetteki, bundan Sayın Bakanı şahsen kınamak 
durumunda değilim. Çünkü, demekki, o türlü bil
gi verilmiş, Sayın Bakan da o bilgiyi aynen aktar
mıştır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Köylere yol, su, elektrik yapımı, bir proje ve 

projenin ihalesi suretiyle bir mütaahhide verilmekte
dir. Mütaahhit o köye yol götürecektir, su götüre
cektir, içme suyu götürecektir, Yol bu köye gider; 
ama o köyün neresine gider? Projedeki yerine mi 
gMer, yoksa o köy sının içine girdikten sonra var
lıklı kişilerin 3 - 5 hanelik yerine mi, mezrasına mı 
gider? Bunun da üzerinde duramııamıştır. Bunu da 
Sayın Bakana delil göstererek arz etmiştim. İnce
leyeceklerim söylediler; fakat henüz daha cevap gel
medi O varhkh kişi mütaahhidi yakalar, onunla bir
likte olan memuru yakalar ona bir şeyler gösterir ve 
açıktan açığa 5 bin, 10 bin lira para vermek sure
tiyle o suyun ve yolun güzergâhını değiştirir ve ken
di kapısının önüne getirir; bunlar da gerçektir. 

Şu halde, bir proje uygulanırken tam uygulan
mazdır. Hizmet varlıklının eline değil, ihtiyaç sa
hibi olanların, çoğunlukta bulunanların eh'ne gitme
zdir 

Sonra plâstik borularla birçok yerlere su götürül
müştür, «tamamdır» denilmiştir, bize de bilgi 
verilmiştir. Biraz sonra o plâstik borulardan bir 
dam'a su akmaz olmuş ve yıllardan beri kör kapalı 
kaîmış durumdadır. Buna «yapıldı, bitti» diye ce
vap vermek suretiyle âdeta, sanki yanlış sorular so-
ruyormuşuz gibi bir durumla karşı karşıya bırakı
lıyoruz. 

Sayın Toprak - Su Genel Müdürü hakikaten 
çok çalışkan değerli bir arkadaştır. Şimdi ne söy
leyeceğimi kendisi benden önce biliyor. Çünkü, ya
nına gittiğim zaman bana, «Epreme için mî geldin?..» 
der. Evet arkadaşlar» bir köy vardır, buraya su 
getiriliyor, sulama suyu ve yıllardan beri bunun 
üzerinde, öyle sanıyorum ki, Sayın Genel Müdür 
de durmuştur, ama bölge müdürlüğüne her halde 
söz geçirilemiyor. Geçen sene bir çare bulundu, 
şöyle bir asma bent yapılacaktır, denildi ve hattâ 
«yapıldı da» dendij Geçen gün sızlanarak buraya 
bir heyet geldi ağaçları kurumuştur ve yöre halkı 
göçe mecbur bırakılmıştır.! Bunu da istirham ediyo
rum. Yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa yapıl
mayacaktır, diye cevap verilsin. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ben Hiçbir zaman hissiyatımla hareket etmem, 

mantığımla hareket ederim, vicdanımla hareket ede
rim. Geçen yıl yine bu kürsüde, yine bu bütçe üze
rinde görüşürken Sayın Bakanıma olan takdirkâr 
duygularımı arz ederken bir partili gibi hareket et

medim. Bugün de Sayın Bakam tenkit ederken yi
ne bir partili gibi hareket etmiyorum. Bu Millerin 
bir temsilcisi olarak gerçekleri dile getiriyorum, tak
dir Yüce Heyetinizindir. 

Hepinize saygılar sunar, Bütçenin Milletimize 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer; 
Söz sırası Sayın Hüseyin Öztürk'te?.. Yoklar. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım... Buyurun Sayın Ay

rım» 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş

kan, Muhterem Bakan, değerli Köy İşleri Bakan
lığı mensupları; 

Bugün görüşmesini yapmış olduğumuz Bakanlı
ğın Bütçesi mütemadiyen üzerinde tartışılan, gayrî 
safi millî hâsıladan en az payı alan Türk köylüsü
nün altyapı hizmetlerinin mahalline götürülmesi ba
kımından çok önemlidir. Bugün bütün çekişmelerin 
sıklet merkezi, bu köy konuları ile birlikte sanayie 
tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Dün Bütçesüni görüşmüş olduğumuz Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığında da Türk köylüsünün, 
Türk tarımının bir an evvel gelişmesi için tarım sa
nayiine yönelmenin şart olduğu ifade edildi, fakat 
her şeyden evvel mevcut planlarımız gereğince den
geli bir kalkınmayı anahedef olarak seçtiğimize gö
re, bilhassa altyapı hizmetlerinin dengeli bir şekil
de yapılması gerekmektedir. 

Benim kanaatim şudur; her şeyden evvel insan
lara sağlık gerekmektedir. O halde Köy İşleri Ba
kanlığının, YSE Genel Müdürlüğünün bünyesindeki 
tahsisatlardaki sıraya riayet ederken, önce yaşamak 
için, sağlıklı olmak için suya ihtiyaç vardır. İlk 
etapta bir sıraya konulmak gerektiği zaman, evvelâ 
su mevzuunun, vatandaşların sağlığı ile ilgisi yö
nünden ilk sırayı alacağına kaniim. 

İkinci bir sıralama yaptığunız zaman evvelâ yol, 
sonra asfalt yol ve nihayet elektrik mevzuu gelmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe Karma Komisyonunda ifade ettim. Bir

çok bölgelerde yol yokken, bazı bölgelerde asfalt 
yol yapımına doğru gidiliyor. Evet, belki bunun 
makul ölçüler içerisinde izahı yapılabilir. 

Meselâ, şimdi hiç köy yolu bulunmayan bir ilçe 
düşünün. Bu ilçenin civar köylerle bağlantısı yok
ken, komşu ilçeye asfalt yol yapıyorsunuz... Arka
daşlar, bu tutum ve davranış vatandaşı devletine 
düşman etmekten başka bir şey değildir. Bunu gör-
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dü mü, nihayet o da bunu istiyor. O bakımdan, 
bilhassa Doğu bölgelerinde bu işe dikkat edilmeli
dir; önce yol mevzuunu götüreceğiz. i 

Eu yıî hakikaten seçim bölgem oîan Kars'ta : 
epeyce yoi yapımı faaliyetleri oldu ve bir köye git- ; 
tfğimJz zaman köylüler çeviriyorlardı; «Bizim köyü- İ 
nıüz de şehir oldu.» diyorlardı. Çünkü, oraya j 
YSE'nin motorlu vasıtalarının gitmesi, o köyün şe- ; 
hir haline getirilmesi hislerini uyandırmıştır. j 

Bu bakımdan, Sayın Bakandan ve ilgililerden 
istirhamım şu ki; önce her şeyden evvel su ve yol 
mevzuunu halledelim, ondan sonra asfalt yol üze
rine kayalım. Artık vatandaş hareket halindedir; 
çünkü artık kapalı bir ekonomi sistemi yok. Eski
den Doğu Anadolu bölgesinden bu büyük şehirleri 
gören adamları parmakla gösteriyorlardı ve bunlar 
döndükleri zaman mıntıkalarına, köylü başlarına 
toplanırdı, «Şehirde ne var ne yok?» derlerdi. Bu
gün yalnız İğdır ilçesinden 10 tane otobüs kalkıyor; 
diğer ilçeleri saymıyorum. 

Buna göre; vatandaş hareket halinde, hakika
ten Devletin başka tarafa vermiş oldukları imkân
ları, o da istiyor ve zaten bunu da tahrik ediyorlar. 
Bizim Adalet Partisinin felsefesi de muvazeneli ola
rak bu hizmetleri götürmek olduğuna göre, bu işin 
üzerinde dikkatle durmak gerekir. 

Köy içmesularında, bazı yerlerde geçmişte şart
name ahkâmına riayet edilmediği için, bu tesislerin 
çalışma halinde olmadığını görmekle üzüntü duyu
yoruz. Fakat bilhassa bu yıl bu şartnamelere çok 
riayet edilmesi için gayret sarf edildiğinden, bazı 
müteahhitlerin mahallî teşkilâtı yersiz olarak şikâyet 
ettiklerini müşahade etmiş bulunuyoruz. Sebep şu: 
Eskiden 30 - 40 cm. topraktan suyu geçirip getiriyor
du. Aslında bu mesafenin 100 - 120 cm. olması lâ
zım; çünkü bilhassa Doğu Bölgesinde don oluyor, 
müteahhit buna riayet etmiyordu; faka bu lâzıme 
üzerinde teşkilât durdu. Bu bakımdan, bilhassa il
gili teşkilâtın, artık tekniğin icap ettirdiği bu şartlara 
uymasını dikkatle titizlikle takip etmeleri gerekir. 

Yine arkadaşlar, şu hususların, bilhassa Köy 
İşleri Bakanlığı ve Genel Müdürlükler tarafından 
titizlikle takip edilmesini istirham ediyorum: Meselâ 
bir yol, bir içmesuyu, herhangi bir cami inşaatında 
tutulacak sicil defterlerinde bunların kontrol mühen
dislerinin keşif mühendislerinin parayı öderken, öde
meyi yaptıran mühendislerin isimleri bilinmeli, haki
katen hatah işlemler, görüldüğü zaman, bunlar 
İçin hiç olmazsa kanunî muameleye tevessül edildi

ğinde kolaylık sağlanmış olabilir. Fakat maalesef 
bugün memleketimizde bu işlere lâyıkı ile riayet edil-

I mediği için, Devletten bir sürü paralar çıkıyor; bu 
: paralar bizim istediğimiz şekilde yerine sarf edihne-
; diği için de üzüntü duyuyoruz. 

j Diğer bir husus da; bilhassa benim müşahedeme 
l göre, köy içmesularmdaki keşifler biraz yüksek tu-
j tuluyor. Bunu nihayet mahallindeki birim fiyatları 
! faîan etkiler; ama az - çok biz de biliriz bu işleri. 

Gözden geçirdiğimiz zaman bakıyoruz ki, birçok 
ters işler var. Çünkü bir yerde ihale yapılırken, 
%45 - 50 eksiltme yapılarak ihale alınmaz efendi
ler; yani bunu yapan mühendis, eğer hakikaten 
bu işi lâyıkıyla yapmışsa, bu kadar büyük bir in
dirim yapmak suretiyle ihale yapılamaz* Bu ba
kımdan bu hususun üzerinde de dikkatle durmaları 
gerekir. 

Bu sene Köy İşleri Bakanlığı makine parkı bakı
mından hakîkaten Türkiye'de muvazeneli bir şekilde 
bu parkları zenginleştirmek için bir gayret sarf etti; 
çok memnunuz. Yalnız, makinelerin mahalline şev
kinde bazı gecikmeler olduğunu (Bilmiyorum tabiî 
ne derece doğru) ve yîne bu makinelerden bazılarının; 
dozer, grayder olsun veyahut da damperi kamyon 
olsun, bölgelerince bir müddet alıkonulduktan sonra 
mahalline sevk edildiklerini müşahade etmiş bulunu
yorum. Nihayet bölgelerin, bu vasıtaları ellerinde 
tutmayıp, derhal onların ihtiyaçlarım, prograınla-
rmı gerçekleştirecek şekilde mahalline sevk etmeleri 
gerekir. 

Bu içmesuları inşasında da bazı durumlar hasıl 
ohıyor. Meselâ bir yere içme suyu getirilecek; ba
kıyorsun ki, o boruyu biraz geniş döşemek suretiy
le başka birkaç köye de su getirmek mümkün ola
cak; fakat bunlar, mahallinde müracaat edildiği 
halde, nazarı itibara alınmıyor, tekrar büyük mas
raflar deruhte edilmek suretiyle diğer köye de su ge
tiriliyor. Halbuki, etütler iyi yapılmalıdır. Bugün 
bu etüt mühendisleri bölgelerde bulunuyor, tabiî 
bölgelerde bulunduğu için diğer illere, müdürlüklere 
geîmeîeri biraz zor oluyor. Çünkü istenildiği za
man, kendi bünyesinde olmadığı için, bunları hemen 
mahalline sevk edemiyor; gelip bir keşif yapıyorlar, 
bir etüt yapıyorlar; bu da masraflı oluyor. Bu ba
kımdan bu masraflı içmesularından sarfı nazar edi
lip, daha fazla köylerimizin içme suyuna kavuşabil
mesi için, bilhassa iyi etüt etmeli; bir anaborudan 
birkaç köye su getirilecekse, bu baştan tespit edil
meli, hiç olmazsa anaborumın baştan, muayyen 
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mıntıkaya kadar geniş olarak döşenmesi sağlanma
lıdır. 

Şimdi Toprak - İskân İşleri Genel Müdürlüğünün, 
bu Toprak Reformu Müsteşarlığı kurulduktan sonra, 
toprakla ilgili işlemleri durduy Yalnız, bunların sa
hipsiz Hazine arazilerini kiraya yermek yetkisiyle, 
mücehhez ve bir de çok iyi bir husus olarak, İmar 
ve İskân Bakanlığına muvazi olarak köylerin imar 
işlerinin üzerine yüklendiğim görmekle memnun olu
yoruz. Meselâ; cami, köy odası gibi tesisler... Fakat 
bizim bölgede de bunlardan birkaç tane vardır, (Ma-
haîüinden yakında geldim) bu camilerin ihale edil
mediğini ifade ettiler; ne derece doğru olduğunu 
bilmiyorum, bu hususun açıklanmasını istirham ede
ceğim. 

Sözümü bağlıyorum. Son olarak, şimdi bu Top
rak Reformu kanunu çıktığı zaman, 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince toprak 
alan köylere çevirme ve donatım kredisi veriliyordu. 
Sonradan çdcan bir genelgeyle, 7 yıl geriye gitmek 
suretiyle bu köylerin bu kredilerden faydalanacağı 
şart koşulmuş; fakat müteaddit defalar, Kars'ın Di-
gor merkezine bağlı 35'e yakın çiftçi ailesi toprak-
landırıMıkîarı halde, bu çevirme ve donatım kredi
lerini alamadıklarım; yalnız, merkeze bağh Ekerek 
köyünün her nedense; bunlardan çok evvel toprak-
fcndınîdıklan halde, bu kredilerden 1974 yılında fay
dalandıklarını ifade etmektedirler. Konu ne durum
dadır? Sayın Bakanın bu hususu açıklamasını istir
ham eder, Bakanlık Bütçesinin memleketlimiz ve 
Köy İşleri için yararlı olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayrım. 
Söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'de. Buyu

run Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresine başlamış olduğumuz Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesinin, bu bütçeyle ilgili konularına 
geçmeden önce, Sayın Uğur Aîacakaptan Cumhu
riyet Halk Partisi adına sözcü olarak konuşmasında 
«Bu kapitalist düzen, bozuk düzen, köksüz mon
taj sanayii» gibi sözleri her bütçede olduğu gibi bu 
bütçede de yine getirildi; «Temcit pilâvı» gibi önü
müze sürüldü. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben diyorum ismim Mehmet; «Hayır senin is

min iîîe Hasan olacak» diye karşısındakinin iddiası 
kadar gariptir bu iddia. Biz Adalet Partisi olarak 
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I ne kapitalist düzenden tarafayız, ne komünist düzen
den taraftayız, ne de faşist düzenden tarafayız. Bu-

I nua böyle olmadığını birçok zamanlar söyledik, söy-
I lüyoruz. Bizim düzenimiz, ekonomik düzenimiz 
I gayet açık, gayet vazıhtır. Bu, karma ekonomi süste-
I midir, Anayasa sistemidir. Bu sistemle Adalet 
I Partisi düzenini ve yolunu çizmiştir. 
I Sanayide, köksüz montaj sanayii... Sayın profe-
I sör her halde bilirler, dünyanın hiçbir yerinde bir-
I den bire fabrika yapan fabrikalar kurulmamıştır. Ya-
I vaş yavaş, tedricen; nasıl bir çocuk emekler, sonra 
I yavaş yavaş ayakta durur, sonra yürür, sonra koşar; 
I bunun gibi, sanayide inkişaf da böyle gelir. Tür-
I kiye'de bu köksüz montaj sanayii dedikleri şu günkü 
I rakamları vermek suretiyle bir gerçeği ortaya koya-
I hm. Meselâ Sanayi Bakanlığının geçen sene 904 
I m'iîyon liralık bütçesi bu sene 14 milyar 755 bin li

raya çıkarılmıştır. Yani bu artış, aşağı yukarı % 
1531'dir. 

I Şimdi bir hükümetin kalkınmasını gerçekleştire-
j cek olan, yatırımlarının büyük kısmım sanayi kcsi-
I nısnde gerçekleştirecek olan bakanlığına böyle bir 

tahsisat konduğuna göre, artık bu memlekette bu-
I gün hâlâ montaj sanayii lâfını etmek bir parça geri-
I lerde kalmış iddia olsa gerek. 

I Uygarca, hakça düzen gelmedikçe Türkiye'de köy 
kalkınmasının olamayacağını savundular ve dediler 
ki, C. H. P.'nin demokratik sol felsefesinden çekin-
dikseri için bugün köye inmeîe çalışıyorlar... 

Şimdi, sayın profesör bilirler ki, Türkiye'de köy 
j kalkınması 1950'de başlar. Bunun alemdarlığını De

mokrat Parti yapmıştır ve o güne kadar da köye hiz-
meli götürülememiştir. Kendileri okuyan insan ol
dukları için, Şevket Süreyya?nın «İkinci Adam» mda 
İnönü'nün, bir köy meselesinde (Ankara'nın çek ya
kınında) ne hazindir ki, bir kaymakamın, köyün aç
lığını göstermek için 2 kilometre içeriye götürdüğü sa
yın Cumhurbaşkanının dönüşte, o köye açlığını gi-

I dermesi için gerekli yardımın yapdması yerine, kay
makamın oradan naklini istemiştir. İşte bu espri ti en 
geliyoruz biz Türkiye'de 1950'ye ve 1950'de Türkiye' 
de köylü, Atatürk'ün söylediği gibi, efendi olduğunu 
anlamaya başladı. 1950'den itibaren köyün ayağına 
yolu, suyu, hizmeti göiürüîmeye başlandı. Daha ön-

j ce ne vardı, ne giderdi? Belki Sayın Alacaktan genç
liği itibariyle o günlere akılları ermez. Biz bunları 

I bizzat yaşayan insanlarız. Köye ya jandarma gider ya 
tahsildar giderdi. Köyün muayyen nirengi nokialarm-

! da böyle gözcüler koyarlardı; jandarmanın ve iahsiî-
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darın geldiği görülünce kendilerine mahsus bir işa
retle bir seslenmeyle köy sakinleri köyü terk eder gi
derdi. O günlerden biz bu ana geldik. 

Onun için, bir şeyi tenkit ederken; efendim, bi
zim demokratik sol felsefemiz geldi de, ondan sonra... 
Hayır!.. Demokratik sol felsefeniz görünmedi Cum
huriyet Halk Partili kıymetli arkadaşlarım; görünme
di, siz köy kalkınması olmadan, kalkınmanın köyden 
başlaması ile Türkiye'de demokratik düzenin kuru
lacağına yeni yeni inanmaya başladınız. Siz hidayete 
eriştiniz, biz değil. Bizden gördüğünüzü taklit etmeye 
brşlarlınız; ama «Atı alr.n üskiidan geçti» Köylü, ki
min hangi hizmeti yaptığını, kimin de sadece konuş
makta olduğunu gayet yakından biliyor. 

Sayın profesör diyor ki. şehirde ne varsa, köyde 
de o olsun... Ondan sonra da geçiyor, «Şehirde ne 
var» diyor; su kesilir, elektrik kesilir, yol çamurlu, 
sis, dilmaç, yapılar tamamen beton yığını halinde» 
fîla-n... 

Scyın profesörün söylediği gibi, hangi şehirler 
bunlar? Zaten öyle zannediyorum ki, kendileri An
kara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirleri gayet iyi 
bilirler; bu şehirlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sis şehirlerin bugün iradesi, yönetimi kimin elin

dedir? Bunların belediye reisleri kimdir? Belediye en-
cümenîeri, belediye meclisleri kime aittir ve bugün 
İstanbul'un, Ankara'ma, İzmir'in sefaleti bu becerik
siz belediye reislerinin yüzünden değil midir? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — İzmir 
I950?den bari sizde idi... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — İzmir 
"950'den beri bizde idi ve İzmir o devrede Cumhu
riyet Halk Partisi Belediye Reisi eline geçinceye ka
dar en kalkman şehirdi. Bilhassa, gecekondu meselesi
ni dahi halletmiş olan bir şehirdi; bugün gidiniz de 
lütfen İzmirlilerle temas ediniz, bakalım ne diyorlar. 
I ::Rİr en ücra mahallesine, sokağına kadar asfalt gö-
tirrülmüş bir şehirdir. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Cinayet
le:] ne yapacağız?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hay
da!.. 

< Ferdiye'çi özel teşebbüs» diyor muhterem arka
daşımız. 

Eve I bizim, ferdin teşebbüsüne, yine Anayasanın 
maddeleri içerisinde imkân vermek, ferdin atılımına, 
ferdin gayretlerine, Anayasanın ve yasaların içerisin-
d; vurguncu, soyguncu, moyguncu düzen değil; na

musuyla, alın teriyle kazanarak fert istediği teşebbüse 
girebilir. Anayasa bu imkânı vermiştir, biz de ondan 
yanayız, bunu tatbik ederiz. 

«Tarımda ve sanayide gelişme dengeli olmalı» di
yor, 

Evet, iştirak ediyorum. Bizim gibi daha hâlâ 42 
milyonun 26 milyonu köylerde barınan ve köylerde 
yaşayan bir menlekette tarımı inkâr edemeyiz, tarı
ma ağırlık vereceğiz; ama sayın profesörün söyle
diği gibi, aynı zamanda sanayii de değerlendireceğiz 
ve bu iki kesim arasında bir dengeli kalkınmaya im
kân vereceğiz. 

Ben tümü üzerindeki konuşmamda bunu arz et
meye çalıştım. Yatağını, yorganını yüklenen insan 
ş^hre gelmemelidir. Büyük şehirlere giriş artık, baş
ka memleketlerde olduğu gibi, tahdit edilmelidir. Ne 
maksatla, niçin geldiği bilinmeyen kişiler şehre ge-
îip de şehirde yerleşme imkânına sahip olamamahdır. 
Böyle giderse elbette bu, dengeli bir kalkınma ola
maz. 

Köylerde toprak reformu diye tutturulan seneler
dir üzerinde münakaşa edilen meselenin dışında, (ki, 
sadece Cumhuriyet Halk Partisi bu Toprak Reformu
na bel bağlamıştır) Türkiye'de dağıtılabilecek toprak 
bugün olsa olsa 8 milyon dönüm civarındadır, bu
nu da 100 bin aileye dağıtabilirsiniz. Bugün Türk 
köylerinde her yıl 100 bin aile meydana geliyor, bu
nu bir defada dağıtırsınız, o toprak da b r.:r. Sonra 
ne yapacağız? Açlıkla ve sefaletle köylüyü haşhaşa 
mı bırakacağız? Hayır, muhterem arkadaşlarım. O.za-
msn da yapılacak şey, köye yan gelirler temin edecek 
vaz'yet'e köyün, köylünün eline geçecek imkânları 
artırmak... İşte bunun da çalışmaları yapılıyor, yapıl
maktadır. 

Bugün köye yol gidiyor, su gidiyor, elektrik gidi
yor, hatta telefon gidiyor; köylü bunlardan istifade 
ediyor. Artık kapalı köy ekonomisinden böyle dışa
rıya açılan, şehirlere açılan köy ekonomisi yer almak
tadır. Böylece, köylerde yetiştirilen, köyün ürettiği 
köyde kalmıyor ve yok pahasına elinden çıkmıyor. 
Bu pazarlama köye kadar girmiş ve köylü kendi pa
zarlamasını kendi yapacak hale getirilmiştir. Hangi 
köye teknisyen girdiyse, hangi teknik insan girdiyse 
ve iyi idareci girdiyse, o köyün süratle kalkınmakta 
olduğunu görüyoruz. 

O bakımdan köyde artık eskisi gibi «yoklar» de
ğil de, şimdi «varlar» hüküm sürmektedir; köylünün 
cebi para görmekte, insan gibi yaşamayı öğrenmek
tedir. 
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Şimdi, her şeyin üstünde olan rakamlardır. Bakı
nız size 1950 - 1960 - 1977 üzerindeki rakamları ve
reyim : 

Türkiye'de kaplama yol, 195ö'ye gelinceye kadar 
1 100 kilometre imiş ve bu 1960'ia 8 600'e ulaşmış, 
bugün 98 bin kilometre. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, «köye bir şey götürüîmüyor... İşite, sol an

layış işbaşına gelmedikçe Türkiye kalkınamaz» gibi 
edebiyatın burada rakamlarla çürütüldüğünü gayet 
açık olarak görüyoruz. 

Tesviye yolu : 1950'de bir santim yokmuş. 1960'a 
kadar 4 595 kilometreyi bulmuş, 1977'de 41 bin kilo
metreyi bulmuş. 

Su ünitesiyle ilgili köye götürülen hizmetler, 1950 
de 9 bin imiş, 1960'da 12 500, bugün 51 bin adedi 
bulmuş. 

FJektrik : 1950'de hiç bir köyde elektrik yok, ha
yâl edilemiyor. 1960'a gelinceye kadar 250 adet, bu
gün 9 bin adet köye elektrik gölürülmüş. Bu rakam
lar dururken, bunları görürken, objektif olmayacak
sınız, burada sadece muayyen tekerlemeleri dile ge
tireceksiniz ve Adalet Partisi ve bugünkü Hükümetin 
köy hizmetlerinin eksik olduğunu söyleyeceksiniz... 
Evet, biz bugünkü köy hizmetlerini yeterli bulmuyo
ruz. Köylümüze daha büyük hizmetlerin götürülmesi 
lâzım geldiğine inanıyoruz, ama sizin iddia etliğiniz 
gibi; bu düzen içinde, kapitalist düzen içinde, şu dü
zen içinde, bu düzen içinde köye hizmet götürühnez, 
gibi bir iddiayla buraya gelemezsiniz, çünkü, verdi
ğim rakamlar karşısında köye hizmet gitmiyor diye
mezsiniz. 

Bakınız size bir şey daha ifade etmek isterim. 
Köy İşleri Bakanlığının makine parkından bahse

deceğim 1974 yılında dozer olarak 500 tane, bugün 
680 adet olmuş. Grayd-er 645 imiş, 855 olmuş. Yük
leyici 293 imiş, 479 olmuş. Kompresör, 430 imiş, 931 
olmuş. Damperli kamyon 1 500 imiş, 2 575 adedi 
bulmuş. İşte bugünkü Köy İşleri Bakanlığının makine 
parkı budur ve bunların hepsi en ücra köye kadar, 
Türkiye'de hiç ayrım yapılmadan, batısından doğusu
na, kuzeyinden güneyine kadar yayılmış, yurt hizme
tindedir ve köye hizmet götürmektedir. 

Bir noktada sayın profesör şöyle diyor; «Köyden 
ve işçiden başlamayan; bu kesimden başlamayan kal
kınma kalkınma değildir ve hiç bir devlet bunu yap
madan kiilkınamamış...» Evet, doğrudur. Köye ve 
köylüden başlamayan, işçiyle ilgilenmeyen, bu kesim

leri ele almayan hiç bir iktidar muvaffak olamaz. 
Bugün bunu öylesine almışız ki, biraz dengeyi dahi 
kaçırmışız, bir çok memur bugün memuriyetinden 
olup da işçi olmanın yollarını aramaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın A.acakaptan, bir izahatta mı bulunmak isti

yorsunuz? 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Mümkün

se bir söz sırası almak istiyorum. 
BAŞKAN — Olur efendim. 
Efendim, söz sırası Sayın İsmail İlhan'da. 
Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler Köy İşleri Bakanlığının saygıdeğer men
supları; hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Ben de bağımsız bir üye olarak Köy İşleri Bakan
lığının 1977 malî yılı Bütçesi hakkındaki görüşlerimi 
dile getireceğim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
30 yıl önceki Türk köyü yüzyıllar öncesinden bu 

yana hiç bir değişikliğe, gelişmeye uğramamış; çok 
fakir, dünyaya kapalı, eğitimsiz haldeydi. Beîki bü
yük şehirlere yakın az -sayıda köy biraz ileri idi; fa-
kcî köylerimizin büyük çoğunluğu tamamen ihmal 
eiiîmiş durumdaydı. 30 yıl önceki Türk köyünde bes
lenme değil, insanları ölümle tehdit eden bir açlık 
verds. İlköğretim, okul henüz köye ulaşmamıştı. Üre
tim araçları öküz ve karasabandan ibaretîi. Köyün 
değil dünya ile, yakınındaki kasaba ile ilgisi yoktu, 
psızsrla ilgisi yoktu. Okuma, yazıma bilen tek ferdisi 
bulunmadığı köyler çoğunluktaydı. Köylü pazardan 
gaz ve tuzdan başka bir şey almaz, bunun için de 
kendisi, yemediği yumurtasıyla tavuğunu satardı. Kö
ye yol, elektrik, telefon, hatta içme suyu, üzerinde 
tartışma açılmış konulardan değildi. 

Çok partili demokratik düzen, Türk köyünü böy
lesine içine kapanık, fakir, sinmiş bir durumda dev
raldı. Bugün Türk köyünün ve Türk köylümüzün 
problemi yine çok : Geliri yetersiz, beslenme denge
siz, yol, su, elektrik, gizli - açık işsizlik gibi kısa sü
rede halledilmesi gereken problemler yine var; fa
kat 30 yıl önceki Türk köyü ile bugünkü köy gerçek
leri arasında 30 yıl önceki sorunlarla bugünkü sorun
lar arasında,- bu sorunların mahiyeti arasında dağlar 
kadar fark var. 

Bugün köyde ilköğretim sorunu çözüm noktasına 
ulaşmak üzere. Geniş bölgelerde ziraî faaliyet tama
men mekanize edilmiş, Türk köyünün pazarla, şehir-
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le ve hatta dünyayla yakın ilişkisi kurulmuş. Ortalama 
her köyden 10-15 kişi Avrupa'da çalışıyor. Bugün 
Türk köylüsü Avrupa'da çalışan oğhı, akrabası, kom
şusu sebebiyle medenî dünyayı belki bazı Türk aydı
nından fazla tanıyor, daha yakından izliyor. 

Türk köylüsü artık açlıktan kurtulma değil; fakat 
yakından tanıdığı insanca yaşama şarjlarına kavuş
ma çabası içimle. Gelişmiş ülkelerdeki köylünün ya
şama seviyesine, kazanç seviyesine, sosyal güvenlik 
düzeyine ulaşmak arzusunda. Tabiatıyle çok haklı; 
r-r^a Yirminci Yüzyılın ileri hayat seviyesinden de he
nüz çok gerilerde. 

İlkokul sorununun çözümlenmesi yeterli değil. 
Dr.ha iîc-ri eğitini gerekli. Henüz 9 bin köye elektrik 
götürülmüş. Bu köyler de Türkiye'nin belirli bölgele
rinde. Henüz Muş ilinin köyleri elektrikten tamamen 
yoksun. Bazı köylerde köy yolu sorunu çözümlen
mek üzere; ama Muş'ta hâlâ bütün kış boyu şehirle 
ilgisi keöilen köyler çoğunlukta. İçme suyu soruna 
îsmsınen çözümlenmemiş. Pazarlama sorunu önemi
ni devam ettiriyor. Köyde sosyal güvenük kurumu 
ve uygulaması hiç yok. Köyde PTT yok, telefon yok, 
doktor yok, ebe ve hemşire yok. 

Köylümüz artık ve haklı olarak kendisini uygarca 
yc-jaiîia imkânına kavuşturacak tüm hizmetleri Dev
letten bekliyor. Şehirle köy arasında hiç bir farkın 
kalmamasını haklı olarak istiyor. 

Hükümetin köye elektrik, yol, su, sosyal güven
lik getirme yolundaki vaatlerim ve çalışmalarını bü
yük bir takdirde karşılıyoruz. Yalnız bu hizmetlerin 
götürülmesinde bölgeler arasındaki büyük farklılıkla
rın giderilmesi zorunlu. Meselâ, Bursa'ya götürülen 
hizmetlerin tümünü Muş köylüsü de istiyor. Hatta 
aradaki eskiden gelen farklılığın giderilmesi için haklı 
ekrak daha çok hizmet istiyor. 

Doğuya hizmet götürülmesi konusunda şu anda
ki Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ge
çen seneki bütçede Doğu Anadolu'nun 22 iline ayır-
m:ş olduğu para bütün bütçenin % 47'siydi, o kam
dayım. 

Kooperatifçilik hizmetleri büyük bir ciddiyet ve 
önemle yapılmaktadır; fakat vatandaşımıza koopera
tifçiliğin önemi ve faydahhğı hakkında bilgi vermek 
için daha çok zamana ihtiyacımız vardır. 

Sürem çok az olduğu için yalnız satırbaşlarını 
okumakla iktifa edeceğim. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafından yüküm
lenilen toprak muhafaza, erozyon önleme ve sulama 
hlz-flT.elîori büyük bir hızla devam etmektedir. Ellerin

deki mahdut imkânları nispetinde bu hizmetin en iyi 
şekilde yapılması için gayret gösterilmektedir. 

YSE çalışmalarından geçen sene ve evvelki sene 
konuşmalarımda bahsetmiş olduğu gibi, tamamiyle 
memnunuz. Yalnız Muş'un kendine özgü bazı sorun
ları vardır. Varto yolları henüz yapılmamıştır. Bu hu
sustaki çalışmaları her halde Muş'tan takip ederiz. 

Sayın Başkan ve saygıdeğer senatörler; 
Köy İşleri Bakanını ve mensuplarını ziyaret et

mek suretiyle bazı sorunları dile getirmiştim; Varto' 
da bir YSE şubesinin açılması sorunu, Toprak - Su 
bölge müdürlüğünün Muş'ta kurulması sorunu. Ka
raağıl köprüsü etüt çalışmaları yapılmıştır, Karaağıl 
Bulanık'tadır. Varto'da Zorabat ve Dalıöz köyleri 
köprüleri; Sayın Bakanımıza bir yıl evvel bu konu
da malûmat vermiştik, Zorabat köprüsü yapılmıştı, 
1964'te yıkıldı, tekrar yapımı için istirham ediyoruz. 
Muş - Mercimekkale civarında Fırat nezri üzerinde 
20 köyün yararlanacağı köprü. Ayrıca Varto'da San
lıca - Aligedik arasında Murat nehri üzerinde bulu
nan köprünün durumu. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine 
ve Köy İşleri Bakanlığı mensuplarına hayırlı uğurlu 
olmasını diîer hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçîıoğlu'nda, 
Buyurun Sayın Karaağaçhoğiu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Huzurunuzda görüşülmekte bulunan Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun ve 50 yıllık 
Cumhuriyet hükümetlerinin muhtelif dönemlerde kö
yü ihmal eden görüşleri içerisinde meseleleri o kadar 
çoktur ki, bu dertleri kısa zaman içerisinde halletmek 
mümkün değildir. 

Aslında köye ilk hizmetin gittiği dönem, köyün 
karanlık ufkunu aydınlığa doğru açmaya başladığı 
dönem 1950'Ierdir. O zamana kadar Türk köylüsü 
horlanan; kasketli, ayağı çarıklı insanlar olarak ka
bul edilmiş, sadece vermeye, fakat hiç bir şekilde 
Devletten bir şey almaya hakkı olmayan kitleler ola
rak telâkki edilmişti. Vergi vermek, askere gitmek 
köylünün vazifesi idi; jandarma dipçiği altında meza
lim yine onun bahtsız kaderiydi. 1950'den sonra bu 
Bfuk açılmış ve dolayısıyle giderek köye doğru, yo
lundan, mektebinden, camiinden, suyundan ve elek
triğine kadar bütün medenî hizmetleri, şehirde olan 
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her şey; cna götürmenin gayretinde olan hükümetlerin 
devcmh bu konudaki faaliyetleriyle köy ufku açd-
m'5, köy kendi kendini ayakta tutabilecek ekonomik 
bir yeterlilik kazanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında bugün şikâyetçi olunan, ve köye hizmetleri 
götüren düzenin kusuru yoktur. Düzende değildir 
mesele. Çünkü, bir sistemi kaldırırken, o sistemin 
yerine bir şeyi ikâme etmeye mecbursunuz. Bu, dün
yanın kuru'uşundan beri denge nizamı içerisinde, 
i âhî nizamın içerisinde dahi mevcut olan görüş
lerin temelini teşkil eder. Biz Türk milleti olarak 
siyasî tercihimizi 1946'îardan bu yana tespit etmiş 
ve memleketi demokratik nizam içerisinde kalkın
dırmaya, hakka, hukuka saygılı olmaya, dengeli 
bir sosyal adalet inancı içerisinde bütün memleke
ti eşit şekilde kalkındırmaya gayret etmenin yoluna 
girmişiz. Anayasalarımız, yaşatanınız bizi buna ic
bar etmiş; ama ne var ki, ehemmi mühime tercih et
mek suretiyle muayyen bir sıra içerisinde mesele
lere eğilmek lâzımdır. 

36 210 köyü olan, 88 553 ünitesi bulunan Tür
kiye'de, çok geniş bir Türkiye'de tümüyle bütün 
köylere elektrik götürmek, yolu götürmek, suyu 
götürmek mümkün değildir. Bugün 1 kilometre yo
lu olmayan yerler, 172 bin kilometre Türk köylü
süne yo! yapmak suretiyle artık uîaşılır hale gelmiş
tir. Bugün kaplamalı yollar 41 bin kilometre diyo
ruz. Devlet Karayollarının muazzam çalışmaları
na, teknik çalışmalarına rağmen, Köy İşleri Bakan
lığı ondan sonra kurulmuş olmasına rağmen tüm 
Devlet yollan kapasitesi 60 bin kilometre olduğu 
haille, bugün her mevsimde gidilebilir 41 007 kilo
metrelik yolumuz mevcuttur. Bunun ötesinde yine 
aynı miktarda tesviye yolları vardır ki, yazın muay
yen zamanlarında gitme imkânı sağlanmış bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Maksat meseleleri rakamlara dökmek değil, 

mesele, iyi niyetle yapılan hizmetleri takdir etmek
tir. Türk köylüsüne hakikaten hizmetler gitmiştir; 
sulaması gitmiştir, yolu gitmiştir, köprüsü yapıl
mıştır, elektriği yapılmıştır. 1965 yıllarında Ada
let Partisi Hükümeti devraldığı zaman 311 köyde 
eltktrik vardı, bugün 9-10 bine yakın köy pınl pı
rı! yanıyor; ama bunun ötesindeki birtakım köy
ler var ki, bunlar elektrikten daha nasibim aTama-
yacak. Çünkü enterkonekte şebeke gitmemiş. 61 ile 
g'îmiş enterkonekte şebeke. 6 ite gidişi de 1970'lara 

kadar sürecek. Bu bir teknik icaptır, bu bir yatı
rım icabıdır; bu, Türkiye'nin sınırlı oîan imkân
ları içerisinde iyi niyetin ifadesidir. 

Paranız olsa, ekipmanınız olsa, projeniz olsa bu 
5 bin köye elektrik götürmek ' imkânına sahip de
ğilsiniz. Bunlardan 2 bin tanesi de orman içi köy
leridir. 

O halde, görülüyor ki, meseîe teknik, ekonomik 
ve zaman meselesi, şartlar meselesidir. Meseleleri 
sadece politik bir adeseden bakmak suretiyle ya
pılan hizmetleri küçümsemek, köye giden hizmet
leri küçümsemek ve doîayısiyle onu yapan insan
ları haîk gözünde itibarsız düşürecek şekilde o 
yola yönelmenin, sanırım ki, insafla bağdaşacak 
tek tarafı yoktur. 

Siz de hakikaten bu hizmetlerin köye, köylü
ye gitmesini, hizmetlerin azlığından daha çok yap
mamızı teşvik edici nitelikte yapıcı eleştirilerle bi
zi bu yönde gayrete sevkedici siyasal görüşlerinizi 
ifade etmiş olmanız lâzımdır. Taiihsizîik odur ki, ya
pılanlar tenkit edilmektedir. 

Arkadaşlar; 
Her şeyi mükemmel yapmak mümkün değildir. 

Kâinatta her şeyi mükemmel yapabilen sadece 
Hazreti Allah'tır. İnsanların da kusurüarı vardır, haf
ta en prezisyonlu makineler dahi muayyen ölçii-
"zr içerisinde sapmalar yapar, insanoğlunun en da
kik yaptığı makine bunu böyle yaparsa; insana, 
ekipmana, bilgiye, tecrübeye dayanan bu hizmet
lerin köye gidişinde de türlü nedenlerle elbette ku
surlar olacaktır. 

Bir köyün su kaynağı yoksa, yeraltı, yer üstü 
imkânları yoksa, o köye su götürmenin imkânsızlığı 
bedih'dir. O zaman orada yapılacak şey o köyün 
brşka bir yere naklidir. O ise zaman alır. 

Siz, orman içinde yaşayan insanların, yıüık ge
lirleri 150 - 230 dolan geçmeyen bu insanların ha
yalarını hâlâ daha «Bir lokma, bir hırka», felsefesi 
içerisinde geçirmelerini seyrede seyrede o insanları 
oradan alıp kendi kendilerine yaşayabilecek, eko
nomik yeterliliğe ulaşabilecek yerlere yerleştirme
nin çarelerini araştırmadan, «Oraya niye hizmet 
götürü"müyor?» diye onu eleştirmenin sanıyorum 
ki, yeri yoktur. Hükümet bu çareleri, bu tedbirle
ri alma yolundadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk köylüsünün yolu kapısını aşmıştır, kendi 

matahını, malzemesini piyasaya götürüyor; her tür
lü inançlarının, düşünce ve kanaatlerinin bir yer-
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den b'r yere mübadelesini ve do'ayısıyle şehirde köy 
arasındaki bağlantıyı, liyezonu kurmuştur. Elek
trik onu fizikî karanlıktan kurtarmıştır. Okulu ve 
cemisi onu fikrî ve manevî karanlıktan kurtarmış
tır. Artık köy kapılarını akla, mantığa, inanca, fik
re ve medeniyete açmıştır. Bunu kâfi görmüyoruz. 
Daha Türkiye'de 4 ncü, 5 nci plan dönemlerinde 
yapılacak çalışmalarla Türkiye bu bakımdan nok
san olan hizmetlerin köye götürülmesinin imkânını 
sağlayacaktır; telefona, televizyona kadar gitmiş
tir. 

Şimdi, mühim olan mesele köyde bir de ekono
mik gelir kaynağını sağlamaktır. Bunun en büyük 
yolu mevcut olan toprak ve su kaynaklarını de
ğerlendirebilmektir. Bunu da Toprak - Su rahatlık
la yapıyor. Geçen sene sanırım ki, 1 milyar 450 mil
yon lira civarında bîr yatırımla çok büyük hizmet
ler gitmiştir; Toprak - Su kooperatifi vasıtasıyîe. 
Bu sene de 2,5 milyarı aşkın bir yatırım vardır. Sü
ratle deveîope oîan ve süratle köylünün ekonomik 
yaşantısına müessir olabilecek olan Toprak - Su 
faaliyetlerini daha geniş çapta sürdürmek suretiy
le büyük sulama projelerine muvazi olarak geliş
tirmekte fayda ve yarar vardır. 

Yalnız bir noktayı arz etmeden geçemeyeceğim. 
Açık kanal sistemi yerine tatbik edilen kapalı 
kana! sistemi ve kanalet sistemlerine geçmek sure
tiyle Devlet Su İşleri iîe sıkı bir teşriki mesai yapa
rak su zayiatını önlemek ve kalitesiz mütehhitlerin 
yaptığı açık kanalların hava tesirleriyle süratle 
tahribini önleyecek tedbirleri getirmekte büyük 
yarar vardır. Kanalet belki mesafe bakımından fi-
zîbî olmayabilir, nakliyeler büyük masrafları tah
mil eder. Bunun için de bölgelerde çimento fab
rikalarının bulunduğu yerlerde ve kooperatiflerin, 
Toprak - Su kooperatiflerinin yer altı su imkânla
rının kesif olduğu sahalarda bunîarı organize et
mek suretiyle birkaç yerde kanalet fabrikası, Dev
let Su İşlerine muvazi olarak yapılması lâzımdır. 
Çünkü, çaplar çok küçüktür, nakliyede büyük mas-
ıxîı icap ettirmez. Bunları yapmakta fayda vardır. 

Bir de Köy işleri Bakanlığı bütçesinde orman 
içi köylerin elektrik santrallarıyla ilgili bir yatı
rım tahsfsatu vardır, Köy tşîeri Bakanlığının bu ko
nuya el atmasını, 1312 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Türkiye Elektrik Kurumuna bunu yaptırmak su
retiyle daha paha'ı bir solüsyona ve eksperiyans is
teyen mevzii bu santrallann yapılmasına girişme
mek suretiyle bu konuyu TEK vasıtasıyîe halletme

sinin daha ekonomik ve süratli olacağı, hizmetin 
de icabı bulunduğunu arz etmek isterim. 

Köy İş-eri Bakanlığı bütçesinin Devlete, millete 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaç-
İ30gîu. 

Sayın Hikmet Savaş?... Yok. 
Sevin Alâeddin Yıimaztürk?.. Yok. 
Sayın Hikmet Asîanoğiu?... Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yazıldı, okundu, sıranız geçti. Sıra 

gelirse tekrar vereceğiz efendim. Kifayet önergesi de 
geîdi. Sayın Nalbantoğlu altıncı üye olarak konu
şacak. Kifayet önergesi... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Son sözü isti
yorum; yedinci sırada istiyorum. 

BAŞKAN — Yedinci sırada Sayın Hüsamettin 
Çelebi var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, bu
rada bulunmayabilir; ben de istiyorum. 

BAŞKAN — Var efendim. Sıra iîe veriyoruz. 
Son söz sırada oîan üyenindir. Sırada kimse, onu çağı
racağız efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olur efendim, 
olur... 

Yeterlik önergesinin aleyhinde konuşacağım; 
meselâ, kabul edilmeyebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

Köy İşleri Bakanlığı kime hizmet götürür? Kö
ye ve köylüye. 

Rahmetli Atatürk'ün deyimiyle «Köylü efendi-
mizdir.», Ne mutlu sizlere ki, bu efendi halk kesi
minin emrinde ve hizmetindesiniz. 

Bir de, insanın aklına bir soru geliyor: Efendi
miz de mutlu mu?.. Köylümüz bizden ne istiyor? 
Yoî, içme suyu, sulama suyu, elektrik vesaire. 

Acaba köyümüzün ve köylümüzün bu gereksin
melerini kaç yılda karşılayabildik? Bu soruyu orta
ya atarken Türkiyemizde bu nimetlerden yeterin-
ce pay aîabilmiş yörelerin parlamenterlerinin iti
raz seslerin! işiteceğimi de hesaba katmıştım. Ziya
nı yok ve zaten hemen o parlamenterleri tebrik et
mek isterim. Yörelerinin dertlerini büyük ölçüde hal 
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yoluna koymayı başarmışlar; fakat bizim yöreler 
gibi yerlerde en iyimser bir tablo olarak yukarı
daki gereksinmeler henüz % 30 oranında gerçekle
şebilmiş ise, bizlerin de burada konuşmaya hakkı
mız doğar. 

Özet olarak, Sayın Bakanımızın da bizlere hak 
verircesine bu yönlü bir gayretin içinde olduğundan 
ötürü de memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. 

Sayın Bakanım, illerin yol, içme suyu, sulama 
suyu envanterlerini dikkatlice incelediğinizi sanıyo
rum ve umuyorum ki, kalkınmada öncelikli yöre
lerin köy seviyesinde bile gereksinmeleri sizin dik
katli kalbinizi de sızlatmaktadır. Kalp huzuruna ka
vuşmanın yollarını tabiî sizler de anyorsunuzdur. 
Ne olur bizlere biraz daha müşfik ellerinizi uzatma
ya özen gösteriniz. 

Gerçi hâlâ Türkiye'mizde bu sorunlar büyüklük
lerini muhafaza etmektedir. Örneğin köy yollarının 
hâlâ °/0 65'i, köy içme sularının hâlâ % 40'ı, köy 
elektriklenmesinin hâlâ % 85'i, köy okullarının hâ
lâ % 40'ı, sulama potansiyelinin hâlâ % 65'i sorun 
o'arsk hükümetlerin önünde duruyor, bunu biliyo
ruz; fakat Doğu ve Güneydoğu illerimizde bu or
talama değerlerin de çok altında rakamlar ifade 
edilebilmektedirler, biliyorsunuz. 

Doğu ve Güney Doğuda köy konutlarının % 17' 
ıı oturu'amayacak ve % 27?si onarılacak uurum-
ds.dır. Deprem her yıl Doğvjyu, Güney Doğuyu yı
kar; «Vermemiş mabut, neylesin Mahmut» deyip 
tabiî oturamayız. 

Neyse, bu konuyu burada kapıyorum, bîr başka 
konuya geçiyorum. 

Bakanlığınızın 13 seneden b^ri bir kuruluş kanu
nu yoktur. Bu durum belki de bütçedeki etkin
liğinizi önleyen bir etken olmasın. Bu hal, merkez 
ve taşra örgütleriniz arasındaki koordinasyon bo
zukluklarına; üîer ve özel idareler ile olan diyalo
gunuz konularında aksaklıklar doğurabilir. Konu
ya eğilmeniz için hatırlatıyorum. 

İlçe seviyesine de inen yol bakım şube açılması 
girişiminizi övgü ile karşılıyorum. Ancak, bu uy
gulamanın kışı ağır ve coğrafyası arızalı iller ve yö
relerden başlatılarak kesikliğe uğramadan yürütül
mesini de temenni etmekten kendimi alamayacağım. 

Sayın Bakan, merkezî köy veya köy - kent yak
laşımı içinde köye ve köylüye doğru uygulamanızı 
tavsiye etmeme izin veriniz. Köy okulları ve sağlık 
evîeri, sağlık ocakları için ilgili bakanlıkları ika
zınızı da bekliyoruz. Tabiatıyle öğretmensiz, doktor

suz, ebesiz köylerin dertlerini savunmak size de dü
şer. Eksikleri siz, kendi elemanlarınızın köylerde 
daha çok gezmesi suretiyle daha iyi izleyebilirsiniz. 

Şu yukarıda sıraladığım eksiklerin tamamlan
ması için bazen, yol olmadığı nedenini engel olmak
tan kaldırmaya gayretiniz, size hem görev hazzı tat
mak, hem de Tanrının sevabına kavuşmak bahtiyar
lığım verecektir; fakat biliniz ki, hem bu hazza, hem 
sevaba daha çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu' 
nun munis, vefakâr, sadık, çilekeş köylerinde kavu
şacaksınız. 

Ey köy davalarının cengaverleri YSE ve Toprak 
- Su mensupları, sizin uğraşılarınızı tarif edecek ha
maset destanınız için kelimeler bende bitt. Sadece 
sizi Doğunun çilekeş köylerinin halkı namına selâm
larken, bütçenizin mensuplarınıza, milletimize ve 
köylerimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Nalbant-
oğlu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Batıda da 
ne köyler var; gel de ben sana göstereyim. Bırakın 
Doğu - Batı ayırımını. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy tşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde altı sayın 

üye konuşmuş, konu aydınlanmış olduğundan gö
rüşmenin kifayetini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet İhsan BirincioğJu 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde buyu

run Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 6 üye de

ğil, 106 üye konuşsa, bu büyük davanın çözümüne 
ışık tutacağı ve daha çok aydınlığa kavuşacağı ka
nısındayım. 

Oysa ki, Köy İşleri Bakanlığı gibi gerçekten 
Türkiye'nin kalkınmasında en büyük önemi taşı
yan, nüfusumuzun % 70'ini teşkil eden köylülerin 
içinde bulunduğu, yol, içine suyu ve küçük subuna-
lardaki sıkıntısını dikkate alınca, böyle büyük bir 
yükün altında olan Bakanlığın bütçesini başka 
bütçelerle kıyaslayarak geçiştirmekte fayda görmü
yorum. 
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Hâ'â Türk iyemizde % 50 oranında bile köy yo- ] 
lu, köy içme suyu ve sulamasının gerçekleşemediği
ni dikkate alırsak, hele Sivas gibi bir yerde ki, bü- j 
yük bîr ülke ve tarihin... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, yeterlik aleyhinde mi konuşuyor?... 

BAŞKAN — Bir bir dakika efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Nedenini 

söylüyorum efendini, nedenini... Eğer, bunu anlamı
yorsanız, siz burada boşuna oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ve bıra

kın ki, Köy İşleri Bakanlığının bütçesinde bunları 
söyleyelim de, daha ileride Köy İşleri Bakanlığı ne
ler yapabileceğini çok rahatlıkla tespit edebilsin. 

Sivas'ta gerçekten % 3G'u... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, şimdi Sivas... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam onu 
anlatıyorum işte. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Genel konuşma 
o?ar£k size söz hakkı vermiş değilim. Yeterlik öner
gesi aleyhinde buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bırakınki, diyoruz, bunları söyleyelim. İşte 
bunu söylüyoruz Sayın Başkan. Bunu anlamanız lâ
zım sizin. 

BAŞKAN — Söyleyeyim derken, sizin konuşma 
sıranız gelmiş gibi Sivas'la ilgili beyanat veriyor
sunuz. Rica ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Türkiye'de 
% 50, Sivas'ta da % 30 ancak gerçekleşmiştir, di
yoruz; yani bu gerçekleri ortaya koymak için di
yoruz. Müsaade edin, bunu anlamanız lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Devam edin 
efendim, kifayetin aleyhinde. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başka
nsın, Bu bakımdan bu Bakanlık için kifayetin ve-
rîîmesini yersiz ve zamansız buluyorum. Çünkü, bu 
Bakanlığın hâlâ tüm bakanlıklarla olan ilişkileri 
konusunda şimdiye kadar görüyorsunuz, bu ko
nuşmaları da dinlediniz; açık ve seçik neler yapa
cağını, diğer bakanlıkların bu Bakanlığa nasıl yar
dım edeceğini ortaya koyamamışız. Bir organizas
yon yek. Bırakınız ki, bunu söyleyelim. 

Yine bırakın ki, bu Bakanlığın bugüne kadar 
iîmî ve bilimsel yönden tespit ettiği araştırmalarfa 
gedecek 4 ncü Beş Yıllık Plana konacak esasları 
şurada dile getirelim. Kendimize göre hazırlığımız 
var. 
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Sayın Başkanım, bırakın ki; yani bu yeterlik 
önergesini veren arkadaşlarım müsaade buyursun
lar, Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü sıkın
tının, köyün içinde bulunduğu fukaralıktan, fakir
likten kapalı ekonomiye hapsedilmiş olmasından gel
diğini söyleyelim ve bunun nedenlerini çözelim de, 
Bakanlığın çalışmalarına ışık tutalım. 

Ben bunlardan birkaç tanesini söyledim, zama
nınızı almak istemiyorum. Bu konu üzerinde bura
da birkaç saat konuşma imkânı var. Bu yönleriyle 
yeterlik önergesini bu Bakanlık için uygun bul
muyorum. Başka hangi Bakanlık için verilirse ve
rilsin; ama Köy İşleri Bakanlığının konusu her yö
nüyle dile getirilsin istiyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Yeterlik önergesini tasvibinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik önerge
si kabul edilmiştir, 

Ss>n söz sırada o'an Sayın Çelebi'nindir. Sayın 
Bakan konuştuktan sonra kendilerine söz verece
ğim. 

Yapılan tenkit ve temennilere, sorulan suallere 
de 45 dakika içinde cevap vermek üzere Köy İşleri 
Bakanı Sayın Vefa Poyraz'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (İs
tanbul) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığının Bütçesi üzerinde gruplar 
adına ve şahısları adına söz almış kıymetli arkadaş
larımın görüşlerini saygı ile karşdıyor ve çok fayda
lı olduğunu ifade ediyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı 23 milyon insanımızın yaşa
dığı kırsal alana hizmet götüren bir yatırımcı ba
kanlık haline gelmiştir. Bu Bakanlığın bu seviyeye 
gelmesinde bugüne kadar emeği geçen herkesi hu
zurunuzda saygı ile anıyorum. 

Köy İşleri Bakanlığı hizmet felsefesinde köyün 
kalkındırılması, köyün Türkiye'nin kalkınmasında 
itici güç haline gelmesi gibi büyük bir dava yatmak
tadır. Köy kalkınacak, Türkiye kalkınmasının iti
ci gücü olacaktır. Bu gerçeği sağlayabilmek için kö
yün hem altyapı hizmetlerine, hem ekonomik kal
kınmasına, hem verimini yükseltmesine Köy İşleri 
Bakanlığının katkıda bulunması gayet tabiîdir ve o 
yolda çalışılmaktadır, 

Sosyal adalet, sosyal hukuk devleti, karma eko
nomi düzenine sıkı sıkıya bağîı olan anlayışımız 
köyü birinci planda ele almamızı gerektirmiştir. 

752 — 
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Köy, en küçük işletme birimi olan çiftçi aileleri
nin oluştuğu bir yerdir. Karma ekonomi düzeni içe
risinde en küçük birim olan işletmeden başlayarak 
yukarı doğru herkesin kalkınması, herkesin Türkiye' 
nin kalkınmasına olumlu yönden katkıda bulunma
sını temin amacına dönük bir çalışmamız vardır. 

Şunu kesenkes ifade etmek isterim ki, bizim si
yasî felsefemiz ve Hükümetin Programına yansıyan, 
Hükümet Programında manasın! ve hedefini bulmuş 
olan görüş budur. 

Biz, köyün verimini yükseltebilmek, köyü mutlu 
ve rahat kılabilmek için her çareye başvuran bir zih
niyet ve anlayış içinde çalışmaktayız. 

Kıymetli C.H.P. Grup Sözcüsü arkadaşımızın bu
rada İfade ettiği sözler, bize karşı kasıtlı bir şekilde 
veya kendi görüşlerini yansıtan bir şekilde ifade edil
mek istenmektedir. 

Şunu kesin olarak söylüyoruz; biz sosyal adaletçi
yiz. Biz köyün kalkınmasını, Türkiye'nin kalkınması
nın itici gücü sayıyoruz. Köy kalkınacak, köyde verim 
yükselecektir. Bunu yapabildik mi, yapamadık mı? 
Bu sözü söyleyenler yapabildi mi, yapamadılar mı 
meselesine birkaç kelime ile ışık tutmak isterim. 

C.H.P. Koalisyon Hükümeti zamanında köye bü
yük hizmeti geçecek her türlü hizmet dallarında geri
leme ve verimi yükseltecek ziraî girdilerde fiyat yük
selmeleri görülmüştür. 

Bunu bir örnekle tespit etmek lâzım gelirse, 180 
kuruşluk gübrenin bir kalemde 5 liraya çıkarılabilmiş 
olması, köye ve köylüye, köyün üretimine ne denli ba
kıldığının açık bir ifadesi olmak lâzım gelir. 

Bunlar uzun boylu sayıp dökmekte yarar görmü
yorum. Ancak, şunu bir defa daha işaret etmek isti
yorum: Köye yaklaşım, köyü mutlu kılma, köyün 
sağlığı, köyün ekonomisi, köyün verimini yükseltme, 
köyü daha müreffeh kılma felsefesine sıkı sıkıya biz 
sahibiz. Bu, bütün geçmişte de böyle olmuştur, bun
dan sonra da böyle olmaya devam edecektir. 

Bunun birkaç örneği daha ifade edilmek lâzım ge
lirse; Genel Sağlık Sigortası Kanununu Meclise biz 
getirdik. Tarım Sigortası Kanununu Meclise biz getir
dik. Taban fiyat politikalarında köylüyü devam'ı ko
ruyan ve onun verimini yükseltmek isteyen biziz. Ta
rım girdilerinden pek tesirli bir unsur olan petrol fi
yatlarını yükseltmemek suretiyle köylünün cebine bu 
suretle de bir katkıda bulunma temayülünü ve gerçe
ğini biz yerine getirmiş olduk. Yalnız bu yönlerden 
ortaya koyduğumuz ve köylünün cebine girmesini te
min ettiğimiz para 15 milyarı bulur. 

Bu gerçekler ortada iken bizim köye bakış tarzı
mızı burada eleştirmek mümkündür; fakat hakikat dı
şı olan meseleleri ortaya koymak suretiyle bir neti
ce almak asla mümkün değildir. 

Şehir ne varsa, köyde o olsun diyoruz. Bunla sa
mimiyiz. Gelişmiş dünyada ne varsa, Türkiye de bu 
olsun diyoruz. Bunda da çok samimiyiz. Bu büyük 
hedeflere bir zaman ölçüsü içerisinde ulaşılacağında 
da hiç şüphe edilmemek lâzım gelir. 

1950'den 1976'lara kadar köylerde neler okluğunu 
arz etmek için benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
görüşlerini tekrar etmekte yarar bulmuyorum. 

Bu sene Bakanlığımın hizmetleri içerisinde yol ve 
su hizmetlerine bilhassa ağırlık ve öncelik verildiği 
her vesile ile incelenecek rakamlarda görülebilinir. 

Biraz evvel kıymetli arkadaşlarım, makine parkı 
hususundaki mukayeseleri burada bildirdiler; bunu 
tekrarda lüzum görmüyorum. Ancak, şunu ifade edi
yorum: Bu yıla kadar; yani 1976 yılına kadar Köy İş
leri Bakanlığı camiası içerisindeki iş makinelerinin sa
yısı ne kadarsa, ona son yıl içerisinde % 90 bir ilâve 
gerçekleştirilmiştir. 

Köy iş makinelerinin artması, yalnız verimin yük
selmesi için yeter bir vasıta değildir. Müteahhiti ça
lıştırmak, köy işlerinde çalışacak müteahhiti yetiştir
mek de bizim için bir görev olmuştur. Köy yolları
nın yapımını, köy yola kaplamasını müteahhit eliyle 
yaptırmayı; Toprak Su hizmetlerinde müteahhitleri 
kullanmayı, bu suretle bütün kaynaklardan köylünün 
yararlanması için imkânlar hazırlamayı Bakanlık ola
rak siyasetimiz içerisine almış bulunuyoruz. 

Bu aldığımız makineler daha çok balcını, onarım 
ve bilhassa Doğu illerimizde, müteahhit bulunamayan 
illerde çalışmak üzere tertip edilmiş bulunmaktadır. 

iş makinelerinin bütçe (T) cetveli içerisinde gö
zükmemesi, yalnız benim Bakanlığıma ait bir mesele 
değildir. Maliye Bakanlığının bu husustaki görüşleri
nin bir neticesidir, tş makineleri yatırım malzemesi 
olarak (T) cetveli içerisinde yer almamış bulunuyor. 

Bu sene biz Köy İşleri Bakanlığı olarak bazı yeni
likler getirdik. Bu yenilikleri, arkadaşlarım işaret 
buyurdular; ama bunları bir defa daha vurgulamak 
ve ortaya koymak isterim. 

Köy hizmetlerinde bu sene meydana getirdiği
miz yenilikler şunlardır: 

Köy yolu yapımında geometrik standartlar yük
seltilmiştir. Köy yolu genişlikleri 9 metreye çıkarıl
mıştır. Köy köprüleri, tarımın motorlaması nedeniyle 
bütün motorlu tarım araçlarının rahatça gelip ge-
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çebileceği bir standartda ulaştırılmıştır. Köy köprü
leri 6 metre üzerinden yaptırılmaktadır. 

Bilhassa ihraca dönük ürünler yetiştiren bölgele
rin, ihraca dönük bu ürünlerinin iyi bir şekilde pa-
zarlayabilmeleri imkânını sağlayacak ve turizmin ge
lişmesinde çok büyük katkısı olacak yörelerimizde 
asfaltlama faaliyetlerine geçilmiştir. 

Bugüne kadar Köy İşleri Bakanlığı bu asfaltlama 
faaliyetlerini karayolları aracıhğryle veya müteahhit 
firmalar vasıtasıyle yaptırmakta iken, kendisi bu yıl 
20 asfalt ekibini kurup, faaliyete geçecek bir düzeye 
gelmiştir. Bu, hiç bir zaman Doğu illerimizdeki yol
suz köylerimizin ihmali manasına gelmez. Çok zorun
lu yerlerde asfaltlamaya giderken, katiyen geri kal
mış yerlerin köy yolu yapımında bir fedakârlığa git
meyeceğimizi Yüce Senatonun bilmesini istirham ede
rim. 

İlk defa köy yollarında bir kar mücadelesi prog
ramı eîe ahnmıştır. Bugüne kadar köy yollarımızda 
kar mücadele programlı bir şekilde yapılmamıştır. El
deki mevcut iş makineleriyle dozer ve grayderlerle 
onların iktisadî ömürlerini bir yandan zorlayacak bir 
biçimde yapılan kar mücadelesi verimliliğini kaybet
miştir. Bu yönüyle kar mücadele programımız plan
lamadan geçmiş ve realize edilmiştir, ihale safhasına 
gelmiş bulunmaktadır. 1977 - 1978 yılında 400 ro
tatif almmış olacak ve buna gerekli diğer teçhizat 
da alınmış olarak, 40 bin kilometre köy yolu kar 
bakımına tabi tutulacaktır. Bu, Bakanlık için yepyeni 
bir projedir, yepyeni bir girişimdir. Bugüne kadar 
arz ettiğim gibi, yapılmış olan kar mücadelesi bir 
proje esası içerisinde bilimsel bir şekilde yapıbnış 
teknik bir mücadele değildir. 

Katılma paylarının kaldırılmış olması büyük bir 
başardı hareket olmuştur. Bu katılma paylarına 1975 
Nisan ayından itibaren Köy îşleri Bakanlığı Hükü
met Programında yer alması oolayısıyle idarî bir ka
rarla esasen bu yola girmişti. Bunun kanuniyet kes-
betmiş olması da Bakanlığım yönünden fevkalâde 
isabetli olmuştur. Bunu bilhassa belirtmek isterim. 
Çeşitli söylentiler bir tarafa bırakdacak, köye giren 
hizmetten köylümüz istifade edecek; bu suretle refa
hın tabana yayılmasında yeni bir girişimimiz gerçek
leşmiş olacaktır. Refahı tabana götürmek, köylüye, 
köye götürmek meselesinde yainız söz kâfi gelmemek
tedir. İcraat bunun için asıldır, İcraatımızı yapmaya 
devam ediyoruz. 

Köy evine su götürmek, köy ahırına su götürme 
projemiz; yani kapalı devre içmesuyu projemiz 1976 
yıhnda başarı ile uygulanmıştır. 

Üç bin köyümüze 1975 ve 1976 yıllarında kapalı 
devre ile su götürmek imkânına kavuşmuş olduk. 
Bunun hemen arkasından kanalizasyon meselesi ih
tiyaç halinde belirmektedir. Köyün evine su götürü-
lünce, elbette köyün kanalizasyonu yapılacak, köy 
yolu çamurdan kurtarılacaktır. Bu yöndeki çalışma
larımız bütçe ile manasım bulmuştur. İltifatınıza ye 
tasvibine mazhar olursa, önümüzdeki yıllarda bu gi
bi hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 

Grup köy sularının işletilmesini Bakanlık olarak 
peyderpey ele almaktayız. Grup köylerinin işletilmesi 
bir mesele olmuştur. Bunun köylüler tarafından iş
letilmesi teknik bilgi kifayetsizliği ve yukarı bölgedeki 
köyîerin daha çok su alması gibi mücadeleler yüzün
den sıhhatli bir biçimde yürümüyor. Grup içmesu-
Iarının peyderpey Bakanlık bünyesine alınmasına 
başlanmıştır. 

1976 yılında Doğu bölgesindeki illerimize bilhassa 
ağırlık verdiğimizi belirtmek isterim, 1976 yılında 23 
ilimize bütçemizin % 47'sini sarf etmiş bulunuyoruz. 
Bu arada şunu da belirtmek isterim. Köy îşleri Ba
kanlığı carî harcamalar bakımından fevkalâde iltifa
tınıza lâyık olabilecek bir seviyededir. Ayrılan öde
neklerin ancak % lO'mı carî harcamalara gitmekte, 
°/o 90'nı yatırım harcamalarını dönüştürülmüş bulun
maktadır. Bunu huzurunuzda iftiharla tekrar belirt
meyi bir görev sayıyorum. 

Kıymetli arkadaşlanm; 
Toprak - Su hizmetlerinde, köylümüzün istekleri 

günden güne büyümektedir. İsteklerin büyümesi, hiç 
şüphesiz bu yöndeki Bakanlık icraatının olumlu bir 
safhada geliştiğini ifade eder. Türkiye'de sulanacak 
araziler sulanmalı, verim yükseltilmelidir. Küçük su
ların toprağa uyuşturulması, verimin yükseltilmesi 
Toprak - Su Genel Müdürlüğümüzün başlıca ama
cıdır. Bu amaca dönük olarak her yıl Toprak - Su, ge
lişen bütçesi içinde köylümüze büyük hizmetler gö
türüyor. 

Topraksu teşkilâtımızla son yıllarda yapmış ol
duğu hizmetler, bilhassa küçük sulama, dranaj, de-
velopman hizmetleri olarak pek büyüktür. Büyük su
lama işlerinde de en nihayet suyu toprağa uyduracak 
olan, onunla imtizacım sağlayıp verimi yükseltecek 
olan teşkilât budur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü büyük ölçüde sulama faaliyetlerini yapar, büyük 
kanaletleri yspar, soyu o bölgeye getirir, ama ona 
tarlaya uyduracak olan, toprağa benimsetecek olan 
sulamayı köylüye öğretecek olan Topraksu teşkilâtı
mız da takdirlerinize lâyık olduğu veçhile büyük 
icraat ve faaliyet içerisindedir. 
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Kıymetli arkadaşlarını; 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi, bugünkü bütçemizin 

°/o 5,4'ne ulaştırılabilmiştir. Bu rakam Komisyonun 
ilaveleriyle meydana gelmiştir. Buna katkısı bulunan 
bütün arkadaşları burada saygı ile, teşekkürle, minncî-
le anıyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum; Köy İş
leri Bakanlığı bütçesine büyük paralar verilmiştir, bu 
sene seçim senesidir vesaire gibi kıymetlendirmeler yer
siz ve doğru değildir. Eğer, komisyonda yapılmış olan 
bu ilâveler olmamış olsa idi, Köy İşleri Bakanlığı büt
çesi, bütçenin % 3,9'u seviyesinde kalırdı. Rakamı ge
riye doğru inkişaf ettirirsek; 1976'da genel bütçenin 
% 4,96'sı 1975'te % 5,7'si Köy İşleri Bakanlığına ve
rilmiş olduğu halde, 1977'de Bütçe Karma Komisyo
nunun da ilaveleriyle ancak °/0 5,4 rakamını bulabil
miştir; burada fazlalık yoktur. Bu fazlalığı bir seçim 
senesiyle birleştirmeyi amaçlayan görüşleri, burada be
nimsemediğimi ve doğru olmadığını, köye karşı bir ri
ayetsizlik, bir hürmetsizlik, bir inançsızlık ifadesi ol
duğunu belirtmek istiyorum. 

Kıymelli arkadaşlarım; 
Kooperatifler üzerinde yapılmış olan görüşlere bü

yük ölçüde katılıyorum. Ancak, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşan kıymetli arkadaşımızın gö
rüşlerine katılmak mümkün değildir. Bizim kooperatif
çilik anlayışımız şudur : 

Biz koîlektivizme kaçan bîr kooperatifçiliğin, hür 
olmayan, güdümlü olan kooperatifçiliğin karşısında
yız. Kooperatifçilikte üretimi hedef olan, üretimi artır
mayı hedef olan kooperatifçiliğin verimli olmadığına 
inanıyoruz. Ancak, ürünlerin değerlendirilmesi, pazar-
lanması, köylünün boş zamanının kıymetlendirilmesi, 
köylüye el sanatlarının öğretilip veriminin yükseltilme
si gibi amaçlara dönük kooperatifçiliğin yanındayız 
ve bu hususta da başarılıyız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bir misal arz ediyorum: Üretim araçlarının tek el

de toplanılması yönünde yapılmış olan kooperatifçilik
te verim yükselmiyor. Çankîn'mıza yakm bir misal 
var; 220 süt ineğini kapsayan bir süt kooperatifçiliği 
projesi var. Dışardan büyük dövizler verilerek getiril
miş, harcama yapılmış bir kooperatifte bu 220 hayva
nın ortalama verimi 8 kiloya düşmüş. Bu bilgi yeter
sizliği, bakım yetersizliği gibi şekilde yorumlanabilir; 
ama gelin şu noktada birleşelim: Orta malı olan bir 
kooperatifte verimi yükseltmek imkânı henüz yoktur. 
O imkânlara ne zaman kavuşursak, ona o zaman dön
meliyiz. Bir traktör, bir biçerdöver orta malı olarak 
kullanıldığı zaman verimi başkadır, onun bir kişi malı 

olarak kullanıldığı zaman verimi başkadır. Keza, bir 
cins hayvanın verim basma, birim başına verimi bir 
özel ahırda başka, bir kooperatifte başkadır. Onun için 
kooperatifçilik ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlan-
ması, ürünlerin muhafazası yönünde ve köye sanayi
nin indirilmesi yönünde kıymetli bir destek bulacaktır 
bizim görüşümüzde.. Köylünün boş zamanının değer
lendirilmesi, köylüye el sanatlarının öğretilmesi yönün
de yine kooperatifçilikte hareketli bir halde bulunaca
ğız ve bulunmaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
1974 senesinde kooperatiflerimize 92 milyon lira 

ile bir malî destek sağlanmışken, bu rakam 1976 yılın
da 462 milyon liraya çıkarılmıştır. 1977 yılında da 
758 milyona çıkan bir rakamla huzurunuzda bulunuyo
ruz. Bütün bunlar kooperatifçiliğe verdiğimiz önemin 
adetlerle ifadesidir. Bu hususta eğitim noksanlığı yö
nünden yapılmış olan eleştirilere katılıyorum. Koo
peratifçiliğin gelişmesi yönünden halkımızın, köylü
müzün bilinçlendirilmesi, kâfi derecede geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu yönden de Bakanlığımız faaliyet 
halinde bulunuyor. Kooperatifçilik enstitüsünü kur
muş bulunuyoruz. Bu hususta ilerlemiş memleketler
le işbirliğimiz devam ediyor. Kooperatifçiliğe, onun 
bir sektör olarak gelişmesine yürekten katılıyoruz. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğü konusundaki 
kıymetli mütalaalara kalbî teşekkürlerimi burada bir 
defa daha arz ediyorum. Toprak İskân Genel Mü
dürlüğü yep yeni bir veçheye girmiştir. Bizim bu hu
sustaki açık görüşümüz şu : 

Anadolu'da Türk köylüsü henüz kâfi derecede 
yerleşmemiştir. Köylüler, bugünün anlayışı içerisin
de fizikî yönden köy kalkınması sağlanamamış, köy
lü sağlıklı bir biçimde konutlara ulaşamamıştır. Onun 
için Toprak İskân Genel Müdürlüğü yalnız dışardan 
gelen muhacirlerin, yurda gelen göçmenlerin yerleş
tirilmesi ile değil, artık yurdumuzda mevcut olan 
36 bin köyün, 86 bin birimin yerleştirilmesi, sağlıklı 
bir biçimde, rahat bir düzende bir köy evine ve köy 
çevre sağlığı temin edilmiş bir köye kavuşması için 
ciddî girişim halinde bulunması lüzumuna inanıyo
ruz ve bu yönden Toprak İskân Genel Müdürlüğünü 
teşkilâtlandırmış, yeniden bir düzene koymuş bulu
nuyoruz. Bu; Toprak İskân Genel Müdürlüğü seviye
sinde yeni ve büyük bir atılımdır. 

Burada şunu da ifade etmek isterim. Bugüne ka
dar depremlerden sonra köylerimize Devlet eli uzan
mıştır. Hayır, bu böyle olmasın, depremden evvel 
köyler, depreme dayanaklı bir hale getirilsin zayiat 
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asgariye indirilsin diye bir proje geliştirmiş bulunu
yoruz. 

İskân fonumuz, ortak olduğumuz Avrupa İskân 
Fonu ile, bu hususta hazırladığımız projemiz olumlu 
bir şekilde mütalaa edilmiş, şimdilik 100 milyon do
lar bize kredi sağlanmıştır. Bu sene bu kredinin 70 
milyon İsviçre Frangı değerinde olan bir meblâğ Ha
zineye intikal etmiştir. 500 milyon lira değerinde olan 
bu para ile ve millî bütçemizden yapılmış olan kat
kılarla, birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulu
nan 7 600 köyün 3 500 köyünü programa almış, bu
nun da 250'sini bu sene gerçekleştirmek için plan
lanış ş bulunuyoruz. Bu yep yeni bir girişimdir, mana 
olarak büyüktür. 250 köyü bir yılda yapmayı büyük 
saymıyorum, ama depremden evvel, deprem kuşağı 
üzerindeki köyleri, depreme dayanıklı bir hale getir
mek, zayiatı asgariyeye indirmek fikrini ve bu proje
yi büyük sayıyor ve huzurunuzda bunu iftiharla tak
dim ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bunun yanında diğer münferit projelerdeki giri

şimlerimiz devam ediyor. Kırsal alanda entegre bir 
proje oian Çorum - Çankırı kırsal alan veriminin 
yükseltilmesi projesi basan ile uygulanıyor. Bu proje 
75 milyon dolar değerindedir ve Dünya Bankası bu 
kadar kredi açmsştır, bunun 18,5 milyon dolarını Köy 
İşleri Bakanlığı altyapı yatırımları olarak kullanmak
tadır. Bu altyapı yatırımlarından köy yolu, köy elekt
riği, köy içme suyu, hayvan içme suyu, küçük sula
ma işleri, toprak ıslahı gibi meselelerle harcanmakta
dır. Bunun için sipariş edilmiş araçların büyük kıs
mı gelmiştir, diğeri de siparişe bağlanmıştır. Proje 
1976 yılında fiilen başlamıştır. Bunun gibi yeni pro
jeler geliştiriyoruz. Yozgat, Sivas, Hakkâri, Bingöl, 
Malatya, Adıyaman gibi illerimizin bu şekilde ikinci 

- kademede ele alınıp kırsal alanda veriminin yüksel
tilmesi çabalarımız devam etmektedir. Bu projeleri 
de bu yıi içerisinde geliştireceğimizi ümit etmekte
yim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 

Bu arada kendisine has üslubu ile, kıymetli arka
daşlarımızdan bazıları partizanlık gibi konulara te
mas ettiler. Bunları ortaya koymak, söylemek gayet 
kolay şeyler. Yalnız, şunu belirtmek istiyorum. Ba
kanlığım aleyhinde bu yönden açılmış bir dava yok
tur. İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı deneti
mi altındadır. Biz daha iyi, daha verimli, köylüye 
millete daha iyi hizmet edebilecek bir düzeni kendi 
siyasî görüşümüze göre oluşturmak istiyoruz. Buna 

uyum sağlamayan kişilerle beraber çalışamama im
kânı bir Bakanlığın kendi bünyesinde mevcut olma
lıdır; bizden sonra da olmalıdır, bizden evvel de ol
muştur. Onun için bu gibi matufiyeti belli olmaya
cak beyanları burada gelip söyleyebilmek kolaydır; 
ama buna tenezül etmek bizim için güçtür. Biz köye 
hizmet götürürken, bir köyün siyasî bünyesinin ne 
olduğunu asla düşünmeyiz. Bu yol aks'sız bir yoldur. 
Biz bütün köylümüze, bütün milletimize kendimizi 
beğendirmek istiyoruz. Köyümüze ve milletimize 
kendimizi beğendirmek, ona hizmetle riayet etmek, 
hürmet etmek mefkuresinde ve anlayışında olan bir 
siyasî görüşün sahipleri köye hizmet götürürken, elin
de her hangi başka bir vesika olmaz. Biz nereye gi
diyor, nerede güzel bir hizmet sergiliyorsak, orada 
arkadaşlarımızın bazıları huzursuz oluyor, bazıları 
da memnun oluyor. Kendine güvenen memnun olu
yor, kendine güvenmeyen de huzursuz oluyor. Ken
dine güvenmeyen arkadaşlarımızın bu nevi beyanla
rını, burada daha fazla eleştirmekte de yarar görmü
yorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Doğu illerine, gelişmemiş yörelere daha geniş kap

samı ile dengeli bir hizmet götürmek, bizim Hükü
met programında ,da amaçladığımız bir görüştür. Bu 
görüşe katılıyoruz. Bu yönde hareket edeceğiz ve et
mekteyiz. 1976 yılı icraatımız bu yöne müteveccih 
olmuştur. Bunu burada kadirşinas görüşleri ile ifade 
buyuran arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı kanununun olmaması, kıy

metli senatör arkadaşlarımız tarafından eleştirilmiş
tir, buna yürekten katılıyorum. Bir Bakanlığın teş
kilât kanununun bulunması, o bakanlığın icraatım 
olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Bu fak
törü temin edebilmek için Senato ve Mecliste zama
nında çalışmalar yapılmış, maalesef, talihsiz bir du
rum diyeyim^ kanun veto, edilmiştir. Bu kanunun ve
to edilme sebeplerini burada eleştirme, üzerinde dur
ma bize düşmez; ama meseleyi en azından iki yıl 
geciktirmiştir. Bugün elimizde kanunumuz yoktur; 
fakat bunu biz kendi hizmet süremiz içerisinde önem
le takip ettik, Meclisimize inmişiir, komisyonlardan 
geçmiştir bu tasarı, Meclis gündeminin 63 ncü sıra
sında bulunuyor. İnşallah sizlerin de gayretlerinizle 
bir gün evvel gerçekleşirse, (Veto edildiği için kadük 
olmaz, numara almış bir kanundur) biralı evvel ger
çekleşmesini biz de arzu etmekteyiz ve o yönde gay
ret sarf etlik; tasarı halen Meclis gündeminde bu
lunmaktadır. 
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Kooperatifler mevzuunda bir = iki arkadaşımızın 
kasıtlı bazı görüşler serdettiklerine kaniim. Biz ele 
almış projeleri hiç bir ayrım yapmaksızın, hepsini 
planlamadan geçtiği şekilde değerlendirmeye tabi tu
tuyoruz. Zaten kooperatiflerin hangisinin ne miktar 
para ve ödenek alması lâzım geleceği planlamada da 
tespit edilmektedir, planlamanın görüşü de alınmak
tadır. Buna göre burada münakaşası olmuş veya ol
mamış bütün kooperatifler kanunî haklarını almış
lardır ve almaya devam edeceklerdir. Başlanmış bir 
işin yarıda bırakılması bizim anlayışımıza ters dü
şer. Başlamış bir iş behemahal hedefine ulaşmalıdır. 
Başlamamış işler, kendi görüşümüze göre bir istika
mete girmelidir. Başlanmış işler, görüşümüz ne olur
sa olsun, hedefine ulaşmalıdır. Bu görüş içerisindeyiz 
ve buna göre kendilerine ayrılmış ödenekler veril
miştir. Bu kürsüde defaatle müzakeresi yapılmış, mü
nakaşası yapılmış, isimlerini saymak istemediğim 
kooperatifler de planlamanın öngördüğü veçhile yatı
rım ödeneklerini almışlar ve icraatlarına başlamışlar* 
dır. Burada şunu söylemek isterim kıymetli arkadaş
larım; kooperatifçiliğimizde başını boş bırakamazsı
nız hadisenin. Devlet parası harcanıyor; Devlet para
sının sağlıklı bir biçimde yerine sarf edilmesini biz 
kontrol etmeye, denetlemeye ve onu o istikamete ge
tirmeye mecburuz. Bu gibi mecburî görevlerimi yap
mamız, asla kooperatiflerin baltalanması manasına 
alınamaz. Bu şekilde alınırsa kasıtlı bir kıymetlendir
me olur. Şurada huzurunuzda ifade ediyorum, 1974 -
1975 ve 1976 yılları içerisinde planlamadan ne para 
geçmişse; eğer bir kooperatif vecibesini, kendi kat
kısını da yerine getirmişse, ödeneklerini almıştır, ve 
uSmaya devam etmektedir. Bu husustaki gerçekleşme 
payı çok yüksek değildir, maalesef % 58'dir. °/0 58' 
dsr; ama eğitim noksanlığından meydana gelen koo-
peratifçilerin katılım nedenlerinin yerine getirileme
miş okr.asmdan meydana gelen bir hareket var. Bu
nu; yani kooperatif üyesi, kooperatifi meydana geti
ren kişiler kendi üzerine düşen vecibeleri yerine ge
tirmeden, ona yalnız Devlet katkısı ile kooperatifçi
lik öğretmenin imkânı yoktur. Millet katılacak, Hü
kümet olarak da biz ona teknik, eğitim ve malî deste
ği temin edeceğiz. Kooperatif bu suretle sağlıklı bir 
yöne oturabilir. Siyasî amaçlarla «Al sana, al sana» 
diye dağıtırsak Devletin paralarını, doğru yolda ol
mayız. Biz bu yolu tercih edemeyeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 

Zamanın müsaadesi ölçüsünde bendeniz maruza
tımı böyle özetlemek istiyorum. 

— 75 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualler var size tak
dim edelim mi? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Lütfen efendim, alayım. 

BAŞKAN — Suali okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bakan tarafından cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : Köy İşleri makine kapasitesinin % 90 art
tığını söylediniz. Köy iş makinelerinden ekonomik 
ömürlerini dolduranların; yani hizmet dışı edilecek
lerin yüzde oranı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Talât Doğan siz de buyurun 
efendim, Sayın Bakana sual tevcih etmek istiyordu
nuz. . 

TALÂT DOĞAN Rize) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan sormak istediğim soru şudur : 

Doğu Karadeniz bölgesinde çay mıntıkası olan 
Artvin, Rize illerinde çay alım yerlerinin yollarının 
köy yol programının dışında ayrıca yapılması; bu 
Dünya Kalkınma Bankasının yardımı ile birlikte ya
pılması hususunda bir proje var mıdır? Gerçekleşme
si bu yıl mümkün olacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ziya Gökalp Mülayim, bu
yurun efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan şu sorularımı cevaplandır
malarım rica ediyorum. 

Biraz evvelki konuşmalarında kooperatiflere 
1977 yılında 758 milyon lira malî destek yapılacağını 
söylediler, Acaba bunun ne kadarı hibedir, ne kadarı 
kredidir? Bu ayırımı rica ediyorum. Birinci sorum 
bu. 

İkincisi; Sayın Bakan 1975 yılında Bakan olduk
larında bir seminerde demişlerdi ki; «Kooperatifler 
bankası en kısa zamanda kurulacaktır.» Aradan iki 
yıl geçti; acaba bu konudaki hazırlıkları nedir? Sayın 
Bakan aynı görüşü muhafaza ediyor mu, Türkiye'de 
bir kooperatifler bankası kurulması için? Kurulması 
görüşünü muhafaza ediyorlarsa, niçin bunun biran 
önce kurulması için gerekli girişimlerde bulunmu
yorlar? 

Üçüncü serum; Sayın Bakan, «Demokratik olma
yan kooperatifçiliğin karşısındayız? dediler. O halde 
niçin, demokratik bir kuruluş olan KÖY - KOP'un 
Genel Kurulunda yönetimi ele geçirmek için antide
mokratik yollara başvurdular ve hatta polis gücü ile 
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Genel Kurulu basmak girişiminde bulundular? Bun
ların nedenlerini öğrenmek istiyorum. 

Eğer müsaade ederseniz, bir sorum da kooperatif
çiliğin temeli ile ilgili. Sayın Bakan, üretim koopera
tifçiliğine karşı olduğunu söylediler; doğrudur Baka
nın görüşü. Fakat bu arada bütünüyle kooperatiflerin 
mülk edinmelerine karşı okluklarım da söylediler; 
gerek makine, gerek traktör gibi, hatta sanayi kuru
luşları.,. Eğer kooperatifler mülk edinmezlerse, nasıl 
başarılı olabilirler? Bu bütünüyle kooperatifçiliğin 
espirisinc aykırı değil midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sual soracak başka sayın üye? Buyurun Sayın 

Üstünel. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan, mümkünse burada sözlü olarak ya
nıtlamasını istediğim bir sorum var. 

Bunlardan biri, biraz önce sayın Bakanın konuş
masında sözünü ettiği bir nokta ile ilgilidir. Sayın 
Bakan dediler ki, «Petrol fiyatlarının artırılmasını 
önledik, köylüyü korumak için...» Oysa durum, bi
zim gördüğümüze göre, petrol ürünlerinden süper 
benzinin fiyatı Türkiye'de şu anda; yani varlıklı kim
selerin özel arabalarına satın aldıkları benzinin, fiyatı 
3,5 liradır. Komşumuz Yunanistan'da bu benzinin 
fiyatı 7 liradır. Oysa, geniş bir köylü kitlesinin kul
landığı tüp gazının (gene bir petrol ürünüdür) fiyatı 
35 liradan 60 liraya çıkardılar. Bu acaba nasıl bir 
köylüyü koruma politikasıdır? (A. P. sıralarından, 
«Enerji Bakanından sor» sesleri) 

İkinci sorum, Köy İşleri Bakanlığının bu bozuk 
düzenle ilgisi olup olmadığı konusundadır. Buraya 
getirildi bu tartışma. Köy İşleri Bakanlığı bir hizmet 
Bakanlığıdır. Kendisine ayrılan kaynakları şu veya 
bu şekilde, iyi veya kötü, partizanca veya halktan 
yana kullanır; yoksa yeni bir kaynak yaratmaz. Bu
rada sormak istediğim soru şu; sayın Bakanın bu 
soruya vereceği yanıt, düzenle ilişkisi olup olmadığını 
açıkça ortaya koyacaktır: 

Köy İşleri Bakanlığı olarak köye daha fazla hiz
met götürmek ve fakir köyleri kalkındırmak amacı 
ile; 

1. Büyük toprak ağalarından, 
2. Büyük sanayi ağalarından, 
3. Demir ve çimento karaborsacılarından, 
4. Büyük vurgunculardan özel bir vergi almayı 

düşünmez misiniz? (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Üstünel, müsaade buyurun 

efendim. 

Sayın Bakan 45 dakika içinde, yapılan tenkit ve 
temennilere ve sayın üyeler tarafından sorulacak 
sualleri cevaplamak imkânına sahip. 

Şimdi, sualler çok geniş ve detaylı olursa, hem 
teknik bakımdan kürsüden cevap verme olanağı ol
mayabilir. Lütfen sual şekline getiriniz ve sorunuz. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Efendim, soru
larım gayet basit. Bunlara sadece, «Evet düşünüyo
ruz» veya «düşünmüyoruz» diyebilirler; zihniyeti or
taya koyma bakımından. 

Böyle bir yeni kaynak yaratmayı ve bunu büyük 
varlıklı kimselerden alıp fakir köylüye götürme şek
linde bir vergi kanunu tasarısı düşünmüyorlarsa, kö
ye daha fazla hizmet götürmenin, ancak fakir halk
tan alınacak bir enflasyon vergisiyle mümkün olabi
leceğini biliyorlar mı? 

Son soruma geliyorum: Burada, Cumhuriyet Halk 
Partisinin yönetiminde olan büyük kent belediyelerin
den söz edildi. Bu belediyeler acaba Köy İşleri Ba
kanlığım ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyorsa, burada 
neden tartışıldı? Başkentin... 

BAŞKAN — Onu sayın Bakana sormayın efen
dim... 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Başkentin bun
dan 3,5 yıl önce meydanlarının çukurlarla dolu ol
duğunu ve musluklarından su yerine çamur aktığını 
hatırlıyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saym Bakan, cevap verme imkânınız olan husus

ları lütfen cevaplarsınız, diğerlerini yazılı olarak da 
cevaplayabilirsiniz. 

Buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, kıymetli arkadaşlarımın sorula
rına teşekkür ediyorum. 

Her yıl çürüğe çıkarılan vasıta miktarı % 10 ci
varında kalıyor. 

Çay bölgesi, önemli bir bölge. Bilhasa tarım yol
larının yapılması ve geliştirilmesi Hükümet progra
mımızda vardır. Çay yolları da, çay üreten bölgenin 
yolları da tarım yolları kapsamı içerisindedir; yani 
Köy İşleri Bakanlığı yalnız köye değil, artık tarımı
mız motorlaşmış olduğuna göre, tarım alanlarına gi
den yollan da yapma gibi bir görevi üzerine almış
tır. Eldeki imkânlar ölçüsünde ve dengeli bir biçimde 
tarım yollarını yapmaya devam edeceğiz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, Soru
ma cevap olmadı efendim. Sayın Bakandan özür di-
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lerim; benim bildiğim kadarıyle Rize ve Artvin çay 
bölgeleri alım yollarının yapımı için bir plan, bir 
proje var; bir çalışma yapılmakta. Bu sene bu ger
çekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Bendeniz de onu arz etmeye çalıştım. Ta
rım yollarına bakıyoruz, tarım yolları Hükümet prog
ramımızda var. Çay da bir tarım ürünüdür ve yol
lan bakımı tabidir. Elbetteki ödenek ölçüleri içeri
sinde bu sene buna dengeli bir biçimde devam ede
ceğiz. Bunun burada tamamının yapılacağı veya ya
pılmayacağı hususunda bir açıklamada bulunacak 
bilgiye de şu anda sahip değilim. 

Efendim, kooperatifler konusunda görüşler serde-
dildi. Bu KÖY - KOP meselesinde Sayın Mülayim 
iyi bilir, biz oraya girmedik Köy İşleri Bakanlığı ola
rak. Köy İşleri Bakanlığı gelmesin» diye de o koo
peratif levha astı oraya; siz gördünüz bunu. Bizim 
polisle zorlamamız vesaire gibi bir hadise asla olma
dı. Burada bir yanlışa, bir zühule düşüyorsunuz. 
KÖY - KOP nedense Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği 
haline giremedi. Bu noksanı Köy İşleri Bakanlığına 
atfetmek gayet yanlış bir görüş olur. 

Bendeniz burada izah ediyorum, diyorum ki, meş
ru, işin yerine getirmiş, katılımını yapmış hangi koo
peratife biz malî destek sağlamadık; bir misâl vere
bilir misiniz?.. Verilemez; ama kendisini tamamen bir 
siyasî görüşe angaje etmiş, onun sözcüsü haline gel
miş bir kooperatif üst kuruluşu ile biz işbirliği yapa-
ınnmışsak, bizim siyasî görüşümüz ona müsait de
ğilse, bunu bir eleştiri veya sual şekline getirmenin 
burada yeri olmadığına kaniim. Biz KÖY - KOP'un 
kongresine hiç bir şekilde müdahale ermedik. Yalnız 
Hükümet komseri güçlükle girebilmiştir. «Köy İşleri 
Bakanlığı mensupları girmesin» diye oray levha asıl
dı. Siz gördünüz, içerde idiniz. Bunlara el kaldırdınız. 
Yani, onun için... 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — 100'e 
yakın polis vardı. Ben de oradaydım hadiseyi gözle
rimle gördüm. 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Böyle bir şey yapmadım efendim. Sayın 
Mülayim, saygı ile arz ediyorum, emin olun biz, 
KÖY - KOP'u'n kongresine müdahil olmadık. Tekrar 
saygı ile arz ediyorum. 

Diğer sorular gelince: Sayın Üstüneî'in meselesi 
daha çok Maliye ve Enerji Bakanlanm alâkadar eder. 
Köy İşleri Bakanı olarak Hükümetin bir üyesi ola
rak şunian arz etmeme müsaade buyurun. 

Biz, daima refahı tabana yaymak için ciddî giri
şimlerde bulunduk. 1969'dan evvel yapılmış olan fi
nansman kanunları bizim zihniyetimizin mahsulüdür. 
Zamanı geldiğinde tabanı refaha ulaştırmak için her 
türlü girişimlerde bulunuyoruz ve bulunmaya devam 
edeceğiz, geçmişte olduğu gibi yapacağız. 

Şunu ifade edeyim, bu Hükümetin programındaki 
protokolde vergi alıcı herhangi bir husus yoktur. Bu 
sene biz vergileri artırma yönünde herhangi bir ça
lışmada bulunmayacağız. Gerektiği zaman, inşaljah 
tek başına iktidar olduğumuz zaman, geçmişte oldu
ğu gibi, reformlarını tabana dönük bir surette yap
maya devam edeceğiz. 

Sayın Üstünel, akaryakıt konusundaki meseleyi de 
yanlış bir sual şekline dönüştürmüş bulundular. Gaz 
büyük ölçüde, sanayide kullanılıyor. Yani, Türkiye'de 
köylünün kullandığı gazın büyük bir kısmını sana
yici tüketiyor. Bunun rakam olarak izahını Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanımız da yapar. Biz köyün her 
girdisinde, köyü refaha ulaştıracak imkânları araş
tırmaktayız ve geliştiriyoruz. Meselâ sizin yaptığınız 
gibi, gübreyi artırmadık, indirdik. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Gübreyi kim 
kullanıyor?... 

KÖY İŞLERİ BAKANI VEFA POYRAZ (De
vamla) — Efendim, gübreyi bütün köylümüz kulla-

• myor. İftiharla bilmeniz lâzım ki, gübre kullanılma
sı artık Türkiye'de yaygın bir hale gelmiştir. Nasıl 
ki, kendileri büyük belediyelere yapılmış olan eleşti
rilerin Köy İşleri Bakanlığı bütçesi içerisinde yapıl
ması icap etmediğini ifade etmişlerse, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar ve Maliye Bakanlığı ile ilgili hususları da 
burada tamamen bir evvelki görüşlerine zıt olarak 
ortaya koymalannm da kasıtlı olduğunu ifade edi-

| yor, bu suretle soruları da cevaplamış oluyorum. 
Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

\ BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. Son 
söz Sayın Hüsamettin Çelebi'de. 

İ Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Sayın senatörler; 
Bir düşüncemi kısaca sunmak için huzurunuzda 

bulunuyorum. Anadolu'nun engebeli yapısını hepi
miz biliyoruz. Bu engebeli yapı yanında iklim de mü-

! sait değiüdir. Böyle olduğu içindir ki, köylümüz tarım 
i yapılabilecek en küçük tarlaları dahi değerlendirebil-
I mek için küçük küçük, dağınık dağınık köyler oluş-
1 turmuştur. Bu köylerin büyük bir kısmının ulaşılmaz 
! dağ başlarmda, dere içlerinde bulunması, aynı zaman-
| da Anadolu'nun tarihî içinde yaşamış olduğu huzur-
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suzluklar, asayişsizlikler döneminin; yani can güven
sizliğinin de bir sonucudur. Böylece bugün 40 bin
den fazla köye sahip bulunuyoruz. Bu köylerin bu
günkü durumlarının 30 yıl önceki, 50 yıl önceki gibi 
olmadığı da bir gerçektir. Bunun en belirgin örneği, 
benim gibi köyde doğmuş pek çok sayın üyenin Par-
lamento'ya gelebilmiş olmalarıdır. Yüksek adalet or
ganlarında, yüksek Devlet organlarında görev alabi
lecek kadar okuyabilmiş, yazabilmiş, yükselebilmiş 
olmalarıdır. 

Ancak, biz köyden gelenlerin ve köyle bağlarını 
devam ettirenlerin öyle sanıyorum ki, her köye okul, 
her köye yol, her köye su ve köye elektrik, gibi slo
ganlarla yapılan çalışmaları tasvip etmemiz beklene
mez. Çünkü bu sloganlar, 40 binden fazla köyün her 
birine su götürülmesi, elektrik götürülmesi, okul gö
türülmesi, dolayısıyle öğretmen götürülmesi gibi bir 
neticeyi doğurmaktadır. Bendenize göre 40 binden 
fazla köye bu hizmetleri götürmek Türkiye'nin bu
günkü durumunda ne mümkün, ne de gereklidir. 
Mümkün olmaması, arazimizin engebeli yapısı ile 
köylerimizin çok dağınık oluşu ve (düşününüz kü, 
Karadeniz'de bir ucundan bir ucuna 5 kilometre de
vam eden köylerimiz var) aynı zamanda ekonomimi
zin bugünkü durumuna bağlıdır. Gereksiz oluşu ise, 
bana göre şuradan doğmaktadır : 

Türkiye, plan hedefi olarak endüstrileşmeyi seç-
ınlşür. Endüstri ekonomimizin itici gücü olacaktır. 
Kıt olan kaynakları endüstrimizi gerçekleştirmek için 
kullanmak durumundayız. Bu yönde sağlanacak ba
şarı ise, tarımdaki nüfusun batı ülkelerinde olduğu 
gibi % 10 olmasa bile % 20 civarına indirilmesi ne
ticesini verecektir. Bu hedefe ulaşıldığı zaman, bugün 
40 bin köyde oturan yurttaşlarımız, bulundukları köy
lerden şehirlere akmış, endüstride görev almış duru
ma geleceklerdir. Yani hedefe ulaşıldığı zaman için
de, belki 10'larla ifade edilecek nüfus kalmış olan 
köylerimizin her birinde okul, yol, su elektrik bulun
ması; bir bakıma bugün mevcut olan imkânlarımızın 
boşuna heder edilmiş olması neticesini verecektir. 

Şu halde ne yapmalıdır : Bir partimiz tarım kent
leri diyerek, başka b?r partimiz köy - kentler diyerek 
bana göre yapılması gerekli olanı işaretlemiş bulun-
maktadsrlar. Köye ve köylüye hizmet götürme aşa
masında bulunduğumuza göre, bana öyle geliyor ki, 
bu hizmeti götürmede daha şimdiden ortaya birta
kım ölçüler koyar isek, köy - kentler ve tarım kent
leri yaratmanın yoluna girmiş olabiliriz. Kuşkusuz, 
köy - kent veya tarım kenti durumuna getireceğimiz 

köyün yerini seçmek önemlidir. Bununla birlikte yol, 
su, elektrik, okul ve tabiî öğretmen, gibi hizmetleri 
götürmeyi belli bir yerde toplanmak için özendirici 
bir araç olarak kullanabilir isek; yani çevredeki kü
çük köylere, oraya gelmek için özendirici araçlar ola
rak kullanabilirsek, sanıyorum ki, büyük ölçüde me
seleyi çözmüş olacağız. 

Ben, bu düşüncemi Sayın Bakana sunmak ve bu 
yönde ne düşündüklerini öğrenmek istemiştim. Usul 
yönünden şu anda bana cevap vermek durumları yok
tur. Ancak, düşüncemi sunmuş oluyorum ve Genel 
Kurulu saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sayın üyeler, bu suretle Köy îşleri Bakanlığı ve 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçelerinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenfck... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

111 6 900 196 000 
oylan-

112 

113 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 24 106 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
YSE 
BAŞKAN — Bölümü 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Topraksu 3 338 680 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kooperatif vs Elsanatları 986 364 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyonım. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtı
lamayan Transferler 8 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
ıuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Böylece Kö> İşleri Bakanlığının Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

a) TOPRAK YE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususu
nu yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçiyoruz. 

TOPRAK VE İSKÂN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 46 011 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 i 1 Toprak ve İskân Hizmetleri 907 492 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul selen
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 1 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Böylece Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi kabul edilmiştir. Ulusumuza hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi: 1/520; C. Senatosu : 1/518) (S. Sayı
sı : 640) 

BA)ŞKAN — Program gereğince Orman Bakan
lığı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi bir
likte görüşülecektir, 

Sayın Bakan ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Sayın üyeler; Sayın Orman Bakanı ve Sayın Ko
misyon yerlerini almış bulunuyorlar. 

Grupları adına söz alan sayın grup sözcülerinin 
isimlerini arz ediyorum : 

CHP. Grupu adına Sayın Hamdi Özer, Cumhur
başkanlığınca S. Ü. Grupu adına Sayın Şerif Tüten, 
AF. Grupu adına Sayın Ali Alkan. 

Söz sırası CHP. Grupu adına Sayuı Hamdi Özer' 
de. 

Buyurun Sayın Özer. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler! 

Orman Bakanlığının 1977 yılına ait Bütçe kanu
nu tasarısı hakkında C. H, P. Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına görüş ve dileklerimizi sunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Hepimiz biliriz ki; orman, bir toprağın hem süsü, 
hem serveti, hem de koruyucusudur. İşte bu değerleri 
ile orman, bir ülkenin sosyo -. ekonomik ve kültürel 
kalkınma kaynaklarından en sevimlisidir. 

Her güzel yararlı ve her yararlı da güzel olmaya
bilir; fakat orman, hem güzel, hem de yararlıdır. 

Bir benzetme yapmak gerekirse, tavus kuşunda-
ki giysi ne ise, giysisiz bir tavus kuşu neye benzerse, 
ormansız bir vatan da onun gibi hoyrat olur. 

Sayın senatörler, insan - ağaç ilişkileri insanoğlu
nun doğuşu ile başlamıştır. İnsanoğlu daha doğma
dan, ağaç onun yaşamını hazırlamıştır. Sırasıyle ona 
besin, giysi, ısı, barınak ve en nihayet ilham vermiş
tir,.. 

Fakat çağlar boyunca insanoğlu ona birşeyler ver
meye gerek duymamıştır. Ancak, modern tarih çağın
da, bilim ve tekniğin sahibi olan insan da ağaca bir
şeyler vermeye başlamıştır. Onu incelemiş, korumuş, 
çoğaltmış ve geliştirmiştir. 

Buna rağmen insanlar çoğaldıkça, ağaçlar azal
maya başlamıştır. 

Ağaçsız bir dünyaya gidişin tehlikesini sezen in
sanlar, bu tehlikeye karşı örgütlenmek zorunda kal
mış; bilim ve tekniğin ışığı altında ağaçlara kollektif 
bir hizmet verme yolunu tutmuştur. 

İşte bugün yeryüzündeki tüm uygar toplumlar bu 
hizmet yarışı içinde kendi ormanlarının varlığını ya
şatmaya çahşıyorlar. Bu hizmet yansı içinde Türki
ye'nin durumu nedir ve ne olmalıdır? Şimdi kısaca 
bunları belirtmeye çalışacağım. 
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Üzülerek kabul edelim ki, biz bu yarışa çok geç 
ve çok düzensiz olarak katıldık. 

Bu kusuru, şu, ya da bu iktidar döneminde ara
yıp baîmak mümkün değil.. Bu kusur Cumhuriyet 
döneminin de ta ötesinde aranmalıdır. 

Doğal yapılı ormanlarımız bir başı boşluğa ter
kedilmiş; yanmış, yakılmış, doğranmış ve sahip çıkan 
olmamış, kendi kendine artan bir üretim, tüketim ih
tiyacını aşıp geçtiği için uzun vadeli bir plana ihti
yaç duyulmamıştır. 

Nüfusun süratle artması ve sanayiin çok yönlü ge
lişmesi karşısında üretim, tüketime yetersiz kalınca, 
bunu yeterli nicelik ve niteliğe ulaştırma görevini 
Devlet üzerine almıştır. Böylece ormanlar önce Dev
letin tekeline ve daha sonra Anayasa ve kalkınma 
pîam içine alınmıştır, 

Devletin tekeline alınmıştı derken, bu elin bir de
ğil, birkaç elden ibaret olduğunu da belirtmek iste
rim. Çünkü 1937 yılma kadar orman hizmetlerini de
ğişik bakanlıklara bağlı bir genel müdürlük yürütü
yordu. Bundan sonra Ziraat Bakanlığına bağlanan 
Orman Genel Müdürlüğünce tam 32 yıl süre ile ve 
çeşitli değişikliklerle bu hizmet yürütüldü. 

Orman hizmetlerinin çok yönlü ve çok değişik bi
çimde gelişip genişlemesi nedeniyle 1969 yılında Or
man Bakanlığı kuruldu ve- tüm ormancılık hizmetle
ri bu Bakanlıkça yürütülmeye ve temsil edilmeye baş
landı. 

1972 yılında kabul edilen Orman Bakanhğınm 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunla bu çok 
yönlü hizmetler 5 genel müdürlüğün bünyesinde top
landı ve Bakanlık seviyesinde yönetim ve temsile de
vam edildi. 

Genel yönetim hizmetleri programı iie destek hiz
metleri programı birleştirilerek tek program haline 
sokuldu. Böylece ormanlarımızdan çok yönlü ve sü
rekli yararlar sağlanması amaçlandı. 

Bu amaçla ormanların korunması, nitelik ve ni
celiklerinin geliştirilmesi, ekonomik, sosyal ve teknik 
esaslara göre işletilmesi; orman sanayiinin geliştiril
mesi; ağaçlama yoîuyle erozyonun kontrol altına alı
narak su toplama havzalarında doğal dengenin sağ
lanması; millî park ve avcılık hizmetlerinin geliştiril
mesi ve orman - köy ilişkilerinin uyarlı biçime so
kulması için bir genel politika tespitine gerek duyul
du. Uygulamaları bu politikadan saptırmamak için 
Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarınca, denetim 
ve gözetimin titizlikle yapılarak hizmetlerin gerçek-
kşmesi sağlanmalıdır. 

Personel istihdamında verimlilik amaç alınarak 
etkin ve sağlıklı bir personel gücü, yaygın, dengeli 
olarak kullanılmalıdır. 

Tüm ormancılık hizmetlerinin yürütülmesinde, il
gili kuruluşların merkez ve taşra örgütlerinde, özel
likle teknik ağırlık taşraya verilmelidir. Tüm orman
cılık hizmetlerinde bir iş analizi yapılarak, yan öde
melerde adalet sağlanmalı ve hizmetler cazip hale so
kulmalıdır. Bulunduğu yerdeki hizmeti kavramış ve 
onunla tam uyum sağlayarak verimliliği artırmış olan 
personelin sık sık yerlerini değiştirmekle hem kişiyi, 
hem de Devleti zarara sokmaktan vazgeçilmelidir. 

Sayın senatörler, 
Toplum yapımızın özünde, müzmin bir hastalık 

vardır. Bu hastalık giderilmeden devlet sağlıklı ola
maz. 

Bir memurdan kişisel çıkar sağlayamayanlar, ya
lan ve iftira ile onu vurmaya çalışır. Bugün en etkin 
bir silâh olan partizanlığı kullanır. 

Kendi çıkarlarını parti kabul eden ve daima ikti
darların safında görünenler, memurun alnına bir par
tizan damga vurmakta ve bu gammazlık üst makarna
larda itibar gördüğü için, Devletin memuru namuslu 
görev yapmanın cezasını çekmektedir. 

Bu yüzden hizmetlerde verimsizlik ve carî harca-
malardaki artış devletin sırtına jüklenmektedir. 

Bu iktidar dönemindeki yolluk masrafları yatırım
lara büyük ölçüde darbe indirmiş ve program hedef
lerine ulaşmayı aynı ölçüde engellemiştir. 

İsteğe ve terfiye dayalı atamalarla, üst derecede
ki atamaların dışındaki atamaların hiçbir iktidara ya
rar sağlayacağına inanmıyoruz. 

Böyle haksız tasarruflar, tarafsız ve hatta iktidar 
taraflısı aydın memurlar üzerinde ters yönlü tepkiler 
yaratmakta ve onları muhalefet saflarına atmakta
dır. 

Bu atamalar ne iktidarın politik çıkarlarına ve ne 
de ulusal çıkarlara yarar getirmez. Olsa olsa, bu ata
malar muhalefete güç katar. 

Fakat, ulusal çıkartan yıpratan hatalardan güç 
kazanmaya gönlümüz razı olmadığı için, iktidarı ge
ne de uyarmayı görev bilerek, bu kıyımı yapmama
larını diliyoruz. 

Şu noktaya da işaret etmek suretiyle personel ko
nusunu kapatacağım : 

1974 yılında Orman Genel Müdürlüğünün merkez 
kuruluş 7 daire ve 33 şube iken, 1976'da 13 daire ve 
63 şubeye yükseltilmiştir. 
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Orman alanlarının ağaçlandırılması ve erozyon 
kontrolü programı için 1976 yılında genel bütçeden 
ödenek teklif edilmediği halde, 1977 yılı için sırf ya
tırım harcamalarına 290 015 000 lira teklif edilmesi
ni olumlu karşılamaktayız. 

Programda 1977 yılı içinde 15 millî parkın 17'ye 
ve 190 dinlenme yerinin 230'a ulaşacağı; 8 adet av 
üretme yeri ve istasyonlarının ll 'e; 29 yerde ayrılan 
av koruma ve üretme alan sayısının 33'e; 7 yerde tes
pit edilmiş olan av hayvanlarını yeni yaşatma alanı
nın 13'e çıkartılacağı belirtilmektedir. Süresi içinde 
yapılmasını içtenlikle temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 
C. H. P. olarak, her konuda olduğu gibi, orman -

halk ilişkisinde de halkın refahını ve mutluluğunu baş-
, / 
ta goruruz. 

«Her madde insan içindir ve insan madde için 
değildir» ilkesini benimseyerek geldik ve bu ilkeyi 
kendimize en uygun yol olarak seçtik. 

Bugünkü düzensizlikte orman ürünlerinden sağla
nan gelirler, bir mutlu azınlığın cebine inmektedir. 
Orman köylüleri - Devlet ve tüccar üçlüsünün paylaş
tığı orman gelirlerinin dağılımındaki adaletsizliği res
mî belgelere dayanarak belirtmek istiyorum. 

1970 yılında Bakanlığın yapmış olduğu inceleme 
sonucu şöyledir : 

Tomruk satışından orman köylüsünün eline 198 
milyon, Devletin eline 1 milyar 44 milyon, tüccarın 
eline 1 milyar 9 milyon lira geçmiştir. 

Yakacak odundan orman köylüsünün eline 161 
milyon; Devletin eline 30,5 milyon; tüccarın eline 
484 milyon lira geçiyor. 

Reçineden; orman köylüsünün eline 367,5 mil
yon, Devletin eline 1 milyar 182 milyon, tüccarın eli
ne ise 1 milyar 630 milyon lira geçiyor. 

Böylece orman köylüsü % 11, Devlet % 38 ve 
tüccar % 51 oranında orman ürünlerinden pay al
mış oluyorlar. Böyle bir düzenin kimlerin düzeni ol
duğunu takdirlerinize sunarımj 

Orman ürünlerinin kaynaktaki alış değeri ile piya
sadaki satış değeri arasındaki milyarların kimlerin 
cebine aktığını bir örnek daha vermek suretiyle bu 
düzenin korkunç ve insafsız yağmacılığını gösterme
ye çalışacağım. Bu veriler, Orman Bakanlığı ile Zi
raat Odalarının ortak bildirilerinden alınmıştır. 

1973 yılında orman ürünlerinden ve bu ürünleri 
işletme sanayii ile selüloz ve kâğıt sanayimden 14 mil
yar lira üretim yapıldığı halde bunun % 8,4'ü 8 mil
yon orman köylüsüne düşerken °/0 91,6'sı birkaç iş

veren kapitalistin cebine iniyor. C. H. P. olarak iş
te değiştirmek istediğimiz düzen bu korkunç düzen
sizliktir. 

1976 yılında kereste tüccarları tomruğun metre
küpünü 1 300 - 1 500 liradan Orman idaresinden 
alır. Yani, Devletten alır, Devlet sektöründe yapılan 
inşaata bunun % 80'ini 2 500 lira kârı ile satar. 
% 20'sini de dilediği fiyatla özel sektöre satarak sı
nırsız kazanç sağlanmış olurlar..? 

Bu azınlığın içinde yer alan müteahhitler sadece 
büyük kazanç sağlamakla kalmıyorlar, işlerini çabuk 
ve kolay bitirmek için ormanları da tahrip ediyor
lar. Yollara yakın genç ağaçları kesmekte, kesim ve 
taşıma masraflarını da asgariye indirmektedirler. 

Orman içi yol şebekelerinin ikmalindeki gecikme 
bu yönden de zararlı olmaktadır. Kesilen orman ürün
leri bulundukları yerlerde çürünıektedir. 

Bunun nedeni iş hacminin artışını, yoksa kadro 
ve derece ihdas ederek yan ödemelere kapı açmak 
mıdır? Böyle olunca işe göre adam değil, adama 
göre iş uygulaması yapılmış olur ki, kabul edilecek 
bir hata sayılamaz. 

Sayın senatörler; 
1977 yılı ödeneğini gözden geçirirsek, 1976 yılı

na kıyasla % 346,08 oranında bir artış olduğunu gö
rürüz. 

929 914 000 liralık bu ödenek içinde 435 605 000 
lira yatırım harcamalarına; 44 090 000 lira cari har
camalara ayrılmıştır. Böylece geçen malî yıla kıyasla 
yatırım harcamalarında % 638 oranında bir artış 
olmasına karşılık, cari harcamalardaki artış °/0 1,2 
oranındadır. Bunu memnunlukla karşıladığımız halde, 
plan hedeflerinin gerisinde kalan ormancılık hizmet
leri için bu yatırım tutarının çok yetersiz kalacağım 
da belirtmek isteriz. Çünkü ülke kalkınmasında bü
yük katkısı olan ormanlar için, çok büyük yatırım
lara ihtiyaç vardır. 

Dünyada ormanlar, kara alanının % 29'unu kap
larken bizde bu oran % 24,5'tir. Bunun da % 60'ı 
bozuk olduğu için, bu oran % 10"a düşmektedir. 

Halbuki ülkemiz, orman potansiyeli çok yüksek 
olan bir jeolojik ve coğrafya yapısına sahiptir. Ta
rıma elverişli olmayan kesimlerde de orman yetiştir
meye kalkışırsak yurdumuzun % 50 alanı orman hali
ne rahatça gelebilir. 

Bir ağaçlandırma seferberliğine gönüllü olarak 
katılmayan hiç bir yurt sever tasavvur edilemez. Çün
kü, orman, sağlığımızı koruyor, toprağımızı koru
yor, iklimi, suyu ve hatta huyu güzeileştiriyor. 
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Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize ağaç sevgisini 
bir vatan sevgisi olarak aşılamak; bir ağaç yetiştir
menin hayırlı bir evlât yetiştirmek olduğuna toplu
mu inandırmak gerek. Bu sevgi, eğitimle ortak bilinç 
haline getirildiği gün ülkemiz eski kaftanına yeniden 
bürünecek ve işte o zaman çıplak bozkırlar gerçek
ten cennet vatan olacaktır. 

Ağaçlandırma mevsiminde Silâhlı Kuvvetlerimiz, 
öğrenci, memur, işçi ve tüm yurttaşlarımız ağaçlan
dırmaya kendi olanakları ölçüsünde katılabilir. Ye
ter ki, bunun önemini ve sevgisini bilinç haline geti
relim. 

Ormancılık hizmeti, vatan hizmetinin bir parça
sıdır. Orman toprağı korur... Yurt savunmasında do
ğal engel olarak gücümüze güç katar; yağışlarda 
toprağın akıp gitmemesine engel olur ve toprak kay
malarını, çivilemek suretiyle tespit eder. İklime etki 
yaparak orman ve tarım alanını genişletir ve gelişti
rir. 

Orman bizden çok ağır külfet istemiyor. Çünkü, 
dünyanın ormanlarının % 95'i doğaldır ve orman 
kendi kendini doğurur ve geliştirir. Biz ancak or
mandan aldıklarımızı ona vermek ve ondan daha ne
ler alacaksak, onu verecek nfceiik ve niteliğe onu 
uıaşfırınak zorundayız. îşte bu da bir plan ve prog
ram işidir. Nüfus artışı ile sanayi gelişmesinin ve 
yangınların tüketimi etkilediği ölçüde üretimi hazır
lamak zorundayız. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda yılda 
100 bin hektarlık ağaçlandırma yapıldığı takdirde 
Türkiye'nin bu sorunu 100 - 120 yıl içinde çözüme 
ulaşacağı hesaplandığı halde, 1976 yılında ancak 
38 000 hektar ağaçlandırma yapılmış ve 1977 yılı 
içinde de 39 765 hektar ağaçlandırma yapılacağı be
lirtilmiştir. Bu tempo ile ağaçlandırma kapasitesi 
plan hedefinin çok gerisine itilmiş ve ihtiyaçları kar
ışlayacak süre 300 - 350 yıla uzatılmıştır. 

Toprak muhafaza hizmetinde geçen yıla kıyasla 
bii gelişme yoktur. Ancak orman içi mer'a İslahında 
geçen yıla kıyasla % 114 oranında bir artış hedef 
alınmıştır. 

Orman köylüsüne yapılan çeşitli yardımların da
ğılış biçiminde de azınlık kişileri milyoner yapmak 
amaç alınmıştır. 

1975 yılında kredilerin % 23'ü orman köylüsü 
kooperatiflerine faizli olarak verilirken % 77'si ki
şilere ve büyük miktarı ile faizsiz olarak verilmiştir. 
1976'da % 22'si 35 kooperatife verilirken % 78'i ki

şilere verilmiştir. 1975 yılında tfaizsiz kredi olarak 
kooperatiflere sadece 588 622 lira verildiği halde; 
kişilere faizsiz olarak 82 230 043 lira verilmiştir. 

Görülüyor ki, bu ormanlarımız ne köylünün ne 
de devletindir. Bu ormanlar bir tüccar azınlığın ma
lıdır. Bu Bakanlık da Devletin değil, bu tüccarların 
Bakanlığıdır. 

Orman ürünlerinin fiyatları 20 yıl içinde 15 kat 
arttığı halde, orman içinde çalışan insanm yevmiye
si bir karın tokluğundan öteye gitmemiştir. 

Orman köylerinin kalkınma fonu için bütçede bu 
yıl en az 1/1000 oranında para ayrıldığı halde, bun
lar yerine mahsup edilmemiştir. Bu yıl 226 milyar 
liralık bütçeden 220 milyonu kanun uyarınca bu fona 
ayrılacaktır. Bakalım bu köylerin kalkınmasında na
sıl değerlendirilecektir. 

1975 yılında bu orman fonu şöyle bir dağıtıma 
tabi tutulmuştur. 82 milyon lira, şahıslara uzun va
deli kredi; 8 milyon lira bağış ve sadece 600 bin lira 
9 milyon orman köylülerinin kalkındırma kooperatif
lerine verilmiştir, tşte kalkındırma fonu, kimleri kal-
kindirdiği meydanda... 

Orman - insan ilişkisi bakımından bir konuyu da
ha dikkatinize sunacağız; 

Halkın yakacak ihtiyacına ayrılan odun 3974 yı
lında 19 352 017 ster iken, bu miktar gittikçe dü
şüş kaydetmiş ve 1977 yılı için 15 000 000 ster ola
rak tespit edilmiştir. Nüfusumuz her ysl ortalama, 
1,2 milyon artmak suretiyle aile birimleri çoğalchğı 
ve odunun yerine eskisinden fazla bir madde ikâme 
edilmediğine göre yakacak odun miktarının bu ka
dar kısıtlanmasını anlamak çok zor. 

Halkın yakacak ihtiyacından tasarruf ederek or
man çoğaltılamaz. Ancak, orman suçları çoğaltılın 
Bugün Anadolu'nun çok yerinde yakacak odunun to
nu 1 200 liradan satılmaktadır. Bunu alamayan fa
kir, fukara yataklara düşerek can vermektedir. 

Orman, ihtiyaç tüketimini kısmakla değil, üreti
mi artırmakla büyür. însan olmadıktan sonra orma
nın değeri de kalmaz. Ormanı kullanacak, onu ge
liştirecek insandır. O halde (önce insan, sonra orman) 

anlayışını uygulamanın temel prensibi olarak kabul et
mek zorundayız. 

Sayın senatörler; 
20 milyon hektarlık bîr alan kaplayan ormanla

rımızın içinde ve civarındaki 16 103 köyde (10) mil
yona yakın insan yaşar. Bu insanlar aç, çıplak ve 
perişandır. Orman güzeldir, güzel; ama karnı aç in
sanların gözleri cenneti bile güzel göremez. 
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Orman içi köylüleri «Ormanın dışı sizi, içi de 
bizi yakıyor» diye kıvranıyor. Bunların sosyo - eko
nomik ve kültürel yaşamları ormanın doğasına terk 
edilmiş, çağdaş insanların yaşantısındaki düzeyle bağ
lantıları âdeta kopmuştur. 

Bunlar Devlete vergi verir, asker verir, orman ve
rir; fakat sosyal Devletin nimetlerinden yeterince 
nasibini alamaz. Yol, okul, sağlık hizmetleri, elektrik 
onlar için âdeta lüks kabul edilir. 

Geçimlerini ve kaderlerini ormana bağlayan bu 
insanların, orman üzerindeki tasarruflarına ve hattâ 
mülkiyet haklarına Devletçe el konulduğuna göre, bu 
insanları, insanlık haysiyetine yaraşır bir düzeye ulaş
tırmak Devletin görevi olmalıdır. Köy - kent uygu
lamalarına özellikle orman köylerinde ağırlık veril
melidir. Buradaki köylerin süratle kalkınması için 
Devletin tüm kaynakları seferber edilmelidir. Kal
kındırma fonu genişletilmeli, yeterli ve âdil krediler 
verilmeli ve iş alanları sağlanmalı, kooperatifçilik 
teşvik edilmelidir. 

Sayın senatörler; 
C. H. P. olarak, Devletle orman köylülerinin iş

birliğini sağlarken, bu köylerin ekonomik bağımsız-
hğını güçlü kooperatiflerle gerçekleştirmek; ürün-ek
mek ve sermaye üçlüsünün yarattığı artdt değerleri bu 
köylerin halkına, adaletle dağıtmak köy - kentler kur
mak suretiyle yerleşim birimlerinin sayısını azaltmak 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını hızlan
dırmak; orman kadastrosunu biran önce sonuçlandı
rarak, mülkiyeti güvence altına almak ve vergisini 
ödediği halde mülkü üzerinde tasarrufta bulunmayan 
yurttaşlara bu haklarını teslim etmek, orman yağma
sını durdurmak >e etkin biçimde bir koordinasyon 
sağlayarak ormanlarımızı, geliştirmek, ülke kalkınma
sına olan katkısını en yüksek düzeye çıkarmaktır, 
PTT'nin. direk ve SEKA'nm tomruk ihtiyacım bu
gün ormanlarımızda karşılamak mümkün olduğu hal
de dışardan ithal yolunu kolay görerek dövizlerimi
zin dışarıya akmasını da sakıncalı bulmaktayız. Gö
rüş ve dileklerimizi kısaca sunmuş bulunuyorum. 

C. H. P. C. Senatosu Grupu ve şahsım adına Yü
ce Senatoya saygılar sunar, hürmetle selâmlar, bu 
bütçenin milletimize, memleketimize ve tüm orman 
köylülerine hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özer. 
Efendim, bir grup sözcüsünün daha konuşma im

kânı vardır. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Al-
kan, buyurun efendim. 
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A.P. GRUPU ADINA ALİ ALKAN (Kırklareli) 
— Sayın Başkan, Sayın Senatörler? 

Orman Bakanlığının 1977 yılı Bütçe Kanun tasa
rısı üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun görüş
lerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Orman Bakanlığının 1977 yılı Bütçesi Program 

Bütçe Modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Orman 
Bakanlığına 591 sayılı Kuruluş Kanunu ile verilen gö
revler şunlardır: 

Ormanların geniş manada muhafaza ve gözetimi, 
ormanların teknik ve ekonomik icaplara göre idare ve 
işletilmesi. Kemiyet ve keyfiyet olarak orman varlı
ğının geliştirilmesi ve yurt ihtiyacını karşılayacak 
seviyede tutulması. Ormanların imar ve ıslah edil
mesi. Yanan ve tahribe uğrayan ormanların yerine ye
nisinin yetiştirilmesi. Erozyonu önlemek ve su havza
larının tabiî dengesini temin etmektir. 

Uzun yılların ihmalleri, insan orman ilişkilerinin 
iyi düzenlenemeyişi sonucu olarak bugün yurt orman
larının 20,2 milyon hektar olduğu tespit edilmiştir. 

Bu orman varlığımızın % 41 oranındaki 8,2 mil
yon hektarı vasıflı, % 59 oranındaki 12 milyon hek
tarı ise, vasıfsız orman olduğu acı bir gerçek olarak 
karşımızdadır: 

Ormanlarımızın 10,8 milyon hektarı koruluk 9,3 
milyon hektarı baltalık ormandır. Ormanların mev
cut dikili servetine gelince : 

802,3 milyon metreküp koruluk 101,4 milyon met
reküp baltalık olmak üzere, ceman 903,7 milyon met
reküptür. Bu servetten 10,3 milyon metreküp endüs
triyel odun, 19 milyon ster karşılığı 11 milyon metre
küp yakacak odun elde edilebilecektir. 

Muhterem senatörler; 
Nüfusumuzun hızla artması, millî gelirimiz ve 

dış ticaret ilişkilerimizin hızla gelişmesi, orman varlığı
na ve ürünlerine duyulan ihtiyacın geniş ölçüde art
masına sebep olmuştur. Bunları göz önünde tutan bu
günkü Koalisyon Hükümeti 1976 yılında bütün kuru-
Iuşlarıyle başarılı hizmet veren ve plan hedeflerini 
gerçekleştiren Orman Bakanlığına 1977 yılı ödenek
leriyle atılım yapma imkânlarını vermiştir. 

Orman Bakanlığının bu imkânları en iyi şekilde 
değerlendireceğine inanıyoruz. Orman Bakanlığı Büt
çesi, 1976 yılına kıyasla 721 milyon 453 bin Türk li
ralık mutlak artışa takabül eden % 346 oranındaki 
artışla 29 milyon 914 bin Türk lirasına ulaşmıştır. 

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesi de katma bütçe olarak 838 milyon 353 bin Türk 

765 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 1 

hektarlık iş hacminin açılmış olması ve 1977 yılında 
bir milyon hektarın üzerinde sahanın programa alın
ması başarılı bir gidişin ifadesidir. 

Orman yangınları, ormanların başına gelen en bü
yük felâkettir. Yangın söndürme çalışmalarında tekno
lojisi ileri memleketlerde tatbikat bulan elektronik 
beyinden istifade yollarının aranmasında büyük fay
dalar olacağı kanaatındayız. 

Orman Genel Müdürlüğünün katma ve döner ser
maye bütçesi yekûnu 9 milyara yaklaşmaktadır. 8,8 
milyon merteküp üretimden orman köylüsüne 1,5 mil
yar Türk lirası işçilik ücreti ödenmesini ve bunun ya
nında köylülere zati yapacak ve yakacak" ile pazar sa
tışı haklarının karşılığı menfaatîann para değeri mem
nuniyet verici rakamlara ulaşmakradîr. Orman köylü
süne sağlanan menfaatların para değeri 1974 yılında 
1,5 milyar Türk lirası, 1976 yılında 2 milyar 600 mil
yon Türk lirası, 1977 yılında 5 milyar 600 milyon 
Türk lirası olacağı tahminlerini Adalet Partisi olarak 
gayet olumlu bulmaktayız. 

lirası. Döner sermaye bütçesi olarak da 8 milyar 600 
milyon Türk lirasıdır. Geçmiş senelerle mukayese ya
pıldığında, 1977 Bütçesinde personel giderleri aynı 
seviyede kalmış olmasına mukabil, yatırım ödenekleri 
katma bütçe ödeneklerinde °/0 40'a döner sermaye 
ödeneklerinde ise, % 30'a ulaşmışhr. 

Adalet Partisi olarak biz, 1976 yılında başarılı bir 
tatbikat yapan Orman Bakanlığının mümtaz yönetici
lerinin 1977 yılmda da bütün dünyada olduğu gibi, 
Türkiye'mizde de en düşük gelir seviyesinde bulunan 
orman içi ve civarı vatandaşlarımıza daha iyi imkân
lar sağlayacaklarına inancımız tamdır. 

Sayın senatörler; 
1976 yılı Programı olan 6,3 milyon metreküp üre

time, 1977 yılında 8,8 milyon metreküp üretim hede
finin tesbiti, 2,5 milyon metreküplük bir artışın ifa
desidir. Üretim ve taşıma birim fiyatlarındaki artış
larla, üretim giderlerinin 1974 Bütçesine oranla % 
115 artarak 1 milyar 300 milyon Türk lirasına ulaşmış, 
olması, orman köylüsüne önemli bir katkıyı ifade et
mektedir. Üretimin zamanında yapılması, yangına sü
ratle müdahale ağaçlandırma işlerinin yürütülmesi, or
man köylerinin ürünlerini merkezlere ulaştırabilme
leri, orman yollarının mevcudiyetine bağlıdır. 144 bin 
kilometre yola ihtiyacı olan Orman Bakanlığının da
ha 76 bin kilometre orman yolu ile 12 bin kilometre 
köy yolu ve 45 bin kilometre de üstyapı yapmak mec
buriyeti vardır. 1976 yılmda 4500 kilometre oîan yol 
programının 1977 yılında 6 bin kilometre yükseltil
mesi, ve ayrıca bin kilometre de köy yolu yapımı ön
görülmesi re yol makinelerini yenileme projesine ayrı
lan ödeneğin miktarının artırılmış olması, yo: proble
minin de en kısa zamanda halledileceği inancını ver
mektedir. 

Orman hudutlarının belirlenmesi, özel mülk ile 
devlet ormanının birbirinden ayrılması, hizmetlerinin 
ÎÖ yıl içerisinde bitirilmesi işi, kadastro komisyon 
miktarının artırılması ile mümkün olacaktır. 1974 yı
lında 14 komisyon, 12 ekip, 113 bin hektar sahanın 
kadastrosunu yapmış olmasına mukabil 1976 yılında 
33 komisyon ve 165 ekip ile kadostrosu yapılan saha-
mn 1 milyon 100 bin hektara çıkarılmış olmasını ba
şarılı bir sonuç olarak görüyoruz, 1977 yılında 50 ko
misyon ve 250 ekiple, iki milyon hektar sahanın ka-
dostrosunun yapılmasının programlanmış olması mem
nuniyetimizi artırmaktadır. 

Orman amanejman planlarının yapımındaki he
yet sayılarının artırılarak iş hacminin gelişletiidiğini 
müşahede ediyoruz. 1976 yılı için öngörülen 500 bin 

Her mahsulde olduğu gibi orman köylülerinin 
alınteri olan mahsûllerinin istismarım önlemek için, 
taban fiyatı uygulanmasının faydalı olacağı kanaatini 
taşıyoruz. Bu arada, bölgemle ilgili bir durumu dile 
getirmek istiyorum. İstihsal vahidi fiyatlarının; yani 
direk tomruk kesme, sürütme ve rampaya taşıma üc
retlerinin günün şartlarına uygun olmadığı kanaatim 
taşıyorum. İnsan ile hayvanı ile fevkalâde zor şartlar 
içinde cereyan eden bu çalışma ücretlerinin, günün 
şartlarına uygun bir hale getirilmesini temenni edi
yorum. 

Sayın senatörler; 
Ormanların korunması düzenli ve verimli işletil

mesi orman ürünlerinin, sanayinin isteklerine uygun 
şekilde geliştirilmesi için her şeyden evvel, orman içi 
ve civarında yaşayan 12 milyon orman köylüsünün, 
ormanla ilişkilerinin rasyonel bir şekilde tanzimi ve 
millî gelir dağılımındaki paylarını âdi! ölçüler içeri
sinde almalarının sağlanmasına bağlıdır. Orman Ba
kanlığının, kendisine düşen görevleri imkânları nispe
tinde yerine getirme gayretinde o'duğunu memnuni
yetle görüyoruz, fakat bunun yeterli olmadığını, köye 
hizmet götüren diğer kamu kuruluşlarıyle hizmetlerin 
koordine edilmesinde büyük yararlar olacağına ina
nıyoruz. 

Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 1976 yı
lında programında olan iki ilçenin kalkınma planla
rını hazırlamıştır. 38 ilin 65 ilçesinin 1965 köyün etüt 
çalışmaları bitirilerek, planlama çalışmalarına baş-
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laıtdığım ve 1977 yılında da 34 ilin, 46 ilçenin 1 835 
köyün etüt ve planlama çalışmaları programlanmıştır. 

Ormanların korunmasının, orman içi köylülerinin 
ekonomik durumlarının yükseltîmesiyle mümkün ola
cağı inancım taşıyoruz. Envanter çalışmaları başarılı 
olmuştur. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması doiayısıy-
le plan tatbikatında aksamalar olacaksa, envanter ve 
plan çalışmalarının dengeli yapılması gere&ecefct'ir. 
Çalışma yapılan bölge insanları, çalışmaların seme
relini görme arzusu içinde olacaklardır. Bu suretle 
de çalışmalar raflarda bekletilmemiş olacaktır. 

Or - Köy çalışmaları ilçeleri tümü ile ele almakta
dır. Bazı ahvalde, bir ilçenin belirti köylerinin önce
lik alması gerekiyorsa ilçenin programa alınması bek
lenmeden, o köylerin programları yapılabilmelidir, 
görüşündeyiz. Dağınık ve küçük orman köylerinin bir 

araya getirilmelinin de etüt edilmesinde faydalar ola
cağı kanısındayız. 

Or - Köy vasıtasıyle hayvancılık, ancılık, dişleri 
gübi üretilen malların pazarîanmasında büyük zorluk
lar vardır. Or - Köy teşkilâtının bu hususta yardımcı 
oîması lüzumuna inanıyoruz. 

Orman ürünleri değerlendirme tesislerine, orman 
köylülerinin ve kooperatiflerin ortak edilme imkân
ları aranılmahdır. 

Sayın senatörler; 
Bozuk orman sahalarının ağaçlandırılması işi, 

7 milyon hektarı bulmaktadır. Mevcut program ve 
ödeneklerle bu işin altından kalkılamayacağı aşikâr
dır. Bunun için, memleket çapında ağaçlandırma se
ferberliği yaparak, bütün kamu kuruluşlarının iştira
kiyle havza ağaçlandırmalarının faydalı olacağı ve 
Orman Bakanlığının bu hususta çalışmalar yapması 
lâzım geldiğine inanıyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Büt

çeleri hakkında Grupumun görüşlerini arza çalıştım. 
Bütçenin milletim'ize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olması dileği ile Adalet Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ali Arkan. 
Çalışma süremiz bitmek üzeredir. Saat 14.00'de top
lanmak üzere 36 ncı Birleşimin Birinci Oturumunu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

» • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Büt
çeleri üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyelerden, Cumhur
başkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu adına Sayın Şerif 
Tüten'de. Dün alınan karar gereğince konuşma süre
niz yirmi dakikadır efendim. 

Buyurun Sayın Şerif Tüten. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Grupumuz adına Orman Bakanlığı Bütçesiyle ilgi
li görüşlerimizi sadece bir noktaya teksif ederek, ko
nuşmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Biz, bu Bakanlığın görevleri içlinde 1976 yılında 
daire başkanlığından bir genel müdürlük haline geti-
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C. Senatosu B : 36 1 1 . 2 . 1977 O : 2 

rüen Millî Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü ile 1 
V,ğ\li görüşlerimizi açıklamakla yetineceğiz. I 

Bildiğiniz gibi, bazılarına göre, dünyamızdaki hız
lı nüfus artışının, bazılarına göre de dengesiz ekono
mik ve teJknlk gelişmeîer'in insan mutluluğunu alıp gö
türdüğü, hatta yaşama ve açlıktan kurtulma endişesi
nin geniş ölçüde ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu du
rumdaki insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, daha 
mutlu ve müreffeh yaşayabilmek için, farkında olma
dan doğanın düzcriini hızla bozmakta olduğu ve bıı 
davranışın kendi huzurunu tamamen bozduğunu çok 
geç anlamaya başlamıştır. Dünyada artık, bazı mem
leketler bozulan çevre düzeninin kurtarılması içîn, 
çevre bakanlıkları dahi kurnısya başlamışlardır. 

1963 ve 1964 yıllarında Avrupa Konseyinin Ma
hallî İdareler Kongresine iki yıl üstüste hükümet tem
silcisi olarak, katılma göreviyle karşılaşmıştım. Bu 
iki yıl içinde Avrupa Konseyi Mahallî İdareler Kon
gresinin üzerinde durduğu tek konu (kî, bugün bi
zim de Grup olarak değineceğimiz tek konu) tarihî ve 
tabiî güzelliklerin korunması konusuydu. Bu konu
da, çeşitli tartışmalar yapılmış, çeşitli memleketler
den çeşitli tebliğler getirilmek suretiyle sonuçlara bağ
lanmış ve üye memleketlere, varılan sonuçların ka
nunlarda olsun, hükümet kararlarında olsun, süratle 
uygulamaya geçilmesi öngörülmüştür. Çaba ne idi?.. 
İnsanın kendi eliyle bozduğu doğayı, onu huzursuz 
hale getiren doğayı düzeltme gayretleriydi. 

Alman kararlar özetle ne idi?.. Bu alandaki çalış
ma, o yıldan beri gittikçe artan tempo ile dünyanın 
çeşitli organlarında, milletlerarası çeşitli organlardan, 
bugün NATO dahil, (yani Avrupa Konseyinin dışın
da bir Savunma Paktı olarak kurulmuş olan NATO 
dahil) artan çabalarla üzerinde durulan konu ne idi?.. 
Çevrenin kirletilmesi; yani sınaî artıklarla kirletil
mesi artık süratle durdurulmalıdır, buna yeter deme
nin zamanı geçmektedir. 

Cezaî müeyyideler konulmalı veya mutlak suret
te artırılmalıdır. İnşaatlarda, hatta karayolu inşaatın
da vaktiyle akla gelmeyen orman tahribatı, tabiat gü
zelliklerinin yok edilmesi uygulaması süratle bitmeli
dir. Nasıl oluyordu bu?.. Değerli Bakanlık mensubu 
arkadaşlarım bilirler, dünyada olduğu gibi, Türkiye' 
mizde de karayolları çeşitli standartlara ayrılmıştır : 
Birinci sınıf karayolu, ikinci sınıf karayolu, üçüncü 
sınıf karayolu, il yolu, köy yolu. Bunların çapları 
veya yarıçapları vard'.r. Birinci sınıf karayolu olunca 
çapı veya yarıçapı şu olacaktır, viraj emniyeti bakı
mından. Yarıçap şu olunca, eğer bu karayolu, asır- | 

iarca yetişmiş bir ormandan geçtiği zaman, o çapı 
veya yarıçapı muhafaza etmek için, oradaki ormanı, 
orman aîtı güzelliği. ile birükte nasıl korkunç bir tah
ribata girdiğim tasavvur ediniz. 

Bu, Avrupa'nın ve Amerika'nın bir çok memle
ketlerinde geç de ofsa acı ile müşahade edilmiştir. 
Halbuki, orada mühendislerle ormancıların biraz ken
dilerini üzerek, kendilerini sıkarak, o güzergâhın şöy
le veya böyle geçmesi üzerinde bir çalışması, oradaki 
bir sürü tabiî güzellikleri ve orman güzelliklerini mut
lak surette kurtaracaktır ve kurtarmıştır. 

Bir örnek vereyim; beş seneye yakın sorumluluk 
yaptığım Muğla Valiliğim sırasında Marmaris'e giden 
yolun elden geçirilmesi vardı. Senelerce mücadele et
tik. Sonunda tam manasıyle olmasa bile, benim gö
rüşüme yaklaşan bir çözümü karayolları kabul etti. 

Ben diyordum ki, Marmaris'e büyük ölçüde ticarî 
trafik yoktur, büyük kamyonlar gitmez, büyük oto
büsler, büyük ölçüde gitmez. Gitse bile çok seyrek 
gider. O halde burada, birinci smıf karayolu standart
ları veya mıntıkası içine aldık diye, mutlak yolun ya
rı çapını şu noktada tutmanın ne zarureti vardır. O 
zaman bu mıntıkadaki bırakın ormanı, zaten bir çok
ları tahı'ip olunmuş maki örtüsü haline gelen yerler
den büyük tahribatlar yapacaksınız. Bırakın Marma
ris'i, Fethiye'ye, Bodrum'a giden insan, Muğla'dan 
Marmaris'e efendim, sîzin standartlarınıza göre bu 
yol yapıldığı zaman yirmi dakikada gitmesin de, Otuz 
dakikada gitsin. On dakika geç gitsin; ama bu on 
dakika için, neleri tahrip edeceğinizi düşününüz. Bu 
büyük ölçüde etkili olmuştur ve bir bakıma tam be
nim istediğim gibi olmasa da, doğayı kurtarmak için 
bazı faydalı sonuçlar alınmıştır. 

Bu şekilde yaban hayatı da süratle yok olmakta
dır. Hayvanla bitküer hesapsız davranışlarla bitiril
mektedir. Şöyle bir soru akla gelebilir : Fert başına 
düşen ntfillî gelir yılda binlerce dolara ulaşsa, sınaî 
kalkınma yapılmış olsa, gelirin dağılımında tam bir 
sosyal adalet sağlanmış olsa, acaba insanlar tam mut
luluğa kavuşabilirler mi, kavuşmamakta mıdjrîar?.. 
Sorusu her zaman akla gelmektedir ve dünyanın bu
gün değişen koşulları içinde bu soru, insanların kafa
sını daha çok kurcalar hale gelmiştir. 

Yıllık millî gelir oranının fert başına beş bin do
ları bulduğu ve aştığı memleketlerde bile insanların, 
geri kalmış memleketler kadar mutsuzluk durumuna 
girdiği artık sık sık görünen olaylardandır. Bu ne
den böyle olmaktadır?.. Bazılarına göre, yurdumuz
da 42 milyona yaklaşan nüfustan en az 5 milyonu-
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nun oturduğu orman içi köylerin acıklı durumu bir 
çözlüme bağlanmadan, orada yaban hayatının korun
ması, avcılığın, balıkçılığın, kampçılığın geliştirilmesi 
bir gösteıOş, bir özenti olarak ifade edilmektedir. Ta
biî ki, orman içi köylüsünün sorunları çözülmelidir ve 
çözülecektir; fakat bu çözlüm ve gayretler sırasında 
ormanlarımızda ve çevremizde henüz bozulmamış yer
lerin korunarak, halkın yorucu günlerinin dışında mut
luluğunu sağlayacak istifadesine açılmasının ne sa
kıncası vardır?.. Yoksa sanayi kalkınmasını yaparken, 
bu tahribatı düşünmeden ormanlarımızı,, çevre düze
nimizi, yaban hayatımızı bozduktan sonra, milyar
lar sarfı ile yeniden yapma hatasına mı düşelim?.. 

Bu bakımdan, yurdumuzun şanslı bir durumu var
dır. Sınaî artıklar ve tabiatın tahribi henüz bir çok 
memleketler kadar çok şükür ileri gitmemiştir. DisSp-
üinîi, programlı bir çalışma ile cennet tabiatımızı 
kurlaralbilir, onu Anadolu insanının mutluluğuna da
ha çok açabiliriz. Buralardan yararlananların sadece 
araibası olan zengin insanlar olduğunu zannetmek 
son derece yanlıştır. Ben Kızırcâhamam'daki küçük 
mfülî parkta yaptığım bir incelemeyi kısaca arz ede
yim : 

Bilirsiniz, genellikle ilkbahar aylarında ve kısmen 
de sonbaharda Kızılcahamam'daki parka büyük hü
cum olur. Kızılcahamam Ankara'dan 80 kilometre 
mesafededir. Yaptğıımız incelemeye göre, hafta son
larında aşağı yakan iki aya yakın bir süre Kızılca
hamam'a en az 10 bin kişi gitmektedir; oradaki millî 
pa;ka, en az 10 bin kişi gitmektedir. Bu Kızılcaha
mam'ın kasaba nüfusunun üç dört misli kadardır ve 
bu on bin kişinin % 90'ı orta ve daha düşük gelirli 
vatandaşlarımız olup, açık pikaplarla ve dolmuşlarla, 
hatta bazıları kamyonlarla gitmektedir. 

Bu gösteriyor ki, millî parklardaki halkın istifade
si arzusu zannedildiği gibi, sadece arabası olan ve be
lirgin bir gelir seviyesinin düzeyine çıkmış insanların 
arzusu değil, aksine orta ve az gelirli vatandaşlarımı
zın büyük arzusu halinde ortaya çıkmaktadır. Uzun 
süredir kendisini bu alandaki gerçek ve idealist çalış-
malarıyle tanıdığım (ben bu kürsüden isim vermeye
ceğim, prensibim de değildir) bir arkadaşımızın ko
nuyu iyi bilen ve yetişmiş bir eleman olarak yeni ku
rulan Genel Müdürlüğün başına getirilmesini mem
nunlukla karşılıyorum ve sorumluluk devresinde bu 
atılımı yaptığı için Saym Bakanı da kutlamak istiyo
rum. 

Yalnız, bir üzüntümü hemen arkasından ekleyece
ğim. 1977 yılı için öngörülen, (rakam vermeyeoe-
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ğim, rakamlar vardı bende; fakaî gerek görmüyo
rum) döner sermayeden oîsun ve katma bütçeden ol
sun, ani bir kararla hemen hemen bu Umum Müdür
lüğe ayrılan ödenekler yarıya yakın hale getirilmiş, 
yarısı aşağı yukarı kesilmiştir. 

Biz, bunun mümkün olan süratte tamamlanmasına 
insan mutluluğu bakımından, başta ifade etmeye çalış
tığım, Türk insanının, Anadolu insanının mutluluğu 
hakımıridan ve tabiatlınızın, doğamızın güzelliğinin 
daha süratle korunması bakımından gerek görüyoruz. 

Millî Park ve yaban hayatının korunması, sadece 
bazı bölgeleri tel örgü ile çeviren, oralarda birkaç 
kamp sandalyesi, masası, tuvaleti yapan bir faaliyet 
değildir. Son derece bilgili, programlı bir çalışma ge
rekir, aksi halde çok geç kalabiliriz ve Batının düştü
ğü hataya düşeibiliriz. 

Yurdumuzda turizm, belediye hizmetleri, imar 
planlan ve benzeri alanlarda birçok geliştirilmiş tav
siyelere ve projelere rağmen, kanunlarda gerekli yet
ki bulunmadığı için, kâğıt üzerinde kalmış, buna kar
şın plansız şehirleşme devam etmiştir. Halbuki, millî 
parklar ve yaban hayatının korunması bakımından 
bir avantajımız vardır. Vaktiyle uygulamacı bir in
san olarak da söylüyorum; gerçekten Türkiye'de şe
hirlerin kurtarılması, belediyelerin çahştırılması için, 
mevcut kanunlarda büyük boşluklar vardır. Belediye 
hudutlarının dışındaki imar boşluğu vesair yerler için 
çok güzel projeler yapılır; imar planları, nazım plan 
çalışmaları çok ehil insanlar tarafından da yapılır ve 
çdk güzel planlar, projeler karşımıza çıkar; ama ka
nunlar gerekli yetkiyi, imkânı vermediği için, bu gü
zel proje ve çalışmalar tozlu raflarda kalır, kalmakta
dır, uygulanamaz. Bu alanda durum kanaatimce böy
le değildir, bir avantajımız vardır. Çünkü orman mev
zuatı, orman akınları içinde bu teşkilata çok geniş ve 
kesin yetkiler vermektedir. Bu şekilde Millî Park
lar ve Avcılık, Yaban Hayatını Koruma Genel Mü
dürlüğü daha fazla malî olanakla, bütçe imkânlar iv Je 
yetkilerle, kanun müsait; ama Bakanlığın prensip yet
kileriyle donatıldığı zaman, teçhiz edildiği zaman, 
eminim ki, çok kısa sürede Türkiye'de, millî parkla
rımızın ve yaban hayatımızın korunması için elle tu
tulur birçok tedbirler alınabilir ve yüz ağartıcı so
nuçlar da çabucak ortaya çıkabilir. 

Ben, Son seyahat yaptığım Kore'den bir örnek 
vereyim. Kore'de alman bir kararla, bütün köylerde 
bir göl yapmak ve o göîde balık yetiştirmek zorun
lu hale getirilmiştir. Hani bizde denebilir ki, yaban ha
yatının korunması, balık yetiştirilecek, alabalık vesa-
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ire ned<ir bu?.. Ne lüzumu var. Neden?.. İnsan, bıra
kın mutluluğu, başta söylediğim gibi, gittikçe açlık 
sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bunun içinde bu da 
var. Kore'de her köye bir göl yapmak ve gölde balık 
yetiştirmek, köyde yedikten sonra, satma mecfburiye-
ti de konmuş. Biz bunları ziyaret ettiğimiz zaman gör
dük. 

îster hızlı nüfus artışı, ister hızlı sanayileşme ve 
şehirleşme nedeniyle olsun, bugünün insanı, bildiğiniz 
gîbi gittîkçc mutsuzlaşan, sinirli ve yorucu duruma 
gelmiştir. Bu yorgunluğu da en çok orta ve az gelirli 
sınıf çökmekte ve yorucu şehir hayatı dışında dinle-
ıiEce'k yerler aramaktadır. Bu çalışmalar için öngörü
len olanakları kısmadan vermemin gerekli olduğu 
inancını tekrarlıyorum. 

Sadece bu konuya Grupumuzun görüşü olarak te
mas etmek üzere huzurunuza tekrar çıktım. 

Bu teşebbüsten dolayı, Sayın Bakanı ve Bakan
lığın mensuplarını tebrik ediyorum. Yalnız, üzüntüy
le belirttiğim noktanın telâfi edilerek bu çalışmaların 
daha başarılı olmasını diliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüten. 
Gruplar adına söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?.. Yok. Olmadığına göre, şahısları adına söz alan 
sayın üyeleri sırasıyle kürsüye davet edeceğim. 

Sayın Hasan Güven?.. Yok. 
Sayın Hamdi Özer?.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yok. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok. 
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİf İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; Orman Bakanlığının saygı değer men
supları, hepinizi hürmetle selâmlarım; 

Bir bağımsız üye olarak ben de Orman Bakanlığı 
bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi dile getireceğim. 
Orman, büyük bir ekonomik değerdir. Bundan daha 
önemli yönü, vatan topraklarının korunması ve eroz
yonun önlenmesindeki katkısıdır. Orman, ayrıca ülke 
iklimini düzenleyen, yağış miktarını artıran toprak 
ve su dengesini oluşturan emsalsiz bir unsurdur. Sa
vaş halinde, vatan müdafaasında en faydah tabiî ör
tüdür. Böylesine değerli bir varhk olan orman, Tür
kiye'de yıllar boyu tahrip edilmiştir. Tahribat, orman
ların devletleştirilmesiyle daha da hızlanmıştır. 

Bu hususta bir anımı lütfen anlatmama müsaade 
edin. Hukuk Fakültesine devam ettiğim yıllarda bi

zim köyün civarında da «Şu, şu şahsındır, bu da şu 
şahsındır» diye böyle şahıslara ait ormanlar ve koru
luklar vardı. Orman sahipleri, o ormanlarına sahip 
çıkardı ve hiç bir kimsenin oradan bir ağaç parça
sını kesmesine imkân vermezdi. Bir de haber aldık, 
dediler ki, «Orman devletleştirilmiştir». Çok samimî 
olarak söylüyorum, inanır mısınız bir yıl içinde o gü
zel orman yerle bir oldu. Ayılar barmırdı, giremez
dik içine. Şimdi kamiumbağa dahi yoktur. Politik bir 
düşünceyle söylemiyorum, samimî olarak bu hususu 
dile getirdim. 

Uzun süre ormanı, orman bölgesinde yaşayan nü
fustan tecrit eden ve halka karşı, halka rağmen or
manı koruma esasına dayandırılan politika, orman 
tahribatının hızlanmasıyle sonuçlanmıştır. Orman 
mutlaka çok değerlidir; ancak insan ve insan toplu
luktan ormandan çok daha değerli ve önemlidir. Ha
len Türkiye'deki orman varlığı, korunması gereken 
asgarî miktara inmiş bulunmaktadır. Bugün artık or
manın, ancak orman çevresinde yerleşmiş olan insan 
topluluklarının imkânları nispetinde yaşayabileceği, 
orman içi ve orman çevresi bölgeleri halkının insan
ca yaşama şartlarına kavuşturulmadığı müddetçe, or
man varlığının da konulmayacağı anlaşılmış bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'de yürütülmekte olan, Türkiye'ye özgür 

uygulamalardan birisi de orman rejimidir. Dünyada 
çok partili demokratik düzen içinde yöneltilen ülke
ler arasında ormanlarını tamamen devletleşürmiş 
başka bir ülke yoktur. Bugün, meselâ Almanya'da, 
Fransa'da, İsveç'te orman varlığının büyük bir bölü
mü özel mülkiyettedir. Dev M, yalnız işletmeye mü
dahale ede;. İsveç'teki devlet ormanı oram, tüm or
manların ancak % 25'idir. Türkiye'deki radikal uy
gulamanın tahribata yol açan bazı eğilimleri tahrik 
ettiği söylenebilir; fakat art\k Türkiye'nin istikrar ka
zanmış bir orman rejimi vardır ve ormanlarımız bu
günkü hukukî statüleri içinde korunmak durumunda
dır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'de orman içi ve orman çevresinde yaşa

yan köylü, en fakir, geçim kaynakları en kısıtlı, top
rak varlığı en sınırlı halkı teşkil eder. Bu durumdaki 
nüfusumuz, 8 - 1 0 milyon civarındadır. Böylesine ka
labalık bir nüfus kitlesinin bir başka sahada ve başka 
sektörde istihdamı imkânsızdır. Bu halkımız, mecbu
ren orman içi ve orman civarı yerleşim alanlarında 
ve ormanla birlikte yaşayacaklardır. Yapılması gere-
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ken, bu köyler halkının, tarla ziraatı dışında başka 
alanlarda üretici duruma getirilmesidir. Bu alanlar
dan ilki hayvancılıktır. Orman bölgelerinde bugüne 
kadar hayvancılığı geliştirmek için projeler yapılmış, 
teşkilâtlar kurulmuş, oldukça büyük kaynaklar talî-
sis edilmiştir. Haliyle, yeni kurulmuş olan bu teşki
lâtların çalışmaları hakkında bugünden kesin bir yar
gıya varmak mümkün değildir; fakat ümit ederim ki, 
(kanım odur) bu çahşmaların yarın bizim memleke
timizin bu sorunlarını halletmek için, bize katî neti
celer versin. 

Bu sahalarda, küçük el sanatlarını, halıcılığı geliş
tirme çabalan da olumlu sonuç vermemiştir. Bu sa
halarda daha ileri ve daha yoğun endüstrinin gelişti
rilmesi zorunludur. Ormanın korunması, bu çevrele
rin insanlarının yeni geçim kaynaklarına kavuşturul
masına bağlıdır. 

Ben, burada şahsî bir kanımı belirtmek istiyorum, 
(Uzun müddet Avrupa'da kalmış bir kimse olarak) 
bu hususta sevgiye çok önem veririm, tnsan sevgisi, 
hayvan sevgisi, ve vatan sevgisi... Bu sevgi olduğu 
takdirde, hiç bir kimse ağaca elini sürmez, hiç bir 
kimse hayvana elini sürmez, haliyle insanlar arasın
daki iüşkiler tamamiyle değişik olur. 

Kızılay'da dolmuş durağında bekleyen bir vatan
daş sırtım incecik bir ağaca dayamış, sallanıyor. Ya
nına yaklaşıyorum, «Kardeşim niye buna dayanıyor
sun?» diyorum. «Sana ne yahu» diyor. Bir parkta, 
bir aile orada oturuyor, altı yedi yaşındaki bir çocuk, 
gediyor oradaki o çiçekleri çekiyor, koparıyor, ba
bası, annesi yanında bakıyor. Bekliyorum, bekliyo
rum; fakat tahammül edemiyorum. Gidiyorum di
yorum «Kardeşim, o çocuktur, ama sen de mi ço
cuksun?» «Sana ne be»* diyor. 

tşte bu zihniyet olduğu sürece bu olmaz. Bu, 
benim de malım, senin de malın, bu; Türkiye'nin 
malı. Bu zihniyetle mücadele ettiğimiz takdirde bunu 
halledebiliriz. Biliyorsunuz meşhur Alman generali, 
Moltek'e 1840 tarihinde yazmış olduğu mektuplarda 
şöyle diyor: «Bir sincap, ağaçtan ağaca atlayarak 
Trakya'dan Kars'a kadar gidebiliyordu» diyor. 

1977 bütçesinin Türk Milletine, Orman Bakanlığı
na hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. -
Sayın Hikmet Savaş? Yok. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 

Ben, daha ziyade konuşmamı Orman Bakanlığı
nın ve güzide mensuplarının vatan sathında yapmış 
oldukları gönül dolusu hizmetler ve faydalı çalışma
ları dolayısıyle teşekkür etmek için söz almayı düşün
müştüm. Bu arada benim bölgem olan Bolu'ya ge
rek yatırımlar olarak, gerek ağaçlandırma ve orman 
emvallerinin değerlendirilmesindeki yamlan çok ye
rinde ve faydalı çalışmaların yanında, bir ufacık is
tirhamım ve talebim olacak. 

O talebim şu; Bolu vilâyeti turistik bölgedir. İç ve 
dış turizme cevap veren bir bölgedir. Abant'ıyla Ye-
digölleriyle ve orman içinde birçoklarımızın meçhu
lü olan, içinde gayet güzel alabalık yetişen golleriy
le, turizme büyük ölçüde cevap verecek olan bir mın
tıkadır. Gönül istiyor ki, acaba Orman Bakanlığı il
gilileri olarak, Ağaçlandırma ve Millî Parklar, Ge
nel Müdürlüğü olarak Orman Bakanlığının bu turis
tik bölgelerdeki yapmış oldukları tesisler, yalnız 
mahdut, bakanlık ilgilileri veya mahdut zümreye ce
vap verecek ölçü ve nitelikte olmayıp, acaba iç ve dış 
turizme cevap verecek ölçüde halka açık, devlet me
murlarımızın, vatandaşlarımızın yaz tatillerinde or
manın güzel havasını, bölgenin güzel sularını, hava
sım teneffüs edip sularını içip, 15 gün 20 gün sene
lik izninde istirahatım geçirme imkânını temin ede
cek tarzda geniş ölçüde (çünkü arazi ve orman saha
ları buna müsait) tesisler yapmak imkânını bulabilir 
miyiz?... Meselâ, geçen sene Yedigöîîer çevresinde ve 
Abant'ta Orman Bakanlığının çok faydalı yatırımla
rı, tesisleri olmuştur, hatta yola büyük katkıları ol
muştur. Bunu şükranla burada ifade etmek isterim 
Yalnız 3 - 5 sayıda mahdut olan bu tesisler, uzaktan 
yurt dışından isim yapmış olan bu turistik bölgeye 
gelen vatandaşların, misafirlerin 5-10 gün veya 3 - 5 
gün kalabilecekleri, orada ibatelerini, yiyeceklerini ve 
bazı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tarzda bir tesis ve 
tesisler mecmuasını yapmak acaba mümkün mü
dür?... 

Yedigöller çevresinde sayısı 10 - 12 civarında olan 
bu dinlenme evlerinin sayısının daha da artırılması 
imkânı, bölge olarak mevcuttur. Acaba buna benze
yen tarzda Abant çevresinde, hatta Abant'a civar 
olan köylerde köylü vatandaşları da turistik ihtiyaç
lara cevap vermeye alıştırma bakımında, köylülerin 
yayla bölgesi ve evleri dedikleri mıntıkada birer ör
nek bina inşaat yapmak suretiyle köylülerin de alâ
kasını çekmek, hatta onları bu işe iştirak ettirmek su
retiyle kış aylarında ve yaz aylarında köylülerin mu
ayyen gün işgal edip de onun dışında tamamen turiz-
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me ve turistik hizmetlere tahsis edilecek tarzda bir
takım dinlenme evlerinin ve tesislerin yapılmasında 
büyük fayda ümit ediyoruz. 

Yaz aylarında, Bolu bölgesinin parlamenterleri 
olarak görüyoruz ki yüzlerce vatandaş Abant'a ve 
Yedigöllere geliyor. Ormanı güzel, havası güzel, su
ları güzel, alabalığı gayet güzel ve bol olan bu mın
tıkaya gelen insanlar, geceyi geçirme imkânından 
mahrum, günü birliği dönmek mecburiyetindeler. Bu, 
direkt olarak Orman Bakanlığının işi değil; ama Ba
kanlığın elinde imkânlar var; hem güzelleştirme, hem 
de böylesine bir ihtiyacı başlangıçta belki Bakanlık 
ilgililerinin ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış olan 
bu tesislerin, çok faydalı olduğu artık anlaşılmış. Hal
kın da, devlet memurlarının da, diğer bakanlık ilgi
lilerinin de yaz tatilini geçirmek üzere böylesine te
sislerden istifade imkânlarını lütfederlerse, bilhassa 
Bolu için, gerek köy hizmetleri olarak, gerek Orman 
Genel Müdürlüğü hizmetleri olarak, gerek Ağaçlan
dırma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü olarak ya
pılmış olan bu güzelim hizmetlere, böylesine daha 
güzel hizmetleri de ilâve ederlerse, bölge olarak biz
leri ve gelip geçen vatandaşlarımızı memnun, mesut 
ve bahtiyar etmiş olurlar. 

Bu kısa maruzatım için ve Bakanlığı bu güzel ça
lışmalarından dolayı gönülden tebrik etmek için söz 
aldım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaztürk. 
Söz sırası Erzurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbant-

oğhı'nda. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, hepinizi saygıyla selâmla
rını; 

Önce bir tarif saptamak gereklidir. Orman, için
de yaşayan insanların yararlanması için bir varlık 
mıdır, yoksa değil midir?... O, insanların yararlanma
sı gereken bir varlıktır şüphesiz. Ancak, ormanlık 
alan içinde, orman oîma niteliğini kaybetmiş olan kı
sımlarda bilmem hangi kanun gereğince heyetlerce 
tespit edildikten sonra, bu topraklar orman içinde 
yaşayan vatandaşlarımıza veriliyor. Belki, o toprak
ların işlenmesini ve o yörede yaşayan insanların gö
zünü ve gücünü tarıma yönlendirmeyi isteyen bir ya
sa, acaba ne derece olumlu sonuca varmıştır. Bir ke
re bu orman niteliğini kaybetme durumu objektif öl
çülerle değerlendiriliyor mu?... 

İkincisi; vatandaşa verilen toprak, geçimi için ye
terli görülüp, vatandaşın gözünü ormandan toprağa 

çevirebiliyor mu acaba?... Bu orman niteliğini kay
betmiş toprak, tekrar neden orman haline dönüştü
rülmüyor?... Bence orman içinde veya yöresinde ya
şayan vatandaşların geçimini, onların gözünün ne or
man, ne de orman içindeki o niteliğini kaybetmiş di
ye niteleyeceğimiz topraktan başka uğraşı ünitesine 
çekmek ve aktarmakla sağlanmalıdır. 

Özet oiarak; ne orman, ne de orman köylüsü so
rununa 50 yıldan beri gerçekçi bir çözüm getireme
mişiz. Ormandan hâlâ orman içi veya yöresi halkı de
ğil, az sayıda orman fareleri yararlanmaktadır. Or
manlar tahrip olmakta ve orman içi toprak parçaları 
da heba olup gitmektedir. 

1976 yılında 1906 sayıl» Kanunun öngördüğü hu
susları, Bakanlığın bir ölçüde kaale almamış olması 
da bu konuda başka sorunları getirmiştir. Uygula
ma, hiç olmazsa kooperatifleşmeye darbe olmuştur. 

Bir başka sorun; orman işçisinin asgarî ücret az
lığı ile sigortadan yararlanamaması konusudur. Di
ğer sorun, orman alanlarının il hudutları içinde ka
lan kısımlarının bir başka il veya ilçedeki orman iş
letmesinin içinde mütalaa edilmiş olmasıdır. Bu kar-
makarışıkhk; iki il ve hatta iki ilçe halkı arasında 
sürtüşme doğurduğu gibi, ekonomik yönden gerek 
yararlanma, gerekse satışlardan sahip ilçe belediyele
rinin rüsum kayıplarına neden olmaktadır. Bu gibi 
sınırların da gözden geçirilerek hakkı olan ilçe lehin
de düzeltilmesi gereklidir. 

Ayrıca, orman köylerini kalkındırma fonundan 
verilecek kredilerin yasal ve yönetmeliklere uygun 
biçimde dağstılmasmın gereğine de işaret etmek isti
yorum. 

Diğer taraftan Orman Bakanlığında reorganizas-
yon yapmak gereklidir; ama bu reorganizasyon Ba
kanın düşüncesi paralelinde değil, gerek Devlet Plan
lamanın, gerekse ciddî bir organizasyon metot araş
tırmasının yapacağı araştırması sonucu mahsulü ol
malıdır. 

Sayın Bakanımdan soruyorum, Orman Genel Mü
dürlüğünün merkez kuruluşlarındaki 6 daire başkan
lığı 13'e ve 31 şube müdürlüğü 64'e çıkarılmış. Han
gi ilmi araştırmaya dayanarak bu işlemin yapıldığını 
gösterebilirsiniz?... Hizmetler, kadroları şişirmek, üni
te adedini artırmak ile görülmüyor. Bu yaptıklarınız 
olsa olsa, belki de bir kısım personelinizi tatmin et
miş olmak için yararlıdır. Öyle zannediyorum ki, bu 
sebeple yapmış olduğunuz atamalar da orman hiz
metlerinde gelişmeyi değil, anarşiyi, işe isteksizliği 
geliştirmiş ve genişletmiştir. 
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Buraya kadar konuşmalarımdan zannediyorum 
ki, tezekten bahsetmediğim için Sayın Bakanım beni 
yadırgayacaktır. İşte şimdi o konuya geliyorum. 

Sayın Bakanım, biliyorsunuz biz hâlâ tezek yakı
yoruz. Tezek bitiyor, odun arıyoruz, odunu bulamaz
sak linyit arıyoruz; fakat hepsini resmî fiyatların üç 
katı fiyatla bulabiliyoruz veya bulamıyoruz ve niha
yet yorganımızın altında yine titreyerek ayaz gecele
rimizi geçiriyoruz. Ne parkımız ye hükümetimizin 
vasfına uygun millî parkımız var. Kalan ormanları
mız da kesiliyor. İspir'de, Oltu'da, Tortum'da, Olur 
dağlarında, Narman'da erozyon devam ediyor. Taş
kınlardan ve yakıt sorunundan ne siz, ne de Sayın 
Selâhattin Kılıç bizi korumuyor, kurtarmıyor. 

Nehirlerimizin taşıdığı topraklar, her sene Kıbrıs 
Adası kadar yığınlar alıp götürüyor. Suriye'yi, Irak'ı 
sevindiriyoruz, belli. Biz, çizgilerle belirlenen toprak
larımızdan toprak terk etmek kadar, sularımızla nak
ledilen ve terk edilen topraklarımıza da sahip çık
mak istiyoruz. Lütfen Sayın Kılıç siz, ağaçlandırarak 
barajlandırarak bu amacımıza yardımcı olunuz. Bu 
kadar arzumuzun is'afı için dileklerimizin, saygdarı-
mızm kabulüyle Bütçemizin memleketimize ve mille-
timlze hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim ve ay
rıca bu son bakanlık bütçesi dolayısıyle de işi biraz 
tatlıya bağlamış olmak için, sayın Bakanıma yazdı
ğım şiiri de müsaade ederseniz takdim edeceğim. 

«Sayın Kapanlı : 
Tezeğimi bağa, dağa atamam, 
Aşımı da o olmazsa yapamam. 
Tandırım da korlaşmazsa yatamam, 
O nedenle size dostça bakamam. 
Yaktırırsınız bu tezeği bize siz, 
Bir çare bul no'lur dedik dertliyiz. 
Dermanını eğer esirgerseniz, 
Bütçeye de elbet iyidir diyemeyiz, biz.» 
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN -*- Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçlıoğhı'nda. 
Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem 
üyeleri; 

Cumhuriyet Hükümetlerinin en genç bakanlığı ve 
en genç kuruluşu olan Orman Bakanlığı ile ilgili büt
çe müzakereleri hakkında çok kısa zaman içerisinde 
birkaç söz de ben söylemek istiyorum. Yalmz, benim 
bu sözlerim belki yavan gelecek. Çünkü benden ev

vel konuşan arkadaşımın hakikaten şiiriyle biten ko
nuşmasını dinledikten sonra, benim çok gerilerde kal
mış olduğumu düşündükçe, talihsiz bir konuşma ya
pacağımı zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ülkelerin yaşanılır hale gelmiş olması veya yaşa

nılır halde ülke topraklarının muhafazası, hiç şüphe 
yok ki, tarihten beri orman varlıklarının korunması
na bağlıdır. Türkiye, 778 bin kilometrekarelik bir 
büyüklük içerisinde hakikaten kendine yetecek ka
dar az dediğimiz; fakat eğer değerlendirilirse, ona de
ğer verilirse ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek ka
dar orman zenginliğine maliktir. Ne var ki, uzun 
yılların ihmali ve tahribi neticesinde bu ormanlar 
Türk ekonomisine ve Türkiye'nin yaşantısına bihak
kın faydalı hale gelememiştir. Çünkü, evvelâ bu or
manlara bakacak teknik kadrolar kifayetsizdir. 

İkincisi, yatırımlar kifayetsizdir. 1976 Bütçesi içe
risinde 208 milyon lira olan Orman Bakanlığının 
Bütçesi, 1977 ile Cumhuriyet Hükümeti tarihinde ilk 
defa olarak % 346 artışla gereken değere doğru bir 
tırmanış göstermiştir. 929 milyon lira ile bu bütçe, 
hakikaten Sanayi Bakanlığından sonra, Cumhuriyet 
Hükümetlerinin ormana vermiş olduğu değerin ifade
sidir. 

Ben kadronun yetersizliğini, işin beceriksizliğine 
bağlamıyorum. Orman Bakanlığının mensuplarının 
hakikaten iyi çalıştığım, başta Sayın Bakan olmak 
üzere, ciddî bir gayret içerisinde bulunduklarını ifa
de etmek isterim; ama ne var ki, çok geniş hizmet
leri bu kadro ile de görmenin mümkün olmadığını, 
daha çok kadronun, daha çok teknik çalışmanın ve 
yatırımın da icap ettiğinin zaruretine işaret etmek is
tiyorum. 

Bugün orman gelirlerimiz, millî gelirlerimiz içe
risinde en az olan gelirlerdir. Hektar başına düşen ge
lir, aşağı yukarı, birkaç lira ile ifade edilecek kadar 
azdır. Bu itibarla, bu millî serveti Türk ekonomisine 
katkısı olabilecek nitelikte geliştirmekte ve onu ras
yonel bir şekilde ekonomiye faydalı hale getirmek 
zarureti vardır. Tabiatıyle Bakanlığın, politikaları içe
risinde bu yöne yönelmiş olan olumlu çalışmalarını 
görmekten memnunuz. Kendilerine müteşekkiriz; ama 
bu çalışmaların entegre bir görüş içerisinde itham 
edilmesi, tamamlanmasına da işaret etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de hakikaten 
erozyon ve hakikaten yakıt sıkıntısı da var. Orman
larımızı yakıt olarak kullanmayacağız, linyitlerimizi 
kullanmaya mecburuz; ama Türkiye'nin bugün 1977 
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yılında 17 milyon ton linyite ihtiyacı var. Geçtiğimiz 
sene 14 milyon ton linyite ihtiyacı vardı. İstihsal, kul
lanılabilir 7 - 7,5 milyondu, 2,5 milyon da özel sek
tör, 9 milyon, arada açık var. Elbette ki bunu başka 
kaynaklardan temin etmeye mecburuz. Hükümet, 
Enerji Bakanlığı olarak, dün ifade ettiğim gibi, bü
yük yatırımlarla önümüzdeki yılda 14 milyona yak
laşacak bir istihsal kapasitesine yönelmiş ve bunun 
yatırımlarım yapmaktadır. 2 milyar 80Ö milyon lira 
linyitin istihsaline matuf yatırımlara ödenek ayırmış
tır. Arkadaşlarımın söylediği gibi, Enerji Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığının bu meselenin uzağında ve 
bunun çok ilgisiz olan yönünde değil, bilâkis bunla
rın dengeli bir çalışması içerisindedir; ama ne var 

ki, geçmiş senelerin gittikçe artan kümülâtif sıkıntı
ları bir anda, bir senede, bir bütçe yıbnda veyahut 
da iki senelik hükümet döneminde halledilecek kadar 
küçük meseleler değildir. Ancak yatırımın paranın, 
teknik imkânın mevcut olduğu bir dönemde zaman 
içinde hallolması mümkün olacak meselelerdir, tek
nik nitelikteki meselelerdir. 

Zaman kısa olduğu için, bir konuyu daha değer
lendirmek istiyorum; kalkınan memleketimizde ke
resteye çok ihtiyaç vardır. Bakanlığın bünyesi içeri
sinde, hakikaten dışa dönük pazarlama yapabilecek 
orman ürünleri ile ilgili çalışma yapan üniteleri var
dır. Ne var ki, mamul keresteyi büyük çapta piyasa
ya sürmek suretiyle piyasadaki dengesiz fiyat artış
larını önleyici nitelikte büyük çapta çalışmalar yapı
lamamıştır. Kamu iktisadî teşebbüsü niteliğinde olan 
bu müesseseler, İkinci Cihan Harbinden sonra dün
yada artık ekonomilere devletin parmağını basması
nın zaruretinden doğmuştu. Hele İkinci Cihan Har
binden sonra, bu büyük ağırlık taşımıştır. O itibarla 
tomruk halinde değil. Orman Bakanlığının bu mese
leleri hiç olmazsa mamul hale getirilmiş kereste 
halinde piyasaya sürmek suretiyle piyasada fiyat is
tikrarını dengelemesini sağlayacak şekilde müdahale
de bulunmasının artık zarureti aşikârdır. Çünkü, kal
kınan Türkiye'nin konut yapımı, inşaat yapımının 
hepsi kereste - kalıp meseleleri içerisinde orman ürün
lerine dayanmaktadır. 

Üçüncü bir konuya değinmek istiyorum. Orman
ların yangını çok oluyor memleketimizde. Bunlar 
kontrol azlığı ve bu kontrol azlığının ötesinde, or
man içi yollarının da kifayetli olmayışı sebebiyle 
buna zamanında yetişememeden doğuyor. 

Bu itibarla, süratle ormanların kesif olduğu ve 
yangınların çıkması muhtemel olan ki, orman idare

since bunlar gayet güzel tespit edilmiştir, bu istika
mette mutlaka yol yapımı çalışmalarına başlanılması 
ve buna muvazi olarak da buralarda yangın söndürme ve 
haberleşme tesislerinin emin bir şekilde geliştirilme
sinde fayda vardır. Sayın Bakanımın, geçen sene bu
rada ifade ettikleri konuşmaları memnuniyetle kabul
leniyoruz ve bu seneki tatbikat içerisinde de aynı 
yönde çalışmaların sürdürüleceğini tahmin ederek bu 
konunun daha da ehemmiyetle üzerinde durulmasına 
işaret etmek bakımından ifade ettiğimi arz etmek is
terim. 

Bir konuya daha değineceğim. Orman içi köyle
rinin durumları. Ormanı koruyabilmek için, orman 
içinde yaşayan insanları, o sahadan başka bir sahaya 
nakletmenin zarureti aşikârdır. Bir taraftan orman içi 
köylülerine diyeceksiniz ki, 7 - 8 milyon nüfusu olan 
bu insanlara, burada yaşıyacaksınız ve yıllık kazanç
ları da 150 - 200 dolan geçmeyen bu insanlara, or
manı, ağacı kesmeyeceksiniz diyeceksiniz. Bu müm
kün değil, eşyanın tabiatiyle uymaz. Binaenaleyh, 
onları kendi kendine yeter hale getirebilecek olan 
ekonomik imkânları araştırmak lâzımdır. Onları müs
tahsil hale getirebilecek olan başka sanat dalları ile 
iştigal edecek; besiciliğinden, halıcılığına kadar ve 
diğer el sanatlarıyle ilgili sahalarda çalıştırabilecek 
imkânları süratle yaratmak lâzımdır. Bu konudaki 
çalışmaları memnuniyetle görüyoruz; ama henüz da
ha bunların tatmin edici bir seviyeye gelmiş olduğu
nu ifade etmek, iddia etmek de mümkün değildir. 
Aslında bunları başka sahalara, yeni tarım sahalarına 
ve endüstri sahalarına götürmek, yumuşak bir geçiş 
içerisinde sosyal dengeyi bozmadan bunları orman 
sahalarından alıp başka istikametlerde yerleştirmek, 
iskân etmek bence problemin anatemeli olsa gerek. 

Hükümetin, bilhassa Enerji Bakanlığının yapmış 
olduğu çalışmalarla Yukarı Mezepotomya havzasın
daki Fırat gibi büyük sulama sahalarına yönelen 
projeler içerisinde, bunu dengeli bir şekilde bu saha
ya kaydıracak istikbale muzaf planların tanziminde 
tertibinde büyük yararlar olduğu kanısındayım. Zira, 
yedi milyon civarında tabiî cazibeyle sulanacak olan 
Urfa tüneli yapıldıktan sonra Karababa Barajından 
sulanacak, Fırat sularından sulanacak olan bu sahada 
13,5 milyon insanın tarımda istihdam olanakları do
ğacaktır. Bu da gösteriyor ki, orman probleminin hal
linde bu konuyu gelecek yıllara muzaf olarak Orman 
Bakanlığının değerlendirmesi ve Enerji Bakanlığı ile 
koordine olarak çalışmak suretiyle bu konuyu ele 
alması lâzımdır. 
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Erozyon çalışmalarıyİe ilgili konu da, orman ba
kamından çok mühimdir. Vejitatik iksa, erozyonun 
temel önleyici tedbirlerinden birisini teşkil etmekte
dir. İkincisi de barajlar geliyor. O itibarla, bu çalış
maları yapan bir kuruluş da Enerji Bakanlığında yar. 
Bunların ikisinin hizmet d ııplikasyonlarına sebebiyet 
vermeyecek şekilde birbiriyle koordine çalışmasın
da sanırım ki son derece fayda olacaktır. 

Bir konu daha var. Yeni orman sahalarının plan
tasyonlarının geliştirilmesi bakımından Türkiye'de 
Ordu - Orman Bakanlığı çalışmasının zaruretine kani 
bulunuyorum. Çünkü silâhını kullanmasını büen ve 
ondan sonra da artık orduda bir yumurtayı kırk kişi 
kaldırır denir derecesinde istirahat eden birlikler var. 
Bunların muayyen bir kısmını Millî Savunma Bakan
lığı ile yapılacak anlaşmalarla yeni orman sahaları 
içerisinde değerlendirmek suretiyle bu sahada fayda
lanmanın Türkiye ormancılığı gelişmesi bakımından 
faydalar temin edeceği kanaatindeyim. Çünkü Ame
rika gibi, Avrupa'nın bazı devletleri gibi, birtakım 
modern memleketlerde dahi, erozyon çalışmalarında 
ordular vazife görmüştür. Bu da ülkenin erozyonunu 
önleyici ve ülkenin klimasını, coğrafyasını, iklimim 
değiştirici nitelikte olan bu çalışmayı da bir memle
ket çalışması olarak kabul etmek suretiyle orman içi 
yolundan, ağaçlandırmaya kadar bütün meselelerde bu 
Mülî Savunma Bakanlığı - Orman Bakanlığı ikilisi 
arasında yapılacak, varılacak anlaşmayla, karşılıklı 
çalışmayla insan unsuruna ehemmiyet veren bu ağaç
landırma sisteminden yararlanmakta da fayda oldu
ğu kanaatindeyim. 

Bir de, Türkiye süratle elektrikleniyor, her sene 
2 500 köye elektrik götürüyoruz ve bu elektriklen
mede bilhassa ağaç direkler kullanılıyor. Görüyoruz 
ki, İsveç'ten ağaç direk ithali yapıyoruz. Biz, çok 
miktarda döviz veriyoruz. Türkiye'nin ormanları 
içerisinde bunu teinin edecek imkânları araştırmak ve 
ileride istikbale muzaf 36 210 köye elektrik götür
meyi hedef almış olan bir Hükümet planlaması, ça
lışması içerisinde hiç olmazsa ileriki yıllarda bu di
reği kendi kaynaklarımızdan temin edebilecek nitelik
te şimdiden çalışmalara girmek ve mevcut ormanları 
bu yönde ıslâha yönelik gayretleri, şimdiden bu ted
birleri almak zarureti vardır. 

Sanırım ki, bütün bunları orman Bakanlığının cid
dî çalışmaları içerisinde başta sayın Bakan olmak 
üzere, bütün orman hizmetlileri, yüksek seviyedeki 
görevlilerinin dikkate alacaklarını ve ciddî çalışmalar
la bu meselelerde ülkenin çıkarları istikametinde ba

şarılı olacaklarım gönülden temeni ediyor ve tahmin 
ediyorum. 

Geçmişteki çalışmalardan dolayı tebrik eder, büt
çenin, Bakanlığa, millete hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan diler, hepinizi saygıyîe selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yoklar. 
Sayın Lûtfi Bilgen, buyurun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde senelerdir gru-
pumun sözcülüğünü yaptım. O zaman epeyce şeyler 
öğrendim. Söyleyeceklerimin hemen hepsi zapta geç
ti. Şimdi onlara ait bir şey söylemeyeceğim. Ancak, 
kendi ilimle ilgili üç küçük konuya temas edeceğim. 

Tarsus'ta bir Karabacak ormanı var, çok eskiden 
yapılmış. Gerçekten tesis edildiği zaman büyük bir 
bataklığı kurutmuştu. Halen oradan Devlet de, halk 
da hem kereste bakımından, hem de iklim bakımın
dan faydalanır. O bataklıkla Akdeniz arasında bir 
Eksibe çöl bölgesi vardı. Oraya da bir orman tesis 
edildi, Turan Emeksiz Ormanı. Bir devrin simgesini 
taşıyordu. Bir zamanlar bataklığı kurutan orman, 
şimdi çölü yeşillendirecekti. 

Geçen sene Sayın Bakanımız Mersin'de bulunduk
ları bir anda uzun bir konvoyla o Eksibe Ormanına 
kadar gittiler ve bir levha değiştirdiler. İsmi çizip, 
yerine o ormanın dikilmesinde emeği geçen bir or
man mühendisinin ismini koydular. Ben de ertesi gün, 
bu haberin doğru olup olmadığını gidip gördüm, 
gerçekten doğruydu. Sayın Bakanın bu duygusal dav
ranışını beğenmediğimi söylemek isterim. Ancak, o 
ormana giderken yol kenarında epeyce köy var, ova 
köyleri. Tam sebze mevsiınindeydi. O zaman ucuz
lattıklarını söyledikleri gübre de karaborsada bulun
muyordu. Ben o köylerde oturdum, konuştum ve üç 
tane köyde kahve A.P.'li arkadaşların elindedir, bay
rakları, afişleri oradadır, orada toplandık. A.P.'liler 
başîa şikâyet ettiler; levha değiştirmekle biz burada 
gübre bulamadık, Saym Bakanımız durup bizim der
dimizi dinlemedi dediler. Bilmiyorum bunun siyasal 
bakımdan bir faydası oldu mu olmadı mı? Yalnız, 
eğer bir ormana emeği geçen insanın ismi verilecek
se, o tesis kurulurken kimin en çok emeği geçtiyse 
araştırılmaya değer. Ben, ismi verilen orman mühen
disi arkadaşımızın emeğinin geçmediğini söylemiyo
rum; ama belki binlerce insan çalışıyor; en çok kimin 
emeği geçiyor belli değil; fakat o bir devrin sinıge-
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siydi, onu değiştirmeseniz iyi olurdu. Çünkü, nasıl ol
sa bir gün değişecek. 

İkinci konu; Erdemli'de bir çamlık var. Bütün 
Çukurova halkının bedava dinlenebildiği, eğlenebil
diği tek yer o çamlıktır. Onun dışında, bütün sahiller 
parsellenımştir, halk etek dolusu para vererek ora
lara gidemez. Çamlık, Orman Bakanlığının elinde
dir. Bir zamanlar hazine ile davalıydı, şu anda Orman 
Bakanlığı orayı park olarak kullanmaktadır, çevril
miştir; çok cüzî bir giriş ücretiyle oraya girilir. O 
çamlığın önünde denizle çamlık arasında bir kumluk 
vardı. Orayı belediye bir şahsa satmıştı. Birtakım te
sisler yapılmak üzere alınmıştı. Sonradan bu iş dur
duruldu ve o satılma esnasında şu anda ormanın elin
de'bulunan çamlık da tehlikeye gürmişti, o zata dev
redilmek noktasından geri döndürüldü. 

Benim bildiğime göre, Orman Bakanlığının elin
de Erdemli çamlığını daha iyi kullanmak için bir 
proje de var, bir çalışmanız da var. Bu çalışma yapıl
dığı halde, birdenbire o çamlığın Erdemli Belediyesi
ne devri gibi bir teşebbüs var. Bunun nedenini anla
mak güç. Ben Erdenıli'li bir kişi olarak, elbette böyle 
bir yerin kendi belediyemize devrini isterim, fakat 
o kadar güzel bir yeri, o kadar küçük bir belediye 
elde tutamaz. Bir insanın elde servet tutması da bir 
güce bağlıdır. O kadar güzel servet Çukurova'nın tüm 
halkının eğlenme ve dinlenme yeri olan bir yeri, kü
çücük bir belediyeye bırakmanız doğru değildir. Çün
kü belediye, bir iki sene sonra orayı işletemeyeceği 
için, belli bir kişiye kiraya verecek, şu yapacak, bu 
yapacak ve elden çıkacak. Dolayısıyle halkın malı ol
maktan çıkacak, yine Akdenizin sahilinde diğer ke
simler gibi belli seviyede kazancının üstünde kazancı 
olan insanların hizmetine girecektir. Bu bakımdan 
da Sayın Bakam ve Bakanlık yetkililerini uyarmak 
istiyorum. 

Üçüncü konu, Orman Bakanlığının tutumundan 
bir noktada daima şikâyet edegelmişizdir; katıdırlar, 
mutaassıptırlar. Bizim bütün mesleklerimiz öyledir 
aşağı yukarı. Mut'un içinden Göksu geçer. Yukarıda 
Kiravga'nın karşısında bir bayırı var. Orada delice-
Kkler, zeytinlikler ormaıda içiçeydi. Orman pek de 
güzel değildi, traşiama yapıldı orada, yeniden orman
laştırmak için. Fakat bir şey elden çıktı. O harap zey
tinliklerden, çünkü binlerce yıla dayanır, oradaki fa
kir halk yıllık zeytinyağı, zeytin ihtiyacını karşılar 
idi. Bumm ormana bir zararı da yoktu ve oradaki de-
lkeliklerden, zeytinliklerden yararlanan halk çevre 
ormanı da korurlar idi. Neden acaba bir traşiama 

esasına gidildi?.. Eğer ayıklanacaksa, ormanlaştırıla-
caksa, meyve ağacı olmayan diğer ağaçlar üzerinde 
bu ameliye yapılabilirdi, seçim yapılabilirdi. Orman 
Bakanlığı bu hatayı Türkiye'nin başka yerinde işle-
memelidir. 

Nedense biz her yeşilliğe orman diyoruz; ama 
meyveli yeşilliğe orman deme noktasına henüz gele
medik. Tarih boyunca değil, dünya yaratıldığından 
bu yana, okuduğumuza göre, ağaçlar yer değiştirirler. 
Bir zamanlar Ekvatora kadar inen ağaçların türleri
nin şimdi kutuplara doğru çekilmekte olduğunu görü
yoruz. Bu, genler arasındaki mücadelenin tabiî sonu
cudur. 

Ayrıca meyveli ağaçlarla, meyvesiz ağaçlarla mü
cadele halindedir. Her ikisinin de iklim bakımından 
elbette o ülkeye yaran vardır. Ancak, meyveli ağaç
ların üstelik insanlara daha çok yararı vardır, mey
ve bakımından. Bu mücadelede kim kazanır? Bu mü
cadelede, insanın tuttuğu taraf kazanır. İnsanlar mey
veli ağaç ile meyvesiz ağaç mücadelesinde meyveli 
ağaç tarafını tutmak zorundadırlar. Bütün devletler 
ormanı tutmaya mecburdur. Orman Bakanlığı, böyle 
sıkışık noktalarda kaldığı zaman, orada bulunan, 
kendi hududu içinde de olsa, orman da gözükse, or
man da sayılsa, sanırım meyveli ağaçları o çevre köy
leri halkının istifadesine bırakarak, onların arasın
daki orman artıklarını düzelterek, yeniden ormanlaş-
tıracaksa, onu yapsa sanırım daha iyi olur. 

Böylece halkı, ormana düşman değil, dost etmek 
mümkündür. Ormanın yarını, halkın ormana dostlu
ğuna kalmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 
Sayın Mümin Kırh?... Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saym senatörler, Sayın Bakan ve değerli Ba
kanlık mensupları; 

Türkiye'de adalet ile orman hazinelerini tem
sil eden Orman Bakanlığı mensupları arasındaki bir 
ilişkiyi sunmakta yarar görmekteyim. 

İlişkinin aydınlanması bakımından, bir örnek 
vermekte fayda bulmaktayım. 

Bir ilçede bir hukuk davası görülmekte idi. Bir 
Cumhuriyet savcısının hukuk mahkemeleri ile ilgisi 
yoktur. Büyük ve kocaman eski milletvekillerinden 
emekli avukatların da katıldığı* temsil edildiği bu 
davayı merak ettim, dosyayı aldım baktım; 150 bin 
dönümlük bir yer. Eski Sultan Mahmut zamanında 
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b'r paşanın varisleri tarafından açılan bir dava. Bu 
varisler, İstanbul'da yalılarda para!an bitirmişler, 
tüketmişler. Eh, bula bula bu kaydı bulmuşlar, bu
raya sahip olmak istemişler. Bu bölgenin halkı da 
% 9ö'ı göçmen. 40 - 50 seneden beri burada zilyet 
durumunda. Âdeta maliki. Bunu tespit ettim. Or
man temsilcisi yok, (En önemîisi bu) köy temsilci
leri yok, Millî Savunmanın bazı birlikleri orada var, 
onların da temsilcisi yok. Merak ettim, ben de bu 
işi bir körüklemek için, evvelâ Genelkurmay Başka
nından başlayıp, Orman Genel Müdürlüğü, (O za
man Orman Bakanlığı yoktu) Tarım Bakanlığı, ma-
halsî kaymakam, vilâyet, evkaf ve Devlet Demir
yolları müesseselerine birer tezkere yazarak, bir va
tandaş gibi; ama resini Cumhuriyet Savcılığı im-
zasıyie burada 150 bin dönümlük bir yer, mennî 
müdahale ve doîayısiyîe izale-i şüyu mevzuudur. Ta
raflar köylülerle anlaşacaklar, dönümünü iki bin, 
üç bin, beş bin, durumuna göre satacaklar, ama Ha
zinenin temsilcileri yok. Nihayet ertesi gün baktım, 
orman avukatı gelmez oldu. Kendisini ihbar ede
rim tehtidiyîe sıkıştırdım, o katıldı. Mal Müdürü 
girmez, çünkü gelen avukat zamanın Başbakanının 
arkadaşı, eski Yassıadadan tahliye edilmiş. 

Ondan sonra, tekrar sıkıştırdım, Cemal Tural 
Paşa Genelkurmay Başkam, onun emirleri ciddiye 
alındı tabiî, korkuttu, hemen askerîik şube başka
nı ve askerlik daire başkanları bu davaya katıl
dılar ve şu şekilde oldu. Bu davaya bu müdahille-
rin katılması sonucu, bir milyon lira civarında 
ücreti vekâlet, 8 - 1 0 milyon liraya ucuz miktarda 
satacağı bu yere ait ihtilâf çıkmaza girdi. Nihayet 
uyuştular, 50 bin dönüm yer ormana aittir, onu tah
dit ettiler, tefrik ettiler ve netice ormana ait yer-
Fer tefrik edildikten sonra, diğer kısımlar da çık
maza girdi. Haîen çıkmazdadır ve bu dava, artık 
çıkmaza girmesi nedeniyle vâki olan şikâyette 
Adalet Bakanlığı «Sana ait bir görev değil, niçin ih
barda bulundun?» diye bana yazdı. 

Verdiğim cevapta, «Bir arzuhalci, bir ilçe başka
nı, lalettayin bir vatandaş, Hazinenin menfaatine 
ilişkin bir konuda ihbar yaptığı zaman değerlen
diriliyor da, her konuda âmme menfaatini temsil 
eden, âmme namına, âmme vicdanına hareket et
mesi gereken bir Cumhuriyet Savcısı Hazinenin 
menfaati için bir ihbarda bulunmuşsa çok mu?...»> 
diye cevap verdim. Bu cevaba karşılık yine savun
ma istediler. «Hazinenin menfaatini basit partizan 
mülâhazalarla peşkeşler çeken bir müesseseye, sa-

J vunma yapmak ihtiyacında değilim ve tenezzül et-
I msyorum» cevabiyle muameleye mahal olmadığı

na karar verildi. 
îşte oturduğum yerde 50 bin dönüm yer omıa-

I na ait tefrik edildi. Sonradan köylüler oraya sa
hip olduktan sonra, fabrika muhiti oldu, köylü 
fabrikatörlere sattı ve bir sanayi bölgesi oldu. Bu 
şekilde bir muhbir gibi hareket etmekle, çok cid-

J dî, hukuka bağlı, saygın olduklarım iddia eden
lerden daha çok büyük bir görev yapmanın vic
dan huzuruna girdim. 

İşte bu konuda Sayın Bakandan ricam, adalet-
I !e (Orman emvali, Hazine demiydim de daha ziya

de konumuz Orman Bakanlığıdır), Orman Bakanlı
ğı emvali arasındaki bu ilişkilerin, kamu yararı
nın olduğu yerde yetkililerle bir koordinasyonun 
kuruSması zaruretine inanmaktayım. Bu misalle 

I konuşmama son veriyorum. 
Bütçemizin Türk uhısuna hayırlı olmasını dili-

I yorum. 
I Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mehmet 
Feyyat. 

Yeterlik önergesi var, onu takdim ediyorum efen
dim. 

I Sayın Başkanlığa 
I 6 sayın üye görüşmüş, konu aydınlanmıştır. Mü-
I zakerelerin kifayeti arz olunur. 

Bolu 
I Alâeddtn YıîmazÜirk 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

I Yeterlik önergesini yüksek tasvibinize sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyelerin, sayın Bakana tevcih etmiş olduk
ları sualler Sayın Bakana iletilmiştir. Bu suallere 

I cevap vermek, yapılan tenkit ve temennilere de ce-
I vap vermek için 45 dakikalık süre içinde konuş-
I inak üzere Sayın Orman Bakanı Turhan KapanYyı 

kürsüye davet ediyorum. 
I Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (An-
I kara) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
I Orman Bakanlığının bütçesinin müzakeresi sı-
I rsssnda, grupları adına söz aîıp görüşen; getirdik-
I îeri fikirden ve düşünce tarzından dolayı istifade 
I edeceğimiz değerli senatörlere teşekkürlerimi arz 
j etmek istiyorum. 
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45 dakika içerisinde, bütünüyle meselelerimizi 
arz etmek mümkün olmasa bile, yeterli bilgi arzı
na fırsat bulacağımı tahmin ediyorum. 

BeğerK konuşmacıların beyan ettikleri tarzda 
20,2 milyon hektar orman sahamız mevcuttur. Üzü
lerek ve elemle ifade etmek icap ederse, bunun 
12 milyonu bozuk orman sahasına delâlet eder; 8,2 
milyon hektar verimli orman sahasıdır. Sahası iti
bariyle geniş, varlığı itibariyle dar bir orman saha
sının sahipleriyiz. 

Dikili servet 802,3 milyon metreküptür, balta-
hhta 101,4 milyon metreküptür, etamız, baltalıkta 
16,8 milyon metreküptür, baltalıkta ise 5 milyon 
metreküptür. İkisinin yekûnu 21,8 milyon metre
küptür. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bugün için Türk ormanlarının ciddî, düşündü

rücü bir dar boğazı olmamakla beraber, gelecek 
senelerde artan nüfus kesafetine ve sanayüeşen 
Türkiyemizin hammadde ihtiyacına cevap verebil
mek için, şimdiden son derece dikkatti ilme ve tek
niğe dayanan bir çahşmanm zaruretini arz ve ifa
de etmek istiyorum. 

Orman Bakanlığının ve teşkilâtının bütünüyle bu 
heyecan içerisinde bulunduğunun bilinmesinde de 
fayda mütalaa ettiğimi arz etmek istiyorum. 

Vekâletin bütün meselesini huzurunuzda bu-
bunmanın fırsatından faydalanarak, yüksek heye
tinize arz etmek istemiyorum. Kesif ve yorucu bir 
mesaiden bu noktaya gelindiğini biliyor ve sadece 
huzurunuzu, söz aîıp konuşan ve vekâletimize sual 
tevcih eden sayın hatiplere peşinen cevap arz et
tikten sonra, noksan görüldüğüm takdirde, açılacak 
sualler ile bu noksanımı telâfi etmek üs'ubunda 
bulunduğumu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Halk Partisinin değerli senatörü Sayın 
FfaırKÜ Özer, ormanın reddi gayri mümkün ve en 
uygun bir tarifiyle sözlerine başladı; «Orman va
tanın süsü, serveti ve koruyucusudur.», buyurdular. 
«Sosyo ekonomik ve kültürel kalkınmasının da baş
ta gelen unsurlarından biri olduğunu» ifade ettiler. 
«Orman güzel ve yararlıdır», dediler ve buraya ka
dar tarifleriyle de mutabık olduğumuzu ifade etti
ler ve mutabık olduğumuzu da kendilerine arz edi
yorum. 

Biraz sonra, üzülerek ifade ettiler kendilerine gö
nülden katılırım. Bu ormanın ıslâhına, ihyasına ve 
imarına gecikerek başlanıldığını ifade ettiler ve bu 
kusuru Osmanlılardan bu yana ve Cumhuriyetin ku

ruluşunu da esas almak suretiyle idarede mesuliyet 
olanların bütününe yaydıkları cihetle, hissemize dü-
şeniyîe, kusurlu olduğumuzu tahmin ediyor, devam 
eden konuşmam içerisinde de en az kusurlu idare
nin bugünkü idare olduğunu ifade etmek istiyo
rum. 

«Ormanlar yanmış, yıkılmış, sahipsiz bırakılmış, 
tüketim üretimi geçmiştir» buyurdular; fakat üre
timi geçen tüketimin hangi seneye delâlet ettiğini 
ifade etmedikleri için, bir mukayese yapmanın za
ruretiyle karşı karşıya bulunduğumu ve hakikaten 
katî ve belli ihtiyaç tespit edilmeden üretime hız 
verilir, piyasada istihsal olunan emvalin satışı uy
gun şartlar içerisinde tahakkuk etmezse, bu bir der
bederliğe deîâîet eder ve mazide maalesef ve ken 
di ıstıraplarına da iştirak ederek, ifade etmek iste
rim ki 1974 yılında üretim, tüketimi tecavüz ettiği 
için, emval piyasaya intikal ermiş, satılamamış, 1,5 
müyon metremikap küb tonluk emvali vasıf deği
şikliğinden dolayı kıymet değerine maruz kalmış 
ve miîlî bütçe 3,5 milyar Türk Lirası zarar etmiştir. 

Zamanı idaremizde bu manaya gefen bir kayıp 
bulunmadığını kendilerini huzura, sükûna ve özle
dikleri idareye yaklaştırmış olmak için bu manaya 
gelen, bir farklılık bulunmadığım ifade etmek is
tiyorum. 

Beş umum müdürlüğümüzün hizmetlerinin kifa
yetli tarifini yaptılar. «Personel istihdamında etkin 
ve yaygın bir politika takip etmemizi, yan Ödeme
lerde adalet sağlanmasını ve primin teşvik vasfı 
espirisinden uzaklaştınlmamasını» ifade ettiler. 

Pek tabiî devletten mesuliyet alan, Hükümet 
eden ve devletini muhafazaya memur eşhas, me
sul mevkide bulunduğu müddetçe, bu üslup içerisin
de hareket edeceği hakikatini de hatibin kabul ede
ceğini tahmin ediyorum. Devlet imkânları bize, hoy
ratça kullanalım için değil, yerinde, zamanında, 
lâyikına ve müstahakına âdil ölçüler içerisinde tev
zi edilmesi için itimat üzere verilmiştir. Bunun böy-

I lece yürütüldüğünün bilinmesinde fayda gördüğü-
I mü arz etmek istiyorum. 

Sayın Hamdi Özer, «Memurlar iftiraya muha
tap tutularak sık sık yer değiştirmemeîidirler ve me
murlara suç isnat ederek, memurların kaderleriyîe 
oynanmaman ve memurlar yaralanmamahdır» bu-

j yurdular. 
Pek tabiî doğrusu budur, uygunu da bu düşünce 

tarzına sığar. Yaptığımız muamele de budur. Bcy-
{ Tcce söyleyip geçtikleri cihetle tereddüt ve endişe-
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lerinin hangi noktada toplandığım bilemiyorum ve 
sadece iki seneye yaklaşan idaremizde en masum 
rakamların zamanı idaremize tesadüf ettiğinin bi
linmesinde fayda görüyorum. Bu beyanımın kendile
rini tatmin edememiş olması halinde de, 1 . 1 . 1974' 
den 11 . 2 . 1977 tarihine kadar ve değişen idareler 
içerisinde meydana getirilen tasarrufları yekûn ola
rak, arz etmek mevkiinde bulunduğumu beyan et
mek istiyorunı. 

Zannediyorum, bir ufak hatalı beyanı oldu. «O 
kadar çok memur nakledilmişdir ki, harcıraha tah
sis edilen imkânın tüketildiği ve yatırıma dönük tah
sisattan da faydalanmak suretiyle bu sadist gibi 
gözüken karar yerine getirildi buyurdular. 

Bu, mümkün olmamak icap eder. Yani, millî büt
çenin huzurunuzda senelerdir tetkike tabi tutuldu
ğu bir anlayış içerisinde yatırıma tahsis edilen mik
tar ve meblâğın harciraha dönüştürülmesi mümkün 
değildir ve her yıl aldığımız harcirahm üstünde ve 
ötesinde bir rakama da bugünkü idare ihtiyaç duy
mamıştır. 

Biz, devletine, milletine, rejimine ve rejim tari
hinde hataya düşmeyen Muvazenei Umumiyeden 
maaş aldığı müddetçe, sadakatte devletinin emrin
de oîan memurla bir husumetimiz, bir kavgamız 
yoktur, bu mümkün de değildir; ama bir taraftan 
Muvazenei Umumiyeden maaş alacak; öbür taraf
tan loş ve karanlık köşelerde nispetiyle gurur duy
maya mecbur olduğumuz Devletimizi, ne suretle 
tahrip edebiîirizin tertipleriyle meşgul oîan memu
ru daha az zararlı hale getirmek; yeminimize uy
gun düşen bir tarzdır, diye kabul ediyor ve bu cins 
memurlar varsa, bunları şahsımıza değil, Devlete 
karşı zararsız hale getirmenin gayretinde bulunu
yoruz. 

Biz, deviette tecrübesini tamamlamış bir idarenin 
temsilcileriyiz. Bize hoyratlık, bize nefret, bize in
tikam yakıştırılmak istense de, bu bize yakışmı
yor. Belki, yakınlarımızın kişiliğimizde tenkit ettik
leri yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan 
dolayıdır. 

Muhterem Özer, «7 daire, 33 şube müdürlüğü var 
iken, 13 daire, 63 şubeye Orman Genel Müdürlüğü 
yükseltildi, sebebi nedir?.», diyor. Yani, yeni mevkiler, 
yeni imkânlar sağlamak için bu yapıldı mı manası
na gelen bir sualdir?.. Pek tabi emin olmalarını özledi
ğim ve arzu ettiğim için, bu Orman Umum Müdü
rünün kendi tefekkür tarzından çıkarttığı ve re'sen 
bulduğu bir ihtiyacın cevabı değildir. Hizmet, za

man akışı içerisinde daha akıllı, daha manalı ve da
ha çok vatandaşa yakın ve mümkün olan süratle yü
rütülmesi için ihtiyacın zorladığı bir neticedir. Kal
dı ki bunun, Hazineye Maliyeye ve Muvazenei Umu-
miyeye de hiçbir külfeti yoktur. Mesele, bir üslup 
değişikliği ile vatandaşa mümkün oîan süratle da
ha faydalı olmanın masum gayretinden ibarettir. 

Bütçede gördükleri % 346,8 artışı faydalı mü
talaa ettiklerini ve takdir ettiklerini ifade buyurdu
lar. Hakikaten kendilerinin takdirine muhatap ol
mak ve mümkün olduğu kadaıiylc tenkitlerinden ki
şiliğimizi ve nispetiyle gurur duyduğumuz Hükü
metimizi masum tutmak için, samimen bir gayret 
içerisinde bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Gayemiz, siyasî inanış ve kanaatlerimiz ne kadar 
farka olursa olsun, hizmetin bize teveccüh ettiği 
devre içerisinde asıl hedefin devlet olduğuna, dev
leti yüceltmenin ötesinde bir fikrin Zihinlerimiz
de yerleşmediğinin bilinmesinde ve her hizmet ge
tirişimizde şahsımıza değil, devlet adına gurur duy
duğumuzun ve bahtiyarlık yaşadığımızın bilinme
sinde fayda görürüm. 

«Plan hedeflerinin gerisinde kalan Orman Ba
kanlığının bu tahsisat ile kalkınacağından endişe
liyim» buyurdular. 

Belki noksan tespit etmiş olabilirim; fakat bi
raz evvel teşekkür ettiğim pek doğru fikirleriyle bu 
tenkitleri arasında, (belki not aldığım için tespitte 
hatalı olabilirim) ufak bir çelişki görüyorum. Biz 
tabiî ki, Orman Bakanlığının ve orman politikası
nın bütününü aynı yıl içerisinde yerine getirmeyi 
taahhüt etmedik. Bize, planın verdiği hedef, hükü
metimizin Programı ve ortaklık koalisyonun esas
ları istikâmet verir. 

Hedefi hangi manada alıp, hedefin gerisinde kal
dık, bunu bilemiyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Noksan tespit et
mişsiniz, Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tahmin ediyorum Sayın Özer. 

İstihsalde kendilerini memnun edeceklerini tah
min ettiğim için arz ediyorum. 

İstihsalde, bize planın verdiği hedefin % 115' 
indeyiz. Demek istihsalde bir geriliğimiz yok. 

Yol inşaatında bakıma ve istihsale dönük or
man içi ve orman civarı orman köyleri programın
da ve hedefinde % 113 durumundayız ve bu sene 
Tanrı kısmet ederse, büyük bir atlamayla, bir ma
naya YSE Genel Müdürünün seviyesinde, orman içi 
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gibi çetin arazi şartlarının fevkalâde zor ve elveriş
siz bulunduğu bir bölgede orman içerisinde yaşa
yan ve kaderini ormana terk eden asil doğmuş, bü
yük doğmuş yedi bin Türk köyüne, köylüsüne de 
bin kilometre yo! yapmak suretiyle 8 bin kilomet
reye ulaşıyoruz. Bu, hedefi reddetmek değil, ancak 
hedefi aşmak manasına gelir ve bu rakamları dev
let haysiyetine dayanarak ifade eden mesule de 
inanmak zarureti vardır. 

Bu hizmetleri yapan bir müessesenin bütçesi 
konuşulduğu sırada, «Sen, plan hedeflerinin gerisin
de kaldın», demenin haklılığım kabul edemiyorum, 
Sayın Özer'e özür dileyerek ifade etmek istiyorum. 
An'adığım istikâmette cevap veriyorsam, kabul 
etmiyorum. Yanlış tespit ettiğimi kabul edebilirim, 
o takdirde kendilerinden özür diliyorum. Biz, tak
dir edilmek, teşekkür edilmek için değil; ama hiz
metin haysiyetli, kifayetli, ehil ellerde bulunduğu
nu beyan ederek gurur duyulsun, haz duyulsun, em
niyet ve güven içerisinde eşhas kendisini hissetsin, 
diye ifadatta bulunuyorum. 

«Orman hizmeti vatan hizmetinin bir parçası
dır» buyurdular. Doğrudur, kendileriyle beraberim. 
Geçen beş yıi zarfında üretim 5,5 milyon metreküb 
tomruğa delâlet ederdi. Bu sene 8,8 milyon metreküb 
tomruk istihsal ettik. İç ve dış talebi karşılamak üze
re de, ayrıca 1,5 milyon metreküb istihsal yapacak 
tedbir içerisindeyiz. Bunu, 8,8 milyon metreküb is
tihsale eklediğimiz takdirde, 10,3 milyon metreküb 
keresteye delâlet eder; beş senelik vasatinin bir kat 
üstündeyiz. Bu, güzel bir hedefti, plamn verdiği bir 
hedefti; haysiyetle geldiğimiz nokta da budur. 

Kadastro faaliyetlerine konuşmalarının sonun
da temas ettiler. Tabiî, bir fikri ifade etmek için, bel
li nirengilerden faydalanmaya, belli noktalarda ha
reket etmeye mecbur olduğumuz için ifadesine ça
lışıyorum. Yoksa, beyanımın Önüne ve arkasına 
gizlediğim başka bir maksadımın bulunmadığının 
bilinmesinde de fayda görürüm. 

Biz, Hükümet olduğumuz sırada Anayasanın 
kendilerine verdiği bir vazifeyi de devraldık. 20 
milyon hektar orman varlığını teşkil edeceğiniz Tah
dit Komisyonlanylc ve 10 sene zarfında ikmal ede
ceksiniz denildi ve bizden önce gelen bütün hü
kümetlere bu vazife verildi. Biz, 10 senede bu vazife 
bitîrilsin için, teslim aldığımız Tahdit Komisyonla
rının adedi 13 idi, 3 ekipten kuruluydu. 20 milyon 
hektar saha üzerinde mesai verip bu hizmeti bitir
melerinin gayri mümkün olduğu da aşikârdır, tik 

etapta, Komisyon adedini 34'e, ekibi 165'e çıkarttık 
ve böylece ilk defa olmak üzere 1 milyon 21)0 bin 
hektar saha üzerinde tetkikat yaptık, sınırını tayin 
ettik, Anayasanın emredici bir hükmünü itibar se
viyesinde yerine getirdik. Bu sene, 50 komisyonla ve 
250 ekiple çalışacak ve iki milyon hektar saha üze
rinde tahkik vazifemizi yapacak ve mazinin bize ih-
malen terk ettiği hizmet açığını da bu suretle ka
pamış olacağız. 

Pek sayın senatörler; 
Söz alıp konuşan ve halkın karşısına çıkan siya

siler, daha ziyade taahhüt dolu beyanları içerisinde 
günün idaresini kötülemek ve hizmete vuslat ta
hakkuk ederse, neleri yapacağım beyan ederler. Üs
lubu esasen budur, neden böyle yaptıklarının mü
nekkidi olmak haklılığı içinde de değilim. Ancak, 
köyün ve köylünün yanında olduğunu iftihar ve gu
rur ile söyleyenlerin, arşivden çıkarttığımız rakam
lar kendilerine gurur verecek seviyede değildir. «Kö
yü, köylüyü seviyorum, Türk insanının en fakiri or
man içi ve civarında oturur, bunun elinden tutunuz, 
tutmalıdır» manasına gelen beyan, madde ile deliî-
lendiriîemezse, manasım kaybeder ve hatibi de za
man içerisinde fevkalâde müşkül mevkide bırakır. 

Biz, bu sene Orman Vekâleti 5 Umum Müdür
lüğü eliyle mazinin 1,4 milyar menfaat transferine 
mukabil, bu sene biraz evvel arz ettiğim gibi 5 Umum 
Müdürüüğü eliyle 11 milyar Türk lirasını çok sev
diklerini, çok sayddclanm bildiğim Türk köylüsüne 
götürmek bize nasip oldu. 

Pek muhterem senatörler; 
Biz, orman ve halk ilişkilerini dengede tutmak 

ve fakir olduğu için hizmetine öncelikle hitap et
meye mecbur olduğumuz orman içi ve civarı köyü
ne ve köylüsüne hizmet götürmek için tesüm aldı
ğımız bütçede, 13 milyon Türk lirası yazılıydı. 13 
mi'yon Türk lirasıyle 16 bin orman içi ve civarı kö
yüne bayramda akide şekeri bile götürmek mümkün 
değildir. 

Bütçeyi yüksek huzur ve tetkikinize arz ettiği
miz tarzda bir - iki milyon eksiğiyle 1 milyar lira ola
rak getirdik. Biraz sonra faizli niye verdim, faizsiz 
niye verdim tarzında meseleyi derininde tetkike al
madan; faizli nedir, faizsiz nedir, kooperatif nedir, 
eşhasa verilen faizli ve faizsiz kredi nedir; bunun 
inandırıcı tarifini yapmadan ve bu tarifin esasını bil
meden, sırf bu düzen değişmelidir. Ağalar, beyler 
bu düzen değişmez. Bu düzen, Anayasanın düzeni
dir, karma ekonomi düzenidir. Sermayenin yeri var-
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dır, hamisi ve himayesi namuslu insanlarsak, temi
natı idaremize aittir. Hiç kimse bu düzeni değiştire
mez. Bu düzeni tatbik ediniz ve siyasî kuruluş olarak 
başarılı olunuz. 

Aziz arkadaşlarım, b!z yan yana gelmiş ve ta
rifine uygun kooperatif kuranlara 39 milyon lira
lık yardım yaptık. Bütçemiz ve tahsisatımız koope
ratife sonuna kadar açıktır. Sadece tahsisatı köye 
ve köylüye intikal ettirmek için. «İlla kooperatif kur 
da gel»,, manasına geîen bir taassubumuz yoktur. 
Türkiye'de kooperatifçilik, cebrî ve emredici değil
dir. Kooperatifi kurana da veririz; ama tarifi yapıl
dığı, tarzda ağaya, beye... Hayır efendim. Vaka ağa
lık, insanı utandıran bir netice olmamakla beraber, 
Or - Köy fonundan kimin faydalanacağını, kanun yaz
mış. Şehirde oturana, kasabada oturana, belediye hu
dutları içerisinde oturana vermek mümkün değîL 
Biraz evveî tarifi yapıldı, «Türk insanının, Türk 
halkının, Türk vatandaşının en fakir olduğu kesim, 
ormandır»ı deniidi. E, ormandan bir vatandaş çı
kar da, «Ben orman içi hizmetleriyle geçiniyorum. 
Arıcılık yapacağım, sütçülük, inekçilik yapacağım, 
şöyle bir tarz tezgâh kurmak suretiyle hayatımı 
kazanacağım.»ı dediği sırada, git kendi kooperati
fini kur, senin ıstırabına bilâhara cevap veririm 
demenin, kendi kanaatime göre, insafla bağdaşır 
tarafını görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

Bîz, dam örtülü, motorlu testere, inekçilik, arı
cılık vesaire gibi yan imkânlarla ayakta kalsın 
kin ağaya, beye değil; kanunun ve tüzüğün tarif 
ettiği orman içi ve civarında oturan ve fakirlikte ön
celiği olan vatandaşı esas almak üzere, bu kredi 
tahsislerini ve hiçbir siyasî inanış ve kanaat fark
lılığı gözetmeksizin, hangi inanışta olduğunun tah
kiki tenezüünde bulunmaksızın, Türk vatandaşı ol
ması, orman içi ve civarı köyde yaşaması ve alâka
ya muhtaç olması şartına bağlayarak, milyon mil
yon verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kanun, «50 
bin liraya kadar olan yardımın için hiçbir faiz ala
mazsın», diyor. Kanunun «Faiz alamazsın» dediği yer
de, ben bu parayı verdiğim sırada, niçin faizsiz para 
veriyorsun manasına gelen bir sualin muhatabı olma
mam icap eder. 50 bin liranın üstünde % 1, bir milyon 
îiranm üstünde de ödediiğimiz ve temin ettiğimiz yar
dıma % 3 faiz veriyoruz ve bunun içerisinde hatırlı 
gönüllü vatandaş arasında sahibi bulunduğu nüfuzu 
Devlet nezdinde ağırlık kullanarak, netice istihsaline 
matuf bir kişiliğe vermediğimizi; beyanın doğrulanma
sı halinde bu kürsüden size hitap etmenin gurur ve bah-
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| Uyarlığını duyan bir arkadaşımızın, huzurunuzda fou-
I lunmamn mana ve ehemmiyetinin kalmayacağının 
I inanılmasını isterim. Biz bu tenezzülün insanları de-
I ğâüz. Mazimiz var, mazideki hizmetlerimiz var, 
I siciiîmlz var Devlet arşivine girmiş imzalarımız var. 
I Bu kolay lâflardan kurtularak, esasa müessir hata-
I mızı tespit ederek bize öğretici olmanızı rica ediyo

ruz. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan 10 dakikanız var efen-
I d im. 
I Sualleri takdim etmiştim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-
I vamla) — Ben, emrettiğiniz sırada hizmeti beyanı 
I da terk edebilirim ve sizi üzmeyeceğimi; zaman içe-
I risinde izninizi alarak huzurunuzdan ayrılacağımı 
I arz etmek istiyorum. 
I BAŞKAN — Size gereken tolerans tarafımdan 
I gösterilecektir. Ayrıca sualler var, onu da müsaade 
I ederseniz okuyalım. Konuşma zamanını ayariama-
I nız bakımından size faydalı olur kanaatiyle bu hu-
I susu arz ettim efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-
I vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim? 
ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-

I vamla) — Nasıl emredersiniz; fakat bir fikri teses-
I süî içerisindeyim, bozulur diye... 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
I Siz bitirince haber veriniz, biz okuyalım efen-
I dini. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Lütfedersiniz. Ben 10 dakikaya kadar bi-

I tirmeye gayret edeceğim, efendim. 
I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-
I vam!a) — Aziz arkadaşlarım; bunu da hatalı anla-
I dığımı özleyerek ifade etmek istiyorum. İdare, o ka

dar aşırılık içerisindedir ki, Devlet, inşaatını vardiği 
I müteahhidi zengin etmek için, müteahhidi ormana 
I sokar, müteahhit çok kazanmış olmak için yaş, kör-
I pe ağaçları, yol kenarındaki ağaçları keser. Bu bil-
I memek değilse, en azından insafsızlıktır. Devlet in-
I saatim elinde tutan adamın, ormanın içerisinde ye-
I ri ve icabı nedir?.. Biz Devleti muhafazaya memu-
I ruz. Herkesin ağzında bir çirkin ahşıkhk, yağma. 
I Yağmaya mani olmak için hükümetler, devleti tem-
I sil etmenin büyüklüğü ile sokaklarda dolaşır. Yağ-
I maya âlet ve delil olanın huzurunuzda azından ye-
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ri olmamak icap eder. Tekrar arz ediyorum; bu be
yanı yanlış anlamış olmayı özleyerek, hasretle bek
liyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
maalesef çok yanlış tespitler var. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Tahmin ediyorum, onun için peşinen arz 
ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bu noktalardan 
bir tanesi elinize geçseydi daha kolay anlaşılacak
tı. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Peşinen arz ediyorum. 

Bir noktayı zannediyorum cevapladım, «Koope
ratife Or - Köy fonundan % 23 yardım yapılır, °/0 

77 kişilere faizsiz olarak verilir.» 
Arz ettim, faizsiz olarak veriyoruz. 50 bin liraya 

kadar olan yardımlarda faiz almamayı kanun em
rediyor. Kanunun emrettiği bir fiil yerine getirilir
ken, niye böyle hareket ediyorsun demenin icabı 
olmamak lâzımdır. Fondan, bu sefer millî bütçenin 
iki misli fon alacağımız var, «Onu bakalım ne is
tikâmette kuşanacaksınız?» diyorlar. Hayrına ve isa
betine inandığımız bu üslupta ve bu istikâmette kul
lanacağız. Bu üslupta ve bu istikâmette kullandığı
mız takdirde de, başarılı olacağımızı ifade etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yine ufak bir hatası var Sayın Özer'in, üzülerek 

tashih etmek istiyorum. «Nüfusumuz artıyor, yaka
cağı siz her sene kısıyorsunuz. Geçen sene 19 milyon 
ster odunu vatandaşın emrine ve sıhhatine tahsis et
mişken, bu sene düşürdünüz, 15 milyon ster odun tah
sis ettiniz» diyor Öyle mi Sayın Özer?,. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De-
vcmia) — Burada hatalısınız, burada büyük bir hata 
var. Sebebirce gelince, dünyanın hiç bir yerinde teshin 
bu kadar pahalı değil ve orman ürününü yakacakla 

'kuîl&nmak kadar israfa dönük bir ha! yok. Bir. 
İkincisi; bu benim buluşum değil. Biz, hukuk dev

letinde nizamı tatbik eden insanlarız. Planın bize ver
diği hedef «1975'te şu, 1976'da bu kadar milyon ster 
yakacağı vatandaşın ihtiyacına tahsis edeceksin, ika
me maddesini senin Bakanlığının dışındaki müessese
ler düşünüp yerine koyacaktır» diyor. Bu sene ten
kit buyurduğunuz miktar ile odunu piyasaya arz et
miş olmamıza rağmen, esasa müessir ciddî hiç bir 
sıkıntının bulunmadığı da aşikârdır. Türkiye'de, öz

lediğimiz güzel Türkiye'mizde ouunun yerine, (her 
yerde demiyorum) teshin vasıtası olarak yeni ikame 
maddelerinden faydalamldığı bir gerçektir ve bilinen 
bir hakikattir. Bu, Türkiye'de yürüyor, güzel yürü
yor ve özlediğiniz Türkiye olmanın aşkı, şevki ve he
yecanı içerisinde hedefe her gün, her şeye rağmen 
fevkalâde uygun bir üslup içerisinde de yaklaşıyor. 

«Yangın ve sanayideki hammadde ihtiyacı tüke
tin» ile alâkalıdır» buyuruyorsunuz. Sanayileşmeye 
KÖ21Îİ obmımz mümkün değil; yani teşvik gören bir 
müessesenin karşısına Türkiye'de ağaç azalıyor... Ha
yır, Türkiye'de bir kere aklın, ilmin ve insafın hâkini 
olduğu ve son derece haysiyetli insanların elinde 
kontrolü yapılan bir kesim ve dikim var. Hiç kimse 
keyfî ve tessdüfî bir üslup ile ormanı ve vatanım sev
meyenler hariç, ormanın hiç kaçağı yoktur manasına 
da gelmiyor bu beyanım; ama akalî-i kalil kabili ih
mal olduğu için, kabili izah mıdır demek istiyorum?.. 
Hayır; ama neyi kestik, neyi diklik?.. Türkiye'nin beş 
sene sonrası, 15 sene sonrası, 25 sene sonrasının planı 
bugünden hazırdır. Türkiye, her halükârda kendisini 
bağan dar boğazlardan geçmeyecektir. Bunu bilmek
te fayda var. Yangın için endişelerinize yer vermemek 
gEyîi mümkündür. Son derece takdir edeceğiniz ted
bir ile mazinin 14 bin hektarlık orman yangınına mu
kabil, bir yıllık orman yangınına mukabil, bu sene 
son derece akıHı, ciddî ve insaflı tedbirlerle bu nr'k-
tenn dörtte bire indiğini ve maalesef yine üç bin 
küsur hektar orman yandığını; ama 14 bin hektar ile 
muknyese ederseniz, sizi bu neticeye getiren idareci
lerin zatıâliiîizin ifadesiyle takdir bekledikleri bir ha
kikattir. Güzel çalıştılar, iyi çalıştılar, vatandaşla iyi 
münasebetlere girdiler ve bu mesut neticeyi aldık. 

Sa:.'m Başkan, notlanma devam ettiğim takdirde 
çok saydığım ve gevdiğim Hamdı Özer'le belki ihti
lâf noktalarımız büyüyebilir; tespit edemediğim not
lardan dolayı kendisini cevaplamaya çalıştığım sırada 
belki kendisini üzebilirim de... 

BAŞKAN — Estağfurullah, efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Bu itibarla Sayın Hamdi Özer'in açtığı su
allerin bakiyesini, emrettikleri takdirde zapta geçir
mek üzere kendilerine yazılı takdim edebilirim. 

Huzurunuzda nispetiyie gurur duyduğum Partimin 
değerli Sözcüsü Sayın Aîkan'a ciddî, insaflı ve kifa
yet i bir tetkikten sonra bizi uyarıcı, aydınlatıcı ve 
her fikrinden faydalanmamızı mümkün gördüğüm 
beyannıdan dolayı kendilerine sadece teşekkür ermek 
istiyor; tenkit etlikleri ölçüler içerisinde bir mesaiye 
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dahil olduğumuzun bilinmesini de kendilerine duydu
ğum saygının bir icabı olarak arz ve ifade etmek isti
yorum. 

Sayın Şerif Tüten, millî park ve ağaçlandırmayla 
a'âkalı yaptığı konuşmada fevkalâde başarılıydı. Za
bıtları tetkike alarak, hiç bir münakaşaya tabi tut-
maksızın söylediklerini ifa ettiğimiz takdirde, başarılı 
olacağımızı ifade ediyor, getirdiği düşünce tarzından 
dolayı, Senatonun huzurunda şahıslarına ve Grupları
na saygımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın İsmail İlhan'ın onman tarifiyle alâkalı kıs
mı hariç, «halka rağmen, politika tahribattı hızlandı
rır» diyor. Bu, daha ziyade akademik bir tenkittir. 
Tetkike değer ve fakat huzurunuzu işgal edersem be
ni haklı göstermez. 

Sayın Alâeddln Yıtmaztürk bildiği bir mevzuu bu
rada temenni haline getirdiîer. Mamafih, ne istika
mette Hükümet oîarak, Orman Bakanlığı olarak im-
kânlıyız, bunu tetkikte fayda var. Biz, millî parkı alt-
yapısıyle iştigal eder, planını tanzim eder, Sayın Yıl-
mazüirk'ün özlediği Relice için de özel ve kamu sek
törünü hizmete davet eder, intifa hakkını ona tanımak 
suretiyle turistik tesisler yaptırabiliriz. 

Mrroafih, emirberini Senatoda ve şimdi almış ol
manı itibariyle biraz hazırlıksız da olabilirim Mev
zuat, beyanım kadar katı mıdır, bunu bilmiyorum; 
yumuşE'.ablîdiğim ve emirlerine muvazi hareket ede
bildiğim takdirde sadece sevineceğimi ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Nalbantoğlu'nun her haliyle zarif, tenkit 
ederken dahi sempatik, son derece vakur ve yapılma
ması halinde insanları suçluluktan kurtaramayacağı, 
samimî tenkitlerini Meclis zabıtlarını da temin ederek 
sıcak, yakın ve son derece içten bir alâkaya, tetkike 
tabi tutacağımı ve muktedir olduğum takdirde de şiir
den anlayan bir arkadaşıma müsvetteyi vererek şiir 
suretiyle kendisine arz ve takdim edeceğimi ifade et
mek istiyorum. (Alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Fiil su
retiyle rica ediyorum, şiir şeklinde değil. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Fiil suretiyle icraya neticelerini, maruzat 
hanesinde de şiire dökerek intikal ettirmek kararın
da olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun dikkatli ve bize verdi
ği ehemmiyet ölçüsünde hazırlığını yaptığı beyanını 
dikkat ve itina ile takip ettim. Kendilerine daima duy
duğum saygıyı, haklı getirecek seviyedeki beyanların
dan dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum ve 
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beyanlarından faydalanmanın başarının ilk sırrı ol
duğunu da ilâveten arz etmek istiyorum. 

Or - Köy faaliyetlerini takdir ediyor, kifayetsiz 
buluyor. Kemaliyle hizmeti yerine getirebilmek için 
Türkiye'de bir garip tablo var. Bunu bilmeye mecbu
ruz. Türkiye bir istatistiğe göre, 43 bin yerleşim üni
tesidir, muhtarlıktır, idarî taksimata muhataptır. Bir 
ölçüye göre de 73 bin yerleşim ünitesi vardır. Orman 
içi ve civarında oturan vatandaş bilindiği gibi 10,5 
milyon civarındadır. 16 bin köye delâlet eder. Köyü 
ve orman içi köylüsünü seyyanen özlediğimiz iktisa
dî seviyeye getirmiş olabilmek için, Maliyenin bize 
ödemeye mecbur olduğu miktar 73 milyar Türk Lira
sıdır. 73 milyara mukabil ne alıyorsak, hizmetin o ka-
darıyle mesuliyetimizle huzurunuzdayız. Bunun böyle 
bilinmesinde fayda görürüm. 

Sayın Bilgen, «Okaliptüs ormanı vardı, bataklık 
kurutuldu, Turan Emeksiz ormanı idi, Mersin'de 
uzun konvoyla vekil oraya gitti, tabelâyı değiştirdi 
döndü geldi.» buyurdular. Hayır, ben hiç duygusal 
değilim. Bugün siyasî iktidar, Cemal Gürsel Meyda
nım o şekilde isimlendirmek istediği için, öylece o 
meydana Gürsel Meydanı demiştir. Zaman geçmiş, 
iktidarlar değiştirmiştir, sadece o günün getirdiği fik
re hürmet duymuşuzdur. Bu hizmeti de edebileştir-
meyi, lâyıkım bulur ve verirseniz hiç kimse onu de
ğiştirmez. Tanktan düşen çocukların kişiliği ile bir 
devreyi tespit etmek istiyorsanız, hata ile malulsü
nüz. Büyüğü küçüğü bilmeye, emeğin değerince yerN 
ne getirilmesine itiyat halinde hürmet duymaya mec
buruz. Biz Turan Emeksiz'in ismini değiştirip de Na
zım Hikmet'in ismini koymadık ki, tenkit edilelim. 
Toprak da taşımadık. Yirmi beş senesini o çorağı, 
batağı mana, değer hale getiren, pırıl pırıl, namuslu 
ve meslekle kifayetini, ehliyetini belli etmiş ve ölme
den evvel duymaya mecbur olduğumuz minneti kişili
ğinde yaşadığımız bir arkadaşımıza verdik. Ayıp bu
nun neresinde?.. Turan Emeksiz'in o ormanda ne ye
ri var?... Yapılan ihtilâldeki emeği nedir?... (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri). Bir yaramaz çocuk gibi 
tanklara sıyrıldığı sırada, paletin altında ezildiği için 
bir orman onun ismiyle izafe edilmez ve hatırası ebe-
dileştirilemez YÛ ebedileştirilmeyecektir. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım; 
Erdemli'de 26 hektar ormanımız, parkımız var. 

Bunun yansım bizim verdiğimiz planı uygulamak ve 
bizim tayin ettiğimiz üslup içerisinde halka açmak 

ı üzere Erdemli Belediyesine verdik. Biz, o hizmeti bi-
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ze terk etseniz, sekiz on sene daha yerine getireme-
yiz. Bir öncelik planında; o yerin değerlendirilmesi 
on, on iki sene sonradır. Planı yapılmış.. Bu planı, 
«Erdemli Belediye Reisi alacaksın, planı tatbik ede
ceksin ve halka açık tutacaksın, dedik. Mülkiyetini 
devretmedik. «Satılmış» diye bir not tuttum. Zanne
diyorum onu söylemedi. 

LÜTFJ BİLGEN (İçel) — Hayır satılmîş deme
dim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Ha, dememişsinlzdir. Zaten satamayız. 
Devlet ormanlarının varlığı daral&lamaz. İntifa hak
kını devrettik. Söylediğimiz tarzda ve tayin ettiğimiz 
üslupda çalışmaması takdirinde de, daima elinden is
tirdat etmek haklılığını muhafaza ederek. Bunun çir
kinliği, suiistimale dönük tarafı olmasa gerektir. 
İmar ediyoruz, ihya ediyoruz, inşa ediyoruz ve vatan
daşın emrine böylece güzelleştirilmiş bir yer teslim 
ediyoruz. Bunda bir hoyratlık yoktur. 

Zannediyorum, delkeiik sahada tıraşlama suretiy
le ağaçlanma yapılmış. Vaktimiz olsa tabiî konuşa
cak çok şeyimiz var. Bu bizim ıstırabımız Saym Bil
gen, Biz bunun karşısındayız ve tahdit komisyonları
nı daha akıllı, vatandaşa ve menfaate daha yakın tarz
da çalıştırabilmek için değişiklik yapük; «Min sebe
bi msn-eî esbap.» Hiç müesseseyle alâkası olmayan 
ve bir kuruluştur diye mühendisler yüksek odası Şû
rayı Devlete, bugün bizi tenkit ettiğiniz tarzda çalı
şalım için yahut çalışmıyahm için yaptığımız değişik
liği tehiri icraya uğrattı. Daha münakaşalıdır ve Şû
rayı Devletin insaflı bir kararıyle bizi vatandaş kar
şısında daha az tenkit edilir tarzda teçhiz edeceğine 
dair inancımı da muhafaza ediyorum. Tıraşlamak... 
Meyveli ağaç nasıl kesilir?... Deiieeliği ihya ederek, 
aşılayarak manalı ve değerli bir hale getirmek müm
künken, bir karaçamın dibine seksen sene bekleyen 
zihniyete akıllı ve tatbikatçılarına da vatanperver de
mek mümkün müdür?... Bizi tenkit etmeyesiniz diye 
tertip ile meşgulüz, ille Devletle beraber siyasî ikti
darlar başarısız olsun için müessesenin hiç içinde bu
lunmayan, nispeti de olmayan ve fakat Anayasanın 
yazılışından faydalanarak benim icraatımın tetkiki 
mimarlar, mühendisler gibi böyle birçok isimli mü
essesenin itirazına maruz ve bizim muamelemiz der -
desti tetkik. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki, orman vas
fını kaybetmiş, mana ve değeri kalmamış ve fakat 
ıslah edilirse ziraate müsait hale getirilebilir toprak 
parçası ve bu tarifi yaptığımız yerde de Allah lillâh 
aşkı için tek ağaç bulunmayan arazi parçasını mül

kiyetini ispat ederse sahibine, mülkiyetini ispat ede
mezse Hazineyi Maîiyeye3 Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığına tevdi edelim, ıslah etsin, ikmal et
sin, ihya etsin ve sonra orman içi ve civarında otu
ran ve hepimizin acıdığı, fakir fukara halka dağıtsın 

t diyoruz. Orman Mühendisleri Odası «Hayır» diyor. 
• «Orası çırılçıplak kalacak, kayalıksa da kalacak, deli-

celikse de kalacak ve vatandaş mamur ormanlara gir
mek suretiyle tahribatını orada devam ettirecek.» di
yor. Bu kafa iie bu tutum ve davranışla Anayasa bir 
maddesi ile «Orman varlığı daraltılamaz.» dediği sı
rada, hemen müteakip maddesinde, «Devlet birim sa
hada istihsali artırmaya mecburdur.» diyor. Çırılçıp
lak araziyi öyle muhafaza edersen, azından vatanını 
sevmezsin, diyor. Bir elimizden Mimarlar Odasını 
reddedeceksin, bir tarafından Şûrayı Devlete iltica 
edip kararında Devleti ve vatandaşı rencide etmeme
nin açık ricasında bulunacaksın ve tesadüfen yaptı
ğın hizmetlerle Devleti bâlâ noktada tutacaksın. 

Bütün taarruzlar, garabetler Türkiye'nin kaderiy
le olmamakla beraber, rahatça yaşanır ve oynanır ha
le gelmiştir. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, size onbeş dakika to

lerans gösterdim. İki sual daha var, müsaade ederse
niz onları takdim edelim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Emrediniz efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun sözlü veya yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

«Manisa ve Ege Bölgesinde orman kadostrosuyle 
ilgili işlemlerin bir an önce ikmali ve orman bölgesi 
köylerinin orman idaresiyle ilgili ihtilâflarının kanu
nen ruhuna ve gerçeklere uygun olarak sonuçlandı
rılması hususunda fakdirle izlediğimiz gayretlerin hız
landırılması için üâve tedbirler düşünülmekte mi
dir?» 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Orman Bakam tara-

| fmdan cevaplandırılması için gereğim arz ederim. 
| 11 . 2 . 1977 
i Çanakkale 
i İsmail Kutluk 
I 
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1. Orman ile kültür arazilerinin sınırlarını tespit 
ile görevli tahdit komisyonlarının, Çanakkale ili çev
resinde daha evvel yapılan yanlışlıkları düzeltmek 
için ne gibi tedbirler alınıyor?... 

2. Köy hudutları içerisinde kalan Devlet orman
larının korunmasında, köylülerin mesuliyetine tevdii 
hususunda herhangi bir tedbir alınmakta mıdır?... 

3. Köylüye verilen ihtiyaç kerestelerinin verili
şinde bölge şeflikleri keyfî davranışlar içerisinde olu
yorlar. Köylüye ihtiyaç verilirken, hakikî ihtiyaç ve
rilmediği gibi, çürük, budaklı, buruk özlü, kullanıla
mayacak kereste verilmektedir. Bu hususlar için ilgi
lileri resmen uyarır mısınız?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arzu ederseniz yazılı 
olarak da cevap verebilirsiniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Benim de bir so
rum vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakana takdim ettik efendim, 
cevapladılar. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Efendim, Sayın Karaosmanoğlu ile ismail 
Kutluk arkadaşlarımızı emrederlerse huzurlarınızda 
da cevaplayabilirim; fakat suiistimal etmemek için 
müsamahanızı, arkadaşlarımdan rica ediyorum; yazı
lı olarak kendilerine arzı cevap etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Hüseyin Öz-
türk'ün de önergesini takdim etmiştik, ona da ayrıca 
yazılı cevap îütfedersiniz efendim. 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — İzinlerini istihsal edebilirsem, kendilerine 
maruzatımı yazılı olarak takdim ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz benim sualim yazılı olarak cevap
landırılacak birşey değil, çok kısa efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmadan evvel 
kendilerine takdim ettim, siz teşrif etmemiştiniz. Ko
nuşmaları içinde cevap verdiler zannediyorum efen
dim. 

Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

Son söz sırada Sayın Nazım İnebeyli'nin. 
Buyurun Sayın İnebeyli. 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, 

çok değerli senatör arkadaşlarım; 
Bir orman bölgesinin çocuğa olarak, Orman Ba

kanlığı Bütçesinde söz almamış olsaydım gerçekten 
b*r noksanlık hissedecektim. Bu vesile ile birkaç nok
taya değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yurdumuzda büyük istihsal kaynağı olan, doğal 

kaynaklarımızdan ormanın işletilmesi ormancı eliyle 
olmaktadır. Bir meselenin burada açıkça tespit edil
mesi lâzımdır. Bugün orman içi köylüsü fakir kal
mış, orman içi köylüsü yoksul kalmış ve bütün bu
nun mesuliyetinden biz Orman Bakanlığım mesul ru
tin gibi bir halin, tavrın içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
0»man köylüsünün fakir, orman köylüsünün yok

sul kaldığı bir gerçektir. Ancak, Orman Bakanlığının 
bunun içerisindeki payı nedir, Orman Bakanlığı ne 
yapabilir?... Burada bunun tespiti gerekir zannediyo
rum. Orman Bakanlığı ormanın, orman köylüsünün 
sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerinde yardım
cı olsun sözü bütün bütçe konuşmalarında ileri sü
rülen bir husustur. Ancak, hiç bir arkadaşım sosyal 
yardımdan ne kastettiğini, kültürel yardımdan ne kas
tettiğini, ekonomik yardımda Orman Bakanlığının ne 
derece faydalı olabileceğini, hangi ölçüler içerisinde 
orman köylüsüne yardımcı olabileceğinin tespitini hiç 
bir zaman yapmamışdır. Orman Bakanlığının, orman 
köylüsü için yapacağı çok şey vardır, bu muhakkak
tır; fakat orman içi köylüsünü sadece Orman Bakan
lığının eline bırakmak, bana kalırsa biraz insafsızlık 
olur. Bunun tespiti, Bakanlığın bu hususta ne yapa
bileceğinin ortaya konmasında zaruret vardır. 

Bu böyle olmakla beraber, orman içi köylüsünün 
gelişmesi için sadece Orman Bakanlığı değil, Köy İş
leri Bakanlığı da bugün devreye girmiştir. Bilhassa 
kooperatifçilik yönünden faaliyetleri vardır. Orman 
içi köylüsünün yollarının yapımında, sularının yapı
mında faaliyetleri vardır. Burada Sayın Bakandan 
ben, Orman Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ara
sında bir koordine faaliyeti sürdürmesini istirham et
mekteyim. 

Değerli arkadaşlanm; 
Bir konu da orman içindeki orman emvalinin ke

simi, bakımı, çekimi gibi hususlarda; bugün koope
ratiflerin dışında. bir müteahhitlik müessesesinin ya
vaş yavaş teşekkül etmeye başlamasıdır ki, burada 
Sayın Bakan ve Bakanlığın dikkatini çekmek iste
rim. 

Ayrıca, bugün orman içerisindeki emvalin çeki
mi, sökümü, dikimi gibi faaliyetlerle birlikte, eroz
yon bakımından da Orman Bakanlığının orman içini 
ihya etmek için görevleri vardır. Bu görevlerin hep
sinde orman içi köylüsüne Orman Bakanlığının ihti-

— 785 —' 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 2 

yacı vardır. Bugün orman içi köylüsü, kendi ekono
mik durumu bozuk olduğu için, daha çok sanayi böl
gelerine doğru bir akın etmekte ve orman içi köylü
sü, orman köylüleri boşalmaktadır. 

İleride öyle zannediyorum ki, Orman Bakanlığı, 
orman içerisindeki ihtiyaçları için lâzım gelen insan 
emeğini burada bulamayacaktır. Bu bakımdan, bu 
sene Sayın Bakanın bütçe konuşmasında vermiş oldu
ğu rakamlardan, eskiden 1,2 milyar; şimdi 11 milyar 
kadar bir yardımı orman köylüsüne fevkalâde olum
lu buluyor; fakat bunu yeterli bulmuyorum. Bunun. 
yanında orman içi köylüsünün bir sigorta meselesi 
vardır. Bu sigorta meselesi hallolduğu takdirde, or
man içi köylüsü köyünde kalacak ve orman için da
ha fazla vararlı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. İhti
yaçlarımız çoktur. Bu önümüzdeki bütçeyi Orman 
Bakanlığının iyi değerlendireceğini umuyorum. Bu 
dileklerimle birlikte, Bütçenin Orman Bakanlığına, 
Yüce Türk Ulusuna hayırlı olmasını diler, Yüce Se
natoya saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înebeyli. 
Sayın üyeler, bu suretle Orman Bakanlığı ile Or

man Genel Müdürlüğü Bütçelerinin tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
si hususunu yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenieı... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

! Bölüm 
(Prog.) 

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 22 903 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

J11 Orman Köylerinin Geliştiril
mesi 126 277 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

112 Orman Alanlarının Ağaçlandı
rılması ve Erozyon Kontrolü 330 515 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 450 219 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece Orman Bakanlığının Bütçesi kabul edil
miştir. Hayırlı uğurlu olsun efendim. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 19İ7 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi: 1/520; C. Senatosu: 1/518) (S. Sayı
sı : 640) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine 
geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Orman Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1977 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde göster ildiği üzere (1 256 555 090) lira ödenek 
verilmiştir. 

BALKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESt 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 433 000 

— 786 — 



C, Senatosu B : 36 1 1 . 2 . 1977 O : 2 

Lira 
Bölüm 
(Prog.) 

111 Ormancılık Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi 893 937 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sanuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Orman Alanlarının Ağaçlandı
rılması ve Geliştirilmesi 71 264 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Millî Parkların Avcılık ve Ya
ban Hayatının Geliştirilmesi 
ve Düzenlenmesi 91 573 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 12 348 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 256 555 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 1 256 555 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler,. Kabul etmeyenler... Ka
ba! edilmiştir. 

2 Rzl mnddeyi, okunan (B) işaretli cetvelle birlik
te yüksek tasvibh:a:e sunuyorum. Kabul edenler... Et-
Kicycnier,*. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1977 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ııcü maddeyi (C) işaretli cetveliyle 
birlikte yüksek tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
le»'... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
na ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarım karşılık göstermek su
reliyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarları
nı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Ka'oui edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi Yüce 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
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ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (An
kara) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

3. ^- Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 11515; C. Senatosu 1/513) (S. Sayısı : 
635) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dünkü Birleşimde ka
bul buyurduğunuz; fakat açık oylaması bugüne er
telenmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı da ayrıca açık oyunuza su
nulmuştur. 

Küreler görevliler tarafından gezdirilecektir efen
dim. 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin üçüncü oturumu
nu açıyorum. 

Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi Kanun ta
sarısını görüşmeye devam ediyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı ve Komisyon hazır. 
Gruplan adına söz alan sayın üyeleri takdim edi

yorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hikmet Savaş, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Kâmil Karavelioğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hayrettin Erkmen. 

Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hikmet Savaş'ta, buyurun Sayın Savaş. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Açık oylama için küreler lütfen dolaştırılsın. 
Orman Genel Müdürlüğü ve Tekel Genel Müdür
lüğünün açık oylaması yapılacaktır. 

C.H.P. GRUPU ADINA HİKMET SAVAŞ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/494; C 
Senatosu 1 /492) (S. Sayısı : 614) 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Gelir Bütçesi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, program gereğince 

Maliye Bakanlığı Bütçesi, Gelir Bütçesiyle birlikte 
görüşülecektir. Müteakiben Bütçe Kanun tasarısının 
maddelerine geçeceğiz efendim. 

Sayın Maliye Bakam ve Sayın Komisyon?.. Bu
radalar. 

Sayın üyeler 36 ncı Birleşimin 2 nci oturumuna 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

1977 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arz etme
ye çalışacağım. 

Bütün dünyada olduğu gibi, bizde de Maliye Ba
kanlığı bütçesi denildiği zaman, Devletin ve dolayı-
sıyle Hükümetin genel poiltikası hatırlanır. Kuvvetli 
hükümetler, sağlam maliyeye sahip hükümetlerdir. 
Afrika'nın en geri kalmış ülkesinden, Avrupa'nın en 
sağlam maliyesine kadar devletlerde böyledir. Maliye 
ve onun bakanı izlediği malî politika ile Hükümet 
başkanları kadar, kabineye ve idareye damgasını vu
rurlar. îşte biz de bu varsayımdan hareketle Maliye 
bütçesini incelerken Hükümeti ve maliyeyi bu şekilde 
içice görüyoruz. 

Bunu ayırmak bir yerde mümkün de olmuyor. 
Geçen seneki bütçe müzakerelerinde Sayın Adalet 
Partisi sözcülerinin hemen hemen hepsi, «Milliyetçi 
Cephe Hükümeti» dememizi kınamışlar, «Cumhuri-

»>-•-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saab : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DtVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 
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yet hükümetleri vardır, başka türlü söyleyip milleti 
cephelere bölmeyin,» demişlerdi; fakat bu sene ne 
görüyoruz, bütün Hükümet üyeleri ve hatta Maliye 
Baksnı gene, «Milliyetçi Cephe Hükümeti» sözüne 
fazlasıyle iltifat ediyorlar. Ne yapalım beğendiklerine 
göre, cephelerini istedikleri gibi kullanabilirler. 

Sayın senatörler; 
1977 bütçesi insana huzur ve güven vermiyor. Sa

hipsiz, güçsüz ve uyumsuz görünüyor. Plan , program 
hedefleri sözleri havada dolaşan replikler gibi geliyor 
insana. 

Güvenemiyoruz, çünkü; yurt dışındaki işçimizin 
hali perişan. Beklediğimiz dövizleri alamıyoruz, alın 
terinin meyvelerini yurda getiremiyoruz. Merkez 
Bankası ile Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası 
yarış halindedir. Sanki iki zıt devletmiş gibiler. O da
ha fazla toplayacağını, öteki ben daha fazla toplaya
cağım diye bir yarış içerisindeler. Neticede parsayı 
üçkâğıtçılar, karaborsacılar topluyor. Keklik avına 
çıkmış avcılar gibi, kolay para kazanma yolunu se
çenler her gün yeni bir şirketle, gurbet kuşlarının 
karşısına çıkıyorlar. Eylül 1976'da alınan tedbirler 
de kâfi gelmedi işçi dövizlerinin gelmesine; gelmeye
cek de bu gidişle. 

Güvenemiyoruz bu bütçeye, çünkü; ihracatımız 
ithalâtımızı karşılayabilecek durumda değil. 1977 açı
ğının 3 veya 4 milyar doları bulacağı ihtimal dahilin
dedir. 

Akaryakıt açığı 2,8 milyon ton yerli üretimle kar
şılanıyor, geriye kalan 11,2 milyon ton tüketim na
sıl karşılanacak? İç piyasa düzenlenmesiyle bayi kâr
larının ve ulaşım giderlerinin Hazineye yükletilmesi 
daha ne kadar devam edecek? Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının Merkez Bankasına, Irak'a trans
feri için yatırdığı 400 milyon lira henüz dövize çevri-
lememiştir. Irak boru hattının kazandıracağı 110 
milyon dolardır. Bununla açıkların kapatılmasına 
umut bağlamamak gerekir. 

Güvenemiyoruz bu bütçeye çünkü; Allah'ın ver
diği yeraltı ve yerüstü mahsullerimizi satamıyoruz. 
Toprak altında çürüyen buğdaylarımız beceriksizliği
mizin birer işareti değil mi? 

Güvenemiyoruz bu bütçeye, çünkü sanayiimize, 
o yaratmaya çalıştığımız büyük Türkiye için lüzum
lu makineleri getiremiyoruz, dövizleri bulamıyoruz. 

Güvenemiyoruz bu bütçeye, çünkü; ulaşıma lü
zumlu taşıt ve makineler için, lokomotif için 6,5 mil
yon frangı transfer edemiyortsz, bu gidişle 1977 yı
lkıda 100 lokomotif yerine, 19 lokomotif dahi yapa
mayacağız. 

Güvenemiyoruz bu bütçeye, çünkü her gün ast
ronomik rakamlara yükselen fiyatlara dur denemeye
ceğini biliyoruz. Piyasada zamlar birbirini kovalıyor. 
Bu yıl içinde 4,5 günde bir zam yapılırken, yaşamın 
gerçek fiyatları hiç bir şeyle karşılaştırılamayacak 
ölçülerde artış gösterdi. Dar ve sabit gelirli fakir va
tandaşlarımızın ssrtı, yükü taşıyamayacak halde bükül
dü. 

Adı destekleme politikası olan tarımsal ürünlerin 
taban fiyatlarının saptanmasında .ürün ekimini önle
yici ve de üreticiyi yok edici bir politika izlendi. Te
mel maddelerde Devletin saptadığı resmî fiyatlar bü
yük ölçüde işlerliğini yitirerek, yerini piyasa fiyatları
na bıraktı. Bir diğer deyişle bu yıl içinde «çift fiyat
lar» dediğimiz bir olay meydana geldi. 

«Zam yapmıyoruz» adı altında emisyon kurumu 
bütün yıl çalıştırıldı ve emisyon hacmi büyük ölçü
de genişledi. Ancak, bütün bu kaynaklar karşıUksız 
olduğu için, bu yoldan fazla körüklendi. Fiyat artış
larını kaybeden indeksler ise bütün özel itinaya rağ
men, artışların korkunç yanını gizleyemedi. «Zam 
yapmamak için Hükümet olduk.» diyen Demire], 1976 
ortasında «Enflasyona imparatorluk bile dayanamaz.» 
dedi. Kiralar başını aldı gidiyor, indeks hesaplarında 
salbit tutulsa bile. 

Zam yapılan ürünlere geiince; 1976 yılında yapı
lan bir araştırmaya göre, 79 maddeye zam yapılmış
tır. Zam oranları % 5 ilâ % 100 arasında değişmek
tedir. Bazı mamullere, özellikle dayanıklı tüketim 
malıarı olarak alınan buzdolabı, çamaşır makinesi ve 
benzerleri yıl içinde bir kereden çok zam görmüşler
di. Zam yapılan ürünler arasında Otomo'bil, et, süt ve 
yoğurt mamulleri; lâstik, SümeıfoanJk ürünleri, çay, çi
mento, bakır tel, kahve, ekmek, EÜbank bakır ürün
leri, demir - çeîik ürünleri, boru ve radyatörler, bo
ya, akü, iiâç, SümeHbank halıları bulunuyordu; kısa
ca iplikten demire kadar her türlü mamul zam gör
müştür. Üstelik bu arada özellikle sanayi ürünleri 
zam görmelerine rağmen, saptanan fiyattan bulmak 
olanaksızdır. Kamyon, traktör ve minibüs gibi vası
talara aylarca evvel bedellerini yatırıp ve bedelleri 
kadar da açıktan ödeme yapmak suretiyle temin edile
bildikleri bugün bir gerçektir. Kısaca piyasada bir 
çift fiyatlar dönemi başlamıştır ve dolayısıyle vergli 
kaybı çok fazla olmaktadır. 

Saym senatörler; 
Bu Bütçenin sosyal içerikli bir bütçe olduğuna 

inanmıyoruz. Çünkü, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, 
güçsüz, kimsesiz ve sakat Türk vatandaşlarına aylık 
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bağlanması hakkındaki Kanunu o kadar istismar et
tiniz ki, 7 aydır Devlet radyo ve televizyonunda sa
bahtan akşama bu fukaralığın, bu güçsüzlüğün istis
marı yapılıyor. Bir bakıyoruz, İşe Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı sahip çıkıyor, bir başka gün bakıyoruz, 
Maliye Bakanağı sahip çıkıyor. Temmuz 1976'dan 
b^ri 65 yaşını doldurmuş bu vatandaşlarımız ne za
man, nereye, nasıl başvuracaklarını şaşırdılar. Ka
nun bir başka türlü, yönetmelik bir başka türlü, Hü
kümet tebliğiniz bir başka türlü müracaat şekîi iste
mektedir. 

Kamın, yönetmelik ve bu Hükümet tebîiğîeriniz 
arasındaki çelişkileri halledip bu muhtaç vatandaşla
rımızın, bu yozlaşan kanundan nasıl istifade ettire
ceğinizi, onları resmî daire kapılarında perişan etme
den bir lokmalik maaşı nasıl vereceğinizi merak ve 
ibretle titizlikle takip edeceğiz. 

I 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bakanlıklar arası çelişkiferün ve rekabetin giderile

bileceğine inanmıyoruz. Adalet Bakanlığının icra daire
lerinde, Maliye Bakanlığı ile arasındaki rekabetten na
faka alacaklılarının perişanlığının giderilebileceğini 
sanmıyoruz. 

Kamu İktisadî Teşekküllerine ödenen ikramiyele
rin yarattığı ayrıcalığın giderilebileceğine inanmıyoruz. 

Taban fiyatı ile müstahsile verilen fiyatların kâfi 
geleceğine ve pancar bedelinde halen olduğu gibi, 
buniarm zamanında ödeneceğine inanmıyoruz. 

Türk parasının değeri devamlı düşürülmektedir. 
Dalgalanmaya uyacağız diye ve devalüe etmeyeceğiz 
derken iki yılda 8 defa değer ayarlanması yapılmıştır. 

Bütçeyi fonlar, transferler haline getirmek, bir 
yerde bütçeyi torba içine toplamak anlamına gelmez 
mi?.. 

Her yıl muntazam çıkarılan «Bütçe gelirleri yıllı
ğı» 1974'den beri niçin çıkarılmıyor?.. «Kamu hesap
lan büîteni» aylık olarak niçin yayınlanmıyor?.. 

Sayın senatörler; 
Bakanın da genel görüşme sırasında söylediği gi

bi, «her şeye rağmen, bazı kaynaklardan hâlâ vergi 
alınamıyor». Maliye elemanları amaca yönelik kul
lanılmıyor, etkili vergilemeden kaçınmamalıyız. 

Maliye Bakanlığı teşkilâtında huzursuzluklar sezi
yoruz. Kalifiye elemanlar, politik korkulardan Ba
kanlıktan ayrılmaktadırlar. Bu gibi politik ayrılıklar 
Gîiîihuriyet tarihimizde, Maliyede ilk olarak oluyor 
g"-:-' gîliyor bize... Bu fedakâr ve de cefakâr zor ye-
t'şen teknik elemanlara kıymayalım, onlara koruya
lım. 
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Bu her yanı israf ve savruk görülen Bütçede ta
sarrufun yalnız niçin Maliye Bakanlığında lüzumun
dan fazla yapılmaya çalışıldığını anlamıyoruz. 

İsrafın alıp yürüdüğü bir Hükümet bütçesinde, yal
nız Maliye tasarruf etmelk lüzumunu duyuyor. Bu 
b'raz o kadar fazla oluyor ki, Sayın Bakanın taşra
daki teşkilâtının rahat çalışma imkânları vermesini is
teriz. «Bu tasarruflarla biz diğer bakanlıklara numune 
olmak isüiyoruz.» diyen Sayın Bakanın, çok fazlasıy
la yanıldığını tekrarlamaya lüzum yoktur. 

Sayın senatörler; 
Maliye demek rakam demektir; fakat görüyorsu

nuz ki size rakamlarıa hitap etmek istemiyoruz. Çün
kü, rakamlara da güven duymuyoruz. Bütün güvence
lerin ortadan kalktığı bir ülkede rakamlara ne dere
ce güvenilir bilemiyoruz. O kadar çok değişik lisan 
kullanan rakamlara sahibiz ki, sokaklarında her gün 
bir kaç gencin öldürüldüğü, üniversitelerinin kapalı 
olduğu, insanları arasında gelir uçurumunun olduğu 
bir ülkede sahte rakamlar bizi yanıIta'biJir. 

Sağda ve soMa tüm akımlar, akımlar içindeki frak
siyonlar, bunların temelleri ve ayrılık nedenleri, uzla-
şdhlhçekleri noktalar ve bağdaşmaz görüşleri, ülke
mizin glsiîcel koşulları, tarihî ve toplumsal gelişimini 
şbyk doğru dürüst biPip bir sentez yapabilecek du
rumda mıyız?.. 

Vazgeçi'lk işin o kadar derinliğinden, şöyle üstün-
körü de olsa kaba ve anahatlan ile bu ayırımların 
bilincine varıp, bunları değerlendirebilmek gerektiği-
isin kaçınılmazlığına inanıyor muyuz?.. 

Sağcı sokunun, solcu sağcının ne dediğine, ne 
yaptığına, bakmak bir yana, sağcı; öteki sağcılarla, 
solcu, başka solcularla dirsek temas kurmak zorun
luluğunu duyuyor mu?.. 

Yoo... O halde, Türkiye'de bugün bir kör doğu
şu rç'indeysek nedenlerden biri budur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1977'de ihracatın 2,5 milyar dolar, ithalâtında 5,8 

milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür. 
1977'de ihracatta bu ölçüde bir gelişme sağlanması 
dünya konjonktürü ile ilgili bekleyişler karşısında pek 
mümkün gözükmemektedir. İthalât ise, alınan sınırlı 
önlemlerin etkisiyle 5,8 milyar dolar dolayında beîki 
tutula'biîir. Bu durumda, dış ticaret açığının öngörü-
teiîden yüksek olması muhtemeldir. 

1977 programında işçi dövizi girişlerinde artış 
beklenmektedir. Oysa bugün için işçi dövizlerinin ar
tacağı yönünde herhangi bir belirti mevcut değildir. 
Öte yandan, 1976'da 375 milyon dolar olarak ger-



C. Senatosu B : 36 1 1 . 2 . 1977 O : 3 

çekîeştiği tahmin edilen proje kredisi girişlerinin, 
1977*de 850 mtilyon doları bulacağı program tahmin
leri arasında yer almaktadır. Ancak, bugünkü ko
şullarda bu ölçüde bir proje kredisi girişi beklemek 
hayi;i zor gözükmektedir. Ayrıca, yine 1977 progra
mında 1976'da 1 milyar dolar dolayında tahmin edi
len kısa vadeli sermaye hareketlerinin, dövize çevri
lir mevduatın 1977'de l 140 milyon dolara yükseleceği 
tahmin edilmiştir. Oysa. bu fonların girişi alınan teş
vik önlemlerine rağmen, yavaşlama eğilimi göster
mekledir. Bu durumda, ödemeler dengesi açığının 
1977'de programda öngörülenin aksine, genişleyerek 
2 milyar doları aşacağı döviz rezervlerinin de azalma
ya devam edeceği öne sürülebilir. 

Hızlı enflasyon, vergi cetvellerinin bugünkü duru
mu nedeniyle düşük ve orta gelirlilerin vergi yükünü 
giderek artırmaktadır. Bu arada alınan bazı önlem
lere rağmen, enflasyonun da etkisiyle gelir dağılımın
daki adaletsizlik artmaktadır. 

Mevcut bütçenin de enflasyonist olduğuna işaret 
etmek istemekteyiz. Kamunun büyüyen finansman 
açığı en önemli sorun olarak gözükmektedir. Bu du
rum kamunun, T. C. Merkez Bankası kaynaklarına 
•giderek daha fazla başvurmasına neden olmaktadır. 
Öte yandan bütçeriin genişlemesi ölçüsünde T. C. 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurma olanakları art
maktadır. Bu arada, 1977'de yürütülmesi muhtemel 
olan tarım ürünleri destekleme politikası da bütçenin 
enfiaçyoflist etkisini artırabilecektir. 

DÜŞ ödemeler dengesi sorununun 1977'de ağırlığı
nı artırarak devanı ettirmesi ve döviz rezervlerinin kri
tik bir düzeye inmesi beklenebilir. Dış borçlar ve 
özellikle kısa vadeli borçlar hızlı bir artiş göstermek
te, ekon Dininin finansman yönünden dışa bağımlılığı 
artmaktadır. 

İç borçlanmalarda da hızlı bir artış gözükmekte
dir. 

Hızlı enflasyon gelir dağılımını düşük gelirliler 
aleyhine etkilemektedir. Öte yandan, vergi cetvelleri
nin bugünkü durumu, hızlı enflasyon nedeniyle dü
şük ve orta gelirlilerin vergi yükünü giderek önemli 
ölçüde artırmaktadır. 

Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrine 
tahsis edilen fonların bazı keyfî uygulamalarda kul
lanılabilmek tehlikesi mevcuttur. 

Sayın senatörler; 
Banka kredileri aile şirketlerine kaymaktadır. 

Bankalar mevduatı kendi şirketlerine kaanîize etmek
te küçük tüccar ve çiftçi bundan yararlanmamakta

dır. "Bankaların verdikleri tarımsal kredilerin 8 - 10 
milyarlık bir bölümü çiftçilere ulaşabilmiştir. Bu du
rum tarım kesimine 40 - 60 milyar kredi verildiği, 
önümüzdeki yıl 100 milyar lira kredi verileceği yo
lundaki demeçlerin inanılamayacağını ortaya koymak
tadır. Gerçekte Türk çiftçisi, banka kredilerinden en 
düşük payı alan, gözetilmeyen; kendiline yaptığı işe 
oranla haksız davramlan vatandaşîarımıZdandır. Bu 
da tarımsal kredilerin etkinliğinden ve yetersizliğin
den doğmaktadır. Sayın Maliye Bakanı; «Mülkiyet 
blrîkırt'iş emekl'ir.» dediğine göre, Türk çiftçisin1!, tüc
carım bu kredilerden mahrum etmememiz lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Yıllık ekonomik rapor ve bütçe gerekçesinin in

celenmesinden aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz : 
Merkez Bankasın in bankmot ihracı hızlı tempo 

ile artmaktadır. 1974'te 33 milyar Türk lirası, 1975'te 
41 milyar Türk lirası; artış % 24'tür. 1976 Eylül iti
bariyle 54 milyar artış ise % 32 oluyor. Bankmot ar
tışındaki bu ölçüsüz gidiş ekonomiyi tam bir enflas
yona sokmaktadır. 

Hazineye açılan avanslar da hızla artmaktadır. 
1974'te 12,4 milyar Türk lirası, 1975'te 16,7 milyar 
Türk lirası olmuş, artış % 33, Eylül 1976'da 22;8 
milyar Türk lirası, artış % 38. Bu durum, Devlet ge-
ürleririin arttığı iddiasını nakşetmekte, Hazinenin bü
yük bir nakit sıkıntısı içinde olduğunu göstermekte
dir. Gerçekten Eylül 1975 sonunda Hazine nakit du
rumu 14 milyar iken, Eylül 1976 sonunda 23 milyar
dır. 

Hafine kefaletine haiz konularda da aynı durum 
söz konusudur. 1974 yılında 8,9 milyar Türk lirası 
1975 yılında 12,3 milyar Türk lirası, Eylül 1976 yı-
hnda 35,4 milyar Türk lirası; böylelikle kamu kesimi
nin Merkez Bankası kaynaklarını sonuna kadar kul
lanmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, 
başarılı, isabetli bir para kredi ve malîye politikala
rından söz etmek halkla alay etmektir. Zira, yaratı
lan enflasyon kasırgasının altında kalmalarıyle iş bit
meyecek, acısını halk çekecektir. 

Sayın senatörler; 
Vergi iadesi rejimi, tam bir keyfiliğe ve ölçüsüz 

bir ödüllendirmeye dönüştürülmüştür. İade oranlan 
hiçbir hesaplamaya dayanmaksızın rasgele tayin edil
miştir. 1975 yılında 1,7 milyar vergi iadesi Hazinece 
ödenmiştir. 1976'da bu rakamın 3 milyarı bulması 
muhtemeidir. Vergi iadesinin başka bir yönü daha 
vardır. Türkiye'de yasa gereği her iki yılda bir ilân 
edilen asgarî ücretler, 197(' yılında yeniden saptan-
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mistir. 2,3 milyon işçinin, içinde bulunduğu asgarî 
geçim düzeyinde ücretler brüt oiarak 1 200 liradan 
1 800 liraya yükseltilmiştir. Bu yoldan ödenen vergi 
iadesinin nerde ise yansı, 1 milyar 380 milyon lirası 
ihracatçıda adam başına vergi iadesi olarak 500 bin 
lira artmıştır. Asgarî ücretle adam basma düşen brüt 
620 lira olmuştur. 1976 yılı içinde vergi, iadesi uygu
lanan mal ve ürünlerin ihracı değer olarak Ağustos 
sonunda 9 milyar 285 milyon lirayı bulmuştur. Bu
nun 2 müyar 42 milyon lirası vergi iadesi olarak iade 
edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzun geçen yıl karşı karşıya kaldığı en 

çaşpıcı sorunlar arasında hiç kuşkusuz işsizlik ve is
tihdam olayı vardır. Kırlarda topraklarını yitirip ken
te göç edenlerin yanı sıra kentte faal nüfus denilen; 
yan'i 15 ilâ 64 yaşları arasındaki nüfus giderek büyü
yor. İzlenen sanayileşme modelinin iş yaratıcı etkisi 
sınırlıdır. Bu nedenle işsizlik olayının Bedeni olarak 
nüfusun hızlı artışım aramak bir anlamda doğru; ama 
çek eksik bir değerlendirmedir.-Her yıl ilk kez iş ara
yanların sayısı 650 - 700 bin dolaylarında artarken, 
sanayi kesiminin 1973 - 1976 döneminde yarattığı iş 
sınırlı bir oranda 229 bin kişide kalmıştır. Yani, sa
nayi sektörünün her yıl yarattığı istihdam olanağı or
talama 60 bin kişiyi geçmemiştir. 

Bunun sonucu tarımdan kopup gelen ve büyük 
kentlerde temel eğitimi tamamlamış genç insanlar an
cak istihdam güveaces'i en az oîan tüketime dayalı 
hizmetler sektöründe iş buluyorlar. Aslında 1976 yılı 
sonunda hizmetler sektöründe istihdam edilmiş gözü
ken 4 milyon insanı da bir ölçüde genel işsizler ordu
su içinde göstermek gerekir; çünkü, bu işler, kavun, 
karpuz, satıcılığı gibi işler de vardır. Devlet Planla
ma Teşki'âtının 1977 programında da işgücü arzı 
15,9 milyon kişi ve işsiz sayısı da 2 milyon 79 bin 
kişi olarak gösterilmiştir. 

Saym senatörler; 
Sözlerimizin sonunda toplumumuzdaki ge'ir dağı

lımına da temas etmeden geçemeyeceğiz. Devlet Plan
lama Teşkilâtının yaptığı gelir dağılımı araştırmasının 
bazı bulgularına eğilmekte yarar vaı Yapılan genel 
dağı'ıramda kâr, faiz, rant geliri sağlayanların top
lam gaîir içindeki korkunç payları bir kez daha kanıt
lanıyor. Bu kesim, toplara hane halkı sayısının % 16' 
sini oluşturuyordu. Buna karşılık, toplam gelir için
deki payları °p0 41'dir. Ücret geliri olanlar toplam 
hane halkının % 35'ini oluşturmakta iken, topiam 
gelirin sadece % 28'ini almaktadırlar. Küçük üretici

ler ise, hane balkının hemen neredeyse yansım, 
% 48'ini meydana getiriyor, buna karşılık toplam 
gelirin ancak % 30'unu alıyorlar. 

Sayın senatörler; 
Yukarıdan beri arza çalıştığımız maliye politika

sı üzerindeki düşüncelerimize burada son verirken çi
lesi doîmayan, fakir, dar gelirli, medeniyetin Nimet
lerinden mahrum büyük Türk toplumunun yakın bir 
gelecekle kendi iktidarını bulacağı ümidini taşıyo
ruz. 

Yüce Senatoya teşekkürlerle sonsuz saygılar. 
(C. H. P. ve Millî Birî^k Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Savaş. 
Millî BirSik Grupu adına Sayın Kâmil Karaveli-

oğlu, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Grupum adına görüşlerimi arz etmek istiyorum. 
Geçen sene yaptığımız aynı bütçe konuşmasında 

Mahiye Bakanlığı - pîan ilişkilerinü incelemiş, varılan 
olumsuz sonuç karşısında; Maliye Bakanlığı plan sap
anlarında, plan başarısızlıklarında önemli sorumlu
luk sabJbrdlr. Program incelenince Maliye Bakanlığı-
ıv.ıı planı desteklemediği, plan uygulamasını yerine ge
tirmediği açıkça görülmektedir.» demişiim. Sayın Ba
kan? n dikkatini Maliyenin çeşitli eksikliklerine çeke
rek; kendisinin, planın önemini bilen bir kişi olarak 
Maliye Bakanlığının pîan gereklerini yerine getirme
sini rica etmiştik. 

Bu sene Sayın Bakan yaptığı bütçe sunuş ko
nuşmalarında, plan uygulamalarına geniş yer verdi. 
Geçmiş planların bir muhasebecini yaptı ve bu arada 
son planın öngörmelerindeki isabetsizlikleri, büyük 
sapmaları ortaya koydu ve planlan suçladı. 

Önümü'zde'kü aylarda Dördüncü Planı P*Ieerişleri
miz tartışacak ve karara bağlayacaktır. O zaman ilk 
planların ve Üçüncü Planın isabetsizlikleri ve eksik
leri ortaya çıkacaktır. Şüphesiz eksiklikler olmuştur, 
sapmalar da olmuştur. Özellikle Sayın Bakanın üze
rine bashra bastıra durduğu dış ödemeler dengesi isa
betsizlikleri bir vakıadır; fakat ne yaparsınız ki, plan
ların isabeti zamanla öngörmelerin geliştirilmesine, 
tedbirlerin, politikaların zamanında uygulanmasına ve 
yenilenmesine bağlıdır. 

Hükümetlerin sahip çıkamadığı, itifip kakılan de
meyelim; ama siyasî istikrarsızlık içinde ihmal edi
len planların kaderi başka ne olabilir? Kaldı ki, dış 
ödemeler dengesinin (üzerinde çok durdukları için 
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söylüyorum) yapışım etkileyecek önemli yeni unsur* I 
lar bu plan dönemi içerisinde ortaya çıkmıştır. Yeni 
unsurların yarattığı sonuçlar program yılı içerisinde 
başarısız oîsa bile, planları suçlamaya yetmez. Sa
yın Bî&an takdir edeceklerdir ki, planın böyle bir zaa
fı oîsa bile, Maliye Bakanlığının plan uygulamasında 
mükellefiyeti yokmuş gibi, planın gereklerini yerine 
getirmemesi mazur görülemez. i 

Hepimizin bildiği bir ilkeyi burada hatırlatmama 
izlin veriniz; mantıkî terimlerde olmasın diye baisitleş-
turmeliyim. Bir parçanın, bütündeki yerine uyması 
gerekir. Tutarlılık, bütünlük, sonuç alma buna bağ
lıdır. Tümdengeliş veya tümevarış olarak belirlenen 
düşünce tarzına göre, Maliye Bakanlığı planla uyura- j 
suzftık hafinde kalmaya devam ederse, plan en bü
yük desteğinden yoksun kalır. Maliye politikası ala
nındaki güçlükler ve sorunlar artmaya devam eder. I 

Burada, programdaki Maliye poîitikasıyle ilgili oto
kritiği dikkatinize sunmak istiyorum. 

1977 Programında aynen şöyle denmektedir : 
«Vergi sistemine esneklik kazandırmak, vergi kayıp
larım önlemek, planda öngörülen sınaî yapıyı gerçek
leştirmek, sosyal dengesizlikleri gidermek, Türk eko
nomicinin içinde bulunduğu koşullar doîayısıyîe Hü
kümetin malî müdahale araçlarını daha etkili kullan
mak gübi sorunlar önemini program yılında daha da 
artırmıştır.» İ^te Maîiye Bakanlığının 1976 yılında al
dığı sonuç budur. Sorunlar daha da ağırlaşmıştır. 

Önemli çabalar gösterilmesine rağmen, gelir he
defleri ve toplam tasarruf hedefleri gerçekleşmemiş, 
fiyat politikasında Maliyenin etkinliği azalmıştır. Kon
solide bütçeler gelir artışîarıyîe karşılanabilmiş; fa
kat bu gelir artışları başta ücretliler olmak üzere, 
bazı gelir gruplarının yükünü önemli ölçüde artır
mıştır. 

KİT'lerin problemleri artarak devam etmektedir. 
Mahallî idarelerin ihtiyaçlarına eğilinememişîtir. 

Şimdi, programda bu politikalardan sonra ted
birler sıralanmıştır. Önemli tedbirler olduğu gibi, 
Üçüncü Beş Yıllık Plandan yıllar boyunca aktarıl
maya devam etmiştir ve Üçüncü Beş Yıllık Planda 
tedMr olarak saptanan 14 tedbirden 12S§1 beşinci plan 
uyguîama yılına olduğu gîbi intikal etmiştir. Sadece 
ikisi azalmıştır, onun kaderini incelemek imkânını 
bulamadım; fakat olduğu gibi devam eden 12 ted
bir, olduğu g^bi Dördüncü Beş Yıllık Plana intikal 
edecektir. j 

Neler yapılması gerekiyormuş, neler yapılabilmiş? | 
Vaküt azaltılması doîayısıyîe ayrıntılı olarak dikkati- I 
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nize sunmak imkânından mahrumum. Üçüncü Pla
nın son uygulama yılındayız. Plan inancı ve ciddi
yeti gerökHirir ki, tespit edilen politika ve tedbirlerin 
îfıç olmazsa isabetsizliği ortaya çıkmamış olanlar ge
nellikle uygulanabilmiş olsun. Bilmem sonucu başka 
sözlerle özetlemeye gerek var mı? Üçüncü Beş Yıl
lık Planda yer alan 14 paragraftan 12'si sadece yer-
İ3T-İ ve öncelikleri değişerek son plan uygulama yılına 
•îîîtiküi etmiş, artık bunlarm uygulama şansım tak-
c&iriize sunuyorum. Dördüncü Planda aynen tekrar
lanacağı şüphesizdir. 

Evet, program diliyle Maliye politikasında güç
lükler ve sorunlar artarak sürüp gitmektedir. Çünkü, 
Maliye Bakanlığı Üçüncü Planı uyguIamamıŞîır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
1977 Bütçesinin enflasyonla mücadele bütçesi ol

duğuna dair Sayın Bakanın beyanatına iştirak etmek 
imkânını bulamıyoruz. Gelir tahminleri 19761da oluş
tuğu gibi, Devletçe üretilen malların fiyat artışlarına 
dayandırılmamış, bu bir vakıadır. Enflasyonun do
ğurduğu yüksek fiyat artışlarından dolayı artan gelir
lere dayandırılmıştır. Aslında 1975 ve 1976 yılların
daki gelir artışlarında Bakanlığın uygulama çabaların
dan doğan sonuçlar şüphesiz katkılı olmuştur; fakat 
bunun yanı sıra enflasyondan doğan sonuçların etkisi 
dslha fazladır. Memleketimizde enflasyonla mücade
le anlayışı özünden bir hayli kaybetmiştir. 

Almanya'nın enflasyona sebep olur dîye büyüme 
hızını reddettiği bir dönemde, Türkiye'de bir seviye
de enflasyondan kaçınılamayacağma biz de katılırız; 
fakat bunun dozu ne olacaktır? % 29'!erde mi oluş
maya devam edecektir, yoksa % 10'un altında tutul
mak için hem inanılacak, hem de tedbirler mi uy
gulanacaktır? îşte bu tartışılmalıdır. Bütçede cari gi
derler payının son yıllarda en düşük tutuîabilmiş ol
ması ile uygulama yılında övünülebiîmesi mümkün
dür; ama bugünden bu düşünceye katılmak imkânını 
bulamıyoruz. 

Sayın Bakan iki seneden beri ısrarla Türkiye'nin 
dış borçlarının büyütülmemesi gerektiği ve yerine har
canmak üzere borçlanmanın zararlı olmadığı tezlini 
savunmaktadır. Aslında kalkınmak için dışarıya borç
lanmak zorunda olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz, bu 
bir vakıadır. Buna katılsak bile, bugünkü uygulama
yı onaylamaya imkân yoktur. Devalüasyon riski
ni Devlete yükleyen; fakat nerede kullanıldığı dikka
te alınmayan dövize çevrilir mevduat kredilerinin bu
günkü boyutlara ulaşmasını onaylayamryoruz. 
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Diğer taraftan vergi yapısını düzeltmek yerine, 
Devlet harcamalarını disipline etmek yerine, büt
çe açıklarını kapatmak için carî harcamaları ka
patmak için bu seviyede iç borçlanmaya gidilme
sine de katılamıyoruz. 

Bütçenin gelişmeye paralel olarak istikrarı koru
mak hedefine yönelik olması, finansman kaynakları
nı sağlam gelirlere dayaması ile mümkündür. Asgarî 
geçim indiriminin yükseltilmesi ve katsayının 12'ye 
çıkarılma ihtimaîi bugünkü dengeyi elbette değiştire
cektir. 

Söylenmese bile, umulan bir mesele vardır; umu
lan odur ki seçim senesinde büyük yatırımların ger
çekleşmemesi ve ayrılan büyük yatırım harcamaları
nın önemli bir kısmının tasarruf edilebilmesi beklen
mektedir. Bu takdirde, harcama, yatırım dengesi el
bette değişecektir. Burada tasarruf açığı konusundaki 
plan hükümlerini tartışmak istiyorum, programdan 
bazı özetleri alıyorum. 

Dört yıllık uygulamada planın tasarruf hedefleri
ne ulaşılamamıştır. Vergi uygulamasında önemli gay
retlere rağmen, vergi denetimi arzulanan düzeyde de-
ğiM'ir. Kamu harcanabilir geliri planda öngörülen bü
yüklükten uzaktır. Özel harcanabilir gelir büyük ol
duğu halde, tüketim fazlalığından özel tasarruflar da 
plan hedeflerinden geride kalmıştır. Vergi gelirleri 
içinde büyük bir olanak görülmesi, gereken servetten 
e!de edilen vergilerin gittikçe vergiler içerisinde nis
petinin küçülmesi anlamlıdır. Emredilen ve planla
nan kamu sektöründeki tüketime dönük harcamalar 
belli tavanda tu-lulamamaktadır. Böylece Türkiye'deki 
gelir dağılımı alabildiğine çarpılmakta, kamu ekono
misi dengesi sağlam kaynaklara dayandırılamadığı 
için, enflasyon giderek artmaktadır ve olumsuz sonuç
larım da ekonomiye katmaya devam etmektedir. 

Borada zaman azalması dolayısıyîe iki konuyu ta
sarruf etmek ihtiyacım duyuyorum; fakat Sayın Ba-
karMan bir ricam var; 1976 senesinde vergi iadesi ola
rak temel mal ve hizmetler olarak, akaryakıt istikrar 
fonu olarak Devlet bütçesinden yapılan harcamala
rın miktarı nedir? Sayın Bakanın lütfedeceğinden emin 
olmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Burada Sayın Bakandan özellikle KİT'lere sahip 

çıkmasını rica ediyorum. Plandaki Maliye politika
sının uzun dönemli hedeflerinden birisi sosyal den
gesizlikleri gidermektir. Bu Maliye politikasının stra
tejisidir. Bunun icracısı elbetteki Maliye Bakanlığı
dır. Bakanlığın bu konuya dikkatini çekmek için Dev

let Planlama Teşkilâtının son senede, Eylül ayında 
yayınlamış olduğu bir araştırma üzerinde biraz dur
mak istiyorum. 

Devlet Planlama Bütçesinde bir iki satırla dikkate 
sunduğum, «Gelir Dağılımı 1973» adlı Sosyal Planla
ma Dairelinin yaptığı araştırmadan bazı satırları ve 
onların vardığı sonuçları dikkatinize sunacağım. Bu 
araştırma ile bulunan Türkiye'deki gelir gruplarına 
göre gelir dağılımının durumudur. Bunun için hane
ler arasında elde edilen vergi sonrası gelirler muka
yese edilmiştir. Evvelâ sonucu arz ediyorum. Elde 
edilen sonuca göre Türkiye uluslararası planda eşit
likten çok uzak ülkeler arasındadır. Ayrıntılara sap
madan tabloların saptadıkları şunlardır : 

Yıllık 2 500 Türk lirasından az kazanan ve topla
mı 280 bin ailenin elde ettiği gelirle, yıllık 200 bin 
riianm üstünde kazanan,, toplamı 45 bin ailenin gelir
leri arasında (anı 232 misli fark vardır. İlk dilimdeki 
ailelerin sayısı son dllimdekilerin 6,2 katıdır. En dü
şük geîirli dilim toplam gelirin sadece binde 3'ünü 
alırken; 232 misli fa/ü;sim alan en yüksek gelirli di
lim, toplam gelirin % lö'unu almaktadır. Sadece 
2 500 Türk lirasından az kazanan aileler sayısı, top
lam ailelerin % 4,1'i olduğu halde, en üst gelir dili
mindeki en mutlu azınlığın bütündeki yeri, sadece 

j binde 6 olduğu halde, geJir toplamının % 10'unu aîa-
j bilmektedir. Hanelerin °/0 5 ini oluşturan ve 5 bin Türk 

lirasından az kazanan, az gelirli ailelerin son dilimi 
oluşturan ve geliri löö bin Tik'k Jitâ^nın iiiiünde olan 
aileler arasındaki gelir fark? da 83 ra islidir, En düşük 
geîirli iki dilimle en yüksek gelirli iki dilim arasında 
gelir farkı 68 misJldir; fakat ilk iki dilimdeki ailelerin 
toplamı % 12 olduğu halde, son iki dilimdeki mutlu 
azınlığın toplamı ancak % 2,5'hır. İlk iki dilimdeki 
ailelerin % 12'si olduğu halde, geMn sadece 1,6'sım 
alabilmektedir. Bunun tam aksine son diî'imd&ki aile
lerin toplamı % 2,5 olduğu halde, gelirin % 2! "ini 
alabilmektedir. 

Burada ilk dilimle san dilim arasında 232 misli 
farka dikkatinizi çekerek Türkiye'de farklılığın ne 
büyük felâket olduğunu, Türkiye'de fakirliğin ne bü
yük felâket olduğunu, zenginliğin de ne kadar sivril-
miş olduğunu dikkatinize sunmak istiyorum. 280 bin 
aile yıllık 2 500 Türk lirasından az kazanarak sürü
nürken, 45 bin aile ölçüsüz, nispetsiz bir gelir sevi
yesinin alabildiğine taşkın refahı içinde yüzmektedir
ler. 

Araştırmanın yapıldığı son senelerin % 60'ı geçen 
enflasyon yıllarında bu farkların yükselmiş olmasını 

794 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 3 

takdirinize sunuyorum. Türkiye'de bu senelerde iş
sizlikte, fakirlikte bir azalma değil, bir artış olduğu 
planla tespit edilmiştir ve hepinizin bilgileri dahilin
dedir. 

Benim yaptığım hesapların dışında şu satırları 
araştırmadan aynen alıyorum : «Türkiye'de hanele
rin en dü$ük gelirli % 5 toplamı, gelirin yalnızca 
binde 3,5'unu alilken, en yüksek gelirli % 5, toplam 
gelirin % 29'unu almaktadırlar. En düşük gelirli °/0 10 
hane gelirin sadece % J'ini ahıken; en yüksek gelirli'% 
10 hane, toplam geîirm % 41'ini almaktadır. İlk °/0 10' 
luk dilimle, son °/0 lO'Iuk dilim arasında 41 misli 
fark vardır.» 

Burada arkadaşlarımın, sosyal devletin 15 ncî yı
lında çalışmaya dayalı Atatürk Devletinin, Atatürk 
Cumhuriyetinin 50 nci yılındaki durumu hüzünle dü
şüneceklerini umuyorum. Maliye Bakanlığının 50 se
nece veya son 15 senede yapmış olduklarım, yapması 
gerekenleri, zaman zaman düşüneceklerini sanıyorum. 
Malîye Bakanlığının sayesinde bu duruma gelmiştir 
Türkiye. Maliye Bakanlığı her zaman Türk ekonomi
sine yön veregelmiştir ve planlı yıllarda da Maliye Ba
kanlığı plana uymamayı, onun gereklerini yapmama
yı beceri saymamaya devam etmektedir. Kısaca bazı 
bilgiler daha veriyorum. 

Türkiye'de gelir dağılımı çarpıklığı son 10 senede 
(1963Men 1970'e kadar) hemen hemen aynı kalmış
tır; fakat 1968'e doğru daha da bozulmuştur. 1%8' 
den 1973'e gelirken düzelme ancak 1963'e doğru ola
bilmiştir. Ailelerin % 40'ı aç, işsiz ve yetersiz gelir 
sahibidir. Son % 10'u fevkalâde dengesiz gelirlere 
sahip görünmektedir. Burada önemli bir noktayı ha
tırlatmayı görev sayıyorum. Bu araştırmada servet-
lerdeki çarpıklık, servetlerdeki sapıklık tespit edilme
miştir. Sadece, gelirlerdeki dengesizlik işlenebilmiştir. 
Gelirde bu kadar fark olursa, servetteki farklılıkları 
da dikkatinize sunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sosyal barışı, çalışma barışı, iç barışı sağlamak 

için duygusal nutuklar söylerken bunların gereğini hiç 
yapmadığımızı, buna hiç yanaşmak istenilmediğini in
saf ile hatırlamalıyız. ÇeîiŞkinln de bir hududu, öl
çüsü olmalıdır. Araştırmanın bir tablosunda, 1968'de 
geri kalmış memlekcileı arasında gelir dağılımında 
eşitsizlikten çok uzak ülkeler arasında Türkiye'nin 
eşitlikten çok uzak bir ülke olduğu saptanıyor. Söyle
meye gerek yok ki, eşitlikten çok uzak ülkelerin hep
si tabiî geri kalmış ülkelerdir. Eşitlikten çok uzak 
olanlar, eşitlikten orta derecede uzak olanlar ve eşit

likten az uzak üîkeler diye tasnife tabî tutulmuşlar
dır ve Türküye maalesef eşitlikten çok uzak olanlar 
arasında yerini almıştır. 1973'te de aynı yerini mu
hafaza etmeye devam etmektedir. 

Başka bir tabloda; Seylan, İsveç, Norveç, Fin
landiya, Danimarka ve Yunanistan'la yapılan karşı
laştırmada gelir dağılımında Türkiye en sonda geli
yor. Bunu yadırgamayacağınızı umarım; fakat asıl 
önemli olan Türkiye eğrisinin diğerlerinden en önem
li derecede sapık görüntüsüdür. Eşitlikten en uzak da
ğılım TürkiyeMeymiş. 

Çalışanların % 59'dan fazlasının tarımda çalış
tığı» °/o 13'ü işsiz olduğu, işsiz toplamının 2,5 milyo
nu buîduğu 1976 Türkiye'sinde bu tabloyu yadırga
yacağınızı sanmıyorum. 

Araştırma şehirler ve bölgelerarası dengesizlikler
de araştırmış; ama artık devam etmeyeceğim. Sanırım 
ki, Devlet Planlama Teşkilâtı bu araştırmaların ilk 
nüshalarını Maliye Bakanlığına sunmuştur, öyle sanı
yorum. İsterlerse, onların benden daha çarpıcı örnek
leri ortaya koyacakları kuşkusuzdur. 

Biîmem, Maliye Bakanlığına daha başka hatırlat
malar yapmaya gerek kaldı mı?.. Maliye Politikasın
daki tedbirleri 5 sene boyunca uygulamamış ve baş
ka bir plan dönemine postalayacak olan Maliye Ba
kanlığımız varken, bu araştırmaların bundan daha 
üzücü sonuçlar vermesi beklenemezdi. Bilmem kendi
leri planın gereklerini yerine getirmemeyi beceri say
maya devam edecekler midir?.. Bilmem kendilerini 
sosyal devlerin anlayışı ile uyum halinde sayabil-
mekte midirler?.. Acaba, Maliye Bakanlığının sosyal 
devletten ne zaman haberi olacaktır?.. 

Sayın Bakan, sayın arkadaşlarım; 
Sözîerimi bitiriyorum. Burada çoğunluğu ile Mali

ye Bakanlığının sorumluluğu içinde kalan sorunlara 
dikkati çekmek istedik. Esasen ekonominin genel ya-
pısıyle ilgili görüşlerimizi değerli arkadaşlarım ilgili 
bütçelerde sunagelmişlerdir. 

Sayın Bakan; 
Türk ekonomisine enflasyonun hâkim olduğu, 

kalkınmanın sağlam kaynaklara dayandırılamadığı, 
dış ticaret ve istihdam sorunlarının önemli dar boğaz
lar yara'îtığı, gayri safi millî hâsılanın, fert başına dü
şen gelirin yetersiz olduğu, gelir dağılımındaki denge
sizliğin insafsız farklar içerisinde bulunduğu bir dö
nemi yaşıyoruz. 

KİT'lerin yanlış olan ikramiyelerine karşı olan 
tutumunuz şüphesiz isabetliydi. Aynı tutumu lütfen 
enflasyonla mücadele için de sürdürünüz. 
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Bakanlığınızdan plan uygulamasında olumlu kat
kılar bekliyoruz. Artık Maliye Bakanlığı da bükün
deki yerini almalıdır. Planın gereklerini yapmalıdır. 
Bakanlığınızın, sosyal devletin oluşmasında önemli 
sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. 

Vergi yapısının bugünkü yetersizliği halka anlatıl
malı ve halkın desteği sağlanmalıdır. 

Gelir dağılımındaki dengesizliğin sürdürülmesi 
büyük yanlıştır. Bu konuya ilgi göstereceğinizi umu
yorum. 

Beni ilgiyle dinlediniz. Grupum adına saygdarımı 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (M. B. Grupu ve C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hay

rettin Erkmen ,de, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

1977 malî 31lı Bütçe kanunu tasarısı ile ek ve cet
velleri üzerinde Yüce Senatonun giriştiği 10 günden 
beri aralıksız gece - gündüz devam eden yorucu ve 
dikkatli incelemelerin sonuna geldik. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki tartışma, baş
ka bakanlık bütçelerinde olduğu gibi, sade incelenen 
hizmet kesiminin meselelerini değil, Maliye ve büt
çe poütikalarıyle bunlara bağlı olarak ekonomi politi
kasının yapısına ve uygulama biçimine ilişkin konu
lan da kapsar. 

Bu itibarla, şimdi bir ölçüde küçültülmüş de olsa, 
yeniden bir genel görüşme içine girmiş sayılabiliriz. 

. Bu soniîç tabiîdir. Çünkü, Maliye Bakanlığının gö
revi, ksmu gelirlerinin tahsili, Devlet Bütçesinin tan
zim ve tatbiki, Hazine muamelelerinin ve kamu kre
disi işlemlerinin yürütülmesi gibi konuları kapsar. Bu 
konuların ayrı ayrı her biri ve aralarındaki bağlar, 
ekonomik, hafîa sosyal yaşantının hemen bütün ke
simlerini etkiler. 

Sayın üyeler; 
Maliye Bakanlığı, kamu gelirlerinin yıllık tutarını 

telimin eder. Sizler, bu tahminin isabetle yapılmış 
olup olmadığını inceler ve oylarınızla karara bağlar
sınız. Bunu yaparken, iç ve dış ekonomik gelişmeleri 
gözden geçirir, önceki yıllara ait gerçekleşme sonuç 
ve oranlarını araştırırsınız. 

Geçen yıl Adalet Partisi Grupu adına yaptığım 
konuşmada, «1976 yılı Bütçe gelirleri gerçekçi ve 
iyimser bir anlayış içinde tahmin edilmiştir. Yıl için

de içte ve dışia beklenmedik siyasî iktisadî ve tabiî 
zorluklar çıkmazsa, bu tahminlerin gerçekleşmesi nor-
msıidir.» demiştim. 

Geçtiğimiz yıl boyunca anarşik olayların hızlana
rak devam etmesine rağmen, gelir tahminlerinin, hat
ta biraz fazissryie gerçekleşmiş olduğunu Sajın Ma
liye Bakanının izahatından ve Yüce Heyetinize sun
duğu belgelerden öğreniyoruz. 

Bu suretle, Grupumuzun da yanılgıya düşmemiş 
o'duğu oriaja çıkıyor. 

Bu yd genci bütçe gelirlerinin, geçen yıla nazaran 
% 40 artışla gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bir yıl 
önce öngörülen artış oranı % 34,3 iken, gerçekleşme
nin % 36,5 oranında artış göstereceği anlaşılmaktadır. 
Bu somıca göre Bakanlığnı, 1977 yılı gelir tahminle
rinde de gerçekçiliği elden bırakmadığı görülüyor. 

O*e yandan, Konsolide Bütçe bir önceki yıla kı
yasla % 42,2 oranında büyümüş biçimde teklif edil
mişken, Bütçe Karma Komisyonunda yapılan ilâve 
ve kesintiler sonunda bu oran % 46,4'e yükselmiştir. 

Sırası gelmişken arz etmek isterim ki, iç istikraz 
kaynağı olarak geçen yıl başvurulan Merkez Bankası 
munzam mevduat fonunun kullanılmasında daha dik
katli davranmakta ve işlemin likidite darlığı yara
tabilecek büyüklüklere vardrrıhnamasında isabet bu
lunduğu kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan; 
Konsolide Bütçe giderlerinin zorlanarak 220 mil

yar liraya çıkarıldığı, öngörülen iç istikraz rakamı
na ulaşılamayacağı, bu yüzden açık finansmana gi
dileceği yolundaki görüş ve eleştirilere katılmıyo
ruz. Bu iddialar bir an için gerçeğe yaklaşsa dahi, 
uygulamada kullanılacak harcama temposuyla açık 
finansman ihtimali ortadan kaldırılabilir. 

Şimdi de izin verirseniz, geçen yıl bu kürsüden 
öne sürdüğümüz temennilere ilişkin sonuçları tespit 
etmek istiyorum. 

Bunlardan biri, personel harcamalarına ilişkindi. 
Memurlarımızın geçimlerini daha kolay sağlamaları
na yardımcı olma açısından katsayı artırımı yerine, 
asgarî geçim indirimi miktarında yükseltme yapıl
masını tercih ettiğimizi söylemiştik. Bizi bu tercihe 
yönelten sebep, ekonomik olmaktan çok, sosyal 
düşünce idi. Bu suretle, sade memurlar yönünden 
değil, küçük gelir dilimlerinde yer alan vatandaşla
rın tümü İçin düzeltici bir sonuç ve daha âdil bir ge
lir etkisi elde edileceği inancından hareket ediyorduk. 
Bu inancı muhafaza ediyoruz. 
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Asgarî geçim indiriminde yükselme yapılması hak
kındaki Hükümet vaadi 1976 takvim yılı içinde ger
çekleşemedi. Hükümetin daha verimli ve daha âdil 
bir gelir politikası izleme konusundaki vaadi istika
metinde başka bir tedbire veya uygulamaya da rast
lamadık. 

Nihayet, fiyat istikrarının sağlanamadığı ve enf
lasyon hızınm kontrol altına alınması konusundaki 
çabalardan beklenen sonucun alınamadığı da bilinen 
bir gerçek ve itiraz olunan bir husustur. 

Buna karşılık, Hükümet sosyal muhtevalı uygu
lamalar bakımından başarılı bir yıl geçirmiştir. 65 
yaşının üstündeki varlıksız vatandaşların aylığa bağ
lanması, köy altyapı yatırım hizmetlerine ait bu ara
da köye elektrik götürme amacına dönük harcama
lardan katılma paylarının kaldırılması, tarım ve es
naf Gelir Vergilerinde asgarî mükellefiyet hadlerinin 
yükseltilmesi, bu tür uygulamaların örnekleri ola
rak sayılabilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Rakamlı mukayeselere ve olumlu uygulama örne

ği sıralamalarına girişmek suretiyle vaktinizi alacak 
ve sizleri yoracak değilim. Maksadım, geçen yıl be
lirttiğimiz bazı bekleyişlerden hangilerinin gerçekleş
miş ve hangilerinin gerçekleşememiş olduğuna dair 
örnekler vermekten ibarettir. Esasen Hükümet, büt
çe tatbikatı açısından başardığı işlerin yanı sıra, ba
şaramadıklarını da açıklamak suretiyle övülmeye 
değer bir samimiyet örneği vermektedir, tebrik ede
riz. 

Bu vesileyle Hükümetimizin bütçe ve maliye po
litikaları alanındaki tercihlerini kısaca değerlendir
dikten sonra başka bir konuya geçeceğini. 

Bilindiği gibi bütçe politikası, gelirlerin derlen
mesi ve giderlerin dağıtımı konularında verimli, den
geli, rasyonel ve sosyal muhtevalı uygulama biçim
lerinin bulunmasını ve bunların uygulamaya kon
masını gerektirir. Maliye politikası ise, gelir, çeşit 
ve kaynaklarıyle gider veya harcama çeşit ve yerleri
nin aynı esaslar içinde; yani verim, denge ve sos
yal muhteva düşüncelerine göre belirlenmesiyle ras
yonel nitelik kazanır. Nihayet, her ikisinin de kal
kınmaya, fiyat istikrarının sağlanmasına, tam ça
lışmaya dönük olması gerekir^ Ne var ki, ortalama 
hayat seviyesi düşük, kişisel tüketim sınırları ve 
harcı dar olan toplumlarda, ferdî gelir artışları ilk 
etkisini tüketim eğrisinde gösterir ve tüketim eğilimi 
kamçılar. Bu yüzden, tasarruf açıklan, belB bir 
tüketim doymuşluğu noktasına vanhncaya kadar sü

rüp gider. Enflasyomst eğilim bu tüı toplulukların 
yapılarında vardır. Tasarruf açığı ve sermaye biri-
kimindeki yavaşlık, kalkınmayı, özellikle finans
man bakımından sık sık darboğazlara sürükler. Kal
kınmanın gerçekleşebilmesi, büyük ölçüde krediden 
yararlanabilme şartlarına ve imkânlarına bağlılık arz 
eder. Hürriyet nizamı içinde önlenmesi güç, hattâ 
imkânsız olan tüketim harcamalarının yarattığı arz -
talep dengesizliği ile yatırım harcamalarının ister is
temez hızlandıracağı talep şişkinlikleri, fiyat istik
rarını zorlayıcı etki yapar ve enftlasyonist baskı nok
talarının teşekkülüne sebep olur. Başka deyimle kal
kınmaya giden yol, tehlikeli enflasyon virajlarından 
oluşur. 

Bu sebepledir ki, kalkınmış ülkelerde yüzde 5 -
6 noktalarım aşmaması gereken toptan eşya fiyat 
artışları, kalkınmakta olan ülkelerde yüzde 10 - 12 
seviyelerinde dolaşır. Fiyat istikrarını olumsuz yön
de etkileyen bir başka etken de güven faktörüdür; 
bu konuya daha sonra temas edeceğim. 

Belirttiğimiz ölçülere göre, 1974 yıhnda toptan 
eşya fiyatlarının yüzde 29,9 oranında yükselmesiyle 
galopan; yani dört nala enflâsyon dönemine giren 
ekonomimiz, 1975 yıhnda normal bir düzeye inmiş 
iken, 1976 yıhnda yaklaşık olarak ulaştığı yüzde 
16 oranıyle yeniden enflâsyon alanına kayma eğilimi 
göstermiştir. Beş puanlık bir kayma her ne kadar 
aîarmant; yani ürkütücü bir gelişme değilse de, bir 
tehlike belirtisi olduğunu görmemezEkten gelmek ger
çekçi bir tutum ve davranış olamaz. 

Sayın Başkan; 
Nitelikleri ve ölçülerini çok kısa ve basitleştiril

miş olarak belirtmeye çahştığıımz bütçe, maliye po
litikası alanında Hükümetin tutum ve tercihlerini yi
ne çok kısa olarak değerlendirmek istiyorum. Bu 
değerlendirmenin, teşhis, takdim ve sonuçlama nok
taları üzerinde yapılmasının gerekli olduğu inancın
dayım. 

Kanaatimizce Hükümetin ekonomimiz hakkındaki 
teşhisi doğrudur. Kalkınmakta olan bir ülke ekono
misinin kuralları içinde ve ister istemez enflâsyonist 
baskıların hüküm sürdüğü bir zemin üzerinde çalış
makta olduğunu Hükümetimiz bilmekte ve bunu her 
vesileyle açıklamaktadır; O halde, Hükümet, tak
dim veya tanıtma davranışlarında da gerçekçi ve sa
mimidir. Vardan sonuçlar ise ortadadır. 

Koparılan türlü yaygaralar ve sergilenen bütün kö
tümser iddialara rağmen, ekonomimiz üst düzeylerde 
ve istikrarlı bîr kalkınma hızı içindedir. Bu görün-
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tü, Grupumuza, millî ekonomimizin geleceği ba
kımından güven vermekte; Grupumuzu, Hükümeti 
desteklemek gerektiğine inandırmaktadır. 

Kanaatimiz odur ki, piyasa ekonomisinin veya 
(İsterseniz.) karma ekonominin temel şartlarından 
oîan güven faktörünü zedeleyici olay ve davranışlar
dan toplumumuz arındınlabiMiği takdirde, bugün 
hepimizin şikâyetçisi olduğumuz fiyat sıçramaları, 
yer yer beliren haksız ve ölçüsüz kazançlar ve buna 
bağlı sosyal sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalka
cak, yurdumuz huzurun mekânı, halkımız refahın 
yolcusu olacaktır. 

Bugün yurdumuzun her köşesini yalayan, Milleti
mizin her ferdini, hepimizi ürküten, huzurumuzu 
ve bütünlüğümüzü tehdit eden bunalım alevinin, eko
nomik ve sosyal merkezlerden değil, siyasî mihraklar
dan tutuşturuîduğu inancındayız. Bu inançta, bu 
teşhiste birleştiğimiz takdirde kuşkularımız kısa bîr 
zaman içinde eriyecek, huzursuzluğumuzun yaygın
laşmasından ve yoğunlaşmasından çıkar arayanlar 
hüsrana uğrayacaklardır. Bu sonuca varılabilmesi 
için, başta siyaset adamlarının, parlamenterlerin, 
siyaset idaresinde ve genel idarede görev ve sorumlu
luk üstlenen kişilerle tüm kuruluşların, zorlayıcı, hor-
layıcı ve ihmalci davranışlara itibar etmemeleri bizce 
yeterlidir. 

Oysa, özellikle biz; yani parlamenterler, kür
sülerde verdiğimiz görüntülerle, aksi yöne sürüklen
miş ve orada karar kılmış izlenimini veriyoruz. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Bir yıl önce bugünlerde aranıza yeni katılmış es
ki bir parlamenter olarak, görüntümüzü iç açıcı bul
madığımı söylemiştim. Üzüntü ile belirtmek iste
rim ki, bir yıl sonra bugün bu görüntünün daha 
ağırlaştığını, kaygı bulutlarının daha da yoğunlaş
tığını söylemek zorundayım. 

Parlamento, yurdumuzun ve Milletimizin ihti
yaç ve sıkıntılarına çözüm yolu aranan, fikirlerin 
ve tekliflerin bu maksat istikametinde ve etrafında 
açıklandığı, tartışıldığı, kotarıldığı üst düzeyde bir 
yer olmaktan, başka deyimle, Milletin ümit kay
nağı olma noktasından süratle uzaklaştırılmaktadır. 
İyiden daha iyiye geçme rekabetinin, kötüden daha 
kötüye sürüklenme yansına dönüşmekte olduğunu 
artık görmemiz; histen ve hırstan arınarak, demok
ratik düzeni, büyük bir hızla sürüklendiği dejenere 
ahna tehlikesisnden korumanın ilk, halta tek görevimiz 
haline geldiğini kabul etmemiz lâzımdır. 

Bu noktaya nasıl geldik, niçin geldik?... Bu ter
sine gelişmenin sebepleri şüphesiz çoktur, çeşitlidir, 
üzerinde durmayacağım. Sadece şu kadarına dokun
mama izninizi rica ediyorum: 

Bs? tartışmanın yararh sonuca varabilmesi için, 
hareket noktasında ön yargıdan, yol boyunca da 
histen ve hırstan arınmak, hoşgörüyü bir an bile 
elden bırakmamak gerekir. Öte yandan, tartışma
nın yararlı ve seviyel biçimde yürütülebilmesî, tar
tışmacıların eşit sorumluluk duygusu içinde bulun
malarına bağlıdır. Saygıya hak kazanmanın, say
gılı davranmayı gerektirdiği unutulursa, ne tartış
malarda seviye ne de tartışmalardan yarar beklene
bilir. 

Değer M arkadaşlarım; 
Î977 Malî Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin, yur

dumuza ve Milletimize hayırlı olmasını, Bütçe gö
rüşmelerinin müteakip safhalarının karşılıklı saygı 
içinde ve üstün bir seviyede yürütülmesini diliyor, 
kısa bir süre sonra çıkmayı arzuladığımız Türk Mil
letinin muhterem huzurunda, Meclis çatısı altın
daki görüntümüzden sıyrılmış, arınmış, birbirimize 
daha saygılı bir düzeyde karşılamak ümidiyle hepi
nizi saygıyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmen. 
Sayın üyeler, Orman Genel Müdürlüğü ile Te

kel Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde açık oyunu 
kuşanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oy-
Irrma işlemi bitmiştir, ilgililer lütfen küreleri aîsmlar. 

Grupları adına ikinci kez söz isteyen sayın üye 
var mı?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ben istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sr'i? Besim Üstüne!, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun saym üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Maliye Ba-
k?nhğı Bütçesi üzerinde ikinci konuşmayı yapmak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan Adalet Partisi Grupunun 
Sayın Sözcüsü, bir önemli noktaya değindi. O da 
şuydu: «Bugünkü bunalımın temelinde ekonomik ne
denler yatmamaktadır» Ne yatmaktadır?.. Siyasal 
birtakım nedenler, rejim kavgaları yatmaktadır. 
Biz bu görüşü üzüîerek belirtelim ki, paylaşamıyo
ruz, Çünkü, bütün siyasal çalkantıların, bütün 
siyasal olayların temelinde her zaman, her ülkede 
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(Yüzeyinde başka olaylar oba da) ekonomik neden
ler yatar. 

Eğer, Türkiye 1950'den bu yana getirildiği nok
tada birtakım dar boğazlara, bunalımlara sokulma
saydı, özellikle 1965'ten bu yana Türkiye'nin eği
tim sorunu, sanayileşme sorunu, işsizlik sorunu, 
hayat pahalılığı ve bütün ekonomik dengesizlikler, 
dar boğazlar bugünkü durumda olmasaydı, her 
halde Türk toplumunda aşırı akımlar bu ölçüde et
kili olamazdı. 

Eğer, Sayın Karavelioğîu'nun Grupu adına yap
tığı konuşmada burada açıkça Devlet Planlama Teş
kilâtının ortaya koyduğu gerçeklere dayanarak dile 
getirdiği gibi, Türkiye'de gelir dağılımı birçok ül
kelerin gerlisinde, son derece adaletsiz, son derece 
dengesiz olmasaydı, bir yanda mültimlilyonerler; 
hatta milyarderler yetiştirirken, her mahallede mil
yoner yetiştirme politikasının sonuçlarını verimli bir 
şekilde alırken, bir tarafta gecekondular büyük 
kentleri boşacak hale gelmişken, bir tarafta çocu
ğunu okula gönderemeyen veya gereği gibi besleye-
meyen yüzbinlerce, milyonlarca alile varken, her 
ha!de bu kadar dengesiz bir toplumda siyasal çal
kantıların temelinde ekonomik nedenlerin yatma
dığını söylemek, gerçekçilikle ilgisi olmayan bir dav
ranış olur. 

Eğer, Türkiye bugünkü gibi yaygın ve sürekli 
bir işsizliğin içinde olmasaydı, gelir dağılımı bu 
öîçüde dengesiz buîunmasaydı, bölgelerarası denge
sizlikler bu ölçülere varmadaydı, her halde Türki
ye'de hiç birimizin taraftar olmadığı ve burada res
mî temsilcilerinin bulunmadığı aşırı akımların hiç bi
ri Türk toplumunda, Türk politikasında bu denli 
etkin olamazdı ve bu ölçüde büyük şamata ve olay 
yaratamazdı. ' 

Onun için, şunu açıkça bilmemiz gerekir ki; 
bugün Türkiye'de anarşik olaylar yaygınsa ve Türk 
politikasını çalkantılara sürüklüyorsa, Türk kamu
oyunu sürekli olarak işgal ediyorsa, bunun teme
linde yatan «Denilire! modeli» dediğimiz yahut Sayın 
DemireFin nitelediği gibi, «Büyük Türkiye'yi sadece 
rakam büyüterek yaratma hevesi ki, biz buna «Fil 
modeli büyümek diyoruz, insan gibi büyümek, in
san gibi gelişmek yerine, «fil modeli büyümek» güç
lü değil, dengeli değil; fakat ne pahasına olursa olsun 
dengesizlikler yaratarak da olsa rakamları büyüterek 
güçlü bir Türkiye, mutlu bir toplum yaratanlayız 
ve bunu kabul etmedikçe de Türk toplumunda bu 
anarşik olayların ardını arkasını alamayız. Bunu bil
memiz gerekir kanısındayım. 

Dengesizliğin ve bu anarşik olayların etkili ol
masının temel nedenlerinden bir tanesi, Türkiye'de 
sürekli olarak hayat pahalılığının artması ve bu pa
halılığın giderek geniş halk kesimini güç geçim ko
şullan altında bırakmasıdır. 

Bu konuya değinmişken, Sayın Maliye Bakanı-
- nın Bütçeyi takdim konuşmasında sözünü ettiği bir 

iki noktaya teknik bazı cevaplarla değinmek istiyo
rum. 

Sayın Maliye Bakanı burada Bütçesini sunarken, 
Türkiye'deki 1976 fiyat artışlarının; yani enflas

yonun 1975'teki kadar başarılı bir şekilde önleneme
diğini, artışın hızlandığını...» söylemişti, gerçeği dile 
getirmişti. Ama, bunun nedeni olarak dünyadaki fi
yat artışlarından söz etmişti. Hatırladığıma göre de 
dünyada fiyat artışlarından örnekler verirken, İtalya, 
İspanya, Portekiz gibi böylece cımbızla çekilmiş, sa
yılmış birtakım örnekler vermişti. Oysa, bir resmî 
belgeden aldığımız gerçekler şöyle: 

OECD'nin yayımladığı bir rapor, bu raporda ve
rilen belgeler, rakamlar hep ilgili hükümetlerin resmî 
dairelerinden alınır. Türkiye'den de öyle almışlardır, 
başka ülkelerden de öyle almışlardır. 

Bu belgeye göre, (bende fotokopisi var) tüketici 
fiyatlan endeksi 1973, 1974, 1975 ve 1976 yıllarında 
şöyle: 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1973'te % 6,3' 
muş, 1974'te % l l ' e çıkmış, 1975'te % 9'a düşmüş, 
1976'da (Ekimden Ekime 12 aylık karşılaştırma ola
rak) °/0 5,3'e düşmüş. 

En önemli ticaret yaptığımız ülkelerden birinde, 
% 9'dan % 5'e düşmüş, 1974'te % l l ' e çıktığı halde; 
yani bir önceki yıla nazaran, 1974'te enflasyon hızı 
% 100 artmış, ondan sonra gerileyerek % 5,3'e düş
müş. 

Japonya'da 1973'te % 11,7'imiş, 1974'te 24,5'a 
I çıkmış, fırlamış iki mislinden fazla olmuş. Petrol 

ve diğer bunalımlar dolayısıyle 1975'te 11,8'e düş
müş, yarı yarıya azalmış, 1976'da 8,6'ya düşmüş. 

I Fransa'mda aynı seyir, Alman'ya daha ilginç... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Üstadım, siz Türk 

I ekonomisi seviyesine inin lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
I (Devamla) )— Geliyoruz, geliyoruz, hiç merak etme-
I yin Sayın İnan. 

Almanya'da 1974'te % 7'de imiş, 1975'te % 6'ya 
I inmiş, 1976'da % 3,8'den ibaret; yani bizim ticareti-
I mizin yarışma yakınını yaptığımız ülkelerde enflas-
I yon hızı °/0 10'un altında ve en çok ticaret yaptığı-
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mız ülkelerde de % 4'ün altında ve yavaşlama var; 
ama bu gidişteki istisnalar şunlar: 

Adalet Partisi gibi memleketlerini kötü yöneten 
bir partinin yönetimindeki İtalya'da bu hız 1975'te 
% 17 iken, 1976'da % 20'ye çıkmış... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bizi kötülcdin on
ları da kötüleyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Portekiz'de % 20'den % 24'e çıkmış, 
İspanya'da % 16,9'dan % 18,9'a çıkmış. 

Sayın Maliye Bakanı üç tane ülke seçiyor; İtalya, 
İspanya, Portekiz ki, bunlarla bizim ticarî alış veri
şimiz yok; ama rejim alış verişi yapmak niyetinde 
olanlar var. Portekiz'in, İspanya'nın, ihraç etmeye 
karar verdiği faşist düzeni, faşist rejimi Türkiye'ye 
ithal etmekten başka, böyle bir ithalâtın dışında ti
carî ilişkimiz yok. dolayısıyle enflasyonu da bu ülke
lerden ithal etmemiz söz konusu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Üstünei, süreniz dolmak üze
re lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — İkinci... 

BAŞKAN — Beş dakika efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Daha evvel doldurulmayan bir sü

re... 
BAŞKAN — Doldu efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 

(Devamla) — Doldu mu; peki efendim, bağlıyorum. 
Türkiye'de ise, 1974'te petrol bunalımı dolayısıy

le yükselen fiyatlar 1975'te bir miktar düşer gibi ol
muş; ama 1976'da tekrar yükselmiş; yani tıpkı İs
panya ve Portekiz gibi bizde de değişik bir seyir 
var. 

Şimdi, 1974'teki fiyat artışlarını sürekli olarak bu
raya getiren sayın bakanlara ve sözcülere vereceğimiz 
bir yanıt daha var: 

1974 yılında Türkiye, yalnız petrol ve gübre fi
yatlarındaki % 400 ve onu aşan artışlar dolayısıyle 
değil, başka nedenlerle de büyük bir enflasyon ithal 
etmişti; ama buna rağmen Ticaret Bakanımızın bura
da yaptığı gibi, yılın birinci ve ikinci yarısında fiyat 
artış hızlarım mukayese ettiğimiz zaman ne görüyo
ruz? Sayın Ticaret Bakanımız burada dün dediler ki; 
«Yılın birinci yarısındaki ihracat artışı Ecevit Hükü
metini ilgilendirmez. Çünkü, o gelip de politikasını 
yürütmeye başladıktan sonra; yani yılın ikinci yarı
sındaki ihracat performansı onun başarısı sayılır.» 
Ona göre bir mukayese yaptı ve düşük bir not verdi 
Ecevit Hükümetine. 
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Şimdi, o mukayeseyi fiyatlar bakımından yapa
lım. Onu ben kendisine sorduğumda, «Sayın Profe
sör kendisi yapsın.» dedi; ben de kendilerinin arzu
sunu yerine getirmek için bu rakamları burada dile 
getireceğim. 

1973 yılının birinci yarısında (Birinci aydan al
tıncı aya kadar) fiyat artışı % 8,8; ikinci yarısında 
% 19. 

1974 yılının birinci yarısında fiyat artışı % 10; 
ikEnci yansında yani, Ecevit'in sorumlu olduğunu sayın 
Ticaret Bakanının iddia ettiği dönemde % 5. 

Demek ki, 1973 yılının ikinci yarısındaki fiyat 
artışı % 19 imiş, Ecevit Hükümetinin sorumlu ol
duğu 1974 yılının ikinci yarısında fiyat artışları !% 
5*e inmiş. Demek ki, enflasyon hızı dörtte bire kadar 
indirilmiş.... 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Kuyruklar 
neden oldu?. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Demek ki, bu
nun bir başka nedeni daha var; 1973 yılının ikinci 
yansında başlamış dünyada enflasyon ve petrol bu
nalımı. Bu, 1974'ün birinci yarısına kadar devam et
miş ve dolayısıyle ikinci yarısında gerileme başladığı 
îç*n ve içeride bazı tedbirler alındığı için, ikisi bir 
araya geldiğinden, enflasyon hızı frenlenebilmiş ve 
1975 yılında da Cephe İktidarı, kendi aldığı tedbirler
le değil; fakat daha önce alınmış tedbirlerin ve dün
ya konjonktürünün iyiye gitmesi nedeniyle iyi bir 
konjonktür üzerine oturarak, «1975'te başarılı ol
duk.» diye birtakım temelsiz övünçlere girmiş, övün
me vesileleri bulabilmiş. Oysa, 1976 yılında, tümün
den sorumlu olduğunuz dönemde Türkiye'de enflas
yon, pahalılık hızı görülmemiş ölçülerde yükselmiş
tir ve yıl sonları itibariyle karşılaştırdığımız zaman, 
1974'teki rekoru da geçmektesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Üstünei, lütfen bağlayınız 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BESİM ÜSTÜNEL 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Bu, tabiî hayat pahalılığının yarattığı sosyal hu
zursuzluğun nasıl bir ekonomik temel yaratarak, 
Türkiye'de anarşiye zemin hazırladığını ortaya koy
maktadır. 

Sokaktaki anarşik olayları önlemek, silâhlı anar
şistleri toparlamak yeterli değildir. 

Her ay 1 milyar, 1,5 milyar lira basarak piyasa
ya sürdüğünüz kâğıt paraların yaratacağı ekonomik 
anarşinin de önlenmesi lâzım. Bunun için de Bahçeli-
evîerdeki Para Matbaasının çalışmasına bir fren koy
manız gerekir. 
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Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İkinci kez söz hakkını kullanmak üzere, Adalet 

Partisi Grupu adına Saym Hayrettin Erkmen, buyu
runuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Saym Başkan, muhterem üyeler; 

Geçen yılkı bütçe görüşmeleri sırasında, gecenin 
bir vaktinde Sayın Üstünel ile tatlı bir tartışma yap
mıştık, teknik düzeyde. Bugün Saym Üstünel konu
yu yine politik düzeye çekti; bu sefer de o sahada 
kısacık bir musafahada bulunalım sayın meslektaşı
mızla. 

Ben, arkadaşımın sözlerinin tümüne cevap vere
cek değilim. Çünkü, bir kısmı sayın Maliye Bakanının 
kullandığı rakamlara taalluk ediyor, benim teşhisi
min yanlışlığından hareket ettiği için, evvelâ o nok
taya parmak basacağım. 

Ben, memleketimizin içinde bulunduğu bunalımın 
ekonomik merkezlerden değil, siyasî mihraklardan 
idare edildiğini ve oralardan tutuşturulduğunu söyle
dim. Bu kanaatteyim ve bu kanaat sadece benim de
ğil, sadece benim grupumun da değil, yaygın bir va- j 
tandaş kitlesinin kanaatidir. Memleketimizin ekono- I 
mik bakımdan görüntüsü, hiç üzücü bir nokta taşı
mayacak kadar açıktır. Memleket kalkmıyor. Müsta- I 
kar bir kalkınma hızı içindeyiz. Bu kalkınma modeli I 
beğenılmeyebilir, tercihler değişebilir; ama memleke- I 
tin kalkınmakta olduğu ve ekonominin tümüyle bü- I 
yümekte olduğu inkar götürmez bir gerçektir. Bunu I 
ne kadar karalamaya çalışsanız, ne kadar defigüre I 
etmeye, bozuk göstermeye uğraşsanız, gerçeği set- I 
retmeye, kapatmaya, inkâr ettirmeye; inkâr edebilir- I 
siniz ama inkâr ettirmeye imkân bulamazsınız. Bi- I 
naenaleylı, eğer memlekette ekonomik gelişme, bü
yüme, istikrarlı bir manzara gösteriyorsa, artık bu- I 
nalımın ekonomik olduğunu iddia etmekte mantık 
yoktur. Bu ekonominin büyümesinden meydana ge
len sosyal problemleri, sosyal zorlukları, sıkıntıları 
istismar etmek suretiyle yaratılan bir siyasî bunalım
dır, memleketin bugün sıkıntısının çektiği bunalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Saym Üstünel, rakamların neden İtalya'dan, İs

panya'dan ve Portekiz'den alındığını Maliye Bakanın
dan sordu. Şüphesiz sayın Bakan kendisine cevap ve
recektir; ama bu arada bir şey söyledi, dedi ki; «Bu I 
memleketlerle bizim ticarî alış verişimiz yoktur; ama 
bir rejim alış verişi ümit edenler bulunabilir, faşizmi 
ithal etmek isteyenler bulunabilir.» Bu sözden ne 
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grupum, ne kendim alınmayız, hiç alâkamız yok; fa
şizmle zerrece alâkamız yok, reddederiz, katiyen 
alınmam; ama acaba ben şöyle söylesem Sayın Üs
tünel alınır mı alınmaz mı? Oralarda çatışan, kendi
sini yerleştirmeye yahut bunalımı yaratmaya çalışan 
bir başka cereyan var; komünizm var. Berlinger ko
münizmi veyahut başka tip komünizmler var. Aca
ba onu ithal etmek isteyenler vardır desem, alınır mı
sınız? (C. H. P. sıralarından «Muhatabı biz değiliz.» 
sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O da var, o da 
var!.... 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz ikisini de 
reddedebiliyor musunuz? 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — İkisini de reddediyoruz; söyledim, bir 
daha söyleyeyim, tekrar söyleyeyim; ta ki siz «söy
lediniz» deyinceye kadar. Biz yorulmayız, faşizmi 
reddettiğimizi, komünizmi de reddettiğimizi söyle
mekten yorulmayacağız, söyleyeceğiz; ama siz bir 
defa komünizmi reddediyoruz deyiniz, birleşmemiz 
kolaylaşacak muhterem arkadaşlarım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İnşallah sözü
nüzde durursunuz. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Deyiniz, oradan size fayda yok. O 
merkezlerde yaratılacak hareketten size fayda gelmez. 
O meyveler sizin bağınıza düşmez. Siz toplayamazsı
nız onları. Onu başkaları toylayacak. Başkalan top
layacaklar; geliniz ikisini de ikimiz de reddediyoruz 
diyelim, mesele ortadan kalkacak. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) Onlar bize düş
man Sayın Erkmen. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet, onlar size düşman da siz onların ya
rattığı havadan yararlanma ümidindesiniz; gaflet 
burada. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yok öyle bir 
şey, yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efendim, 
hatibin sözünü kesmeyelim. Buyurunuz efendim, de
vam ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, Saym Üstünel'in be
yanlarının bir noktasına daha temas edeceğim ve 
sözlerimi bitireceğim. 
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1974 yılım müdafaa etmeleri gayet tabiî. Kısa
cık iktidar ömrülerinin hatırasını, aziz hatırasın; mü
dafaa ediyorlar; gayet normal, buna hiç bir diye
ceğim yok, müdafaa edecektir. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Kıbrıs'ı kazandırdık: 
iki sene daha kalsaydık, daha çok şey kazandırır
dık. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — 27 sene de kaldınız, bir şey olmadı. 
Neyse, bırakalım şimdi bunları. 

Şimdi ben yalnız teknik meseleye geliyorum, po
litik yönünü bıraktım. Diyorlar ki; «1974 yıîmda 
enflasyon hızı yükselmiş görülmüşse de, onun dışa 
bağlı sebepleri vardır,» Onları hep izah ettiler, de
vamlı izah ettiler. Sonra, içe bağlı sebeplerin de ne
ler olduğunu biz izah ettik, etmeye çalışıyoruz. O 
noktalardaki münakaşaları yerinde bırakalım. «Yüz
de 29,9..» yani, yuvarlak olarak % 30 yüzde 29,9 
derken biz sarih olmak ve sizi incitmemek için 0, 
l 'i de söylüyoruz, 0,1 eksik tahakkuk ettirdiğinizi d<î 
söylüyoruz % 30'dan. 

Şimdi, % 29,9'u normal buluyor da Muhterem 
Ekonomi Profesörü, % 16'ya «Görülmemiş bir enf
lasyon hızı..» diyor. Bu nasıl ölçüdür? Bunun objek-
tivite neresinde? Rakamları acaba ben mi ters anla
dım, yoksa böyle mi söylediler? Eğer ters anîamış-
sam özür dilerim; ama benim anladığım şudur; 
«1974 yılı şöyle dursun, 1976 yıh görülmemiş bir 
enflasyon hızına varmıştır.» diyor. Görülmemiş enf
lasyon hızı bizim ekonomi tarihimizde 1974 yılında 
meydana gelmiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1974te % 16,7. 
Sizin uydurmalarınızla değil. Sizinki ilaveli, bizim 
ilmî kuruluşlarımızda böyle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen rica ediyorum 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Biz, eğer rakamları sadakatla alır 
kullanırsak, rakamları birbirimizin aleyhinde söylet-
meye kalkışmaz isek, zannediyorum ekonomik 
mevzuda da daha kolay anlaşırız. Hele siyasî mev
zularda; yani memleketin ekonomik düzeninin de
mokratik rejim içinde yürütülmesi ve demokrasinin 
çok partili parlamenter bir düzen olarak anlaşıldı
ğında mutabık kalırsak zannediyorum ki, bu çekiş
meler, çatışmalar çok düşük seviyede kalır ve daima 
hem rejimin, hem memleketin hayrına olur. 

Hürmetler ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Açık oya sunulan 635 sıra sayılı Tekel Genel 

Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanun tasarısı 45 ret, 3 
çekimser oya karşı, 89 oy ile kabul edilmiştir. 

640 sıra sayılı Orman Genel Müdürlüğü 1977 Yı
lı Bütçe Kanun tasarısı 45 ret, 3 çekimser oya karşı, 
87 oy ile kabul edilmiştir. Bilgilerinize sunulur efen
dim. 

Gruplar adına ikinci kez söz isteyen sayın üye?,. 
Yok. 

Şahısları adına söz alanlara sırası ile söz veriyo
rum. İlk sırada Hasan Güven sırasını Sayın Mehmet 
Feyyat'a vermiştir, buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, değerli Maliye Bakanlığı men
supları; 

Maliyeci değilim; ama hukuk ile Maliye Bakan
lığının ika ettiği bir hukukî skandali dile getirece
ğim. 

Geçen yıl bu kürsüden tafsilâtı ile sormuştum, 
maalesef bugüne kadar bir cevap alamadım. Komis
yonda da sorulmuş olabilir; fakat şahsen bir cevap 
verilmediği için tekrarında Genel Kurul önünde fay
da ummak tayım. 

Sayın senatörler, dinleyin de görün ibret vesika
sını, hem de nasıl?.. 

Hukuku anlamayan ne ekonomiyi anlar, ne dün
ya konjonktürünü anlar, ne şunu anlar, ne bunu an
lar. Bu bir prensiptir. Şimdi, hukuku anlamadıkları, 
hukuka nasıl ters düştüklerini, aşiret idaresine ne 
kadar hasret duyduklarını burada bu vesika ile arz 
edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Müdürler 
Kurulu üyeleri Orhan Okay ve Mustafa Çahkoğlu, 
istisnaî görev olan üyeliklere 5434 sayılı Kanunun, 
6311 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi uyarın
ca 3 yıl süre ile atanmışlar. Ancak, Millî Cephe 
İktidarı Hükümete gelince, Sayın Bakan halen Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü vasıtasıyle Kurul üyele
rine siyasal tercih yapacağım bildirmiş ve 13 . 8 .1975 
tarih 10595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle bu gö
revden alınarak, yerine Orhan Cemal Fersoy ve Sa
yın Dinçer atanmıştır. (İkinci isimde biraz sürçme 
geçirdi anladınız, neyse hazmettik. Yani, bu partiyi 
sırtında omuzlayan ne kişiler var onlara bari hiç ol
mazsa verin de..) 

Bu atama üzerine Danıştay Dava Daireleri Ku
rulu yürütmeyi durdurmuş. Bu kararı infaz etmeyen 
Bakana yine Dava Dairelerinin 976/180 sayılı Kara-
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rı ile Bakanlar Kurulu kararının iptali tebliğ edil
miştir. Bunun üzerine, bu süre Sayın Maliye Baka
nı Ergenekon iki kararname teklifini Başbakanlığa 
sunmuş ve 3 . 8 . 1976 tarihinde Bakanlar Kurulun
dan Cemal Fersoy ve Hasan Dinçer görevden alı
narak, Orhan Okay ve Mustafa Çalıkoğlu bu göre
ve atanmışlardır. Bilâhara tekrar 10 . 8 . 1976 tarih 
ve 7/12348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyîe bu 
Kararnamenin tersine atama yapılmış ve iki karar
name 11 Eylül 1976 gün özellikle Cumartesi ve Pa
zar günlerine denk getirilerek, ikisi birden Başba
kanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Baş
kanlığınca tebliğ edilmiş ve bu suretle suiniyet de 
ortaya çıkmıştır. Çünkü, Orhan Okay ve Mustafa 
Çalıkoğlu'nun görevden aimmalanyle ilgili yazı 
11082 numarayı taşıdığı halde, atanmaları hususun
daki yazı ise 11083 numara ile tebliğ olunmuş ve 
böylece atamadan evvel alınma tebligatı yapılmış
tır. Bu durum da Cumartesi ve Pazar tatiline getiri
lerek yapılan işlem ise 13 Eylül 1976 Pazartesi günü 
beraberce tebliğ olunarak, kararname hükümlerinin 
infazına imkân bırakılmamıştır. 

Bu artniyetli işlemler sonucu olarak, Hazine aley
hine 149 bin 800 TL., diğeri ise 149 bin 200 TL, ol
mak üzere, ceman yalnız bir yıllık maaş tutan 299 
bin TL. miktarında tazminat davası açıldığı gibi, 
Bakanlar Kurulunun tümü aleyhine ayrıca ceman 
480 bin TL. tutarında manevî tazminat davası açıl
mıştır. Bakanlar Kurulu mesuliyeti müdrik olduğu 
manevî tazminata karar verilirse, ödenmesi kendi
lerinin bilecekleri iştir. Ancak, maddî tazminat Dev
let bütçesinden ödenecektir ve buna neden Maliye 
Bakanının keyfî hareketidir. Bugün Danıştay Dava 
Dairelerinde derdest olan 7/12348 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla ilgili olarak 976/401 esas sayılı 
8 . 10 . 1976 günlü Karar ile yürütme durdurulmuş, 
idarenin bu karara itirazları da reddedilmiştir. Bu 
ret kararının kendilerine tebliğine rağmen Bakanlık 
infaz etmemiştir. Böylece Sayın Bakan yüksek mah
keme kararlarını infaz etmemekle ve infaz etmiş gö
rüntüsünü vermek için bazı sakat işlemlere baş vur
makla (Anayasayı ihlâl demeyeceğim, onun büyük
leri ihlâl eder, onun ihlâl yeteneği yok.) ancak, suiis
timal ve görevinde partizanlık yapmakla ve Hazine
yi zarara sokarak hukukî sorumluluktan kaçmakta
dır. 

Tekrar edilen ve cevap verilmeyen hukukî skan
dal, mahkeme kararlarını hiçe saymak ve kendisini 
devletin değil de ilkel, eski Türk beylerinde dahi 

İ olmayan, daha geride aşiret devletlerindeki mirler 
gibi, ağalar gibi hareket ettiği bu muamelenin karşı
sında sabittir. 

Şimdi, Türkiye'de bir Anayasa vardır, bir hukuk 
düzeni vardır. Bu Anayasa ve hukuk düzeni içinde 
uygulanması imkânsız Danıştay kararları olmuştur, 

I yapılmamıştır. Hatta Cumhuriyet Halli Partisi Hükü
metinde de uygulanmadığı söylenmektedir; ama bu 
karar tamamiyle tersine iki yönlü iptal edilmiştir: 
Hem atanan, hem azledilenin tasarrufu karşılıklı ip
tal edildiği için, bu durum fiilen imkânsız olduğun
dan bahisle uygulanmayan diğer kararların infasına 
benzemez. 

Gerek bu karar ve bu kararın suiistimali ve yapılan 
hlle-i şer'iye, tazminattan kendisini kurtarmak için 
atanıp tekrar almak ve gerekse TRT'deki giden üç 
genel müdür hakkındaki kararlar, birbirine benzer 
emsal teşkil etmektedir. 

Bu itibarla fiilî ve hukukî zorunluk varsa, o Da
nıştay kararı başka şekilde infaz edilir. Ama, burada 
böyle bir durum yoktur. Bu tamamiyle vazifeyi suiis
timaldir. Vazifeyi ihmal edenler demeyeceğim de, 
vazifeyi suiistimaldir. Hatta bunu azmettirenler dahi, 
Anayasayı ihlâl de demiyeceğim, o yetenekleri yok. 

Anayasayı ihlâl edenler çok kudretli kimseler; 
ama zararlı, ama faydalı. Her halde yetenek arayan 
bir suçtur. Bu itibarla, Anayasayı ihlâl yönünden bu 
Hükümeti cezaî ehliyeti bakımından yetersiz görmek
teyim. Ancak, vazife suiistimal edilir, bir bekçi gibi; 
sokağı bekleyen bir bekçi kadar ancak cezaî sorumlu
luk idraki içerisindedir. 

Buna Saym Bakanın bir yıldır cevap vermemesi
nin nedenini bir türlü anlayamadım. Lütfen bu kara
lı, bu hile-i şer'iyeieri tekrar atayıp, tekrar yerine 
başkalarını almaları hususunda bize cevap verecek
tir. Bir de, kendi partisinde, hiç adam yokmuş, hiç 
yetenekli kimse yokmuş gibi tamamiyle emekliye 
ayrılmış, yetenekten yana tamamiyle enerjisini kaybet
miş kimseleri atamalarında da, kendi grubuna karşı 
hukukî bakımdan demiyelim de, arkadaşlık duygusu 
bakımından sorumluluk duymuyor mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen cümlenizi ta
mamlayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi, öyle bir tasarruf ki, hukuken tamamiyle 
muallel. Yani ciddî olarak cevap verme imkânını bu
lamayacaktır. Ama, gayri ciddî tarafı, zaten bu Hü
kümetin alışık olduğu sağ atmosfer, hep arkadaşlık 
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duygusu onlarda hâkimdir. Anayasanın üstünde: 
hemşerilik, arkadaşlık, işte falan yoldaşlık onlar için 
caridir, Anayasa cari değil. Bunu açıkça söylüyorum. 
Bu vesika bunu ispat ediyor. İşte yoldaşlar, bu tip 
anormal hukuk dışı davranışlardan sadır olur. Dev
leti, rejimi, Cumhuriyeti, Anayasa ilkelerini, mahke
me kararlarını ayaklarının altına alacaklar, kişisel çı
karlarında birleşecekler. Buna düpedüz ihtilâl yoldaşı 
denir. Ama, o yetenek de yok kendilerinde, o basiret 
de yok. Bir çöpçü kadar onların bu konuda yetenek
leri yok. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Söz sırası Sayın Hamdı Özer'de. Buyurun efen

dim. 
HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde kısaca maru

zatta bulunacağım. 

Ben bir maliyeci değilim; fakat her insanın bir 
maliyesi olduğuna inanıyorum. Şuna da inanıyorum 
ki, bir devlet; maliyesi ölçüsünde sağlam, dayanıklı, 
güçlü, itibarlı ve bağımsızdır. Devletler arasında ve 
toplumun sınıfları arasında ekonomik egemenlik ne
redeyse, siyasal egemenlik de oradadır. Malî den
gesi bozuk bir aile ne ise, malî dengesi bozuk bir dev
let de odur. Bu ölçülere vurulunca, bugün Türkiye' 
nin durumu endişe vericidir. Paranın değeri alabil
diğine düşerken, fiyatlar uçuşurcasına. fırlamaktadır. 
Paranın yarına olan değeri gittikçe düşerek halkın 
paraya olan güvencesi düşmektedir. Bu durumda; 
bu bütçe rakamı büyük, değeri küçük, cüssesi iri, gü
cü ufak bir bütçe modelidir. Bakalım bu bütçe ile ne
reye kadar ve nasıl gidile çektir; onu bekliyoruz. 

Benim birkaç husus hakkında kısa bir maruzatım 
olacaktır : 

1. 1970'ten önce emekli olanlarla 1970'ten sonra 
emekli olanlar arasındaki fark kesin olarak kaldırıl
malıdır. 

1970'ten önceki Devlet hizmeti ne ise, ondan son
raki Devlet hizmeti de odur. Devlet süreklilik ifade 
eder. Bu bakımdan, yüzlerce binlerce, onbinlerce şi
kâyetleri hepimiz duymaktayız. Bunun bir an evvel 
giderilmesini istirham ediyorum. 

2. Katsayısı: 
Muhterem arkadaşlar; 
Katsayı formülü bulunduğu zaman gerekçe ola

rak; «Fiyatlar arttıkça oma paralel olarak katsayısın
da da değişme olur» denilmişti. Bugün fiyatlar ala

bildiğine artmış; fakat Hükümet katsayısını 9'dan 
10'a getirmiş, Komisyonda da 11'e çdanıştır, ki bu 
yeeirsizdir arkadaşlar. Eğer kanunun aslındaki gerek
çeye doğru gidilecek olursa, katsayının en az 20 ol
ması gerekir. Fakat, hiç olmazsa bunun en az 12'ye 
çıkartılması gerekmektedir. 

3. Yan ödemelerle memur tatmin edilirken emek
li, dul ve yetimlere bu inikas etmemektedir. Demek 
ki, memlekette dar gelirli sadece memurlar, iş başın
dakiler düşünülecek; dul ve yetimler kenara itilecek
tir. Bu da sosyal devlet an Jay işiyle bağdaşır şey de
ğildir. 

4. En az geçim indirimi mutlak surette getirilme
lidir. 1973'te ilk olarak bu teklifi getirdim, Komis
yonda kabul edildi. Sonra «Maliye Bakanlığı; bir he
sap yapalım, bize biraz müsaade edin dediler. Bek
letildi, kadük oldu, ondan sonra «Hükümet getire
cek» denildi. Hâlâ bekliyoruz; buraya en az geçim 
indirimine dair kanun tasarısı gelmedi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mükellefin nafakasından vergi alınamaz. Alınma

ya kalkışılırsa, vergi kaçakçılığı başlar ve zaten ya
pılan bugün budur. Vergi, rahatlıkla ancak dar ge
lirlinin boğazına yapışmak suretiyle daha eline geç
meden alınmakta; fakat tahsili güç olan yerlere so
kulmak imkânı kısmen de olsa bulunmamaktadır. Bu
nu ayrı bir gün arz edeceğim ve ibretle hepinize duyu
racağım ki, bazı kesimlerde % 28 oranında mükel
leflerden vergi tahsil edildiği halde, büyük illerde bu 
% 1 oranındadır. Bunu ayrıca arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vergi adaleti hususundaki maruzatım budur. Şu 

halde özetleyecek olursak; 

1. 1970'ten evvelki emekli olanlarla sonrakiler 
arasında intibak sağlanmalı, 

2. Katsayısı 12'ye çdcartıîmalı, 
3. Yan ödemeler adaletle yapılmalıdır. Eğer me

murlara ikramiye verilecekse; emekli, dul ve yetim
lere de verilmelidir. 

4. En az geçim indirimi kanun tasarısı gelmeli
dir. Vergi adaleti sağlanmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Söz sırası Sayın Hüseyin Öztürk'te, ondan sonra 

Saym İskender Cenap Ege'de. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; Maliye Ba
kanlığının seçkin mensuplarını saygıyîe selâmlıyo
rum. 

1977 malî yılı Bütçesindeki harcama ödenekleri
nin 226 milyar lirayı bulması, Üçüncü Beş Yıllik Kal
kınma Planmda saptanan plan disiplininin dışına ta
şarak enflasyonSst bir ekonomik ortamın yaratılma
sını kaçınılmaz hale getirmiştir. 200 milyarın vergi
lerden sağlanması zorunluğu, vergi dışı normal gelir
ler ve özel fonların toplam birikiminin 26 milyara 
ulaşmasının güç olduğu düşünülürse, yurttaşlarımızın 
yeni vergi yükü altında tümden ezileceği gerçeği or
taya çıkmakta veya vergi getirilmezse bütçe açık ve
recek demektir. 

Bu nedenle Devletin resmî belgelerinden anlaşıldı
ğına göre, bu dibi delik bütçeyle 1977 yılı ekonomik 
açıdan güçlüklerle dolu geçecektir. Hele, gıda madde
lerinden en önemli temel ürünlere değin yapılan zam
lar, toplan eşya fiyatlarında % 25 - 30, (Bakan ne 
söylerse söylesin bugün gerçek piyasadaki gerçek ar
tış budur) perakende satışlarda % 50-150 artışlarla 
perişan edilen yurttaşlarımız, 1977 yılında da aynı şe
kilde bu artışı devam edeceğinden, açlıktan ve yok
sulluktan perişan olacaklardır. 

Bir yandan açlık ve sefalet, öte yandan şehre râen 
eşkiyanın zincirleme siyasî cinayetleriyle bu güzelim 
ülke cehenneme çevrilmeye devam edecektir. 

Tecil edilmediği takdirde 1977'de dış borçların 
anapara ve faiz ödemeleri yıl boyunca elde edilecek 
ihracat ve işçi dövizleri gelirlerinden fazla olduğuna 
göre, dış alım duracağı için de yatırımlar, atılan te
mellerle kalacaktır. Hele ekonomik bir planda birle
şemeyen Cephe partilerinin Hükümet üyeleri bir ha
yalî yarışa girerek sayısı, yeri, konusu ve özelliği bi
le şaşırılan dayanıksız yatırımların girişimleriyle enf-
lasyonist oluşumu daha da artırarak, dar gelirlileri de 
daha çok geçim sıkıntısına sokmuşlardır; bu da de
vam edecektir. 

Aslında, 1976 yılında hayalci yatırım girişimleriy
le halktaki tasarruf eğilimlerinin azalması, işsizliğin 
büyümesi, gelir dağılımının bozulması tüm ekonomik 
hesabın anlamsız kılınması, enflasyonu etkilerken, 
1977 bütçesinin daha da büyük bir enflasyonu getire
ceği kaçınılmaz gözükmektedir. Mal darlığı yaratı
larak fiyatların artınlışı, sömürü düzeninin işlemesi 
için banka kredilerinin büyük sanayici, toptancı, it
halâtçı ve döviz tahsisinden sınırlı sayıda büyük fir
maların faydalandırılması nedeniyle pahalılık dar ge-

. lirlileri ezerken, bu sömürgeleri daha da semizleştir* 
t mistir. Gerçi, bu, Dcmirel iktidarının özelliğidir. As-
1 hnda, sosyal devlet düzeni ve ilkelerini yok ermeyi 
| amaçlamış, emperyalizmin karşısında siyasî ve top-
1 lumsal bütünlüğü yitirmiş Cephe Hükümeti, ulusal 

ve bağımsız ekonomiyi elbette ki, sürdüremeyecektir. 
Yine Cephe iktidarının yarattığı bozuk düzen içinde 
ulusal tasarruftaki azalma, kredi ve özkaynaklar ola
rak dağıhşındaki elverişsizliği genel üretim dengesinin 
kurulmasını engellemiş, hızlı kalkınma ve sanayileş
meyi de sahte temel atma masallarıyle uykuya yatır
mıştır. 

Ayrıca, endüstriler arasındaki dengesizlik, genel 
iktisat politikasıyle para politikası arasındaki fizikî 
dengeyi bozmuş, para ve piyasa politikasının iyi iş
lememesi nedeniyle de genel ekonomik faaliyetlerde 
yatırım finansmanındaki verimsizlik sürüp gitmekte
dir. Cumhuriyet Halk Partisinin kısa Hükümet döne
minde başlattığı Orta Doğunun sermayesiyle, Batı
nın teknolojisinde Türkiye yararına gelişecek bağla
yıcı girişimleri de bir kenara iten Cephe iktidarı, Tür
kiye'yi tümden bir döviz sıkıntısına sokmuştur, 1977 
yılı bütçesinde veni yatırımların finansmanın değil, as
gari finansmanların karşısında kaynak bulma zorun
luğu ile karşı karşıya kalmıştır. Bilhassa KİT'lerin 
yeni yatırımlarını değil, maliyetleri nedeniyle artan 
fiyatların ve maliyetinin karşılığını ödeyemez ve bu
na karşı para bulamaz duruma girmiştir ve girmesine 
devam edecektir. Böylece, Hazineden finansmanı ve 
Merkez Bankasının zorlanması ve yaratılan darbo
ğazlar, Türkiye'yi ekonomik bakımdan büyük çık
mazlara doğru sürüklemektedir. Muhasebat Genel 
Müdürlüğünün kamu hesaplan bölümünde verilen 
bilgiye göre, Millî Cephe döneminde basılan para 
miktan, 12 yılda basılan para miktanna eşittir. Ban
ka sistemine dayalı bu ekonomik anlayış sonunda ise, 
Hazine, 24 milyar lira açıkla sıfınn altında çalışmak
tadır, 3 Aralık 1976 günü Merkez Bankası bültenin
de, tedavüldeki banknotlar bir yıl içerisinde % 33,4 
oranında artarak; yani 14 milyar lira artarak 56 mil
yar liraya yükselmiştir, Cephe Hükümetinin yıl için
de kamu ekonomik kesiminin gereksinimlerini sağlık
lı kaynaklat yerine, Merkez Bankasından sağladıkla
rı bankacılık sistemini büyük ölçüde Merkez Banka
sı kredileriyle besleyerek, tedavüldeki banknotlan da 
önemli miktarda artırmasını etkilemiştir. Böylece, 
Merkez Bankasındaki bir yıl içerisindeki döviz borç-
lannın 32 milyan bulduğu gözönüne alınırsa, Türki
ye'nin gelecekteki ekonomik düzeninin ne hale gele
ceğini takdirlerinize bırakıyoruz. 
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" Ekonominnzdeki. dengesizlik ar l ına, enflasyonu 
hızlandırıcı bir. bütçenin kalkınma modeli de şüphe
siz ki, enfiasyonisi bir kalkınma modeli olacaktır. 
Bir de seçim endişesiyle hazırlanmış savruk bir büt
çe olduğunu düşününce; bele açıkların İç borçlanma 
ile kapanacağı gözöniine alınınca, Merkez Bankası 
kaynakları tek umut olacaktır demektir. Böylece de, 
bütçedeki dengesizlik daha da çoğalacaktır. Toplu
sözleşme ve çeşitli giderlerle karşılıksız büyüyen büt
çe, şiddetli enflasyona sebep olacaktır; para değeri 
düşmeye devam edecektir. Dar gelirli yurttaşlarımız; 
köylüler, işçiler, esnaf, küçük memur perişan edile
cektir. 

Seçim ekonomisi görüşü bütçede hâkim olduğun
dan, aşın tüketim nedeniyle artırımın da azalacağın
dan, dış kayraklara dayalı pclitikalarıyle savruk bir 
tüketim yurtta fırtına gibi esecektir. Bu da sosyal 
adaleti tümden yok edecektir. Bu durumlar karşısın
da, pahalılığı önleyeceğini ve hiç bir şeye zam yap
mayacağını vaat eden Sayın Demire!'?, «Söylediği
nizin tam tersi hüküm sürüyor» dersek, gücenmesin
ler. Sömürü düzen! zengin yandaşlarını korumak ama-
cıyle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ürettikleri mal
ların piyasaya sürülmesinin geciktirilmesiyie dtş alımı 
durdurarak, dış sarım düzeninde ülkedeki gereksinimi 
karşılama önlemleri de zamanında pJmraadsğmdan, 
yaratılan mal darlığı ile bir avuç mutlu azınlık bu vur
gun ortasında daha da çok semfz!enirken;. dar gelirli 
yurttaşlarımızın, memurların, işçilerin, esnafın ve 
köylülerin zayıflıktan, açlıktan kemikleri sayılır hale 
gelmiştir ve devam edecektir. 

Tüm tüketim mallarında; çimentoda, demirde, 
sacda, canlı hayvanda, kömürde, odunda yapılan pa
halılık, her hakle Sayın Adalet Partisi sözcüsü farkm-
de değil, yüzde yüzü bulmuştur; hatta tekel maddele
rinde yaratılan pahahhk, vatandaşın altından kalka
mayacağı duruma gelmiştir. Çünkü, vatandaşm iki 
yılda maaşında, ücretinde artan. °/0 33!u bulmadığı 
halde, % 150'nin üzerinde piyr-.snda satdmaktad?r; 
yüzde yüz oîan çoktur. Bilhassa bina kiralan yüzde 
200 artmıştır. Ücretliler vergi yükü altında ezilirken, 
mal darlığından yararlanan para babalan, karaborsa
cılar dünyalığını Cephe İktidarı sayesinde tutmuşlar
dır. Ülkemizdeki vergi düzensizliğindeki bozukluk 
nedeniyle de, bunların her vurgunu tümüen kasaları
na girmiştir. Ülkemizdeki vergi düzenindeki adalet
sizlik, hem sektörler, kem de gruplar arasındaki ver
gi yükü dağılımının eşitlik ilkelerinden yoksun oluşu 
nedeniyle, en ağır yükü taşıyan, ücret karşılığı çalı

şan insanla;, olmuş ve hayat pahalılığı altında ezilen-
ki' de yine banlar olmuştur ve- Î977 yılında da bun
lar olacaktsr. 

Dar gelirlilerin konut ihtiyaçları karşılanmadığı 
için de, bu ev kiraları artmakta, daireleri apartman 
fiyatına satma ortamım getirmektedir ve devam et
mektedir. 

1976 yihnm l i ayı sonunda ihracatımız 1 milyar 
750 milyon dolarda kalması, oysa Sayın DemirePin 
3 milyar dolar olacağını katiyetle ifade etmesi, her 
halde Sayın Maliye Bakanını biraz düşündürse ge
rektir, 

Yine işçi dövizlerindeki gelir bugün 930 milyon 
dolara düşerken. Sayın Demirel'in bunu 1,5 milyar 
dolar olarak öngörmesi, dıştan gelecek dövizin ve 
içerdeki kalkınmanın ve yatırımların karşılanmasında 
ne gibi darboğazlar getireceğinin açık örneklerinden 
bir tanesidir» 

Zamanım dolduğu için fazla vaktinizi almayaca
ğını, Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'de. Buyurun 

Sayın Ege= 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

On güne yaklaşan bir süredir bütçe müzakereleri 
devam etmektedir. Bilhassa Cumhuriyet Halk Parti-
£i!nin Grup sözcüleri, şahısları adına söz alan değerli 
si'kE:îaşlarımız, burada olabildiğine karanlık bir tab
la çizmeye ve güçleri yettiği, hayalleri erdiği nispette 
bunu karalamaya çalıştılar ve çok şükür de muvaffak 
cîiuiar. 

Şimdi, iktidar - muhalefet diyalogu niçin kurula-
mıyo/?.. İ ş e bunun için kurulamıyor. Siz istediğiniz 
kadar rakamları konuşturunuz, istediğiniz kadar, «Biz 
ş:s değiliz, b?ıyuzo> eleyin ve bunu bütün hal ve hare
ketinizle OF aya koyunuz, yine karşı taraf söyleyece
ğ i söyleyecek, muayyen bir meseleyi çeşitli ağızlar
dan ayîiı şekilde, batfa aynı cümlelerle tekrar edecek-

Şimdi burada bir noktayı aydınlığa kavuşturmak 
zorundayız. O da şu : Tabirimi bağışlamanızı istir-
han: edeceğim; öküz altında buzağı ararcasına, her 
«pvliî üzerine olduğundan çok fazla şiddetle, hiddetle 
gLicııIer, günlerdir burada bir sömürü düzeninden, işte 
çok zengin yaratmak, bilmem efendim, milyoner, mil
yarder yaratmak, toprak ağası, bilmem büyük işada
mı, Türkiye l i sömüre sömüre5 bilhassa bu bozuk 
düzer» içerisinde onların çok semirdiği, çok geliştiği, 
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vatandaşın, zavallı köylünün, fukaranın kemik halin
de kaldığı, bir deri bir kemik haline geldiği» edebi
yatını burada sık sık tekrar etmektedirler. Bu öküz 
altında buzağı aranan devirde, Türkiye'de gayri meş
ru yollarla Anayasanın ve yasaların kendine tanıdığı 
hakların dışında, kimlerin kimlere ne şekilde yardım
cı olup da milyarlar kazanmış olduğuna dair bir ta
ne örnek gösterilmedi. Hep umumî laflar içerisinde 
geçiştiriliyor ve Türkiye'de bu bozuk düzen devam 
ettikçe, Türkiye'de sol düzen hâkim olmadıkça, Tür
kiye bu halde devam edecektir, Türkiye yokluk, fa-
kirfiik içerisinde, ıstırap içerisinde âdeta karanlığa gö
mülüp yok olacaktır... Rakamlar veriliyor; Türkiye' 
nin kalkınma hızı gösteriliyor, Japonya'dan sonra 
ikinci olduğumuz ileri sürülüyor, yıllara göre kalkın
ma hızları getiriliyor... Gittikçe artan bir tempo ile 
kalkınmaktayız. 

Bütçenin büyümesi ortaya konuluyor, «Bütçemiz 
bu sene 204 milyara vardı. Buna rağmen hiç bir ver
gi getirmedik, mevcut vergi kaynaklarını daha iyi 
kullanmak suretiyle bu bütçeyi beslemeye çalışaca
ğız,» deniliyor. Hep rakamlar veriliyor; ama bu ra
kamlara karşı bir anlamazlık, bir dinlemezlik; sadece 
muayyen sözlerle hüsum etmek içerisindeler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin ekonomik düzeni ne kapitalisttir, ne 

sosyaSisttir, ne komünisttir, ne de faşisttir. Karma 
ekonomi sistemidir. Anayasada mevcuttur. Bu karma 
ekonomi sistemini biz de öyle yürütüyoruz ve bizden 
önce beş ay hükümette olan Bülent Ecevit devrinde 
de bu sistem yürümüştür. Yani bir değişik mesele or
taya gelmemiştir. İki sene de kalsaydı geleceği de 
yoktu, 

Mesele, bir sandalye kavgası halindedir; «Sen otu
racaksın, ben oturacağım» meselesidir. Aslında Tür
kiye'nin ekonomik sistemini, sosyal sistemini, kültür 
kalkınmasını, hepsini Anayasa tek tek tadat etmiş, 
tek tek ortaya koymuştur. Devlet sektörünün nasıl 
çalışacağını, özel sektöre Devletin nasıl yardımcı ve 
destek olacağım, ferdî teşebbüsün ne olacağını, kö
yün nasıl kalkınacağını, toprak reformunun nasıl ya
pılacağını, devletleştirmenin nasıl yapılacağını, ka
mulaştırmanın nasıl yapılacağını, ferdin haklarını, 
cemiyetin haklarım, hepsini tek tek Aayasa koymuş
tur. Bu Anayasanın dışında bir hareketimiz varsa, 
getirip ortaya koysunlar. Yoksa, nedir bozuk düzen?.. 
Kimle, nerede?.. 

Efendini, sol düzen gelmeden Türkiye'de hiç bir 
şey oîmaz. Sizin bulunduğunuz devrelerden rakamlar 
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veriyoruz; O zaman da diyorsunuz İd, «Efendim, şu 
bu, bilmem ne...» E, peki yani nedir?.. Türkiye'nin 
bugün gelişen yetişen, yükselen bir durumu yok mu
dur? Vardır. Görüyoruz, gösteriyoruz; ama bu büyük 
şehirlerin muayyen kesimindeki karamsarlık bütün 
memlekete yayılmak istenir. Türkiye böyle değil 
muhterem arkadaşlarım. Ya gezin Türkiye'yi görün 
y ah utta sadece Ankara ağzı ile konuşmayın burada. 
Bu Ankara ağzı ile bu memlekette askerî ihtilâllere 
kadar gidildi. Bu Ankara ağzı ile olmadık şeyler ol
muş gibi gösterildi. Ondan sonra anladık ve en haklı 
olduğunu iddia eden ihtilâllerden sonra seçime gidil
diği zaman mesele görüldü. Aç kalan, açık kalan, 
yoksul olan insan, gidip de kendini aç ve açık bıra
kana oyunu vermez. Bu milleti bu kadar cahil, bu ka
dar anlayışsız görmeyiniz lütfen. Bu yanlış bir anla
yıştır. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Onun için size 
oy vermiyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Türki
ye'de yedi tane genel seçim yapılmıştır. Bir tanesini 
Cumhuriyet Halk Partisi almış mıdır?.. Var mı tari
hinde? 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — 1973, 1975. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ama 
bu seçimlerde Adalet Partisi olarak ekseriyetle iktidar 
olduğumuz hepinizin malumudur. Öyleyse siz millet
ten alamadığınızı başka nereden alacaksınız? Şu 1973 
seçimlerinde bir parça ilerleme göstermekle âdeta, 
sanki tek başına iktidar oimuşçasına bir anlayışın içe
risine girdiniz, bir heyecanın içerisine, bir şâd-mânînin 
içerisine düşülünüz. Allah muhafaza, ya iktidar olsa
nız yanınızdan geçilmeyecek. Bu kürsülerden bize 
olmadık laf söylediniz; ama çok geçmedi, arkasından 
1973*ten 1975'e geldiğinizde takkeyi önünüze koydu
nuz; altı tane milletvekilliğinin beş tanesini Adalet 
Partisi aldı. O zaman sustunuz. Bu seçimlerde de ola
cak budur ve öyle, bilmem, «Sandıktı, sandukaydı» 
gibi tekerlemelerle hiç bir netice alamazsınız. Bunlar 
nazariyatta kalan şeylerdir. Bugün köylü ve esnaf 
kimden ve nereden kendisine hizmet geldiğini yakın
dan bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok enteresandır; burada dün kanuşan hatip diyor 

ki; «Efendim, bu iş adamları, esnaf işte bilmem şu 
bu, kalkıyorlar siyasî bazı harekelilere girişiyorlar.» 
Böyle diyor. Elbette. Bu memlekette serbest çalışanın 
siyasî olayların içerisine girmesi, siyasete bizatihi ka
rışması günah mı? Hayır, o karışmayacak... Kim ka-
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rışacak?.. Devlette memur olan karışacak, kim karı- j 
şacak?.. Sınıfta talebesini bırakıp sokağa çıkan öğ
retmen karışacak, Bu zihniyetle, bu çarpık düşüncey
le hiç bir yere varamazsınız ve bunlar size bir şey 
getirmezler. İşie, geçen gün yaptıkları Tandoğan top
lantısı yüzkarası halinde önünüzde. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tandoğan Ada
let Partisinin yüz karası. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ne için 
bizim yapmış olduğumuz toplantılarda, Adalet Par
tisinin kongrelerinde, Adalet Partisinin açık hava 
mitinglerinde bu tarzda yanlışlıklar olmuyor da, hep 
gelip gelip de sizi tutanlarda, sizin tarafta oluyor?.. 
Hiç bunun ölçüsüne girdiniz mi, hiç bunu düşündü
nüz mü?.. Hayır; ama teşvik edersiniz. Yine teşvik 
edersiniz ve onlardan medet umarsınız. | 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümetin yüz i 
karası o. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh- | 
terem arkadaşlarım; 

Hiç bir zaman bizim gibi Adalet Partililer kalkıp 
da toplulukların arasına karışmayız. Sizin gibi silâhlı ; 
cephaneli onlara önayak olmayız. Bunu öyle iyi bil j 
Sayın Hüseyin Öztürk... j 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı Bütçesi j 
üzerinde iki dakikanız var, devam ediniz efendini. j 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adalet Partisibin j 
yüz karası. Mahkemeyle tescil edilecek o da. i 

BAŞKAN — Sayın Öz&irk, lütfen efendim. j 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sanki ı 

hâkimin kafasındaki, önündeki dosyayı beyefendi ha- i 
zırlamışcasma; «Mahkemece tescil edilecek» diyebili
yor; yani «Tescil edilecek» diyebiliyor. i 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üniversite Yasa- | 
sır. da da söyledik, yeni yasalarda da. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Gördük, 
sizin TÖS^ünüzü de gördük. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen Genel Kurula hi
tap edin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Daha 
önceki?:':; böyle destekleyip de mahkeme kararı ile | 
kapandık.sın sonra ağzınızı açmadığınızı da gördük. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok öyle bir j 
şey-
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Yok; 
tabiî, öyle şey olur mu?.. 

12 Mart gelirse Adalet Partisi düşerse, Demirci 
giderse her yer sütliman olacaktı. Onu da gördük; 
sonra ne oldu... Döndünüz bu sefer o 12 Marta; «Fa
şist dönem» dediniz ve şimdi de öyle diyorsunuz. 

ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Öyle 
öyle. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Onu biz 
getirmedik, siz getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Getirdi
ğiniz eserinize öyle bakıyorsunuz, o gözle bakıyorsu
nuz. İşte siz busunuz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ona rağmen se
çildik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Saym üyeler, çalışma süremizin bitimine 10 daki

ka kalmıştır ve bu arada bir önerge verildi onu oku
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçesiyle, Gelir Bütçesi görüş

melerinin hitamına kadar yemek paydosu verilme-
meks'ziıı oturumun devamını dileriz. 11 . 2 . 1977 

Mardin Konya 
Sait Mehmetoğlu Osman Nuri Canpolat 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, program bozulmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 8 sayın üye daha söz 
ZKIIUŞ vasiyettedir, önerge aleyhinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. Çalışmaların yemek paydosu verilmeksi-
z'n devan* etmesi hususundaki önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Saat 19.00» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun 
efendim. 

Sayın üyeler, 
Çalışma süremizin bilmesine 5 dakika kalmıştır. 

Herhangi bir sayın üyenin konuşması yarım kalaca
ğından 36 ncı Birleşimin 3 ncü Oturumunu saat 20.00 
de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati s 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (ürfa) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 4 ncü oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden, şahıslan adına 
konuşmak isteyen üyeleri sırası ile kürsüye davet 
etmek suretiyle devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın İsmail İlhan'da, Buyurun Sayın 
İlhan, 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; Maliye Bakanlığının saygıdeğer men
supları, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

1977 malî yılı bütçesi, büyük bir yatırım bütçesi
dir, yatırımlarda önemli bir sıçramayı öngören bir 
bütçedir. Maliye Bakanlığını, bu bütçenin yatırımla
ra ayrılan kısmına kaynak sağlama hususunda gös
terdiği cesaret sebebiyle tebrik ederim. 

Bu bütçenin yaratma ihtimali bulunan büyük öl
çüdeki açık finansman zorunluluğunun, uygulama 
dönemi içinde, enflasyonist baskılan daha da güçlen
dirmesi ihtimalini hatırlatmak ihtiyacını hissediyo
rum. Bu bütçeyi uygulayacak Hükümet, enflasyon ve 
fiyat artışları ile mücadelede önemli zorluklarla kar
şılaşacaktır. Bütçenin uygulanma döneminde, Hükü
metin enflasyonla mücadelede büyük gayret göster
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'de bürokratik kamu masrafları her yıl 

büyük ölçüde artmakta ve kalkınmaya tahsis edilebi
lecek kaynakları önemli ölçüde törpülemektedir. Dev
let yönetiminde önemli ölçüde personel araç ve gereç 
israfı vardır. 

Buna karşılık, bazı önemli kamu görevlerinin 
ifasında, ki, biraz sonra izah edeceğim, lüzumsuz bir 
tasarruf zihniyeti güdülmekte ve bu tutumdan Dev
let, yarar değil, zarar görmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk dev
letidir. Devletin her türlü eylem ve işlemi yargı de
netimine tabidir. Devlet ve kamu kuruluşları yargı 
organı önünde, kişilerle eşit durumdadır. Öte taraf
tan, Türkiye, devletçi bir ekonomik modele sahiptir. 
Diğer demokratik ülkelere oranla, Türkiye'de Dev
letin ekonomik ve sınai teşebbüsleri, daha büyük 

önem ta -maktadır. Devletimiz, ormanlarımızın sahi
bidir, meralanımzm sahibidir, büyük ölçüde Hazine 
arazisi vardır. 

Hülasa, Devlet, Türkiye'de en büyük mülk sahibi 
ve yatırımcıdır. Diğer demokratik ülkelerde, Devle
tin ekonomik alandaki etkinliği daha azdır. 

Türk Dc-vleü ekonomik ilişkilerinden doğan veya 
mülk sahibi olmasının sonucu olarak ortaya çıkan 
hukukî ihtilâflarını bağımsız mahkemeler önünde, 
yeterli biçimde savunabilecek imkânı sağlayabilmek 
zoıısıldadır. Bunun yanında, bu ihtilâfların doğma
sını önleyecek tedbirleri almak zorundadır. 

Bu zorunluk, kamu kurumlarında, hukuk müşa
viri, müşavir avukat ve avukat istihdamı hususunu 
çok önemli bir sorun haline getirmektedir. 

Hasbakî Maliye Bakanlığı, hukuk müşaviri, mü
cavir avukat ve Devlet avukatı istihdam ve temini 
hususunu büyük ölçüde ihmal etmektedir. Bu hizmet 
dalına karşı, gerek yeterli kadro tahsisi, gerekse üc
ret ve yan ödeme statüsü bakımından gereken önem 
verilmemektedir. 

Türkiye, Devlet ile fertler arasındaki hukukî ihti
lâfların dünyada en çok olduğu ülkedir. Devletçi 
ekonomi modeli ve hukuk devleti ilkelerine bağlı ka-
hndıkça bu darımı devam edecektir. Devletin ve ka
ma kesiminin büyük menfaatleri, ancak mahkemeler 
ne^dindeki savunmaların gereğince yapılmasına bağ
lıdır. Bu savunma, hukuk müşavirleri ve Devlet avu
katları taraf sodan yapılır. 

Türkiye'de büyük ölçüde Hazine arazisi yağma
sından, kıyı yağmasından, kamulaştırmalarda Devle
tin uğradığı sararlardan bahsedilmektedir. Uğranılan 
bu zararların nedeni, Maliye Bakanlığının hukuk mü
şavirliği ve devlet avukatlığı hizmetlerine yeterli ilgi
yi göstermemesi, yeterli kadro ve istihdam imkânı 
vermemesi ve yeterli ücret ve yan ödeme sağlayama
mışının sonucudur. Devletin bu yüzden her yıl uğ
radığı zararlar, milyarlarca lirayı bulmaktadır. 

Meselâ, Keban Barajı kamulaştırmaları 730 mil
yon lira tahmin edilmişken, 2,5 milyar lirayı bulmuş
tur. Keban istimlâk sahasının tapulaması sırasında 
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Maliye Bakanlığı dört vilâyeti kapsayan geniş saha
da, 60 bin parselin kamulaştırılmasında tek bir avu
katla temsil edilmiştir. Malmüdürlüklerince yapılan 
dava takibini şu anda yeterli saymak mümkün değil
dir. 

Buniiiı sonucu olarak, büyük ölçüde Hazine ara
zisi şahıslar adına tapulanmış ve sonradan bedeli öde
nerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce istimlâk 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu sahayı is
timlâk ederken 657 sayılı Personel Kanunu yürür
lüğe girmiş, bu kanunun ücret statüsü yüzünden Dev
let Su İşlerinin bölgedeki avukatları istifa etmişler
dir» 1970 yılı sonundan, 1972 yılı sonuna kadar on-
binlerce bedel artırma davası gereği gibi takip edil
memiştir. Bu takipsizliğin sonucu olarak, bedeller bü
yük nispette artmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü, ancak 1972 yılı sonunda yeterli sayıda avukat 
çalıştırma olanağına kavuşmuş, bundan sonra bedel 
artışı durmuş, hatta gerilemiştir. 

Maliye Bakanlığının yeterli sayıda hukuk müşa
viri ve avukat çalıştırma imkânını zamanında verme
mesi sonucu, Devlet, yalnız Keban'da 2 milyar liraya 
yakın zarara uğramıştır. 

Aynı hal, bütün tapulama, kamulaştırma, toprak 
reformu uygulama alanlarında ve kamu kesiminin ta
raf olduğu ihtilâflarda devam etmektedir. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, Maliye Bakanlığı 
1976 yılı içinde yürürlüğe konan, Yan Ödeme Karar
namesinde, Hazine avukatlarıyle aynı işi gören, (Bu
rası çok ilginçtir) kamu kuruluşları avukatlarına yan 
ödeme vermemekte direnmiştir. 

Halen Hazine avukatlarının büyük kısmı münhal-
dir ve Devletin taraf olduğu davaların büyük bir kıs
mı gereğince takip edilmemektedir. Karayolları, Dev
let Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi büyük 
kuruluşların avukatlık kadrolarının büyük kısmı mün
haldır. Aslında bütün bu kurumlara verilen avukatlık 
kadroları da yetersizdir. Halen kamu kesiminin avu-
katsîz ve savunmasız bırakıldığı dava sayısı 100 bini 
geçmektedir. Bu davalardan Devletin 10 milyar liradan 
fazla zarara uğraması mukadderdir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bu büyük zararın önlenmesi için Maliye Bakanlığı

nın bundan sonraki yan ödeme kararları ile ilgili ça
lışmalarında, geçen sene yapmış olduğu tutumdan vaz
geçmesi lâzım. Yeterli sayıda kadro temin edilmelidir. 
Avukat istihdamını sağlayabilecek miktarda yan öde
me verilmesi olanağı sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Maliye Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık mensupları

na, milletimize ve Devletimize hayırlı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Söz sırası Sayın Fethi Çeîikbaş'ta. Buyurun Sayın 

Çelikbaş. 
FETHİ ÇFXİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Evvelâ, Bütçe Karma Komisyonunun raportörleri
ni, Maliye Bakanlığı çalışmalarının sahalarım bir gö
rüşte tespit etmek imkânım veren ve Maliye Bakanlığı
nın meşgul olduğu kesimlere nüfuz etmemize kolaylık 
sağlayan güzel raporundan dolayı tebrik etmek istiyo
rum ve teşekkür ediyorum. 

Maliye Bakanlığı, Devlet idaresinde, Maliye Bakanı 
da Hükümet içerisinde özel ehemmiyet taşıyan mües
seselerdir. Bu yalnız bizde değil, Batı ülkelerinde 
de böyledir ve halen Fransa'da Başvekil, Maliye Ba
kanlığını da muhafaza etmiştir. Bunun sebebi şudur. 
Bütün bakanlıklar, bütün idareler masrafçı olduğu hal
de, sadece Maliye Bakanlığı, istisnai olarak da bazı 
ufak bakanlıklar; yani varidat toplayan bakanlıklar 
diyeyim, Devlet gelirleri ile alâkalı müesseselerdir. 

Bu itibarla, Devletin bütün gelirleri ve harcamala-
rıyîe ilgili olan bu bakanlığın çahşmalanyle alâkalı 
maruzatıma geçerken, büyük Devlet adamı Atatürk' 
ün şu sözlerini muhterem arkadaşîanma bir hareket 
düsturu olarak tavsiyeye değer görüyorum. 

Büyük Devlet adamı Atatürk diyor ki, «Siyaset, 
her şeyin ölçüsünü bulabilmekten ibarettir. Allah'ın, 
kendilerinden ölçülü olmak kabiliyetini esirgediği in
sanlar, asla politikaya girmemelidirler.» 

Bu fevkalâde mühim bir konu. Memleketin imkân-
larıyle çeşitli ihtiyaçları arasında bir. ölçü bulabilmek, 
hakikaten siyasetçilere terettüb eden vazifedir. 

Şimdi bu zaviyeden hareket ederek, ben Türkiye' 
de evvelâ merkezî ve mahallî idarelerin bir reorgani-
zasyonuna büyük ihtiyaç olduğu kanaatini taşırım. 

Mükerrer vazifeler vardır, tedahül eden hizmetler 
vardır ve bunların hepsi personel, malzeme, zaman is
rafını mucip olan sahalardır. 

Şu halde bütün bunun sorumluluğunu taşıyan Ma
liye Bakanlığı, sürekli bir çalışmayla bu merkezî ve 
mahallî idarelerin hizmetlerini reorganize edecek bir 
mesaiye girmelidir. Buna vaktiyle girmiştik; ama ya
rım kaldı. Nereden başlanırsa fayda vardır, 2 - 3 yıl 
değil, 8 - 10 yıl bile olsa, bu reorganizasyona ihtiyaç 
vardır. 
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İkinci konu; kamu hizmetleri kiralık yerlerde gö
rülmez arkadaşlar. Kama hizmetleri behemahaî resmî 
devlet binaları içerisinde yürütülür. Biz büyük impa
ratorluklar kurmuş olan bir milletin ahfadıyız. Ana
dolu'da vilâyete, «Hükümet konağı, vali konağı» der
ler akadaşlar. Bunlar oturacak müesseseler. 

Üçüncü konu; Devlet bu kamu hizmetlerini perso
neli vasıtassyle görür. Bu itibarla, fevkalâde tetkik 
edilmiş bir personel ve maaş politikasına ihtiyaç var
dır. İyi yapalım diye, son derece girift içinden çıkıl
maz ve hiç kimseyi memnun etmeyen bir personel po
litikası karşımıza gelmiştir. Bu büyük hata olmuştur. 
Bunun süratle tashih edilmesinin sorumluluğu Maliye 
Bakanlığına düşer. Tabiî bunu söylerken, derhal Ma
liye Bakanlığı iîe Devlet Personel Dairesi, Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı arasında organik bir kuru
luşa ihtiyaç vardır. 

Birisi ayrı baş çekecek, öteki ayr.1, bmıa imkân yok
tur. Bir çok çatışmalar bundan doğmaktadır. Bu sade
ce benim görüşüm değil, Devlet Şûrası Fransız üyele
rinden Mösyö Gregory'un da görüşüdür. 

Devletin gelirlerinde Türk ekonomisinin bugünkü 
potansiyeli daha fazla gelir alma imkânını verecek se
viyededir, bu hacimdedir. Peyderpey bu yola doğru 
gidiliyor; fakat bu kifayetli değildir. Daha müessir bir 
murakabe ile yeni yeni mükellef kategorileri bulmak, 
yeni yeni mükellefler bulmak, vergi zayiatım önlemek 
ve vatandaşa vergi ödemenin şerefli bir vazife olduğu 
telkinini yaratmak ve bunları benimsetmek lâzımdır. 
Bu yolda daha fazla gelir toplayabileceğimiz kanaatini 
taşıyorum. Çünkü, ekonomimiz oldukça gelişmiştir. 

Bu gelirlerin harcanması, bugün bir taraftan genel 
bütçe içerisinde, katma bütçesi içerisinde, Kamu iktisa
dî Teşebbüsleri içerisinde, mütedavil sermaye kuruluşla
rı içerisinde ve yeni olarak da Devlet Sanayi İşçi Yatınm 
Bankasının iştiraki olan anonim şirketler yoîuyie bu 
giderler kullanılmaktadır. Bunların çeşitli murakabe 
nizamları vardır; fakat bu murakabe nizamlarından 
henüz hangisinin uygulanacağı son kategoride; yani 
Devlet Sanayi İşçi Yatınm Bankasının iştiraki olan 
anonim şirketlerde Devlet murakabesinin ne suretle 
yürütüleceği taayyün etmemiştir. Bunu behemahaî 
bir esasa bağlamak lâzımgelir. 

Raporda mütedavil sermayelerle alâkalı bir nizam 
getirmek lâzımdır. O getirilecek, hazırlanıyormuş, çok 
yerindedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri, umumiyetle herkes 
zanneder ki, falan kanun çıkarsa bu iş düzelir. Hayır 
arkadaşlar, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin düzelmesi, 

sadece kanun işi değildir, personel işidir arkadaşlar, 
sevkı idare işidir. Dirayetli sevkî idareciler bulup, on
lara çalışma rahatlığı vermediğiniz müddetçe, bunları 
tahakkuk ettirmek imkânı yoktur. 

Bütün bunları bünyesinden beklediğimiz, sorumlu
luğundan beklediğimiz Maliye Bakanlığı, kendi bün
yesi içerisinde erkânı harbiyesini (ki, formasyon itiba
riyle fevkalâde iyi yetişmiş gençlerdir) devamlı takvi
ye etme""., devamlı geliştirmek durumundadır. Devletin 
bütün yükünü vereceksiniz, diğer dairelerle eşit birta
kım haklardan istifade ettireceksiniz,'bu mümkün de-
ğüdir. 

Devletin malî, ekonomik, idarî yöndeki kurmayı 
bu bakanlıkta behemahaî vücuda getirmek lâzım gelir. 
Çünkü, vergilerin hangi kaynaktan ne ölçülerde, han
gi nizam içerisinde alınacağın!, onların nasıl tahsil edi
leceğini, bütün bunları onlar yapmaktadır. 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilâtında üst kademedeki sevkî idarecilerin özel bir 
statü içerisinde formasyonundan itibaren, maaşı dahil, 
dış ülkelere gidip tetkik yapmaları dahil, özel bir ye
tiştirmeye tabi tutulmasına itina etmek lâzım gelir. 

Hükümetin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
problemlerini çözümlemekte tuttuğa politika stratejisi 
fevkalâde isabetlidir. Türkiye (Benim neslim bilir) 
yıllar yılı «Ticarette favorable bir bilanço elde ede
ceğiz, lehte kapanacak» diye kısır bir politika takip 
etmiş. Bugünkü sıkıntılarımızın büyük kısmının kay
nağı odur. 

Be itibarla, Türkiye kalkınmak için yatırım yap
maya, tabiî akıllı yatırımlar yapmaya ve hesaplı - ki
taplı yatırımlar yapmaya ve bunun için iç kaynakla
nıl; seferber etmeye, yetmediği ahvalde dışarıdan 
borç almak suretiyle bu seferberliğini yürütmeye 
mecburdur, Heie bunu hür demokratik nizam içinde 
yapmak mecburiyeti katidir. Doğu ülkeleri dahi Av
rupa'da bankalardan özel banka kredileri almak su
retiyle bu konuya ehemmiyet verir hale gelmişler
dir. Demin okuduğum 8 Şubat 1977 tarihli Le Monde 
Gazetesinin ekonomi kısmında meselâ «Polonya 
1973'te 430 milyon, 1974'te 509 milyon, 1975'te 475 
milyon, 1976'da 1 milyar 152 milyon dolar Avrupa 
bankalarından Euro dolardan banker kredi almıştır. 
Bulgaristan almıştır, Rusya alıyor v.s.» deniyor; fa
kat bunu sıra iîe tedricen en sağlamından, nispeten 
az sağlamına doğru yürütmek suretiyle yatırımlara 
îıız vermek zarareti vardır. Yatırımlarda da bir piri-
yorite nispeti yapmak lâzım. Süratle üretime iştirak 
edecek olan konulan başa almak, hele hele bütün 
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yatırımların yürütülebilmesi imkânını verecek olan 
enerjiyi behemahal önde yürütmek gereklidir. Bu 
itibarla, yatırım politikasında da buna büyük ihtiyaç 
var. 

Diğer taraftan, para ve kredi politikasında evvelâ 
paranın kendi ünitesi, birimi, Hükümetin para kıy
metinin muhafazasında tuttuğu politika, üyesi oldu
ğumuz enternasyonal kuruluşların tavsiyesine ve bu 
konuda ilim adamlarının tavsiyelerine ve yazdıkla
rına uygundur. Bekleyip, bekleyip, büyük ölçülerde 
devalüasyon yapma yerine, zaman zaman ayarlama
lar yapmak, bugün dünyada hâkim olan politikadır. 
Hükümet onu yapmaktadır ve isabetlidir. 

Diğer taraftan, para ve kredi politikasında Maliye 
Bakanlığı kendi müşaviri durumunda olan ve Bakan
lığa nazaran daha sükûnet içerisinde çalışması, kurdu
ğu enternasyonal müesseselerle olan münasebetleri 
yönünden mümtaz durumda olan Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankası ile sıkı bir münasebet içerisinde 
ve uyum içerisinde bulunmasında büyük fayda görü
rüm. Tatbikatta Maliye Bakanlığından tevellüt et
meyen; fakat başka bakanlıklardan tevellüt eden ak
samalar olmaktadır. Bunun bertaraf edilmesini te
menniye değer görüyorum. 

Türkiye'nin kalkınmasında bizi frenleyen büyük 
faktör, ödemeler dengem izci eki kronik açıktır. Bu 
biraz normaldir. Yalnız bizde değil, kalkınma çaba
sında olan ülkelerde ödemeler dengesinin açık ver
mesi gayet tabiîdir. Kalkınmadan sarfınazar eder ve
ya hızınızı kesmek isterseniz ödemeler dengesindeki 
açık iner. Bu güç değildir; ama bilhassa nüfusu sürat
le artan, demokrasiyle idare edilmekte olan ülkeler 
bu ihtiyaçlara cevap vermek için ödemeler dengesi
nin açıklarım sağlıklı yerlerden kapamak suretiyle 
yatırımlarını yürütmeye gayret etmelidir. 

Burada, son zamanlarda ve ilk defa bu Hükümet 
zamanındadır ki, Türkiye'deki iş ve sermaye erba
bının dış ülkelerde çalışmalarına imkân vermek sure
tiyle Hükümet programında yer alan esas, Maliye 
Bakanlığınca tatbikata da konulmuştur; fevkalâde 
isabetlidir. 

Dünyanın en zengin kaynaklarına sahip olmasına 
rağmen, Sovyet Rusya, yıllarca otarşik bir politika 
takip ettiği için katiyen kalkınamamış, ancak dünyar 
ya açılmak suretiyle tüketicilerini tatmin eder bir du
ruma gelebilmiştir ve o yolda yürümektedir. Eski 
otarşik politikasını reddetmiştir. 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığının, Türk eknomisi-
nin dışa açılmasında, ihracatının gelişmesinde, iş adam

larının dış piyasalara gitmesinde, orada temsilcilikler 
açmalarında, hülâsa milletlerarası mübadelelerde 
Türkiye'nin daha aktif bir rol alabilmesi için teşvik
kâr bir politika takip etmesinde büyük faydalar ola
cağı kanaatini taşıyorum. Çünkü, Türkiye'de gerek 
personel bakımından gerek teknoloji bakımından bu 
imkân meydana gelmiştir ve bugün Batı ülkelerinde 
dahi taahhütleri alan Türk firmaları vardır. Orta Do
ğuda çoktur. Batılılarla rekabet ederek Orta Doğuda 
taahhüt alan yüksek Türk mühendisleri, müteahhitle
ri vardır; bu memleket için büyük kazançtır. 

Konuşmamı bağlamadan önce son olarak Sayın 
Bakanın, Devlet adamı vakan içerisinde mesuliyetini 
müdrik olarak yürüttüğü bir politika var ki, 
bu konulara aynı tutumla girmesini bilhassa kendi
lerinden rica ediyorum; o da şudur: 

Türkiye'de bir münakaşa belirdi; Hükümet azası 
arasında. Maalesef basma intikal etti. Bu da, 440 sa
yılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile alâkalı Kanunun 
30 ncu maddesinin tatbikatı ile ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bazı bakan arkadaşlarımız, kendi bakanlıklarına 

bağlı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin personeline şim
di okuyacağım fıkra gereğince ikramiye vermişler
dir. 

Üçüncü fıkra, «Görevlerinde olağanüstü gayret 
göstermek suretiyle kârlılık veya verimliliği artıran
lara veya işletme faaliyetlerinde yararlı buluş getiren
lere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakanlığın 
onayı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikramiye ve
rilebilir.» diyor. Fıkra sarih. Müstesna bir hizmeti 
olacak. Seyyanen herkese bu fıkraya göre ikramiye 
veremez arkadaşlar. 

Buradaki dirayetli, vakarlı ve cesaretli tutumunun 
bütün devlet harcamalarında prensip olmasını temen
niye değer görüyorum. 

Onun da bir örneği var: Derneklere birtakım yar
dımlar yapılırdı. Bu sene onu koymamışlar. Fevka
lâde isabetlidir ve bir de Türkiye'nin devlet haysiye
tiyle bağdaştıramadığmı bir sigara kaçakçılığı vardır 
ki, Devlet tekelinde olmaktan dolayı sigara kaçakçı
lığı gayri meşra kazançlara yol açmakta ve Devlet 
her gün sokak köşelerinde vatandaşın ayakları altın
da haysiyetinden kaybetmektedir. 

Bu sigara tekelini ıslah mı edecek, kooperatif mi 
kurulacak; ne olacaksa olsun; her halde bugünkü hay
siyet kırıcı durumdan memleketi kurtarsın. Büyük ka
zanç kaynağı burada Devlet içinde yatmaktadır, di
ğer sahalarda olduğu gibi. 
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Bunu beni söylemeye sevk eden, demin söyledi
ğim bazı yönlerdeki c?.d:!î, gayretli, dirayetli, cesa
retli, vakar tutumudur, Maliye Bakanlığının perso
nelinin ve Bakanm bu sahalara el attıkları takdirde 
netke alabileceğimiz kanaatini taşıyorum ve ken
dilerine muvaffakiyet diliyorum. 

Teşekkür ederini. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür-ederim Sayın Çelvkbaş. 
Söz şifası Sayın Besim Üsîünel'de; buyurun efen

dim. 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
İzin verirseniz, daha önce Grup adına yaptığım 

konuşmada bıraktığım noktadan devam etmek istiyo
rum konuşmama. Bu arada, konuşan Adalet Partili 
sözcülere de gereken cevapları vermeye çalışacağım. 

Önce, 1974 yılındaki fiyat artışlarından ve Sayın 
Erknıen'in özlemini gidermek için teknik bir nok
tadan başlamak İstiyorum. 

Teknik nokta, 1974 yılında fiyat artışlarının ne ka
dar olduğu ve Ecevit Hükümetinin ne kadar enflas-
•yoncıı olduğu, ya da olmadığı konusu : 

Elimizde, daha önce verdiğim yarı yıllık rakam
lar sanıyorum gerçekleri yeterince ortaya koyuyordu; 
fakat daha kesin rakamlar vermek için elimde 15 gün 
önce çıkmış Ticaret Bakanlığı toptan eşya fiyat in
deksleri var. Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü bu ra
kamları yayınlıyor. Sanırım bu rakanı'ar hakkında 
hiçbir kuşkusu yoktur. 

Rakamları okuyorum : Genel indeks sayısı olarak 
1974 yılının Şubat ayı 289,7; yani Ecevifin görevi dev
raldığı zaman gösterge 289,7, bıraktığı zaman (10 
ncu ay) 320,3. Rakamı yüzdeye vurursanız, yedi ay
lık artış oranını bulursunuz ve sanıyorum ki, bu oran 
yüzde 20'nin çok altındadır Ve yüzde 16 civarındadır, 
daha .da aşağıdadır; fakat gelir gelmez, görevi devra-
hr almaz yahut o ay, onu izleyen ay; tartışmasına da 
girmeyeceğim; fakat yüzde 29,9'u nereden çıkarıyor
sunuz, buna bir türlü aklım ermiyor. Çünkü, birinci 
aydan sonuncu aya kadar alsanız (Ki, bu dönemin 
tümünden Ecevit Hükümeti hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz.) o bile yüzde 16,5 - 17'de kalmaktadır; 
hiçbir şekilde yüzde 29'a veya yüzde 30'a çıkmamak
tadır. 

Bir önceki yılın başı ve ilk yarısı çok düşük ol
duğu için, • «jzi aldatan, sizi yanlış yargılara sürükle
yen gelişme o yöndedir. Geçen yıl da uyarmaya ça
lıştım fakat bir türlü uyanmak istemiyorsunuz, ger
çekledi dile getirmeye yanaşmıyorsunuz. 

Gerçekler budur ve öyle sanıyorum ki, 1974 yılı
nın fiyat hareketleri bakımından aslında savunmaya 
da İhtiyacı yoktur. O yıl bütün dünya bir önceki yıla 
nazaran çok da'ha hızlı bir enflasyona girmüştir. Pet
rol bunalımından ve diğer hammadde fiyatlarının, 
demir, çelik, gübre, buğday fiyatlarının yükselmesin
den dolayı bunu Türkiye'ye yansıtmamak olanağı yok
tu ve ona gföre politika izlenmiş ve fiyat artışlarının 
önlenmesine çalışılmıştı. Bu, yılın ikinci yarısındaki fi
yat artış hızının yüzde 5'e düşürülmesinden de açıkça 
görülmektedir. 

Sayın Maliye Bakanının konuşmasıyle ilgili benim 
söylediğini bir şey vardı; fiyat artışlarının 1976 yılın
da dünya enfla'syonuyle fazla ilgili olmadığını ortaya 
koyan. 

O konuda da elimde 'bazı rakamlar var : 1974 yı
lında dünya hammadde fiyatları, demir - çelik fiyat
ları, gübre fiyatları yükseldiği için Türkiye pahalı 
mail ithal etmiş ve pahalılığı, enflasyonu böylece dışa
rıdan ithal etmek zorunda kalmıştı. Oysa, 1976 yı
lında böyle bir şey söz konusu değil. Aksine, fiyatı 
artan malların artışları son derece sınırlı. Örneğin, 
petrolde ton fiyatı 1975'te 80,3 dolar iken 1976'da 
86,9 dolara çıkmış. Oysa, bunun yanında, dünya pi
yasasında ve ithal etliğimiz malların ortalama fiyatı 
düşen şöyle önemli ürünler var : Demir - çelik, çu-
bak, sac, gübre, organik kimyasal maddeler. Bunların 
1975 yılı fiyatlarına nazaran 1976 yılında yüzde 10'u 
aşan gerilemeler var. Dolayısıyle, bu maddeleri ithal 
ettiğimiz zaman, daha ucuza ithal ettiğimiz için Tür
kiye'de fiyat artışlarının yükselmesi değil, azalması, 
gerilemesi gerekirdi. Oysa, gerilememiştir. İthal edil
memiş bir enflasyona rağmen, işeride İmal edilmiş bir 
enflasyon, dolayısıyle hayat pahalılığı artıp gitmiştir. 

Bunun bir nedeni, hiç kuşkusuz, para matbaasının 
çalıştırılmasıdır. Bir başka nedeni de, Merkez Ban
kası kredilerinin ölçülerin çok üstünde, plan, prog
ram ilkelerinin çok dışında iç istikrar politikasıyle 
ilgisi olmayan biçimde artırılmasıdır. 

Örneğin; 1975 yılının birinci günü Merkez Ban
kasının kamu kesimine açtığı kredi miktarı 23,5 mil
yarken, 1976 yılının U nci ayının 26 ncı günü (Yine 
Hazine Genel Müdürlüğünün bir belgesi elimde) 62,5 
milyara çıkmış. Artış, 22 ayda, Cepbe İktidarı döne
minde 40 milyarın üzerinde. 'Bu, kamu kesimine açı
lan krediler; yani doğrudan doğruya enfiasyoncu nite
likteki krediler. 

Tümüne bakalım; diğer özel sektörle beraber açı
lan krediler, yine 1975 yılının birinci günü 52,4 mil-
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yar, 1976 yılının 11 ne! ayının sonunda 106,9 milyar; | 
yani yine 22 ayda.54 milyar artış var. Demek ki, 1975 ! 
yılının başında Merkez Bankasının yıBardan beri aç- | 
tığı toplam kredi 52,4 milyar <3ken, 22 ayda bunu iki- I 
ye 'katlamış'.sımz, geçmişsiniz; yani 106,9 milyara çık- j 
missiniz; hâlâ da enflasyonun kaynağını dışarıda arı- i 
yorsunuz... § 

İç ve dış 'burçlarda yine Maliye Bakanlığının tu- j 
tumu son derece başıbozuk, ölçüsüz bir gMişIn işa- I 
retlerini taşıyor. Yine onlara aut resmî rakamları ve- I 
receğim, 

Açık finansmanında uzan vadeli borçlar 1975 
Martında görevi devraldığınız zaman 2 milyar 983 
milyon, Kasım 1976'da 3 milyar 403 milyon. Artış 
fazla değil, bu sağlıklı finansman, yani dış borçlan- I 
manın kafaul edilebilecek cinsîmden olanı; ama bura- I 
da artış sadece 420 milyon; 

Oysa, kısa vadeli yükümlülükler, kısa vadeli tehli
keli yüksek faizli borçlanmada 1975 yılının Martında 
siz Hükümeti devraldığınız zaman 1 milyar 393 milyon 
iken 4 miîyar 241 milyona Çikmış; yarii 22 ayda artır
dığınız kısa vaden, tehlikeli yüksek faizli borç mik
tarı 3 milyar artmış. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının toplam 
dış borcu, sağlıklı kabaklardan 50 seneden beri yığı
lan Mrikmiş dış bore;ı üç milyarken, bugün buna 'ilâ
ve olarak kısa vade!', tehlikeli borç olarak biriktir- I 
d iğiniz kısım, üç milyar... Onu da ftkiye katlamışsınız. I 
Böylece Türkiye'yi ikiye, üçe katlama hikâyesi daha I 
açık bir şekilde ortaya çıkıyor. 

Elimde. 1975 ve 1976 yıh arasında Merkez Ban
kasının dış borçlanmada ne kadar tehîikeli yollara 
girdiğinin, DÇM'yi b ie aratan yerii tehlikeli borçlan
ma yollarına girdiğinin; Merkez Bankasının para du
rumu, ocak - kası:n kümülatlf rakamlarını veren Mer
kez Bankası belgelerinden bir fotokopi var. Buraya 
göre de, Merkez Bankasının DÇM kredilerindeki ar
tış, 1976 yılında net 609 mifyon dolar. Halbuki 1975' 
de 910 milyon doîarmış. Bunda biraz azalma var. 
Onun yeiine «Banker kredileri» diye bir kredi geli
yor; öze] kaynaklı dış kredilere ilâve olarak, para 
fonundan alman kredilere, sağlıklı kredilere İlâve 
olarak, 215 milyon net banker kredisi kullanılmış. Bu, 
1975 yılında sıfır, böyle bir şey yok. 

Onun İçin, toplası borçlanma da daha sağlıksız; 
yani 1975'e nazaran DÇM'Ieri bile aratacak şekilde 
çok tehlikeli bir boîç.'snma yoluna gidilen ve bu iç ve 
dış borçlanmadaki tehlikeli ölçülere varan koşullar 
altında alınan borçlana ayakta durmaya çalışan güç
süz bir malî yönetim, j 

Bütün bunları göstergelerle ve resmî belgelerle or
taya koyduktan sonra, sanıyorum ki, Sayın Adalet 
Partisi Grup Başkanı İskender Cenap Ege'nin söz
lerine kısaca değinmek gerekecektir. 

Sayın Ege, burada bizim Adalet Particini, «Bo
zuk düzenin savunucusu» diye suçlamamızı ve «mil

yoner yaralmak, miivarder yaratmak» sözlerimizi ya
dırgadı ve öyle şeyler söyledi ki, ben doğrusu orada 
Sayın Ege'yi dinlerken, kendimi âdeta Eıbakan'i din
liyormuş zannettim. Çünkü, Devlet Planlama Teşkilâ
tı Bütçesi üzerinde konuşurken Sayın Er&akan da, 
«Hiç farkınız yoktur, ikiniz de aynı soydan geliyor
sunuz, sizli önümüze katıp önümüzdeki seçimden son
ra güdeceğiz» diye ik' partiyi birden suçladı ve Ada
let Partisiyle C. H. P. arasında bir fark olmadığım 
Söyledi. 

Sayın Ege de bur^ yakın şeyler söyledi : «Ara
mızda fark yok, ne diye bu kadar kıyameti koparı-
y orgunuz? Yedi aydı ne yaptığınız meydanda, bun
dan sonra da seçimde gelirseniz, buna benzer şeyler 
yapacaksınız.» dedi. 

Şimdi, bir taraftan size bu kadar b^nzediğİKiizi 
söylüyorsunuz, bir taraftan da dönüp demediğinizi 
bırakmıyorsunuz. Yok biz komünistmişiz, yok biz sos-
yaîistmişiz, yok biz en'ternasyonal'istmişiz... Yani 
bir taraftan anarşizmin, komünizm'in kışkırtıcısı savu
nucusu falan, bir taraftan da size bu kadar benzeyen 
bir parSi... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu biz 
söylemedik. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Söyie-
mediniz mi?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz söyle
medik, açın zabıtları. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Yani şu çelişki
yi düzeltin. Karar verin; ya biz size benziyoruz ya-
hıîtta değiliz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Benze t 
mezsiniz. 

BESİM ÜSTTÜNEL (Devamla) — Değerii arka
daşlarım; 

Hemen açıklayayım, 'biz Adalet Paı ilsine benzemi
yoruz; ama biz, sizin iddia ettiğiniz gibi, Marksist 
yahut komünist anlamda Türkiye'de düzeni değiştire
cek bir parti de değiliz. Bunu açıkça Programımızda 
söylüyoruz ve dizinle farkımızı anlamak İçin; sizin doğ
ru dürüst bir programınız olduğunu ben bilmiyorum, 
varsa lütfedip verirseniz öğreniriz; ama eğer merak 
ediyorsanız sizden ne kadar farklı şeyler yapacağımızı 
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şu yeni Kurultayımızda onaylanmış Programımıza bir 
göz atarsanız, burada iktidara geldiğimiz zaman düze
ni hangi yönde, demokratik süreçler iç'inde değişti
receğimizi ve Türkiye'yi nasıl dengeli ve hızlı kaîkı-
nan, gelişen, bîr hakça ve İnsanca düzene kavuştura
cağımızı görürsünüz. 

BAŞKAN — Say in Üsiiiııel, direniz dolmak üze
re, lütfen bağlayınız. 

<BESİM ÜSTÜNEL' (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O kırmızı kitaba 
göre değil, Anayasaya göre idare edeceksin. 

BESİM ÜSTÜNEL (istanbul) — Anayasaya da 
geliyorum efendim. 

Anayasada karma ekonomi düzeni vardır; fakat 
bu karma ekonomi düzenini kapitalizme çalan biçim
de uygulamak mümkündür veya demokratik sol yön
de uygulamak mümkündür. 

Amerika da sizin anladığınız manada karma eko
nomidir; çünkü deviet girişimleri de vardır, devlet 
kuruluşları 'da vardır; ama egemen olan, hâkim olan 
kapitalist sınıftır, özel kesimdir yahut sizin deyimi
nizle hür teşebbüstür; ama kimseye doğru düıiist Mir-
ı'îyet tanımaz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Batsın o te-
' şc'fcibüs. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yine aynı şe
kilde î&yeç'te de kaıma ekonomi düzeni vardır. Bu 
bakımdan, size göre ikisi benzer durumdadır. Mark
sistlere sorarsanız, o da öyle. Marksistler de isveç'i 
Amerika'dan farklı görmezler; çünkü ikisi de reviz
yonisttir; ama bizce İsveç karma düzeni, Amerikan 
karma düzeltinden ç»k farklıdır; çünkü isveç'te de
mokratik sol bir karma düzeni vardır. Isveçte iktisadî 
devletçilik Türkiye'deki kadar bile yaygın değildîr; 
rma kapitalist sınıf Türkiye'deki gibi egemen sınıf 
değildir. Kapitalist sırıf orada küçülmüştür, kendi gö
revini yapar. Asıl egemen olan, çalışanlardır; onlar yü
rütür, onların dediği olur ülkede ve geMr dağılımı da 
ona göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayı» Üsiünel, lütfen. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Yine Sayın Ege, «Siz burada milyoner yaratmakla, 
milyarder yaratmakla suçluyorsunuz; ama kimse çı
kıp da bir tek örnek vermiyor, kimi destekleyerek mil
yoner yapmışız?» dediler. 

Ben kişisel mevzulara girmek istemiyorum, onun 
için bizim buradaki milyoner yaratma, milyarder ya-
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ratma politikasında da; «Falan adam falanı kolladı 
da ruhsat verdi veya lisans verdi, sunta ihraç etli» il
gimiz yok. 

Bizim söylediğimiz sonuç, bugünkü bozuk düze
nin sonucudur. Kabahat düzendedir, bu düzenin için
de kaldıkça, bu makinenin dişleri böyle işler ve so
nunda birtakım milyonerler, milyarderler yaratılmış 
olur. Bunu siz istemeseniz de, kişileri kollamadanız da 
bu böyledir. 

Bir şeyi hatırlatmak İstiyorum değerli arkadaşla
rıma. Sizin Talû Hükümetinde görev yapan bir Sa
nayi Bakanınız vardı, çok sevdiğim bir arkadaş. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, lütfen cümlenizi bağ
layınız efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Bu Bakan arkadaşınız Bakanhkten ayrıldıktan son
ra basına verdiği demeçte dedi ki, «Şimdi gönül ra-
haihğıyle çekiliyorum, çünkü Sanayi Bakanlığı dö
nemlimde, benim zamanımda 65 milyarlık teşvik bel
gesi verdim.» Böylece, kimin milyarder yarattığını ve
ya milyoner yarattığın! bu arkadaşınız gayet açık bir 
şekilde ortaya koymuş oldu. Tabiî yine kişisel bir so
run değil; o olmazsa başkası yapacaktı, Ahmet'e ver
mese Mehmet'e verilecekti; ama sonunda Türkiye'de 
milyarderler doğmuş olacaktı. Onun içindir ki, bu 
düzen böyle gittikçe, gelir farkları da artar, Türkiye' 
de servet farkları da artar, dengesizlik de artar... 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, rica ediyorum efen
dim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağhyorum 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişebir) — Bunlar konuş
ma düzenlini bile bozarlar. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim, rica ederim. 
BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Ve sonunda da 

bu dengesizlikler, bu huzursuzlukları yaratır ve so
kaktaki anarşinin önü alınamaz. Eğer sokaktaki anar
şinin önünü almak istiyorsanız, geliniz ekonomik ya
pıyı elbirliğiyle daha adil bir şekilde düzeltelim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür «derim efendim. 
Efendim, yeterlik önergesi var, onu takdim ediyo

ruz. 
Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı ve Gelir Bütçeleri üzerindeki gö
rüşmelerle durum aydınlanmıştır. Yeterlik önergesi
nin oylanmasını diler, saygılar sunarım. 

Ay'dın 
iskender Cenap Ege 
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BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen sayın 
üye?., Yok, 

Son söz sırasında Saym Ziya Müezzinoğlu'nun 
konuşma hakkı baki kalmak üzere, yeterlik önerge
sini oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapdan tenkit ve temennilere ve sorulan suallere 
45 dakika içinde cevap vermek üzere. Sayın Maliye 
Bakanını kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun saygıdeğer üyeleri; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde değerli fikirle
rini serdeden, şimdiye kadar olan çalışmalarımızdaki 
eksiklikleri, yine şimdiye kadar olan çalışmalarımız
da isabetli buldukları hususları ifade eden, bundan 
sonraki gayret ve çalışmalara ışık tutan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyelerini konuşmamın başlangı
cında saygıy'e selâmlıyorum. 

Maliye Bakanlığına, Devlet bünyesi içinde tevdi 
edilmiş olan görevler'n özel ağırlığını dikkate alan 
değerli senatörler, Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelerini, Bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lerinin bir nevi devamı niteliğinde sürdürdüler. Tabi-
aayîc bunun da haklı tarafı var : Maliye Bakanlığı 
bizatihi bir bakanlık görünümünde olmasına rağmen, 
Devlet hayatının tümünü ilgilendiren birtakım fonk
siyonlara! merkezi vasfında bulunması itibariyle, bu 
nevi bir pozisyon içinde bulunacaktır ve diğer bütün 
Bakanlıkların görevleriyle ilgili eleştirilere de zaman 
zaman tabfatıyle muhatap olacaktır. 

Konuşmamın başlangıcında şunu ifade etmek is
terim : Maliye Bakanlığı olarak, Devletin resmî ka
yıtlarına, resmî arşivlerine dayanarak beyanlarda bu
lunmaya mecburuz. Yine Bakanlık olarak, yapmış oî= 
duğumuz mukayeseleri, başka ülkelerde ve bütün 
dünyada alışılmış standartlar içinde yapmak mecbu
riyetini hissederiz. Bu standartların dışına çıkarak 
yapılacak mukayeselerin, gerçek neticeleri yansıtarna-
yacağı, fikirleri berraklığa değil karışıklığa götürece
ği kanaatini ifade ederim. Mukayeseler bütün dünya 
ülkelerinde, bütün dünya iktisat kürsülerinde hangi 
baza istinaden yapılıyorsa, şimdiye kadar bütçe eleş
tirilerinde hangi baza istinaden yapıldıysa ve neye 
göre bu eleştirilere cevap verildiyse, aynı lisandan 
konuşmak maksadıyla ve mutlaka anlaşabilmek mak-
sadıyîe aynı bazdan yapılması icap eder. 

Bir an, 18 aylık emisyon rakamım ifade edecek
siniz, bir an 22 aylık fiyat artışını veya kamu kredi
lerinin artışını ifade edeceksiniz... Neyle mukayese 
ederek diye sorarlar, neyle mukayese ederek?... Bir 
başka 22 aylık mı?... Mukayese ettiğiniz başka baz 
var mı 22 aylık?... Bunu söylemeniz lâzım. Neden 18 
ay, neden 22 ay?... Beğendiğiniz tarihi, beğendiğiniz 
rakamları seçmek, istatistiki kullanmak için iyi bir 
metot değildir; çünkü herkes beğendiği tarihi, beğen
diği rakamı seçer, beğendiği gibi bir mukayese yapar. 
Bundan evvel yapmış olduğumuz mukayeseler gibi, 
emisyon hacmi şu kadar artmıştır, bu kadar artmış
tır mukayesesi yapılırken, 1974 yılında °/0 29,7 art
mış olan emisyon, değerli Sözcünün de ifade etmek 
istediği dönemde °/Q 43 artmış olarak karşılarına çı
kar; ama bu nevi mukayeseler yine yapılmaz diyo
rum, yapılması doğru değildir diyorum. İlim de böy
le mukayese yapmaz, teknik de böyle mukayese yap
maz, politika da böyle mukayese yapmaz. Çünkü 
yoktur bunun mukayese edilecek bir başka örneği, 
bir başka bazı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu itibarladır ki, kendilerinin 22 ay - 18 ayda 
yapmış olduğu mukayeselere, İS ay - 22 ayın hiç bir 
baza dayandırılamayacağı gerekçesiyle, benzeri bir 
örnekle cevap vermeye yanaşamam. 

1974 fiyat artışlarında kendilerinin bir ifadeleri ol
du; «1974'ün fiyatları °/0 20'nin altında artmıştır... 
Nereden çıkardınız % 29,9'u?...» Bu ifade Sayın 
Sözcünündür. % 29,9'u rakamlardan çıkardık. Dev
letin kendisinde kullanmış olduğu arşivlerinden, ista
tistiğinden çıkardık. O zaman ben soruyorum; siz ne
rede buldunuz % 23'niıı altındaki rakamı?... 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ticaret Bakan
lığının neşrettiği belgelerden Saym Bakan. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yüzde 29,9'u bulan rakam şu; veriyo
rum bu rakamı. Ticaret Bakanlığının veya Devletin 
herhangi bir arşivinde, herhangi bir istatistiğinde bu 
rakam yoktur deyiniz. 1974 yılının Ocak ayı endeksi 
281 'dir. Aralık ayı endeksi 326,7'dir. 1974 yılı orta
lama toptan eşya fiyatları endeksinin 311,8 olduğu
na ifade ediyorum. Î973 yılının toptan eşya fiyatları 
ortalaması 240,1'dir. Aradaki fark; % 29,9'dur. Ra
kam bu rakam, çıktığı yer burası. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Bunlar bizi ilgi
lendirmez. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Dünyanın her tarafında mukayese bu
na göre yapılır. 
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BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yapılmaz böyle 
şeyler. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ortalamaların mukayesesi dünyanın 
her tarafından böyle yapılır. 

BESÎM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yanlıştır bun
lar. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bir başka türlü yapıldığını burada ifa
de etmek icap eder. Burada 18 ay, 22 ay ifadesi de
ğil, senelik istatistik mukayeselerinin hangi baza gö
re yapıldığını söylemek icap eder. Ben senelik istatis
tik mukayeselerinin, dünyanın her tarafında bu baza 
glire yapıldığını söylüyorum. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yanlış, yıl son
larına göre yapıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu değildir demek icap eder. Dünya
nın her tarafında yıl itibariyle bu yapılır. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Zembil eko-
nomisidir bu. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yine değerli Sözcü, «Kısa vadeli borç
lar üç milyar arttı» dediler. Eğer kısa vadeli bor
cumuz üç milyar arttıysa, bunun başka şeyler ifa
de ettiğini de kendilerinin söylemeleri gerekir: As
garî itibar ifade eder. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Katiyen!.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Birbuçuk senede üç milyar kısa vade
li borç bulabilmek büyük bir itibarı ifade eder. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Batakçı felsefesidir o. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın sözünü 

kesmeyiniz. Devam buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu memlekette, borç aramak ve borç 
bulmak için ne kadar sıkıntılara girildiği malumdur. 
Yalnız, kısa vadeli borçların artışı üç milyar değil
dir; üç milyarlık ifade de doğru değildir. 

Burada bir şeye daha işaret etmek istiyorum fi
yatları geçmiş olmama rağmen. Sayın Sözcü ehem
miyetle belirttiler, dediler ki; «Cımbızla çekilmiş 
misaller alındı fiyatlarda. Nedir bu misaller?.. İtal
ya gibi, Portekiz gSbi, İspanya gibi, cımbızla çekil
miş misaller. Bu, söylenebilirdi, bu tartışılabilir. 
Buna da Vereceğimiz cevap var. Nitekim, şimdi ifa
de edeceğim bu cevabı. Yalnız buna bir başka şey 
iîâve edildi. Bu ilâve edilenle kesinlikle mutabık de

ğiliz ve ilâve edileni de doğru bulmuyoruz. İlâve 
edilen şu idi: 

«Adalet Partisi gibi kötü yönetilen, Adalet Par
tisi gibi kötü yöneticilerin elinde bulunan bu ülkeler; 
yani İtalya, Portekiz, İspanya...» 

Siz iktidarınızı beğenmeyebilirsiniz. Bu iktidarı
nız, sizin de iradenizin ifade edildiği Millet Mec
lisinden güvenoyu alarak gelmiştir. Millet Meclisin
de güvenoyu vermemiş olsanız dahi, Millet Mecli
sinin kararı iktirafl etmiştir bu iktidarın güvenoyuna. 
Bu itibarla, bu iktidarı ayakta tutan Millet Mecli
sinin karandır, onun siz de üyesisiniz; ama kendi 
iktidarınızı beğenmeyebilirsiniz, ona kendi üslubu
nuz için de reva gördüğünüzü söyleyebilirsiniz, fa
kat İtalya, İspanya gibi, Portekiz gibi başka ülke
lerin iktidarları hakkında burada kötüleme yapmak, 
her halde parlamenter teamüllere uygun değildir. 
Bunu yapmamak gerekir. 

Özellikle almış olduğumuz misalleri niye İtalya, 
Portekiz, İspanya olarak aldık da, niye Sayın Üs-
tünePin belirttiği gibi, Amerika, Japonya, Alman
ya almadık?.. Türkiye ekonomisi, Amerika, Ja
ponya, Almanya'ya mı benzer, yoksa İtalya, İs
panya, Yunanistan'a mı benzer?.. Bulunduğu böl
ge bakımından nereye benzer, ekonomik gelişme 
seviyesi bakımından nereye benzer, gayri safi millî 
hâsılasının bulunmuş olduğu seviye bakımından nere
ye benzer, fert başına sahip olduğu millî gelir bakı
mından nereye benzer . Amerika'ya mı benzer, 
Almanya'ya mı benzer, Japonya'ya mı benzer?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Ticaretimizi ki
minle yapıyorsak, ona benzer. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Türk ekonomisinin Amerika ile Al
manya ile Japonya ile mukayese edilmesinin, İtalya 
i!e Yunanistan ile İspanya ile mukayese edilmesinden 
daha doğru olduğunu bir iktisat profesörünün söy
lememesi gerekir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Kiminle alış -
veriş yapıyorsak, enflasyonu oradan ithal ederiz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Bu cımbızla çektiğimiz ülkeler de, ba
his buyurduğunuz ülkelerle alış - veriş yapmaktadır. 
Cımbızla çektiğimiz ülkeler de yine Japonya ile yi
ne Amerika iîe yine Batı Almanya ile büyük alış -
veriş yapmaktadırlar; ama bunların sahip olduğu 
ekonomik potansiyel vardır, varmış olduğu ekono-
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mâk şartlar vardır. Sahip olduğu ekonomik potan
siyel ile varmış oMuğu ekonomik şartlar da birbiri
ne benzer ülkelerin gelişmeleri mukayese edilebilir. 
Amerikanın gelişmesi ile Türkiye'nin gelişmesini mu
kayese ediyorsanız, o zaman Sayın Profesör yine 
yanılır. Çünkü, son senelerde Türkiye'nin elde 
etmiş olduğu kalkınma hızı Amerika tarafından hiç 
bir zaman eîde edilememiştir; eğer onunla muka
yese ediyorsak, eîde edilememiştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kenya'dan alın 
örneği. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Alış - veriş 
yapmadığımız yerden enflasyon ithal edilmez. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Tabiatıyle, Türkiye coğrafyanın han
gi bölgesinde bulunuyorsa, ekonomik gelişmişlik 
seviyesi bakımından ve yapısı bakımından hangi ül
kelere daha yakın oluyorsa, onlarla bir mukayese 
içinde olması gerekir idi. Biz de mukayeseyi bun
larla yaptık; ama bunun yanında şayet bahsedilmiş 
o!an gelişmiş ülkelerle mukayese yapmak gerekirse, 
eniann ihracatı, ithalâtı ile yani ödemeler dengesiy
le, onların gelişme hızîarıyle, onların fiyat seviye
siyle Türkiye'yi yan yana koyabilmek için, ekono
mik şartlarını yan yana koyduğumuzu evvelâ ifade 
etmek icap eder. Türkiye, İnşallah yakın bir gele
cekte bu seviyeye varır, kendisi Batı Almanya ile 
mukayese edilir hale gelir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kabiliyetiniz 
varsa bekliyoruz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Ben şu noktada hak veriyorum sayın 
sözcüye; tabiatıyle bunu bizden bekliyor, «Türki
ye'yi Batı Almanya ile mukayese edilir hale getiri
niz.» diyor. Biz, bunu yapacağız. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada beni mazur görsünler, tabiatıyle Sayın 

ÜstüneL akademik sıfatı bakımından daha rahat 
eleştirdim diye beni hoş göreceklerini ümit ediyo
rum; akademik sıfat yakınlığı bakımından. Bu iti
barladır ki, bir rahatlık içinde olduğumu ifade edi
yorum. 

Şimdi bir noktaya geliyorum. Sayın Karavelioğ-
lu, özellikle Plan - Maliye ilişkileri hakkında önem
li noktalara defindiler ve bu değinmiş oldukları 
noktalarda kanaatimce bazı haksızlıklar var, bazı 
da yanlış tespitler var. Maliyenin planı destekleme
diği, Pîana sahip çıkmadığımız şeklinde birtakım 

eleştirileri var kendilerinin. Planlar, tabiatıyle ya
pıldığı şekli ile kalamıyor. Yapıldığı tarihteki şart
lar, ülkedeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler se
bebiyle zaman içinde bir hayli değişikliğe uğruyor. 
Bu değişikliğin ekonomiye kolay uyumunu sağlamada, 
Maliyenin ve malî politikaların fevkalâde büyük yar
dımı var. Maîiye'riin öyle zannederim ki, sadece 
Pkna sahip çıkmak kesin olarak Plan disiplinini 
veyahut da Plan büyüklüklerini ülkeye uyum ölçü
lerini düşünmeden gerçekleştirme ısrarında olma ye
rine, Plan elastikiyetlerini malî politikalarla destek
leme yolunu seçmesinde isabet görürüz. 

Maliye Bakanlığı Plana sahip çıkmadı değil; 
özelikle bu sene yapmış olduğum birtakım tespitler
le ekonominin gelişmesi, gerek Türkiye içinde va
ki oîan, gerek dünya ekonomisinde vaki olan geliş
mesinin tesiriyle Üçüncü Plan uygulamasının üç ve 
dördüncü yılında meydana gelen sapmaları titizlikle 
te«pit edip huzurlarınıza sermeye çalışmıştım. Bu 
sapmaları ifade etmemtleki gaye şu idi: 

Özellikle Maliye Bakanlığı, kaynakların tümünü 
genellikle toplama durumunda olan ve bu kaynak
ların dağılımında da önemli bir fonksiyonu olan 
Maliye Bakanlığı, 1977 içinde kamu kaynaklarının 
tevcihinde takip edilen politikayı izah ederken, pla
nın ilk dört yıllık uygulaması sonucunda meydana 
gelmiş oîan sapmaları mümkün olduğu nispette ye
niden doğrultmak, planın sadece fiziksel hedefle
rine değil, aynı zamanda planın sosyal hedeflerine 
de varabilecek birtakım yeni kaynak dağılımı; ama 
planın içinde kalan tashih edici bir kaynak dağıiımı 
imkânı aramak yolunda olduğunu ifade maksadıy-
le ilk dört yılın sonuçlarını mümkün olduğu kadar 
sıhhatle ve incelikle huzurunuza sermeye çalışmış
tım. 

Bu seneki yatırımların dağılmasında, bu sene 
carî gider hizmetlerinin saptanmasında ve transfer 
giderlerinin saptanmasında bu yapmış olduğumuz 
hesaplama ve dağılımın fevkalâde önemli rolü ol
muştur. Bu itibarladır ki. Maliye Bakanlığı esasen 
pkn dışındaki harcamayı kendi aleyhine bir davra
nış sayar. Plana sahip çıkmak mecburiyetindedir; 
plan uygulamasını özenle takip etmek mecburiyetin
dedir; ama şunu ifade edeyim, plan da insan yapı
sıdır, hataları olabilir, eksiği olabilir; zaman için
de ülkenin aramış olduğu boyutlara dar gelen taraf
lar olabilir. Bunların tashihinde de Maliye Bakan
lığı, gerek politikalarla, gerek uygulamadan almış 
olduğu tecrübelerle yardımcı olmak gayretindedir. 
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Tasarruf tan gelişmesi bakımından, Türkiye'de 
tasarruf eğilimlerini planlarda ifade edilen rakamlar 
nispetinde arttırmak mümkün olamamıştır. Bunu, 
Türkiye'nin bütün potansiyeli ve bütün İmkânlarının 
henüz tam manasıyle rakamlara geçemediğinde de 
aramak lâzımdır; bir nedeni de oradadır. Yani 
«Türkiye'de bütün ekonomik imkânlar henüz rakam
larla ifade edilebilir.» demekte büyük isabet yoktur. 
Rakamlarla ifade edilemeyen ekonomik imkânlar 
vardır Türkiye'de ve yine Türkiye'de hesaplanama-
yan 'birtakım gelişmeler vardır. Daha doğrusu ön
ceden hesaplanması fevkalâde güç olan veya mü
him yanlışlıklar verebilecek gelişmeler vardır. Türki
ye'de piyasa ekonomisinin gelişmesi son yıllarda bü
yük bir sürat kazanmıştır. Türkiye aynî mübadele 
ekonomisinden gelmektedir buraya ve kısa bir süre 
içinde bu geçişi yapmaktadır. Böyle bir ülkede, ta-' 
lebin hangi ölçüde artacağı hakkında yapılmış olan 
b bütün 'tahminler yanıltıcı çıkmıştır. Birinci Planın, 
İkinci Planın ve Üçüncü Planın uygulamasında muh
telif kademelerde bulunmuş bir kişi olarak Sfade 
ediyorum; özellikle talep tahminlerinde birçok ke-
simîerde Plan fevkalâde geri kaldığını, ilk uygula
ma yıllarında dahi hissetmiştir. Bu itibarladır ki, 
tasarruf eğilimleri de, talepte görülen bu değişiklik 
oranında gerçekleşebilmiştir veya gerçekleşememiş
tir. Türkiye'de henüz talep piyasasına istenilen öl
çüde katılmayan çok büyük bir kitle vardır. Türki
ye'de bu kitlenin de tüketime hakkı vardır. Asgari 
medenî ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde talep piya
sasına girme zarureti vardır. Bu itibarladır ki, Tür
kiye ekonomisinin gelişmesinde tasarrufları, hesap-
lanabiîen veyahutia Batı ölçüsünde olması icap eden 
noktalarda bazen göremeyebilir. Bu, ülkenin bir 
belirli refah seviyesine olan gidişinin de zaruri ne
ticelerinin içindedir. Ancak, tüm kamu gelirlerinin 
gayri safi millî hâsılaya olan oranlarında vaki olan 
gelişme, tam arzu edilen seviyede olmasa dahi, 
memnuniyet verici bir istikamette ilerlemektedir. 

Genel Bütçe, katma büîçe, mahallî idareler gi
bi sayabileceğimiz bütün kamu gelirlerinin Üçüncü 
Beş Yıllık Plan dönemi içindeki gayri safi millî ha
sılada payı şöyle görünüyor: 1973 yılında % 21,2, 
1974 yılında % 22, 1975 yılında % 24,8, 1976 yılın
da, henüz tahmini rakam söyleyeceğim kesine ya
kın, % 24,8./ Bunun % 25 olarak gerçekleşeceği o 
anda tahmin edilebiliylir, 

Genel bütçeye dahil vergi gelirlerinin gayri safi 
miEî hâsıladaki payı da aynı şekilde bir gelişme gös

teriyor. Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemindeki yıl
larda gayri safi millî hâsıla içinde genel bütçe ver
gi gelirlerinin payı 1973'de % 16,8'dir, 1974 yılında 
% 15,2'dir, 1975 yılında % 17,6'dır, 1976 yılında 
% 19,4'tür. Burada da görüldüğü gibi, gayri safi 
millî hâsıla içinde vergi gelirlerinin payı % 15,2 ola
rak en düşük oranı 1974 yılında göstermektedir. 
1974 yılı, bundan evvelki konuşmalarımda da be
lirttiğim gibi, menfî istatistikler yılıdır, menfî re
korlar yılıdır. Bu itibarla, 1974'ün de böyle obuası 
tabiîdir. 

Yine Sayın Karavelioğîu, «İç borç seviyesine ka
tılmıyoruz, » şeklinde ifade ettiler, özellikle öy^ 
zannediyorum ki, bu ifadeleriyle 1977 yılı Bütçesin
de istikraz olarak göstermiş olduğumuz 19,5 milyar
dır, zannederim kendilerinin itirazları. 

Değerli üyelerin malûmu, 1975 yılında iç istik
raz 9 milyar olarak tespit edilmiştir. 1976 yılında 
12 milyar ve hu yıl da 19,5 milyar şeklinde. 

istikrazı tabiatiyle normal kamu gelirleriyle kamu 
harcamaları arasındaki farkı gidermek için iç borç
lanma suretiyle vatandaşlara müracaat zarureti ola
rak ifade ediyoruz. Ancak, istikraz rakamının iki 

mâna taşıdığı kanaatindeyim. Birincisi; her halde 
istikraz Merkez Bankası kaynaklarına direkt müra
caat değildir. Eğer kamu giderleri tasarrufla kar
şılanabiliyorsa, (Bu tasarrufun normal şekli kamu 
tasarrufudur, vergidir, harçtır, kamunun diğer hiz
met gelirleridir) tasarrufla karşılanabiliyorsa, tercih 
edilen en iyi yoldur. Tasarrufla karşılanamadığı tak
dirde; borçlanmayla karşılanma, açığın borçlanmay
la kapanması gelir. Bu halde iç veya dış kaynak açı
ğı söz konusudur. 

Kanaatim odur ki, bir ülkede enflâsyonist baskı 
yapan bir bütçe idaresinde, açık bütçe idaresinden 
bahsedebilmek için, bütçe giderlerinin karşılığının 
tasarrufa dayanmamış olması lâzımdır. Bu tasar
rufun kamu tasarrufu veya özel tasarruf olması müm
kündür. Kamu tasarrufu niteliğinde vergi, harç ve 
benzeri gelirlerle bunu vatandaştan cebren almakta
sınız, ama yetmeyen kısmını vatandaşın kamu gi
derlerine katılma arzusuna hitap ederek, onun ih-
tiarına bırakarak ondan talep etmektesiniz. Bu gide
rin de karşılığı tasarruftur. Bu gider, Merkez Ban
kasında basılan para iîe karşılanmamıştır, sağlanan 
tasarrufla karşılanmıştır. Verginin de karşılığı tasar
ruftur. Alındığı kişi mükelleftir, vergi mükellefi 
ferttir. Ferdin gelirinin bir payıdır vergi. E., iç is
tikraz olarak ferde müracaat ettiğimizde, istikraz 
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içinde onun ödediği para yine kendi gelirinin bir 
payıdır. Vergi geliri olarak bunu öderken, devletin 
bir kanununa dayanarak elinden cebren ahnmakta-
dır, ama istikraz satın alırken, bunu öderken ken
di lihtiariyle devlete borç para vermektedir; ama ken
di tasarrufunun bir payı olarak, kazanmış okluğu 
paranın bir parçasını vermektedir. Bu itibarla, kay
nağı tasarruf olarak karşılanan gider, bir açık büt
çeyi ifade etmez, enflâsyonisat baskı da yapmaz. 

İç borçlanma hadlerînıiz, tabiatiyle ekonomi ge
liştikçe yükselmektedir.! Özellikle bu tasarruf kay
nağında itibar gördükçe, kanaatimce bu borçlan
madan da pek fazla çekinmemek lâzımdır. Yeter ki, 
bu borçlanma karşılığında özellikle devlet, yatırıma 
dönük bir ekonomik harcama yapıyorsa. 

Dış borçlanma politikasında, özellikle DÇM'nin 
varmış olduğu seviye ve kısa vadeli olmasından 
gelme birtakım sakıncalara işaret ettiler. Bu sa
kıncalar tarafımızdan da titizlikle takip edilmekte
dir iki seneden beri. DÇM'nin en büyük sakıncası, 
vadesinin kısalığından gelir. Vadelerinin çoğu bir 
seneliktir, iki sene, üç sene ve daha fazla vadeli 
olanları vardır; fakat çoğu bir seneliktir. Bir sene 
içinde istenebilir ihtimali konusunda, tabiatiyle 
Merkez Bankasının ve Kambiyo İdaresinin fevkalâ
de ihtiyatlı obuasını gerektirmektedir. 

1976 yı!ında bu istenebilir ihtimali, aşağı - yukarı 
hiç tahakkuk etmemiştir. O ihtiyat gösterilmiştir, 
talep edilen DÇM anında, aynı gün ödenmiştir. 
Ancak, şunu bu iki senelik gelişme sonunda tespit 
etmişizdir ki, DÇM Türk ekonomisine bu iki sene 
içinde büyük yarar sağlamıştır. Yarar sağlayıp sağ
lamadığını ifade edebilmek için, bu an 1 milyar 
800 milyon dolara varan DÇM bakiyesinin Türki
ye'ye hiç girmediğini; yani bu kadar bir eksikliğin 
oîduğunu düşünmek lâzımdır. Türkiye'nin ithalâtı
na veyahuttta dış ödemeler dengesine 1 milyar 800 
milyonluk bir yeni yük veya bir eksiklik getirildiği 
zaman, acaba Türkiye'nin gelişmesi ne olurdu, aca
ba yatırımları ne olurdu, İstihdamı ne olurdu, fi
yat seviyeleri ne olurdu?.. Bunları aramak lâzımdır. 
Bu haliyle dahi DÇM, büyük hizmet yapmıştır; ama 
DÇM, hizmetinin yanında bize sıkıntı vermemelidir. 
Bunun tedbirleri, takdim konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi, getirilmektedir. Öncelikle tedbir, bu 
kredileri orta vadeliye kaydırmak şeklinde olacak
tır ve diğer şartları da kısa vadeli kredinin taşımış 
olduğu sakıncaları giderici nitelikte olacaktır. Ayrı
ca, yaratmış okluğu Türk parası karşılığının da, 

genellikle yatırıma dönük harcamalarda kullanılma 
imkânını getirici şekilde yeni bir düzenlemeye gidi
lecektir. Bu düzenleme de, yakın bîr gelecekte uy
gulamaya konmuş olacaktır. 

Gayri safi millî hasıladaki gelişmeyi yetersiz bul
dular Sayın Karavelioğlu. Bu yetersizliği bir istek 
olarak ifade ediyorlarsa, bu isteğe biz de katılı
yoruz. 

Türkiye, % 7,9 - 8 veya 8'İn üstündeki kalkın
ma hızlarının, dileriz ki, çok daha üstünde kalkın
ma hızlarına varabilsin, ama şunu yeniden hatırlat
makta fayda görürüm, OECD ülkeleri içinde yapıl
mış olan tespitlerde görülmüştür ki Türkiye, 1970 -
1975 yılları arasında kalkınma hızında dünyada pet
rol üreticisi olmayan ülkeler arasında dünyada ikin
ci gelen ülkedir. Türkiye, bu 25 ülkelik sıralamada 
dördüncü sırayı işgal ediyor; ama ilk iki sırada 
petrol ülkeleri var; Suudî Arabistan gibi, ikinci ola
rak tran gibi. Türkiye'den daha fazla kalkınma hı
zım sağlayabilen petrol üreticisi olmayan yegâne ül
ke Brezilya. Bu gelişine hızını kifayetli görmüyo
ruz; ama dünya içinde almış olduğumuz derece fev
kalâde memnuniyet verici, hattâ Türkiye için övünç 
konusudur. 

İstihdamda gelişmenıeden şikâyet ettiler Sayın 
Savaş. İstihdam meselesi, ödemeler dengesi gibi, 
Türkiye'nin en önemli konularından biridir. Tabi
atiyle istihdam meselesinin tek bir realist çözümü 
vardır; bu da yatırımı artırmaktır, yurt içinde iş 
sahası açmaktır. Yatırımı artırmak konusunda yap
mış olduğumuz bir sürü münakaşaların, tabiatiyle 
mühim bir kısmından vaz geçmek gerekir; istihdam 
meselesinde gerçekten samimî ve köklü bir çözüm 
arıyorsak bu kaynak münakaşalarını burada tekrar 
etmek İstemiyorum. 

Sayın sözcü, ödemeler dengesi üzerinde birta
kım tereddütler ifade ettiler. Özellikle, «Ödemeler 
dengesinde 850 milyon dolarlık proje kredisinin mev
cut olduğunu, bunun zor tahakkuk edebileceğini» 
belirttiler. Ödemeler dengemizde mevcut 850 milyon 
dolarlık proje kredisi, halen sağlanmış proje kredi
lerinin 1977 yılına düşen diliminin proje bazında 
teker teker hesaplanması ve toplanması neticesinde 
elde edilmiştir. O projelerin uygulanması, bu kre
dilerin kullanılması demektir. Projelerin uygulama
sından vaz geçtiğimiz takdirde veya proje uygulama
sında kendimize düşen birtakım kusurlar yüzünden 
geciktiğimiz takdirde, 850 milyon doları kullana
mayız. Tabiatiyle bu takdirde 5 milyar 800 milyon 
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doladık ithalâtı da yapamayız. Eğer, 5 milyar 800 
milyon dolarlık ithalâtı yapabiKyorsak ve hangi pro
jelere ait olduğu önceden Ibelli olan bu krediyi kul
lanmak için değil; fakat o projeyi icra etmek için 
gerekli ciddiyeti gösterebiliyorsak, ıbu 850 milyon 
dolarlık proje kredisinin kullanılması gerekir. Çün
kü, bu proje kredisi, tedarik edilecek kredi değil
dir, müzakereci yapılacak, karara bağlanacak kredi 
değildir, Programda yer alan bir projenin 1977 yıh 
dış harcaması için sağlanmış olan kredi dilimidir. 

1977 dış ticaret açığının program üstünde olabile
ceği şeklinde bir tahminde bulundular. Bunu temenni 
etmiyoruz. Bunun böyle olmaması için de gayret için
deyiz. Bunun böyle olmaması, tabiatıyle öncelikle ih
racatın ikibuçuk milyar dolarlık seviyeye varmasına 
bağlıdır. Bu sene ihracat, programda öngörmüş oldu
ğumuz 2 milyar 100 milyon dolara varamamıştır. 1 
milyar 960 milyon dolar civarında kamustu*; ama 
buna rağmen, geçen seneye nazaran % 40'lık bir ar
tışı ifade etmektedir. 1977 programında tahmin edi
len ihracat, bu % 40*Iık artışın bir yıl daha devam 
edebileceği varsayımına dayandırılmamıştır. Eğer, 
böyîe bir varsayıma dayandırıfea idi, yapabileceğimiz 
hesap 2 milyar 750 milyon veya 2 milyar 800 milyon
luk bir ihracat hesaplaması olacaktı, ama 2,5 mil
yar şeklinde realize edilebilir bir ihracat rakamı ön
görülmüştür. Türkiye'nin elinde mevcut mühim stok
ları dikkate alınmıştır. İ lira çatı desteklemek için yü
rütülen politikaların ve bundan sonra da getirilecek 
kolaylıkların tesirleri dikkate alınmıştır. Ümit ediyo
ruz ki, 2,5 milyarlık ihracat, realist bir rakamdır, ger
çekleştirilmesi zarurî de bir hedeftir. Bunu gerçekleş-
tirememek başarısızlıktır. 

İşçi dövizleri konusunda, Merkez Bankası ve 
DESİYAB'm bir yarış içinde olduğu ifade edildi. Ma-
îunıuıraz, yurt dışına son yıllarda işçi gönderme fev
kalâde yavaşlamıştı, hatta durmuştu denîlebih'r. İşçi
lerin yurt dışında kalış süreleri uzadıkça, Türkiye'ye 
göndermiş oldukları döviz miktarı da azalmaktadır. 
Döviz, daha ziyade yeni giden işçiler tarafından faz
la miktarda gönderilmektedir. Bu itibarladır' ki, yurt 
dışında yerleşmiş olan işçilerin ve yanlarına ailesini 
getirmiş oîan işçilerin Türkiye'ye göndermekte olduk
ları döviz miktarı belirli sürelerde azalmaktadır. 

İşçi dövizlerinden ekonomimiz mühim faydalar 
görmüştür; fakat Türkiye, önümüzdeki yılların geliş
mesini işçi dövizlerinin inkişafına bağlayamaz. İşçi 
dövizleri, bir yardımcı kaynak olmak niteliğini mu
hafaza edebilir; fakat onun dışmda Türkiye, yeni 

kaynaklara muhtaçtır. İşçi dövizleri, artık Türk öde
meler dengesinin ciddî bir kalemi ohnaktan çıkacak
tır. Bunu kabul etmek lâzımdır. 

1976 Eylülünde alınmış olan tedbirlerin kâfi gel
mediği hakkındaki ifadelere, «Henüz bu tedbirlerin 
neticesinin tam alınmadığı» şeklinde cevap vermek is
terim. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin durumlarından şi
kâyet edildi. Ben, takdim konuşmamda Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin sahip olmuş olduğu aktifleri ve 
sermayelerini ifade etmiştim. Buraya büyük millî de
ğerler bağlıdır. 600 binin üzerinde işçi ve memur Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinde çalışmaktadır. Ancak 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin de, yapmış olduğumuz 
ranlabilite hesaplarının dışında, başka hesapları da 
mevzubahis olması gerekir kanaatindeyim. Sadece, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kâr veya zararları -
onların ekonomik değerliliğini ifade için yetmez. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin endirekt ekonomiye 
katkıları, endirekt sağlamış olduğu vergiler, üretmiş 
olduğu değerler, yaratmış oldukları istihdam, yine 
destekleme ve fiyat politikalarındaki rolleri ve yerleri, 
onların ekonomik değerlendirilmesinde ayrı ayrı dik
kate alınmalıdır. 

Burada bir noktaya işaret etmek istiyorum : Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin bir kısmında dağıtılmış 
oîan ikramiyeler hakkında Maliye Bakanlığı bir tavı-
ra girmiştir. Bunu, Bütçe Plan Komisyonunda da ifa
de ettim; Maliye Bakanlığının takınmış olduğu bu ta
vır, Bakanlığın kendi arzusu, kararı insiyatifi veya 
davranışı değildir. Maliye Bakanlığının takınmış oldu
ğu bu tavır, kanunların emridir; kanunun emrini ifa 
etmektedir, yapmak istediği de bundan ibarettir, ka
nunun emrini yerine getirmekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım izah ettiler; 440 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası, yine bu Ka
nunun uygulanmasıyle ilgili Tüzüğü 113 ncü madde
si, olağanüstü ikramiyenin hangi şartlarda verilebile
ceğini gayet açık bir şekilde* göstermektedir. Bu yet
miyormuş gibi, biz, kendi Hukuk Müşavirliğimizi, 
herhangi bir yanılmaya mahal kalmasın diye, malî 
konularda Devletin Baş Hukuk Müşavirliğini harekele 
geçirdik, ona tetkik yaptırdık, mütalaasını aldık. Yi
ne, bu yetmiyormuş gibi Kamu İktisadî Teşekkülleri
nin denetlenmesi ile vazifeli Yüksek Denetleme Ku
ruluna konuyu aksettirdik, onun mütalaa ve kararını 
istedik. Bize gelen bütün mütalaalar, 30 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasının seyyanen uygulanmaya müsait 
olmadığını, bu şekilde bir uygulamanın kanun dışı ol-
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duğunu ve zimmet teşkil edeceğini belirttiler. Bu du
rumda, Devlet Hazinesini korumak görevinde olan 
Maliye Bakanlığı, tabiahyle bu davranış içinde bulu
nabilecekti. Hangi Maliye Bakanlığı ve hangi Maliye 
Bakanı olursa olsun, ancak bunu yapabilecekti; biz de 
bunu yaptık. 

Emisyonun gelişmesi hakkında bir tereddüt ifade 
ettiler. Emisyon gelişmesini rakam olarak bir defa 
daha tekrarlıyorum. 

Sayın Savaş, özellikle 1976 yılında emisyonun 
önemli nispetlerde arttığı şeklinde ifadede bulundu
lar. Emisyon, 1976 yılında mutlak değer olarak 1975 
yılı sonunda 40 milyar 938 milyondan, 1976 yılı so
nunda 52 milyar 61 milyona yükselmiştir. Artış, yüz
de olarak 27,1'dir. 1975 yılında artış % 24,6'dır. 1974 
yılında artış % 29,7'dir. Son üç senede emisyondaki 
gelişme bu seyri gösteriyor. Görüldüğü gibi, son üç 
senede elde edilen en düşük emisyon artışı 1975 
yılına aittir. % 24,6 olarak. En yüksek emisyon ar
tışı % 29,7 ile 1974 yılma aittir. 1976 yılının yeri or
tadadır; 27,1 olarak. Yalnız, sene içinde herhangi bir 
aydaki emisyon seviyesini alarak, «Emisyon şu ka
dar yükseldi.» demekte isabet yoktur; çünkü aylar 
itibariyle birtakım dalgalanmalar tabiatiyle olacaktır. 
Özellikle, destekleme alımları yapıldığı aylarda, har
camaların yüksek olduğu birtakım aylarda emisyon 
dalgalanmaları olması tabiîdir. Emisyonun en yüksek 
seviyede bulunduğu rakamı alıp, «Emisyon şu sevi
yeye vardı.» demekte isabet yoktur. Demin ifade et
tiğim gibi, aynı büyüklükleri, aynı zaman fasılalarım 
birbirleriyle mukayese etmek gerekir. Kabul edilen 
zaman fasılası da, dünyanın her yerinde takvim yı
lıdır. 

Sayın Karavejioğlu'nun sormuş olduğu bir iki ra
kam da var. 

Sayın Başkan, aynı zamanda suallere cevap veriş 
şeklinde arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet sayın Bakan, evet efendim, de
vam edin. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — «Vergi iadesi olarak 1976 yılında ne 
ödendi, görev zararı olarak ne ödendi?...» 

1976 yıhnda Kamu İktisadi Teşebbüslerine 440 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince ödenen gö
rev zararı, 7 milyar 38 milyon liradır. Vergi iadesi 
3 milyar 117 milyon 500 bin liradır. Akaryakıt istik
rar fonu 1976 yılında menfî bakiye vermeye başla
mıştır; yalnız 1976'da değil, 1975 sonundan itibaren. 
Rakam kesin olarak yanımda değil; hatanın mazur 

görüleceği ümidi ile bir tahmin ifade ediyorum, bu 
rakamın 3 milyar civarında olması gerekir. 

Destekleme alımları için yapılan ödemeler, Üçün
cü Plan döneminde şöyle bir seyir takip etmektedir: 

1973 yılında 9 milyar 360 milyon, 1974 yılında 
20 milyar 93 milyon, 1975 yılında 28 milyar 228 mil
yon, 1976 yılında 34 milyar 607 milyon. 

Kamu Hesapları Bülteni yayınlanmaktadır. Sayın 
Savaş. En son sayısı 1976 Kasım sayısıdır. Yayınlan
mıştır, yalnız Devlet dairelerine gönderilen «Hizmete 
Özel» bir yayındır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Yayınla
nıyor; fakat dağıtılmıyor galiba. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) )— «Hizmete özel» bir yayındır. Sayın 
Müezzinoğlu bilirsiniz, bir dağıtım listesi vardır, 
Devlet dairelerine gönderilir, 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Eskiden öy
leydi. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Maliye Makanhğımn, sayın eski Ma
liye Bakanlarından gizlisi olmaz. Zatıâliniz isterseniz 
göndeririz efendim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Mecliste de ara
dık, bulamadık. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Lütfeder
siniz. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Maliye Bakanlığının durumu ile ilgili 
övücü ifadeleri için değerli arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. 

Özellikle Sayın Senatör İsmail İlhan, Maliye Ba
kanlığı personelinin durumu üzerinde ifadede bulu
nurken, bize güç katıcı ve destek verici birtakım be
yanlarda bulundular. Kendilerine ayrıca teşekkür edi
yorum. 

Maliye Bakanlığı personeli, gerçekten büyük fe
dakârlık içinde çalışmaktadır; Anadolunun her ye
rinde, her kesiminde böyledir ve örnek bir ta
sarruf zihniyetiyle çalışmaktadır. Maliye Ba
kanlığı kendini örnek olma vasfını muhafa
za etmek durumundadır kanaatindeyim. Ancak, 
eziyet çeken Maliye personeli değildir, kıtlık 
içinde olan Maliye personeli değildir; ama Maliye 
Bakanlığı hiç bir zaman israf içinde olmamıştır, her 
halde bundan sonra da olmayacaktır. Maliye Bakan
lığının kendi bünyesi herhalükârda israfı reddeder. 
Maliye Bakanlığına tahsis edilmiş olan ödenekler 
yıllar itibariyle artış göstermiştir, özellikle son iki 
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yılda Maliye Bakanlığının personeline sağlanan mad
dî imkânlar; (yan ödeme gibi, murakabe elemanları
na sağlanan yeni harcırah imkânları gibi, yeni kadro 
imkânları gibi, çoğu yerde sağlanmasına gayret edilen 
lojman imkânları gibi) Maliye personelinin maddî re
fahını bundan önceki senelere nazaran nispî de olsa 
iyileştirecek önemli tedbirler alınmıştır. 

1974 yılında 35 996 olan Maliye kadrosu, merkez 
ve taşra olarak, 1975'de 37 114'e 1976'da 40 306'ya 
yükselmiştir. 

Maliye Bakanlığının cari ve yatırım ödeneklerin
deki gelişme 1974' te 1 milyar 539 milyondan, 1975' 
te 1 milyar 758 milyona, 1976'da 2 milyar 589 mil
yona yükselmiş bulunmaktadır. Ancak, Maliye Ba
kanlığı personelinin vergi idaresi elemanlarının ve de
netim elemanlarının her nevi övgünün üstündeki 
faaliyetlerinin değerlendirilmesi için Bakanlık, gay
retlerini bundan sonra da sürdürecektir. 

Sayın Feyyat, sorularına bir senedir cevap alama
dıklarından bahsettiler. Yalnız, buradaki beyanlarında 
anlatmış oldukları hadise bir sene evvele dayanmı
yor. Evet, hadisenin başlangıcı bir seneden daha ön
cedir ve 1976 bütçesi konuşulurken konu getirilmiş
tir; doğrudur. Ancak, burada yöneltmiş oldukları 
somların gerekçeleri, 1976 senesinin Ağustos ayında
ki tasarruflara dayanmaktadır. 1976 senesinin Ağus
tos ayındaki tasarrufların üzerinden de henüz beş ay 
kadar bir süre geçmiştir. 

Emekli Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi gö
revlerinden alınmıştır, yerlerine başka iki üye tayin 
edilmiştir. Görevden alma gerekçesi, kanunun o gö
rev için aramış olduğu nitelikleri ve görevin deva
mındaki nitelikleri muhafaza edememeye dayanmak
taydı. Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmış olan bu ta
sarruf, Danıştayca iptal edilmiştir. Danıştaya, bu ta
sarrufun davası sırasında irae edemediğimiz deliller 
oldu; yani bu üyeler toplantılara ne kadar katıldı, ne 
kadar katılmadı, hangi kararda bulundu, hangi ka
rarda bulunmadı, birinci davanın görülmesi sırasında 
bunları Danıştaya irae edemedik. Bu delilleri de irae 
edebiliriz; çünkü yapmış olduğumuz tasarrufun, hu
kuken mümkün bir tasarruf olduğu kanaatinde oldu
ğumuz için, Danıştay kararına uyduk ve tasarrufu ye
niden yaptık. Tabiatiyle Maliye Bakanlığı bu tasar
rufun inisiyatörüdür; ama tasarruf Bakanlar Kurulu
na aittir. Bakanlar Kurulu kararını da Maliye Bakan
lığı uygulamak durumundadır. Nitekim, onu da yap
mıştır. Bu şekliyle, konunun ikinci defa Danıştay ta
rafından görülmesi imkânını verebilmek için, gerek 

bizim iare edemediğimiz delillerin yeniden iraesine-
imkân sağlamak, gerekse Danıştay tarafından bir defa 
daha bu konunun tetkikine imkân verebilmek için 
ikinci tasarruf da yapılmıştır. 

Bu noktada tabiatiyle yargı kararı üzerinde eleşti
riye girmek istemiyorum; yalnız Anayasanın 114 ncü 
maddesi muvacehesinde, idarenin de kendi kararlarını 
belli bir yere oturtması gereğini de hatırlatmak isti
yorum. 

Sayın Savaş, 65 yaş Kanunu, 2022 sayılı Kanun 
hakkında bir sürü gösteri yapıldığını, kanunun yozlaş-
tığını, birbirini tutmayan tebliğler, yönetmelikler çı
karıldığını ifade ettiler. 

Öyle zannediyorum ki, bizim uyarmak için yap
mış olduğumuz gayretfleriin kesafeti kendilerini böyle 
bir kanaate vardırmış olabilir. Çünkü, hitap ettiğimiz 
zümre, komünikasyonu en az zümre. 65 yaşını geçmiş 
yaşlı, kimsesiz, belki gazete okumaz, belki radyosu 
yok; birtakım meseleleri duyması fevkalâde güç bir 
zümre. Bu zümrenin kulağına varabilmek istiyoruz; 
Çünkü ona yardım etmek istiyoruz da ondan. Bunun 
için her vasıtaya müracaat ettik; radyolarda defaatîe 
okundu, halen de okunmaktadır; ama lıiiap ettiği 
zümre, 65 yaşını geçmiş biçare kimsesizdir. Radyoda 
her okunuşunda, eğer yeni on kişi Devletin kendisine 
uzatmış olduğu eli tutabilmek imkânına kavuşuyorsa, 
her halde o yayın, maksadına ulaşmış sayılır. Bunun, 
kabul edelim ki, fevkalâde büyük bir sosyal maksadı 
vardır; ba sosyal maksadı küçümseyerek, siyasî mak
satla bunu izah etmeye kalkmakta kanaatimce fevka
lâde büyük hata vardır. Cumhuriyet devrinin en bü
yük sosyal yardım hamlesidir. Burada bir karşıhk 
urcnmıyor, fo'r hizmeî aranmıyor, Devlet, kimsesizn 
yanındaki mevkiini gösteriyor. 

Bir arkadaşımın biraz evvel «Sosyal devlet anla
yışınız nedir, bunu unuttunuz mu?..» şeklindeki soru
larına şu müşahhas hadisenin bizatihi cevap verdiği 
kanaatimdeyim. Sosyal devlet işte budur. Sosyal dev
let, karşılık beklemeden kendisini en güçsüz vatanda
şının yanında, onun yardımında bulabilen devlettir. 
Bununla kendisini vazifeli sayan devlettir öncelikle. 
Sosyal devletin bir tarafı ve bir vasfı; tabiatiyle bütün 
tarifi bu değildir. 

Bir değerli arkadaşım, «Rakamları büyüterek güç
lü Türkiye, büyük toplum yaratamazsınız,» ifadesinde 
bulundular. Rakamları küçülterek hiç yaratılmaz bu 
iş. Biz, yine rakamları büyütmeye devam edeceğiz. 
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Rakamları büyütmek gayesinden vazgeçemeyiz. Ken
dileri, iktidarları zamanında ancak rakamları küçült
mede başarı gösterdiler, biz bu tarafını tercih etmi
yoruz. 

«Büiçenin enflasyonla mücadelede başarısız ola
cağı» şeklinde birtakım tahminler ileriye sürülüyor. 
Bu bütçe ve bütçeyle beraber getirilen politikaların, 
bütçe, bizatihi kendisi enflasyonla mücadelenin ye
gâne aracı tabiatıyle olamaz. Bütçe ve beraberinde 
getirilen politikaların enflasyonla mücadeleye yararlı 
olacağı ifade edilmiştir. Bütçenin enflasyonu artır
mayla karakteri olması lâzımdır, enflasyonu körük-
lemeyici, desteklemeyici karakteri olması lâzımdır. Ni
tekim, bütçenin bu karakterde hazırlanmış olduğunu 
ifade etmek gayretinde oldum; yani «Bütçe açık fi
nansmana itibar etmemiştir.» dedik. «Bütçe, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin üretmiş olduğu mallardaki 
fiyat artışlarına gelirlerini dayandırmamıştır» dedik. 
Bütçenin, bundan evvel vergi gelirlerinde ve konsoli
de bütçenin diğer gelirinde olan artış oranları dikkate 
alınarak, 1977 yılında bu oranlatın bize verebileceği 
bir ortalama seviyede gelir tahmin edilerek getirildi
ğini ifade ettim; yani, «Gelirleri şişirilmiş değildir, 
fiyat artışlarından medet umularak hazırlanmış bir 
bütçe değildir ve açük finansmana itibar edilmemek
tedir, bütçenin gelir - gideri arasındaki farkın tasar
rufla karşılanması; ama gönüllü tasarrufla karşılan
ması öngörülmüştür.» şeklinde ifade ettim. 

Yalnız, enflasyonla mücadele politikası tabiatıyle 
bundan ibaret kalmamaktadır; bununla beraber 
bunun beraberinde getirilecek olan üretim po
litikası. Enflasyonun her halde yenilmesindeki iBc 
şart, arz - talep arasındaki dengenin bozulma
masını sağlamaktır. Bunun için üretim politika
sının fevkalâde itina ile yürütülmesi gerekir. Üre
tim politikası, aynı zamanda istihdam politikası
nın da esaslı unsurlarından biridir. Bu haliyle, sanayi
de boş kapasite bırakmayacak bir üretim politikası, 
kr?a vadede üretime geçebilecek yatırımları destekle
yici bir üretim politikası; yine, piyasada arz ve talep 
dengesinin bozulması; önleyici bir ithalât politikası, 
bir .uygun kur ve kambiyo politikası; yani Türkiye' 
de kurlar arasındaki farklılığı tahammül edilmez bir 
şeklide açıcı ve bundan doğan birtakım fiyat farkh-
Iıkîcnnı önleyici bir kur politikası, bunlara uygun 
bir stok ve kredi politikası bir manzume teşkil etmek
tedir enflasyonla mücadele tedbirleri içinde. Bunların 
hepsi ekonomik tedbirlerdir ve bir kısmı malî uygu

lama niteliğinde alınacak olan tedbirlerdir. Saymış 
olduğum tedbirler içinde, zor tedbiri, polis tedbiri 
yoktur. 

Bu itibarladır ki, başarılı olabilir diyoruz; bu Büt
çe ve beraberinde getirilen politikalar enflasyonla 
mücadelede başarılı olabilir diyoruz; çünkü, ekono
mik tedbirlere dayanıyor, zora dayanmıyor, ekono
mik kaideleriyle gerçekleşebilecek birtakım sonuçlara 
müteveccih tedbirler getirdiği için. 

Sayın Çelîkbaş, personel politikası üzerinde de
ğerli tenkitler ileriye sürdüler. Kendilerinin bütün ten
kitlerine katılıyorum. Maliye Bakanlığına iki sene 
öncesi yeni bir personel kanunu hazırlanması, yeni bir 
personel nizamı hazırlanması için talimat vermiş bu
lunmaktayım, bu hazırlıklar Maliye Bakanlığı içinde 
yürümektedir. Türkiye'nin her zaman tereddüde, her 
zaman huzursuzluğa mahal verebilecek ve her geçen 
sene yeni tadillerle, yeni şekilter alabilecek personel 
nizamiyle daha fazla gitmesini de pek mümkün gö
remiyorum. Bir kısa süre içinde Türkiye, yeni bir per
sonel rejimi, kolay değişmeyecek ve günün şartlarına 
uyabilecek elastikiyete sahip bir personel rejimini 
ınutlaka bulup getirebilecektir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Tespit edebildiğim ve gruplar halinde ifade etme

ye çalıştığım değerli arkadaşlarımın tenkitlerine ceva
bîm burada sona ermektedir. Mümkündür ki, birtakım 
arkadaşlarımın soruları cevapsız kalmış olabilir, ken
dileri hatırlattığı takdirde arzı cevaba gayret ede
rim. 

Değerli senatörlere ve Sayın Başkana yeniden te
şekkürlerimi ve saygılarımı sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, Sayın Suphi Gür-
soytrak, Sayın Ahmet Tahtakıhç, Sayın Nejat Sarh-
calı'nın sual sorma arzuları var. Müsaade ederseniz 
kendileri teker teker suallerini sorsunlar. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, ben vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak vazgeçtiler. Peki 
efendim. 

Sayın Ahmet Tahtakıhç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym Başkan, 
Saym Bakandan bir ricam var. İkramiyelerin kanun
suz bir uygulama olduğunu Bakanlık olarak sapta
mışlar, kendilerine teşekkür ederim; fakat ortak bir 
Bakanlar Kurulu sorumluluğu içindedirler, bu kanun
suz uygulamayı Bakanlar Kuruluna götürmüşler mi-
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dir, Başbakana götürmüşler midir ve Başbakan da 
kendisi gibi düşünüyorlar mı?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sayın Başkan, konu Bakanlar Kurulu
nun kararını gerekiirici bir konu değildir. Konu, bir 
kanunu uygulama konusudur; kanunu uygulamayla 
görevli makam neresiyse uygulamayı o yapmaya de
vanı eder. Tabiatıyle Devletin içindeki işleyen her or
ganın, kanunu aynı şekilde anlaması diye de bir mec
buriye! yoktur; ama bunu yorumlayacak bir merkezî. 
organı vardır, bu yanlışları tashih ettirecek organları 
vardır ve bunun gereği, kanunî usulü neyse o icra 
edilecektir. Bu itibarladır ki, konunun bir kanunun 
uygulanması meselesi olması, bu niteliği taşıması iti
barıyla. Bakanlar Kuruluna arzı veya oradan bir ka
rar 'istihsali gerekmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Saym Başkan, Sayın Mehmet Feyyat' 
in uzun bir yazalı soru önergesi var, onu da zatıâîi-
nize takdim ediyorum, takdir sizindir, yazılı olarak 
cevap lütfedersiniz. 

Nejat Sarhcaîı, buyurun efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Efendim, ben 
Sayın Bakandan, 1976 yılında KİT ve diğer kamu ku
ruluşlarına verilmiş olan kadroların adedini rica edi
yorum. Kabilse 1975'i de lütfederlerse memnun olu
rum. Bir kez daha teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devnmla) — Yazılı olarak arz edeyim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tek rakam 
olcrak rica edeyim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Taba, yazılı olarak arz edeyim efen
dim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O zaman te
ferruatı ile rica edeyim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Teferruat ile arz edeyim efendim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Son söz, sırada Sayın Ziya Müezzinoğlu. Buyurun 

efendim, konuşma süresi 10 dakikadır. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan eleş
tirmelere cevap veren Saym Maliye Bakanı, bu eleş
tirileri cevaplarken bütçenin tümünün sorumluluğu
nun bir ölçüde Maliye Bakanlığına ait olduğunu ka
bul ederek bu konu üzerinde de özellikle durmuş 
bulunuyorlar. 

ı Bu nedenle ben de, konuşmama önce bütçenin 
j tümü üzerindeki önemli gördüğüm bazı noktaları be-
I îirtmek suretiyle başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Saym Maliye Bakanı, geçen yıl aşağı yukarı bu ta

rihlerde 1976 malî yılı Bütçesini sunarken yaptığı 
I konuşmada, o bütçenin özeüikiterinıi şöyle sıralamış

tı: Sayın Maliye Bakam diyordu ki, «1976 malî yıh 
Bütçesi, bir istikrar bütçesidir, 1976 malî yıh Büt-

j çesi, bir hizmet bütçesidir ve nihayet 1976 malî yılı 
I Bütçesi, sosyal muhtevası en büyük bütçedir». Bu id- * 

dialarda bulunurken Saym MaMye Bakanı, 1974 yılın-
I dan 1975 yılına olan dönemde fiyat hareketleriıı-
I deki bazı gelişmeleri özellikle belirtiyor ve 1976 yı

lının bir istikrar yıh olacağını vurgulayarak ifade 
I ediyordu. 

Gerçekten 1974 yılından sonra 1975 yılında top-
I tan eşya fiyatlarının genel düzeyinde bir azalma 
j olmuştu; fakat bunu değerlendirmek için öyle zan-
I nediyorum ki konunun üzerine biraz daha yakın

dan eğilmek gerekir. Saym Maliye Bakanı bu kez 
yaptığı konuşmada da, 1974 yılında Cumhuriyet 

I Haîk Partisi döneminde toptan eşya fiyatlarında % 
29 artış olmuş iken, 1975 yılında bunun % l l ' e in
dirilmiş olduğunu ileri sürmüş bulunuyor. Oysa, 
bu karşılaştırma yanlıştır. Çünkü, Cumhuriyet Halk 
Partisi 1974 Şubatında iktidara geldiği sırada, top
tan eşya fiyatları endeksi 289,7'yi gösteriyordu. Ekim 
ayında iktidardan ayrıldığı sırada ise, son endeks 
rakamları 320,3 idi. Daha açık deyişle, Haîk Par-

I tisinin iktidarda bulunduğu dönemde toptan eş
ya fiyatlarında kaydedilen arfcş % 10 dolayların
da kalmıştır. Bunun özellikleri de ortadadır. (A. P. 

I sıralarından «10'dan aşağıda», sesleri.) Rakamları arz 
I ettim, istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz; ama 
I bu rakamlar, Devletin resmî istatistik rakamları

dır. Şubat 1974'te 287,7, Ekim 1974'te 320,3. 

1976 yılında durum ne oldu?... 
Yine o zaman Sayın Maliye Bakanı, «Fiyat ha

reketlerini kontrol altına aSdık ve 1976 yılı bir is-
I tikrar yıh olacak. «Diyordu. Oysa, 1975 yılında artış 

hızının bir ölçüde azaldığına tanık olduğumuz 
toptan eşya fiyatlarının 1976 yılında daha büyük bir 
hızla arttığını ve o zaman iddia ettiğimiz gibi, % 20' 
ye ulaştığını gördük. 

Sayın Maliye Bakanı, «1976 Bütçesinin sosyal 
muhtevası en büyük bütçe olduğunu iddia » eder-

I ken de Meyakın kurulacağından, İyakm aynı şekilde 
J kurulacağından, Sağlık Sigortasının ve Tarım Sigor-

825 — 
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tasının gerçekleştirileceğinden söz ediyordu. Aslın
da bunlar gerçekîeştirilebilseydi, hiç şüphesiz ki 
önemli atılımlar olacaktı; fakat bugün aradan bir 
yıl geçtikten sonra, bunlardan hangisinin gerçek
leştiğini sorduğumuz zaman, alacağımız cevap, hep
si için «Hayır», olacaktır. 

Daha önemli olan bir noktayı arz etmek 
isterim değerli arkadaşlarım, Aradan bir yıl geçmiş
tir, devamlı gelişme ve değişme halinde olan Tür
kiye'de, bu bir yıl içinde büyük değişmeler ve ge
lişmeler olmuştur. Bütün bunlara rağmen, Sayın 
Maliye Bakanını, 1977 Bütçesini kamuoyuna su-
îiaıken, Yüce Meclislere sunarken aynı iddia ile 
karşımızda gördükr. Diyorlar ki, «1977 Bütçesi is
tikrar bütçesidir, 1977 Bütçesi sosyal muhtevası 
en büyük bütçedir ve nihayet 1977 malî yılı Büt
çesi en büyük hizmet bütçesidir». 1976 Bütçesin
de ileri sürülen aynı iddiaların sonuçlarını arz et
tim. Buniarı biran bir yana bırakalım. 1977 malî yı
lı Bütçesini nasıî en iyi bir istikrar bütçesi oîarak 
kabul edebiliriz?.. 1975 yıhndan 1976 yılına fiyat
ların genel seviyesinde azalma değil, artma oidu-
ğuna göre, 1977 malî yılının bir istikrar yılı ola-
biimesi için, özeî önlemler getirilmiş olması gerc-
kird". Oysa, bu bütçede bunlardan hiçbirini gör
mek mümkün değildir. Öngörülen para kredi po-
Liıkcsı 1975 - 1976 yılında uygulanan politikadır; 
fiyat ve gelir politikası, aynı politikadır ve nihayet 
dış ticaret politikası aynı politikadır. Böyle olun
ca, 1977 malî yılı Bütçesinden bir istikrar bütçe
si olarak söz etmek, bir boş iddia olmaktan ileriye 
gidemeyecektir. 

Sosyal muhteva açısından da durum aynıdır. 
1976 yılında öngörülen, fakat gerçekleştirilemeyen 
bazı kurumlar, bu bütçede de tekrar edilmektedir; 
fakat bunlardan herhangi birinin gerçekleştirilece
ği konusunda hiçbir güvence yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin içe dönük yünü yanında, dışa dönük 

yönleri de bu düşünceyi ve bu görüşü doğrular ni-
teüktedir. 1976 yılında dış ticaret uygulaması 3 
milyar dolar dolayında bir açıkla sonuçlanmıştı. 
1977 yılı için öngörülen açık da 2,5 - 3 milyar dolar 
dvrnnda değişecek görülmektedir. 1976 yılında 
bu açık dış borçlanma ile ve özellikle en kötü borç-
ianma şekli olan DÇM. şeklindeki borçlanmalarla 
karşılanmıştı. «Öyle anlaşılıyor ki, bu yıl da aynı poli
tikanın sürdürülmesi öngörülmekledir. Oysa zararları 
ş:m:Ii daha iyi görülen DÇM olanaklarının kullanılma

sının artık sonuna gelmiş görünmektedir. Uzun vadeli 
ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun finansman im
kânları ise, çok smırhdır ve bunların bu yıl içinde 
deha çok artırılmasını beklemek olanağı da yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakikanız var, lütfen toparlayı

nız. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bu nokta
da bir hususu özellikle 'belirtmek isterim. 

Sayın Bakan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, «Tür
kiye'nin borçlanma olanaklarından ve bu borçlanma
mı! korkmadan ve çekinmeden kullanılmasından» söz 
ettiler. 

Oysa şunu açıklıkla tespit etmek gerekir ki, son 
iki.yıl içinde uygulanan kolu politika sonucunda, kı
sa vadeli ve yüksek faizli borçlanma politikası sonu
cunda, Türkiye'nin aslında mevcut olan bu olanağı 
hemen hemen sona ermiş gibi görünmektedir. 

Buna bir kanıt olarak; para alanında önemli bir 
ad olan Euro Money Dergisinin Aralık 1976 sayısın
da yayınlanan bir yorumu Yüce Senatoya bilgi ola
rak arz etmek isterim. 

Dergi bu konudaki görüşlerini açıklarken diyor 
ki, «Ülkedeki DÇM uygulaması, para piyasalarında 
endişeyle izlenmektedir. Bu uygulama, borç verenler 
nçısmdan cazip olmakla birlikte, vadelerin çok kısa 
olması, para piyasalarını, Türkiye'nin dış finansman 
gereksinmesini orta vadeli kredilerle karşılanmasının 
daha uygun olacağı düşüncesine itmektedir. Tutarlı 
bir borçlanma politikası, Avrupa piyasasının bu ülke 
maliyesine olan güvenini artıracaktır.» 

Görüiüyor ki, Dergi Türkiye'de uygulanan, aslın
da o ülkelerin yararına olmakla birlikte, bizim açı
mızdan zararlı bir politikayı açıkça ifade etmekten 
çekinmemektedir. 

" Yine The Economist Dergisinin 4 Ağustos 1976 
tarihli ve 1976 tarihli Financial Report^dan bir yoru
mu da zikretmekte fayda vardır. 

Burada da, «Türkiye'nin borçlanma politikası 
eleştirilmekte ve DÇM faizlerinin çoğu kez Londra' 
da bankalar arası faiz nispetinden % 4 daha yüksek 
olduğu kaydedilmekte. Aslında kredi gereksinmesi 
duyan ülkeler için, bankalar arası sendikalardan ah-

I nan kredilerin daha ucuza geleceğine dikkat çekil
mektedir. 

im — 
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Türk Hükümetinin, DÇM'îer yoluyla gelen para
lar çapındaki bir borçlanmayı kendi adına Avrupa 
piyasasından sağlamış olsaydı, çok daha müsait şart
larla, örneğin 5 yıl vadeli ve daha düşük faizli bir 
şekilde temin edileceği» belirtilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Müczzmoğlu, lütfen bağlayı
nız efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, Sayın Maliye Bakanı tarafından 

sürdürülen ve savunması yapılan politika, Türkiye'ye 
borç veren ve bu bakımdan kendi açılarından yararlı 
olması gereken ülkeler tarafından da eleştirilmekte
dir, bunun anlamı açıktır. 

Özet olarak; 1977 malî yılı Bütçesinin, gerek içe 
dönük yönüyle, gerek dışa dönük yönüyle 1976 malî 
yılı Bütçesinden çok daha büyük tehlikeleri beraberin
de getireceğini Yüce Senatonun dikkatine sunuyor ve 
Tanrı'nm ülkemizi bu çeşit bütçelerden korumasını 
diliyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür etlerim Sayın Müezzinoğ-
lu. 

Sayın üyeler; bu suretle Maliye Bakanlığının 1977 
malî yılı Bütçesi ve buna bağlı Gelirler Bütçesi üze
rindeki görüşmeler büm'şiir. Bölümlere geçilmesi hu
susunu yüksek tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri sırasıyle okuyoruz efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 473 865 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bütçe politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi Devlet büt
çesinin düzenlenmesi, uygu
lanması ve malî kontrol 71 561 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Vergi politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi ve Devlet 
gelirlerinin, tarh, tahakkuk, 
tahsil ve takibi 1 108 824 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Devlet harcama ve Devlet 
muhasebesi hizmetlerinin yü
rütülmesi 423 777 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Devlet mallarının satınalınma-
sı, yönetimi ve elden çıkarıl
masına ilişkin hizmetlerin yü
rütülmesi 824 161 900 
BAŞKAN — Bo'ümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Hazine politikası ve genel eko
nomi politikasının Maliyeye 
ilişkin yönlerinin hazırlanması 
ve yürütülmesi 92 482 200 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetlerinin 
yürütülmesi 111 679 200 
BAŞKAN — Bö'ümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 2 400 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 827 
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Bölüm 
(Prog.) 

920 

Lira 

İktisadî iransferler ve yardım
lar 15 100 000 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 Malî transferler 53 798 926 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 5 132 657 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri I I 504 800 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

E' '^ci maddeye bağlı (A) işaretli cetvellerin görii-
şü'm^si bu suretle sona ermiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Bhiîici maddeyi okutuyorum. 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Birinci Kısım : Genel Hükümler, 
Birinci Bölüm : Gider, Gelir ve Denge, 
Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin har

ca malan için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (222 949 003 512) liralık ödenek verilmiştir. 

«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet Borçlan, 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat 
Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan ödeneklerin 
tamamı hariç) % 4'ü kesilmiştir. Bu hüküm Katma 
Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili olarak veril
miş bir önerge vardır, bilgilerinize sunuyorum. 

Say m Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1977 Yılı Bütçe Kanun tasarısının 1 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Eklenmesi istenen fıkra: 
«Ayrıca (Devlet borçlan, Millî Savunma Bakan

lığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilâtı hizmet prog
ramlarında yer alan ödeneklerin tamamı hark, genel 
ve katma bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden yüzde 2 kesile
rek Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930-09-3-301 terti
bine eklenmiştir.» 

Gerekçe : 
Bütçe Kanun tasarısının 1 nci maddesine 3 ııcü 

fıkra olarak eklenmesini istediğimiz bu hükümle, 
yaşam koşullarının çok ağırlaştığı bugünkü ortam
da, geçim zorluğu çeken kamu görevlileri ve emekli
lerin sıkıniılannı bir ölçüde olsun gidermek amacıy-
le Bütçe Kanun tasarısının 35 nci maddesinde yer alan 
11 katsayının 12'ye ve 1,2 katsayısının da 1,5'e çı
kartılması gayesi güdüîmüştür. 

Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı düşmeyen 
ve gider artırıcı olmayan, bütçe denkliğini bozma
yan işbu ilâve yüzde 2 kesintiyi öngören fıkranın Bili
ce Kanun tasarısının 1 nci maddesine eklenmesine 
zorunluluk hâsıl olmuştur. 

Bu ilâve kesinti suretiyle meydana gelecek meb
lâğın Maliye Bakanlığı Bütçesinin fıkra metninde yer 
alan tertibine eklenmesi uygun ve mümkün görül
mektedir. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

Yozgat 
Süleyman Ergin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cihat Alpan 

Cumhurbaşkanınca S. İJ. 
Halil Tunç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Irmak 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye 
Kâmil Karaveîioğîu 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Bahriye Üçok 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Cumhurbaşkanınca S. İL 
Şerif Tüten 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Sdâhattin Özgür 
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Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Adana 
Hayri Öner 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Aydın 
Halil Goral 

Burdur 
Ekrem Kabay 

Çanakkale 
İmadettin Eiınas 

Diyarbakır 
Selahatîin Cizrelioğlu 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Hatay 
Kemal Kıhçoğlu 

İstanbul 
Rahmi Erdem 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

İstanbul 
Besim Üstünel 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

Kırşehir 
Halil Özmen 

Konya 
Fakih Özlen 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğiu 

Tabiî Üye 
Ekrem Acuner 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Artvin 
Rccai Kocaman 

Balıkesir 
Nejat Sarhcalı 

Bursa 
Sebil) Karamullaoğlu 

Elâzığ 
Hasan İldan 

Erzurum 
Hilmi Nafbanîoğlu 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Hakkâri 
Naci Cidal 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

İstanbul 
Solmaz Belül 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Kars 
Sırrı Atalay 

Kayseri 
Ziya Müezzinoğlu 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Konya 
Erdoğan Bakkatbaşı 

Malatya 
Hamdi Özer 

Muğla 
Fevzi Özer 

Ordu 
Şevket Koksal 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

Rize 
Talât Doğan 

Siirt 
Süreyya Öner 

Sivas 
Âdil Altay 

Sivas 
Kâzım Kangal 

Tokat 
Zihni Betil 

Trabzon 
Hasan Güven 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

Sakarya 
Hasan Fehmi Güneş 

Samsun 
Ziya Gökaîp Mülayim 

Sivas 
Hüseyin Özîürk 

Tekirdağ 
Hayri Mumcttoğlu 

Tunceli 
Naim Taşan 

Urfa 
Abdülgani Demirkol 

Yozgat 
Veli Uyar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhsin Bahir 

Kayseri 
Sami Turan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhaddin Babüroğlu 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi imzalayanlardan 
herhangi bir sayın üye önergesini yerinde kısaca 
açıklamak istiyor mu?.. (C.H.P. sıralarından «Ha
yır» sesleri) 

Efendim, sayın Komisyon ve Sayın Hükümet,. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sayın İsmet Sezgin, buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, Yüce Senatomuzun değerli üyeleri; 

İki sayfa büyüklüğünde ve şu anda bilgimize su
nulan metin hakkında enikonu bir şey söylememiz 
mümkün değil. Şu anda bilgimize sunuldu; ama kı
saca, sayın senatörlerimizi sıkmadan ve mümkün ol
duğu kadar teknik bir komisyonun Başkanı ola
rak, bugüne kadar olduğu gibi, tamamen teknik alan
da kalmak üzere Yüce Senatomuzu aydınlatmaya 
gayret edeceğim; kendi imkânım ve kudretim dahi
linde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkanımızın bu önergeyi işleme koyma

ması gerekir; şöyle ki: 
Önce niçin koymayacağını ifade edeceğim. 

Hafızamız bizi yanıltmıyorsa önergenin bir yerin
de, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 30 acu bölümüne 
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bir atıf var. «930 ncu bölümüne aktarılır.» diyor. 
930 ncu bölümünün yeniden görüşülmesi mümkün 
değildir. Biraz önce kabul ettiniz. Genel Kurullarda 
tekriri müzakere olmayacağı cihetle bu maddeye 
dönmek mümkün değildir de, bu bakımdan oylaya-
mazsuıız Sayın Başkanım, bu bir. 

İkincisi Sayın Başkanım, bunun müzakeresinin 
açılması mümkün değildir. Şimdi, elimde Kurucu 
Meclisin zabıtları var ve çok büyük de bir heyecan 
duyuyorum ve Yüce Senatomuzda, Anayasa yapıcı
larından 2ö'ye yakın arkadaşsınız var ve bu arkadaş
larımızın, şu anda salonda bulunan arkadaşlarımızın 
konuşmalarını okuyacağım Sayın Başkan müsaade 
ederlerse ve aydınlatmak istiyorum değerli arkadaş
larımı. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Şimdi, Anayasamız Kurucu Mecliste yapılırken, 

94 ncü madde şöyle geliyor sayın senatörler: 
94 ncü madde ile «Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Üyeleri, Bütçe Kanunu tasarılarının ve diğer ka
nan tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi esmasında, 
mensup oldukları komisyonlardaki teklifleri dışın
da, komisyonlarda veya genel kurullarda karşılık 
bir ek gelir göstermeden gider artırıcı teklifler yapa
mazlar, belli gelirleri azaltıcı teklifler yapabilme
leri de, başka ek gelir kaynağı göstermelerine bağ

lıdır» diye bir metin geliyor Kurucu Meclise, Sayın 
Enver Ziya Karaî'ın başkanlığında. 

Efendim, bu metin Kurucu Mecliste uzun mü
zakerelere sebebiyet veriyor, uzun görüşmeler yapılı
yor ve bu metin bu görüşmelerden sonra değişiyor 
ve hepinizin bildiği gibi değerli arkadaşlarım, so
nunda 94 ncü madde son fıkrası olarak, «Türkiye 
Eüyük Millet Meclisi üyeleri Bütçe Kanunu tasarı
larının genel kurullarda görüşülmesi sırasında gider 
artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifleri yapa-
ınaz'ar.» diye değiştiriliyor. 

Sayın senatökr, Yüce Senatomuzun değerli üye
leri; 

Şimdi bu teklif gelince, bu teklif Kurucu Meclise 
Millî Bfrîik Komitesi aracılığıyla geliyor. Millî Bir
lik Komitesine Sayın Kâmil Karavelioğlu arkadaşı
mız gidiyor, «Anayasanın 94 ncü maddesinin şöyle 
tedvin edilmesi lâzımdır» diyor, gayet güzel bir ko
nuşma yapıyor. Sayın Suphi Gürsoytrak, Sayın Re-
fet x\ksoyoğlu, Sayın Sefahattin Özgür (Eğer zama
nım müsait olursa biraz sonra okuyacağım) arkadaş
larınız buna katılıyorlar ve bir kaynak göstererek, 
nakli dahi meydana getiren Enver Ziya Karal Baş

kanlığındaki önerge reddediliyor ve önerge biraz ev
vel okuduğum maddenin son fıkrası haline geliyor. 
Bunun üzerine, Kurucu Mecliste de; yani Temsilci
ler Meclisinde de müzakereler cereyan ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi burada Sayın Emin Soysal bir konuşma 

yapıyor, bu yaptıktan konuşmada bunun doğru ol
madığını ve milletvekillerinin takdir haklannı kulla
namayacaklarını, egemenlik haklarını kullanamaya
caklarım söylüyor, yani «Bu getirdiğiniz metin doğ
ru değildir» diyor ve bunun üzerine Sayın Ferid Me
len de (Sayın Ferid Melen burada mı acaba) bir tek
lifte bulunuyor «Ancak, Içtüzisğe, Anayasaya koyma
yalım bunu, İçtüzüğe madde koymak suretiyle bunu 
yapalım» diyor ve bir teklif veriyor. 

Sayın Sırrı Atalay Beyefendi de, İçtüzük hüküm
leri çerçevesinde ele alınmasının daha doğru olacağı-
ın, Anayasaya böyle İçtüzük şeklinde metinlerin gir
memesi gerektiğini ifade ediyor ve bu münakaşalar 
uzun celseler devam ediyor sayın senatörler. Bu arada 
Sayın Sayın Ferid Melen'den sonra, Sayın Muhittin 
Gürün ve Nuri Kınık da «Belli gelirleri azaltıcı teklif 
yapabilmeleri de başka ek gelir'kaynağı göstermelerine 
bağlıdır; bir karşılık, bir ek gelir göstermeden gider 
arttncı teklif yapamazlar» hükmünü getirmek istiyor
lar yine. Sayın Ferid Melen de buna katılıyor ve ko
nuşmalar yapılıyor. Bu konuşmalarda Anayasa Ko
misyonu sözcüsü de Saym Turan Güneş. 

Sayın Turan Güneş, bu arada Saym Bedî Feyzi-
oğîu 94 ncü maddenin son fıkrasının katılmasını isti
yor. Sayın Fethi Çeîikbaş da buna yakın bir konuş
ma yapıyor. Sayın Feyzioğlu da bu anlamda bir ko
nuşma yapıyor. Bunları okumuyorum, isteyen bütün 
arkadaşlarımız bunları okurlar. Sanıyonım Senato
muzun değerli Genel Sekreterinin kitabından da Sa
yın Başkanlara yardımcı olmak üzere notlar da çıkar
mış olmalıdırlar. 

Sayın senatörler; 
Bu arada Sayın Emin Soysal Meclis kürsüsüne çı

kıyor, bir konuşma yapıyor ve diyor ki, (Buna diğer 
komisyon üyelerinin verdikleri cevaplar var, bunları 
müzakereleri uzatmamak için okumuyorum) «Efen
dim, şunu arz etmek istiyorum ki, faraza bir Bütçede 
okul İnşaatı için yüz bin lira konmuştur, bu tutarın 
bu inşaat için yeter olmadığını gören bir milletvekili, 
bir keşifle bu iş için 150 veya 125 bin gerekir. Bu 
okul ancak şu kadar parayla yapılır diyemez mi?.. 
Bu hususta ne düşünüyorlar?...» diye soruyor. «Bunu 
125 bin yapın diyemez» diye cevap veriyor Sayın Tu-
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ran Güneş ve bunun üzerine tekrar konuşmalar cere
yan ediyor. Emin Soysal bir önerge vererek «Millet
vekillerinin, gelirleri azaltıcı ve artırıcı teklifler yapa
mazlar hükmünün çakarıimasıriı teklif ederim» diyor. 
Aynî mahiyette Ferid Melen «İçtüzükle kayıtlanabi
lir» hükmünün getirilmesini istiyor ve bunun üzerine 
muhterem arkadaşlar Emin Soysal bir konuşma ya
parak «Bu fıkra arz ettiğim g=bî, milletvekillerinin 
yasama yetkilerini tahdit etmektedir. Bütçe Komis
yonunda ancak teklif edilebiliyor deniyor; ama mil
letvekillerinin hepsi Bütçe Komisyonunda aza değil
dir ve milletvekillerinin hepsinin Bütçe Komisyonuna 
devam etmeleri de mümkün değildir» dJyor ve bun
dan sonra Bedî Feyzioğlu söz alarak bu maddenin lü
zumuna işaret ediyor. 

Başkan Komisyon Sözcüsü Sayın Turan Güneş'e 
soruyor; Sayın Turan Güneş'in cevabı «Muhterem 
arkadaşlarım, Emin Soysal arkadaşımızın teklifine 
geünce, bütün modern anayasalarda masraflann ar
tırılması veya gelirlerin azaltılması tekliflerine mani 
hükümler bulunmaktadır. Binaenaleyh, modern ana-
yasa temayülleri ve tekâmülüne uygun olarak bu hü
küm, bizim Anayasamızda da böylece yer almış bu
lunuyor. Bu Büyük Millet Meclisi üyelerinin mura
kabe haklarını veya yasama haklarını hiç bir şekilde 
tahdit edici bir hüküm değildir. Milletvekili veya 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin kürsüye çıkıp, «Hükü
metin veya komisyonun filan mevzuda koyduğu tah
sisat azdır, bunun çoğaltılması lâzımdır, bu kadar az 
tahsisatla bu hizmetin görülmesi imkânı yoktur. Hü
kümet buna ciddî bir şekilde el atmış olsaydı böyle 
bir tahsisat huzurunuza gelmezdi» demek imkânı 
mevcuttur diyor. 

Efendim, burada bir hikâye anlatıyor. «Zamanın 
Maliye Bakanı davul bende, tokmak sizde iken böy
le Maliye Bakanlığı yapılmaz» dediğini ifade ediyor 
ve arkasından Sayın Turan Güneş ilâve ediyor, «De
mokrat Partinin astığı astık, kestiği kestik zamanın
da bile, alt alta yapıştırılmış 2 - 3 metre uzunluğunda 
istidalar Meclis koridorlarında dolaştırılmak suretiy
le filan mevzuya 2 milyon, filan yere 1 milyon veril
mesi hususunda imza toplamakla meşgul olduklarını 
ben ve arkadaşlarım hatırlamaktadır diyor. «Bütçe, 
Bütçe Komisyonundan dört başı mamur bir metin 
halinde çıkmıştır, zaten Meclis adına murakabeyi 
Bütçe Komisyonu yapmaktadır. Bu bakımdan, bu hü
küm antidemokratik olmadığı gibi, modern devlet an
lamına da uymaktadır» diyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim diyor 
bunu. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Turan Güneş. 

Sayın senatörler; 
Sayın Emin Soysal tekrar konuşuyor; bu arada 

Sayın Turan Güneş Komisyon Sözcüsü olarak, «Mil
letvekillerinin egemenlik hakkını tahdit ediyorsunuz» 
diyen üyelere karşı, «Aslında Bütçe global olarak dev
let hizmetini kapsayan bir şeydir. Teknik servislerin 
tespit ettiği bir rakamı sarih olarak bir - iki milletve
kilinin teklif etmesi mümkün değildir. Fransa'da mil
letvekilleri kanunlarla dahi masrafın çoğaltılması ve
ya gelir indirilmesini derpiş eden teklifler yapamaz
lar; ama biz böyle bir hüküm getirmiyoruz. Teşbih-
de hata olmaz; fakat müsaadenizle söyleyelim, bir 
zamanlar Burhanettin Onat güzel Antalya'yı kalkın
dırmak için Meclis koridorlannda imza toplardı» di
yor ve değerli arkadaşlanm bu müzakereler böylece 
devam ettikten sonra, sıra Millî Birlik Komitesine ge
liyor. 

Sayın senatörler; 
Millî Birlik Komitesindeki görüşmeler şöyle cere

yan ediyor, «Başkan; 94 ncü maddeye geçiyorum» 
diyor. 94 ncü madde geliyor. Sayın Kâmil Karaveli-
oğlu izahatta bulunuyor. Sayın Suphi Gürsoytrak fi
kirlerini ifade ediyor ve değerli arkadaşlarım Seîâ-
hattin Özgür, 94 ncü maddenin son fıkrasının doğru 
olduğunu ifade ediyor. Sayın Kadri Kaplan, Özgür' 
ün haklı olduğunu belirtiyor. Sayın Refet Aksoyoğ-
lu, «Komisyonda bazı ek gelir kaynakları sağlayıcı 
veya gelir azaltıcı teklifler yapılabilir, ancak tasarı
nın Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırı
cı, gelir azaltıcı teklifler yapılamaz desek kâfidir. Ko
misyonda karşılık göstermek suretiyle giderleri azal
tıcı, gelirleri artırıcı teklifler yapılabilir» diyqr ve bu
nun üzerine Sayın Kâmil Karavelioğlu ve diğer arka
daşlarımız tekrar konuşuyorlar ve Millî Birlik Komi
tesinden değerli senatörler bugünkü 94 ncü madde 
metni çıkıyor. 

Sayın senatörler; 
Şimdi görüyorum, Yüce Senatomuzun pek büyük 

bir kanadının bütün değerli mensupları ve ona katı
lan Millî Birlik Komitesinin Sayın eski üyeleri ve 
Kontenjan Grupu üyelerinden bazı değerli üyeler bu 
öneriye katılmış bulunmaktadırlar. (C. H. P. sırala
rından «Selâmet Partisi de katılıyor» sesleri). 

Elbette efendim, febiî Selâmet Partili sayın üye
ler de katılmış bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sayın Ko
misyon Başkam teknik ve akademik bir üslup içinde 
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izah ediyorlar. Başkanınız olarak kendisine huzuru
nuzda teşekkür ediyorum. Lütfen konuyu siyasî bir 
mecraya intikal ettirmeyelim. Devam ediniz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Cumhuriyet Senatomu
zun sayın üyeleri; 

Burada, tamamen teknik bir Komisyonun Başkanı 
olarak konuşuyorum. Katsayının 12'ye çıkması, 13'e 
çıkması; 14'de olabilirdi, 15'de olabilirdi. 12 olmuş; 
bunun üzerinde durmuyorum. Yalnız sayın senatör
ler, Anayasamızın, 94 ncü maddesinin, bu arz ettiğim, 
cıkadaşlanmızın konuşmalarından da aç»«a çıkan 
açıklığı karşısında, bu önergenin bizim kanaatimize 
göre işleme konmaması gerekir. 

Nitekim sayın senatörler, bugüne kadar bu kabil 
önergeleri Sayın Başkanlar işleme koymamışlardır. 

Ş-'mdi, ö-ıerge anlayabildiğimiz kadarınca Bütçe
den, Devlet Borçları Millî Savunma, İçişleri, Jandar
ma Genel Kumandanlığı falan hariç, % 2 oranında 
bir kesintiyi gerektiriyor. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Aktarma bu, aktarma. 

BÜTÇE KAÎIMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Şimdi, % 2 oranında 
bir kesinti yapıldığı takdirde, bakınız ne olabilir sa
yın senatörler. Bir de 94 ncü maddenin son fıkrasının 
gerekçesini okuyalım. «Maddenin son fıkrası ile Batı 
memleketlerinde uzun tecrübeler sonunda yerleşen bir 
usul, memleketimizin şartları gözöniinde tutularak 
kabul edilmiştir. Özellikle İngiltere'de 1713 yılından 
beri Parlamento üyeleri masraf teklifler yapamaz ve
ya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. 

1958 Fransız Anayasası da masraf artırıcı veya 
azaltıcı kanun teklifleri yapılmasını ve malî mahiyet
teki kanım tasarılarının tadilini önlemektedir. 

Hele son gerekçe; «Bütçenin bütünlüğünü, kalkın
ma planıyle ahengini ve iktisadî muvazeneyi korumak 
bakımından böyle bir tahdidin faydası aşikârdır.» 

Şimdi, sayın senatörler; 
Bütçeden % 2 kesiyorsunuz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Nereler
den?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS-
MET SEZGİN (Devamla) — Devlet borçlan, Millî 
Savunma, Jandarma, İçişleri hariç... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — MİT' 
de var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — MİT'de var % 2'sini 
kesiyorsunuz. % 2'si kesikliği zaman Bütçenin bütün-

ı lüğü bozulmuyor mu muhterem senatörler?... Bu bir. 
(C. H, P. sıralarından «Hayır hayır» sesleri). 

İkincisi, gerekçeden okuyorum efendim, bir prog
ram bütçeden % 2 kesersiniz de o bütçenin gerekçe
sinde, 94 ncü maddenin son fıkrasında gerekçesinin 
2 nci bendi ne diyor?... «Kalkınma Planı ile ahengini 
ve iktisadî denkliği korumak bakımından böyle bir 
tahdidin faydası aşikârdır» diyor. % 2 kesiyorsunuz 

j da program bütçenin phfn programıyle ahengi bozul-
! utuyor mu?... 
| ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — % 4 ke-
| serken bozulmuyor mu?.. 
j BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Devamla) — Efendim, hiç bir sena
törümüzün peşm yargsyîe hareket ettiğini sanmak 
mümkün değil. 

,Şimdi, iktisadî denkliği °/a 2 kesiyorsunuz da bo
zulmuyor mu sayın senatörler?,.. Şimdi Bütçeden ne 

i yapıyorsunuz?... Bu önerge nedir sayın senatörler?... 
| VELİ UYAR (Yozgat) — Aktarma önergesidir. 
! 
| BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS-
[ MET SEZGİN (Devamla) — Efendim, aktarmanın 
| yap dama ya cağım ifade ettim. Daha evvel aktarma-
j mn mümkün olabilmeliyle ilgili bir önerge gelmiş, bu 
| önerge Kurucu Mecliste reddedilmiş. Yine s'zin de-
| ğerîi arkadaşlarınızın büyük çoğunluğunun bulundu-
•j ğa Kurucu Mesiisie reddedilmiş ve bu aktarma yolu 
I da kapatılmış ve «Hiç bir şekil ve surette gider artı-
| rıcı, belli gelirleri eksiltici tekliflerde bulunamayaca

ğı» kesin hükmü getirilmiş. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sen de 

okuyarak öğrendin, biz isre içindeydik o zaman. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Şimdi siz, bu hükme 
rağmen, planda programlanan yatırımların 1977 dili
mi demek olan, 1977 yılı Bütçesinden % 2 kesecek
siniz ve bunu memur maaş katsayısını 12'ye çıkar
mak için kullanacaksınız. Yeni bir gider artırıcı tek
lifte bulunuyorsunuz. Memur katsayısını l l 'den 12'ye 

j çıkarmak suretiyle onun gereği olan 4 milyar küsur 
milyon lirayı bulmak içindir bu teklifiniz. (C. H. P. 
sıralarından «Hayır, hayır değil» sesleri). 

! ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Aktarma-
I dır, aktarma... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Aktarmanın yapılama-

! yacağını şu kitap, eğer itibar ediyorsanız, eğer içerl-
* sinde Sırrı Ataiay'ın da bulunduğu, Sayın Çelikbaş'ın 
' da bulunduğu, sayın değerli üyelerin de bulunduğu, 
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kişilerin beyanlanyîe de sabit olan, kesinleşen ve bu
güne kadar uygulanan Anayasanın bu hükmü sizce 
bir mana ifade etmiyorsa, Bütçe Karma Komisyo
nunca mana ifade etmektedir. Bu, düpedüz gider ar
tırıcı bir tekliftir. Katsayının 1'1'den 12'ye çıkarılma» 
sı, Bütçeye, Bütçenin o bölümüne yemden 4 milyar 
100 küsur milyon liranın eklenmesini gerektirir bu gi
der artırıcı teklif. Nereden buluyorsunuz bunu?... 
Bütçenin °/0 2'sinden keserek getirmek istiyorsunuz. 
Bu, tipik bir 94 ncü maddenin son fıkrasının ihlâli 
olayıdır ve Anayasaya aykırıdır... 

Özellikle, teknik bîr Komisyonun Başkam olarak, 
bu Anayasanın yapımında büyük rolleri, büyük fonk
siyonu olan Millî Birlik Grupu üyelerine sesleniyo
rum; hepinizin konuşmaları var burada sayın üye
ler. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Doğ
rudur, aynen kabul ediyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Sanıyorum bu konuş-
malsrîmza aykırı harekette bulunmazsınız, aykırı oy 
vermezsiniz sayın üyeler ve demin söylediğimi tekrar
lıyorum sayın üyeler : Maliye Bakanlığının Bütçesini 
biraz önce oylarınızla kabul ettiniz. Bu kabul ettiği
niz oyda da 930 neu bölümü kabul ettiniz. Tekrar 
93ö neu bölüme atıf vardır. 930 ucu bölüme afif de
mek, tekriri müzakere dernektir. Genel Kurullarda 
tekriri müzakeıe yapılamayacağına göre, 930 ncu bö
lüme atif yapmamz mümkün değildir. Bu bakımdan 
da Sayın Başkanın bu önergeyi işleme koymaması ge
rekir. 

Saygılar sunarım sayın üyeler. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, müsnade edersem/ 
sual sormak istiyorlar arkadaşlarımız efendim. 

Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 

Komisyon Başkanından bir ricam var. «Planın bü
tünlüğünü bozuyorsunuz, tatbikatına artık olanak 
kalmıyor» diyorlar. Bizim bildiğimize göre, Bütçe 
Karına Komisyonu zaien °/0 4 aynı kısıntıyı yapmış
tır. O zaman Planın bütünlüğü bozulmuyor muy
du?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Sayın Tahtakıhç, çok 
affedersiniz, 15 -. 20 dakikadan beri arz etmeye gay
ret ettiğim de bu idi işte, bu sorduğunuz soruydu. 94 
ncü madde, Komisyonun bunu yapabileceğine cevaz 
veriyor, mesağ veriyor. O nedenle Komisyon yapmış 
onu. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim, teşekkür ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Efendim, Sayın Bakan da her halde bu önergeye 
katılmıyorlar. 

Buyurunu:'; Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, 

Katsayının 11 veya 12 olması münakaşasına gir
miyorum. Katsayının 12 veya daha üzerinde olması 
meselesi bir malî imkân meselesidir. Takdir buyu-
rulur ki, malî imkânları en iyi değerlendirme duru
munda olan sorumlu Hükümettir. Sorumlu Hükü-
mei, malî imkânları değerlendirmiş, bütün arzularına 
rağmen, kamu personeline verebileceğini ifade ede
rek bir teklif ile Yüce Meclisler bu iradeyi, Anayasa
nın kendilerine vermiş olduğu yetki sınırları içinde 
kullanacaktır. Anayasa, Yüce Meclislerin hangi ma
hallerinde hangi yetkilerle, r.e gibi kararlar alınaca
ğını gayet kesin bir şekilde belirtmiştir. Bu itibarla 
ben, burada sadece Anayasa konusuna değinmek isti
yorum. 

Burada Yüce Senatoya bir ricamı ifade ediyorum. 
Konu, bir katsayının artırılması meselesinin ötesin
dedir. Konu, bütçe yapımıyk ilgilidir; konu, bir Ana
yasa uygulamasıyîe ilgilidir. Anayasa uygulamasını, 
Anayasanın kesin emrine rağmen, bir Meclis karan 
haline getirebilirsek, bu katsayının bir artırılmasıyla 
elde etmeyi umduğumuz sonuçların çok ötesinde Mec
lislere zarar verir. Buna, Yüce Meclislerin ve sayır. 
senatörlerin dikkatini çekiyorum. 

Anayasanın 94 ncü maddesi; Meclislerde, Umumî 
Heyetlerde gider artırıcı teklif yapılamayacağına 
amirdir. Bütçe ve Plan Karma Komisyonunun de
ğerli Başkam bunu teknik olarak gerekçeleriyle bir
likte fevkalâde güzel ifade ettiler. 

Getirilen teklif, gider artırıcıdır. Getirilen teklif, 
bir aktarma teklifidir. Böyle bîr teklif yürürlüğe kon
duğu takdirde, Anayasanın 94 ncü maddesinin son 
fıkrasının imkân vermediği bir işlem Meclislerde ya
pılmış olacaktır. O kadar yapılmış olacaktır ki, % 2 
kesinti yapmakla hangi nevi ekonomik sonuçlar do
ğabileceğini, bunun planla ilgisinin, programla ilgisi
nin, yatırımla ilgisinin, kamu hizmetiyle ilgisinin ne 
olacağını bir yana bırakınız, yalnız % 2 kesme, ve 
°/o 2 bir tarafa ekleme dahi gayeyi hâss! etmeyecek
tir °/Q 2 kesme ile elde edilen rakam, bir katsayının 
artması için lâzım olan rakam değildir. Katsayıyı 
12'ye çıkarırken vereceğiniz karar, bir defa daha ar-
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ürma kararı olacaktır, bir defa daha gider artırma 
kararı olacaktır. Yani, bu karar, sadece bir defa de
ğil, Anayasayı bir defa daha ihlâl etmek için yeni bir 
karar aîma zorunlusunu doğuracaktır Yüce Senato 
için. 

Sayın Başkan, 
Meclislerin iradelerini ve temayüllerini karşılamak 

mekanizmaları Anayasamızda mevcuttur. Bu meka
nizmalar, yetkili mercilerde meselelerin Meclislerin 
irade ve temayüllerine göre düzenlenmesi mekanizma
larıdır. Nerede bütçelerde gider artırıcı, gelir eksilti-
ci tadiller yapılabilir?... Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonunda. Komisyonlar, Meclislerin arzularını dik
kate alarak, temayüllerini dikkate alarak bu temayül
lere göre yeniden düzenleme yapmak imkânlarına sa
hiptir. Buradan yine Bütçe ve Plan Karma Komis
yonuna gidecektir. Cumhuriyet Senatosunun ifade 
edeceği temayüller burada yeniden ifade edilebilir 
ve Bütçe ve Plan Karma Komisyonundan karar iste
nebilir. 

Bu itibarladır ki, Anayasaya uygun mekanizmalar 
mevcut iken, ki bu mekanizmalar mevcut olmasa da
hi, bir gayeyi hâsıl etmek için Anayasayı zorlamak, 
özellikle Meclisler tarafından zorlamayı herhalde ter
cih edeceğimiz bir yol olarak saymıyorum. Ben bu
rada Yüce Senatonun değerli Başkanına ve sayın üye
lerine hitap ediyorum: 

Katsayı hakkında vereceğiniz karann ötesinde, 
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasını ihlâlle 
açabileceğimiz ve hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, ile
ride hepimizi sıkıntıya sokabilecek bir yoldur. 

Bu itibarla bu nevi bir önerge. Anayasayı bu nok
tada korumakla değerli bir vazife yüklenmiş olan Sa
yın Başkan tarafından umuyorum ki, oya ve muame
leye konmayacaktır. 

Saygılar sunuyorum efendim. (A. P sıralarından 
alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz istiyo-
ıam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyoruz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge sa

hibi oîarak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sah.bi olarak buyurun efen

dim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Bfcaz evvel ardı ardına bu kürsüye gelip de bizim 

verdiğimiz önergenin Anayasanın 94 ncü maddesine 
sykîrı olduğunu iddia eden insanlar, yüce Bakan ve 

Yüce Karma Komisyon Başkanı, «Hafızayı beşer 
nisyan lie malul» hükmünün kalırına uğradılar. Çün
kü, Sayın Maliye Bakanından başlayarak söyleye
yim; daha 1974'te bütçe kanununun Millet Meclisin
deki müzakereleri sırasında kendi imzasını ve Adalet 
Partisi Gıupunun iki B&şkanvekilinin imzasını havi 
bir önerge ile memur katsayısının 8'den l l ' e çıka
rılmasını islediler. Aynı partiye mensup ve şimdi özel 
olarak bugün Senatoya teşrif eden Sayın Bütçe Ko
misyonu Başkanı, ki, hiç gelmiyordu bugüne kadar, 
bunun için geldiği belli oluyor... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sen yoksun 
sen... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bakınız 
1968'de bütçe müzakereleri sırasında böyle bir öner
ge karşısında şu tutanaklarda yazılı ifadede bulunu
yor. Onu okuyayım, ondan sonra şimdi sizin huzu
runuza gelip, «Anayasanın 94 ncü maddesini ihlâl 
ediyorsunuz» diyenlerin, sözlerine inanmanız lâzım 
gelip gelmeyeceğini lütfen takdir buyurun, ona göre 
muamele yapın. 

Sayın Sezgin'in ifadesi: «Sayın Başkanım, Anaya
sanın 94 ncü maddesi muvacehesinde genel kurullar
da T. B. M. M. üyelerinin gider artırıcı ve gelir eksil-
tici tekliflerde bulunmayacağı doğrudur. Bütçe Kar
ma Komisyonu adına yaptığımız teklif, Maliye Ba
kanlığı bütçesinden karşılanacağı ve yeni bir ödeneği 
öngörmediği cihetle, Anayasanın 94 ncü maddesinin 
son fıkrasındaki hükmün tamamen dışında ve yeni 
gider artırıcı bir teklif mahiyetinde olmadığı cihetle 
komisyon adına önergemizi arz etmiş bulunuyoruz.» 
Gördünüz mü? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAM 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Komisyon 
adına, 

Ben de bir şey okuyacaksın zannettim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Mühim 

olan Anayasadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beyefendi, 
zaîıâtinizin, bütçeler Meclisler geldikten tonra mün
hasıran Komisyon olarak çalıştığınız dönemlerdeki 
yetkilere sahip olmadığınızı öğrenmenizi isterim, bir... 

Artık müzakereler sırasında, Komisyon adına ya
pacağınız her işlem, orada, yani Meclislere gelmeden 
yapacağınız işlemler yetkisine sahip bir Komisyonun 
yetkisi değildir, iki... 

KiMı ki, Sayın Başkan, biliyorsunuz ki, şu bi
zim yaptığımız işlem, yani bütçenin denkliğini boz-
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madan içiae bir kuruş katmayı gerektiren herhangi 
bir teklifte bulunmadan, tıpkı sizin komisyonda yap
tığınıza benzer bir işlemden ibarettir. Çünkü, siz büt
çeyi bir buçuk ay müddetle görüşmüşsünüz, her şeyi
ni bağlamışsınız, İtiraz ettiğiniz Maliye Bakanlığının 
930 sayılı kodunu da bağlamışsınız; ama bütçenin 
müzakeresi bittikten sonra, şimdi elimdeki fotokopi
sini size gösterdiğim şu önerge ile (İsterseniz okuya
yım malumunuzdur) demişsiniz ki, «İlâve edilmesi 
istenen hkra : Genel ve katma bütçeli daire ve idare
lerin bütçelerinin (A) işaretli cetvellerinde yer alan 
ödeneklerden, Millî Savunma Bakanlığı, Emniyet Ge
ne! Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî 
İsilbbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı ödeneklerinin tü
müyle, Maliye Bakanlığı bütçesinin iç ve dış borçları 
tertiplerinde yazdı ödenekler hariç % 4 kesilmiştir.» 

E... Şimdi biz ne yapıyoruz? Ne bir kuruş gider 
artırıyoruz, ne bir denklik bozuyoruz, ne de herhan
gi bir hacim genişlemesi vesaire gibi bir harekete te
vessül etmiyoruz. Lütfediniz diyoruz, bu belli rakam
da gider artırmayı gerektirmeyen, onu bozmayan bu 
rakam içinde bir % 2 kesiniz, 930 sayılı koda ekle
yiniz, oradan da Maliye Bakanlığının salâhiyeti dahi
linde olan işlemler yapılsın. 

«Efendim, Maliye Bakanlığı bütçesinin 930 sa
ydı kodu geçti, onu kabul ettiniz.» Siz °/0 4'ü keser
ken o, 930 sayılı kod öyle değil miydi? Biz size diyo
ruz ki, 2 daha kesiniz, o koda ekleyiniz, o kodda ne 
yapılıyorsa bunu yapınız. «Efendim bu yetmez» di
yor Sayaı Maliye Bakanı. Yetmeyeceği zaman da 
sizin elinize maalesef üzülerek söyleyeyim, 18 nci 
madde diye bir madde vermişiz, 

Şimdi istirham ediyorum, söylediğiniz sözler bir 
defa Anayasayla alâkalı değil, anladığımız gibi, Ana-
yesa yapılırken birkaç üyenin fikri. Anayasa başka 
şey, birkaç üyenin o zaman söylediği fikirler başka 
şey. Anayasadan bahsetmediniz, üyelerin bilmem ki
misinin hangi önergeyi, kimisinin hangi sözü söyledi
ğinden bahsederek birtakım zihin bulandırma yoluna 
gittiniz. 

Bir de Sayın Komisyon Başkanı buyurdular ki, 
«Biz aktarma yapılamaz dedik» dedi. Oysa, Millet 
Meclisinde ve Senatoda aktarma yapıldığına dair, 
(tarihlerini okuyup vaktinizi almayayım) tam 7 tane 
örnek var elimdeki zabıtlarda. Yani tam anlamıyle 
ismiyle müsemma dört başı mamur, sizin ifadenizin 
tam aksine aktarma yapıldığı da tarihen sabit, zaptan 
sabit, 
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Bu itibarla arkadaşlarım, sizin gibi yapmayaca
ğız. Düştüğünüz dardan demeyeyim, müşkülâttan 
kurtarmaya çalışmayacağım. Efendim, biz de isteriz 
memurlara; ama yok. Biz, Millet Meclisi, millet ira
desinin tecelli ettiği bu yerde bulunan temsilcileri 
olarak, bize Anayasanın verdiği hudutlar, imkânlar 
ve yetkiler içinde iradenin temsilcisi olarak öngörü
yoruz ki, bu bütçenin denkliğini bozmadan, yeni bir 
gider artırma yoluna gitmeden bir miktar para kesi
lerek memur denilen, bugün artık emekli denilen, bu
gün artık toplumun en *or yaşam koşullarının ezgisi 
ve baskısı altında yaşayan insanlara yardım etmek is
tiyoruz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Ba
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Komisyon adına ko
nuştunuz, Sayın Bakan Hükümet adına konuştu, 
önerge sahibi konuştu. Yerinizden kısa açıklama 
yapmak üzere söz veriyorum, buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, sayın üye konuşmalarında, 1968 bütçesi ol
duğunu, aşağıdan bir sayın üyenin ifade buyurduğu 
bir metni okudular, O metni kendileri de dikkatlice 
okudukları takdirde konumuzla hiç bir ilgisi olmadı
ğını bütün Heyeti Umumiye gördü. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Oy, oy. 
Oylayacağız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Komis
yon Başkanı olarak, Komisyon adına bir ifadede bu
lunmuşuz. Bu bir. 

İkincisi; sayaı konuşmacı üye diyor ki, «7 adet 
aktarma vardır Millet Meclisinde.» Doğrudur. Bölüm 
içerisinde aktarmadır, kendi bölümleri içerisinde. Bö
lüm içerisindedir, doğrudur, olmu-vu^ Burada bölün: 
dışında aktarmadır. O bölümler de daha evvei oylan
dı, kabul edildi ve geçti. Bunları a tekrar oylanması 
için tekrir: mü/akerj yapılması gerekir. Tekriri mü
zakere de genel kurullarda mümkün değildir. 

Arz ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Konu, komplike bir hukuk sorunudur. Şu anda 

karşılıklı tezler çarpıştı, Genel Kurul aydmlandı. Bu 
bakımdan, bu konunun hallini Genel Kurulun ha
kemliğine başvurmak suretiyle halletmek istiyorum. 
yani önergeyi oya sunacağım. Esasen burada nihaî 
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netice alınmayacaktır, Bütçe Karma Komisyonuna 
gidecektir. Millet Meclisine de gidecektir. Eğer bir 
ysnhşhk varsa, her zaman düzeltilme imkânı vardır. 
Nitekim, yanlış olup olmadığını, hukukî bir sorun 
olarak Yüce Genel Kurul da oylarıyle belirteceği 
için, oylamada bir mahzur telâkki etmiyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz?. Özür dileyerek arz edi
yorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir dakikanızı 
istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS

MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Ben, sizin 
Genel Kurulunuzun bir Komisyon Başkanıyım efen
dim. Yani, sizi aydınlatmak için yarım dakika niçin 
çok görüyorlar değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

Böyle bir önerge, yine bir % 2 kesilip de Halic'in 
temizlenmesi, İzmir Limanının temizlenmesiyle ilgili 
bir önerge, yine. zatıâliniz gibi, bir Senato Başkanı
mız tarafından 94 ncü maddesinin son fıkrasına ay
kırıdır diye işleme konmadı. 

Onu arz ediyorum, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) Senin 
Başkanın yaptı. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Tabiî Üye 
Fahri Özdilek,, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye 
Üçok, Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Hani 
ortağımız?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ortaklık bitti. 
BAŞKAN — Oylamada olsun müdahale etmeyin 

lütfen efendim, Ne yapacağımızı biliyoruz efendim. 
Kabul edenler tekrar işaret buyursun lütfen efen

dim, mutabakat hâsıl olmadı efendim... Kabul et
meyenler... 88 oy kabul, 65 oy retle, yapılan fıkra 
ilâvesi kabııl edilmiştir efendim. (C .H.P . M. B. G. 
ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu sırala
rından alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Şimdi, 1 nci maddeyi, kabul edilen önerge istika

metinde ve (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeye geçiyoruz. Gelir bütçesiyle ilgili 
2 ııci maddeyi okutuyorum. 

Geür bütçesi: 
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) 

işaretli cetvelde gösterildiği üzere 203 449 003 512 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum efen
dim. 

B) CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 171 700 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 19 560* 00,1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve fonlar 12 189 001 512 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B)işaretli cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Eüneyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; böylece Maliye Bakanlığı ve Gelir
ler bütçesi kabul edilmiştir. Ulusumuza, yurdumuza 
hayırlı olsun. 

Bütçe tasarısı üzerindeki maddelerin görüşmesine 
devam ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan; 
elimizdeki programa göre, bugünkü çalışmamız bitti 
efendim. Yarınki işe devam etmeyelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız arz edeyim. 
Günlerdir, sabahlara kadar çalışıyoruz. 80 küsur 

maddeyi kapsayan ve yarın devam edilecek çalışma
nın hiç olmazsa bir kısmim saat 23.0ö'e kadar ifa 
edersek; yarınki mesaiye... («Saat şu an 23.00» ses-
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îeri) Efendim, 24.00'e kadar devam edelim, esasen 
önerge de var efendim. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Program
da ertesi gün... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Progra
mın üçüncü maddesi; «Görüşmeler, programlanan 
saatlerden önce biterse bir sonraki bütçenin görüşül
mesine başlanacaktır.» Nitekim, bütçe tasarısının iki 
maddesi Maliye Bakanlığı bütçesinin kabulü dolayı-
sıyle Yüce Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. 
Bir kısım maddeleri yüce tasvibine sunayım, yarınki 
iş kısmen azalmış olsun efendim. Rica ediyorum. 
Devam ediyoruz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
9 ncu gün ne görüşülecekse gelir buraya... 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Denge : 
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen 

gelir arasındaki 19 500 000 0C0! liralık fark iç istik
razla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe uygulama esasları : 
Ödenek dağıtım : 
Madde 4. — a) Birinci madde ile verilen öde

nekler Maliye Bakanlığınca hazırlanacak (Yıllık Büt
çe Uygulama Talimatı) ile dağıtılır. Yatırım ve yatı
rımla ilgili ödenekler Bütçe Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren serbest bırakılır. 

b) Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel eko
nomik şartlar gözönünde tutalarak, Maliye Bakanlı
ğının teklifi üzerine bu ödeneklerden % 10'a (Taşıt 
alımlarında % 30'a iç ve dış geçici görev yollukların
da '% 20'ye) kadar bloke etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkiJklir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi yüksek tasvibinize 
sunuyorum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aktarma : 
Madde 5. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma 

bütçeli idarelerin program, altprogram, faaliyet ve 
projelerinde yer alan aylık, ücret, sosyal yardımlar, 
ek çalışma karşılıkları, tazminatlar, ödüller ve öde
neklere ilişkin harcama kalemlerinden, aynı kuruluş 
bütçesi olmak şartiyle diğer program, altprogram, 
faaliyet ve projelerdeki aynı harcama kalemlerine 
ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci madeyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idarelerin programları arasında yer alan proje 
ve faaliyetlere ilişkin ödenekleri, malî yıl içinde hiz
meti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, 
ilgili kurumun isteği üzerine, aktarmaya ve buna iliş
kin işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye 
aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesiyle 
bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevli
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Deyimler : 
Madde 7. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka

nunu ile diğer kanunlarda ve bu kanunda yer alan : 
a) «Fasıl» ve «Bölüm» deyimleri, bütçe sınıf-

Iandırmasındaki «Program» deyimini; 
'b) «Kesim» deyimi, «'Altprogram» deyimini; 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlerini de kap

sayacak şekilde «Faaliyet» veya «proje» deyimlerini; 
d) «İlgili hizmet tertibi» deyimi, ait olduğu prog

ramın, altprogramın, faaliyet veya projenin ilgili har
cama kalemlerini; 

ifade eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni Harcama Kalemleri Açılması : 
Madde 8. — Hizmetin gerektirdiği hallerde, Büt

çe Kanununda yer alan program, altprogram faa
liyet ve projelerde yeni harcama kalemleri veya 3 öde
nek türü altında yeni tertipler açmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

•BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Böîüm : Maiî Politikaya İlişkin Hüküm
ler : 

Bütçe Politikası ve Malî Kontrol : 
Madde 9. — A) Maliye Bakanı, genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, harcamalar
da iasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir 
bütçe politikası yürütmek amacı ile g'iderlere ilişkin 
kamın, yönetmelik ve kararnamelerin uyguianma-
larını düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almaya, 
standartları tespite ve takyitler koymaya yetkilidir. 

B) Maliye Bakanı, kuruluşların hizmet program
larının etkin ve tasarruflu bir şekilde gerçekkşiiril-
mesirii sağlamak amacı ile genel bütçeye dahil daire -
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ler ile katma bütçeli idarelerin ellerinde bulunan mo
torlu nakil vasıtaları ile iş makinelerine ilişkin ge
rekli standartları tespite ve takyitler koymaya yet
kilidir. Kuruluşlar, bu konu İle ilgili olarak Maliye 
Bakanlığınca istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür. 

C) Giderlerinin yarısından fazlası Hazine yar
dımları ile karşılanan ve fakat katma 'bütçeli idare 
durumunda bulunmayan özel kanunlarla kurulmuş ka
mu kuruluşlarının hizmet programlarını yıl içinde dü
zenlemeye ve 'bunlar için harcamalar ve istihdam esas
ları yönünden gerekli standartları tespite ve takyitler 
koymaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu madde hükmü özel idareler, belediyeler, döner 
sermayeli kuruluşlarla Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... KabuJ edilmiştir. 

Sayın üyeler; Dîvan Üyesi sayın arkadaşımızın 
oturarak okuması hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî TeşdbbiMerinin Kadroları : 
Madde 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerince ma

lî yi! içinde ihdas olunacak memur kadroları ve 
kadro unvan değişikliği için önceden ilgili Bakanlı
ğın uygun görüşü alınır. 

Yatırımcı kuruluşların sözleşmeli personel İstihda
mını hangi esaslar dahilinde yapacakları Mart ayın
da Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir çerçeve ka
rarnamesi ile tespit olunur. 

17 . 2 . 1972 tarih ve 7/3968 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile karara ek olarak çıkarılan kararlar 
kapsamına giren kadro ihdas ve değişiklikleri için 
mevcut hükümlerin tatbikine devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devamlı İşçi Kadroları : 
Madde 11. — Genel Bütçeye dahil daireler, kat

ma bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar, 
Malî yılın iik ayı içinde, 1976 malî yılında istihdam 
edilen devamlı işçi miktarını aşan işçi kadro cetvel
lerini ilgili bakanlığın tasVlbi alınmak suretiyle, Ma
liye Bakanlığına bildirerek vize ettirirler. 

Vize edilen kadro adetlerini aşan devamlı işçi 
kli'hdamı için ayrıca malî yıl içinde ilgili kuruluşlarca 
düzenlenecek işçi kadro cetvellerinin Maliye Bakan
lığınca vize edilmesi şarttır. 

Bu madde hükmü sözleşmeli personel için de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu Personeli Ücretlerin'ln Üst Sınırı : 
Madde 12. — Malî yıl içinde; genel bütçeye daMl 

daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli ku
ruluşlar, belediyeler, özel idareler, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde (Sermayesinin yarısından fazlası yuka
rıda sayılan kuruluşlara ait olanlar dahil) özel ve top
lu sözleşmelerle istihdam olunan personele ödenecek 
ücretler ile sağlanan nakdî ve aynî menfaatlerin yıl
lık tutarlarının onikide * birinin gayri safi miktarı 
(40 000) lira'yı geçemez. 

Uçucu, uçuş hizmetlerinin teknik ve yönetim so
rumluluğu ile görevli personel ile yurt dışı deniz ula
şımı hizmetlerinde görevli gemi kaptanı, başmühen
dis, güverte ve makine zabitanı ve bunların teknik ve 
yönetim sorumluluğunda bulunan personel hakkında 
1 nci fıkrada belirtilen miktar Maliye Bakanının olum
lu görüşü alınmak kaydıyle 1 misline kadar artırıla
bilir. 

Aynî menfaatler, sözleşmeler itibariyle, Maliye 
Bakanınca görevlendirilecek üç kişilik bir kurul tara
fından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin ye
niden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, limiti 
aşan kısım gelir (bütçesinde açılacak özel bir tertibe 
gelir kaydolunmak üzere Hazineye yatırılır. 

Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre takibat yapılır. 

BAŞKAN — İki fıkra halinde okumuş olduğu
muz 12 nci maddeydi tümüyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Borç Ödemeleri : 
Madde 13. — A) Genel bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin geçen ve eski yıllara ait kar
şılıklı borçları «Geçen ve eslki yıllar karşılıklı borçları» 
faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde; 
a) 1976 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bu

lunan borçlar ilgili oldukkrı hizmet teı iiplerindeki 
ödeneklerinden bu faaliyete, 

b)" 1928 - 1975 bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sehei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar 1977 yılı Bütçesinin ilgili hiz
met teı'tlplerindeki veya 100 kod numaralı personel 
giderlerine ilişkin harcama kalemleri hariç olmak üze
re aynı veya diğer program tertiplerindeki ödenekler
den bu faaliyete, 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
B) Personel kanunlarına göre ödenmesi gereken 

malî ve Sosyal haklarla ilgili karşılıksız borçlar, Mahi
ye Bakanlığı Bütçesine bu amaçla konulan ödenek
ten, ilgili daire veya idarenin aynı maksatla açılacak 
programlar d akji tertiplerine aktarılacak ödenekten öde
nir. Bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 13 neü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, müsaade buyurulursa, maddeler hak
kında konuşmak isteyen var mı diye sormuyorum. 
Bunu daha pratik sonuç almak için yapıyorum. Üze
rinde değişiklik olan maddeleri müzakere edeceğimiz 
zaman soracağım. Diğerlerini sadece oyunuza suna
cağım. 

Bu hususu tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlâma Bsğh Borçlarla Emekli Sandığına Ödeme
ler : 

Madde 14. — Maliye Bakanlığı Bütçesi ile katma 
bütçelerde yer alan «Emekli Sandığına ödemeler» ve 
«İîâma bağlı borçlar» faaliyetlerindeki ödeneklerin 
yetmemesi halinde, bu ödenekleri artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdarelere Hazine Yardımı : 

Madde 15. — Katma bütçeli idarelerin bütçe
lerini denkleştirme amacıyle, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve muka
bili ilgili krîma bütçen'in (B) işaretli cetveline gelir 
kaydolunan miktarlardan, bu maksada göre, fazla 
Olduğa tespit edilen kısımları Malî yıl sonunda iîg'İIi 
idarelere ödemeyerek iptal etmeye; (B) işaretli cet
velde gösterilen miktarlardan fazla olarak kullanılan 
dış proje kredisi karşılıklarını ise kullanıldıkça Hazine 
yardımından indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeneklerden herhangi bir nedenle yı
lı içinde nakden ödenmeyen kısımlar, gelecek yıllar
da ödenmek üzere bütçe emanetine alınabilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
MildürSüğü hariç) kesinhesaplarına göre Maliye Bar 

ksnlığınea tespit olunacak bütçe fazlakrı genel bütçe
ye geîir kaydolunur. 

Ke&irfhesabın kanunlaşmasından sonra, fazla, tah
sil edildiği anlaşılan miktar iade, noksanı katma büt
çeli idareden tahsil olunur. 

BAŞKAN — 15 nc'i maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kafoul edilmişlir. 

Yatırım Harcamaları : 
Madde 16. — Yıllık programlara ek yatırım cet

vellerinde yer alan projeler dışında heriıangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silâhlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü için
de yer alan savunma sektörü altyapı inşa ve tesisle
riyle, NATO Enfrastruktür'ün gerektirdiği inşa ve te
sisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile RE - MO 
programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Dev
let Planlama Teşkilâtı vizesine tabi olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz. 

Proje ismi zikredllmeyere'k ödeneklerin bir proje 
numarası altında toplu olarak verildiği hallerde bu 
toplu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına da
ir ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda 
gösterilen işler esas alınır. 

1977 yılı programına ekli yatırım projeleri için 
programla tahsis edilen ödeneklerden başka projeler ve 
amaçlar için aktarma yapılmaması esastır. 

Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl için
de yapılması zorunlu değişiklikler için «1977 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenme
sine dair» kararda yer alan usullere uyulur. 

Yatırım programı ve buna bağlı ek yatırım cetvel
lerinin Resmî Gazetede neşrine kadar, tahsisatı büt
çede yer alan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş 
bulunan yatırım projelerini 'ihale etmeye ve taahhüt
lere girişmeye hizmeti yapacak Bakan yetkilidir. 

Bu hüküm Kamu İktisadî Teşebbüsleri için uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeci oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurt Dışıridan Sağlanacak Malzemelerle Devlet 
Malzeme Ofisinden Alınacak Taşıtlara Ait Kredile
rin Mahsup Süresi : 

Madde 17. — Dış memleketlerden getirilecek mal
zeme karşılığı olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış bu
lunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarların
dan, malî yılın son günü 'itibariyle bedeîi muhabir 
bankaya transfer edilmek suretiyle çözülmüş bulu
nan kısma tekabül eden mal tutarları mahsup devresi 
Sonuna kadar yılı bütçesinden mahsup edilir. Zorun
lu hallerde bu süre içinde mahsup sağlanamazsa bu 
gîbi dış alımlarda 3010 sayılı Kanun hükümlerini uy
gulamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Devlet Malzeme Ofisine yatırılan taşıt bedelleri
nim karşıhğındaki arabaların, paranın yatırılmasından 
en geç bir ay zarfında teslimi şarttır. Devlet Malzeme 
Ofisi bir ay zarfında teslim edemediği takdirde paranın 
yatırılmasını talep edemez. Bu takdirde taşıta ihtiyacı 
olan kuruluşlar, ilgili Bakanın oluru ile bu taşıtları 
veya eş maksatlı taşıtı iç piyasadan temin ederler. 

«Geçen malî yıl içlinde Devlet Malzeme Ofisine 
yatırıîmış bulunan taşıt bedelleri, taşıtların malî yılın 
bitiminden itibaren 4 ay içinde teslim edilmesi ve ta
hakkuk evrakının tevdi olunması kaydı ile aj'nı yıl 
bütçesinden mahsup olunur.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli Fonlara İlişkin Hükümler : 

Madde 18. — A) Devlet Memurları Kanunu, 
Üniversite Personel Kanunu. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yö
netmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar 
için. Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî transfer
ler) programının (09 - Diğer malî transferler altprog-
rammın) (301 - Devlet Memurları Kanununun ve yö
netmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetin-
deki ödenekten, genel bütçeye dahi! daire ve katma 
bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan 
(İİO - Aylıklar), (120 - Sözleşmeli personel, yaban
cı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri) (140 - Sosyal yar
dımlar), (150' - Ek çalışma karşılıkları - Üniversite
lerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile 
konferans ücreti hariç), (160 - Tazminatlar ve ödül
ler), (170 - Ödenekler), (180 - Tedavi yardımı ve ce
naze giderleri) harcama kalemlerine ve % 1 ek kar
şılıkları ile ilgili tertiplere yeteri kadar ödenek aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu öde
nek Maliye Bakanınca ihtiyaç nispetinde artırılabilir. 

Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan ve 
esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşıla
makla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden 
Hazine yardımı alan katına bütçeli idareler için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

«Hizmetlerini genel ve katına bütçelerin transfer 
tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşla
ra! yukarıdaki fıkrada sayılan harcama kalemlerine 
ilişkin ödenek ihtiyaçları için, münhasıran bu harca
ma kalemleriyle ilgili harcamalarda kullanılmak üze
re, Maliye Bakanınca bağlı oldukları bütçenin ilgili 
transfer tertibine bu fondan aktarma yapılabilir.» 

B) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
ti Eiîsferler) programının (09 - Diğer malî transferler) 

altprogramınm (320 - Önemli fiyat artışlarının gerek
tirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödeneklerden, 
fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmesi nedeni 
ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal ve hiz
metlere ilişkin genel bütçeli daire'erle katma bütçeli 
idarelerin hizmet programlarındaki harcama kalemle
rine aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödenek gerektiğinde Maliye Bakanınca dört 
katına kadar artırılabilir. 

C) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (99 - Diğer malî transferler) 
aîtprogrammm (303 - Yatıranları hızlandırma fonu) 
faaliyetindeki ödenekten 1977 programının uygulan
ması, izlenmesi ve koordinasyonuna ilişkin kararna
me hükümlerine göre 1977 programına ek olarak 
kabul olunacak projelere harcanmak üzere genel büt
çeli dairelerle katma bütçeli idarelerin hizmet prog
ramlarında mevcut veya yeniden açılacak projelerin 
ilgili harcama kalemlerine ve Maiiye Bakanlığı büt
çesinin (920 - İktisadî transferler ve yardımlar) prog
ramına aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. Bu öde
nek Maliye Bakanınca artırılabilir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşslayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle kar
şılamakla beraber, sadece belli amaç'arîa genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler 
için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

D) Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağ
lanan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları proje
lerinin çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası gi
derlerini karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı bütçe
sinin (930 - Malî transferler) programının (09 - Di
ğer malî transferler) altprograımnnı (308 - Uluslar
arası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin 
Türk lirası giderlerini karşılama fonu) faaliyetindeki 
ödenekten, genel ve katma bütçeli kuruluşların hiz
met programlarındaki harcama kalemleri ile Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine ve diğer kamu kuruluşlarına 
yapılacak transferlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak olan har
cama kalemlerine aktarma vapmaya maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Maliye Bakanı bu ödeneği gerektiğinde ihtiyaç 
oranında artırabilir. Bu ödeneğin kullanış şekil ve 
harcama esasları Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

E) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transfer
ler) altprogramımn (305 - Toplu İş Sözleşmelerinin ge-
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rektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinde yer alan 
ödenekten, yapılmış ve yapılacak toplu sözleşmele
rin getirdiği maiî yükleri karşılamak üzere genel 
bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarmaya ve bu ödeneği ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ancak, giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan 
veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleriyle kar
şılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel büt
çeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için 
bu fıkra hükmü uygulanmaz, 

F) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 -. Diğer malî transfer
ler) altprogrammm (306 - Öngörülmeyen giderler 
karşılığı) faaliyetinde yer alan ödenekten, yerine ge
tirilmesi zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılan olağanüstü hizmet ve giderleri karşılamak ama
cı ile genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin hizmet programlarında gerekli harcama 
kalemlerini açarak aktarma yapmaya ve bu madde
ye göre yapılacak ödemelerin esaslarını saptamaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek gerektiğinde, 
Maliye Bakanınca beş katına kadar artırılabilir. 

G) 1977 Malî yılı içinde : 
a) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 

transferler programının) (09 - Diğer malî transferler) 
ritprogramınm (307 - Yabancı ülkelere verilecek 
proje kredileri karşılığı) faaliyetindeki ödeneği Ba
kanlar Kurulu kararı ile tespit olunacak yabancı ül
kelere açılacak yatırım kredilerini tahsis etmeye; 

b) Kredinin verilme şekil ve şartlarını, uygula
nacak faiz haddi ile geri ödeme zaman, şekil ve şart
larını tespite; 

c) Bu ödeneği, gerektiğinde beş katına kadar 
artırmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

H) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer maiî transferler) 
altprogramınm (304 - Yükseköğretimde kapasite ar
tırma fonu) faaliyetindeki ödenekten, Millî Eğitim 
Bakanlığının teklifi üzerine aynı bakanlık veya üni
versite ve akademiler bütçelerindeki hizmet program
larında yer alan harcama kalemlerine, münhasıran 
kapasite artışlarının gerektirdiği harcamaları karşıla
mak amacı ile, aktarma yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

Bu tertipte yer alan ödeneği gerektiğinde yeteri 
kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İ) Maliye Bakanlığı bütçesinin, (940 - Sosyal 
transferler), programının (04 - Sosyal transferlerle il

gili fonlar) altprogramının (434 - Deprem fonu) faa
liyetindeki ödeneği, gerektiğinde, yeteri kadar artır
maya ve 1571 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zik
redilen T. C. Merkez Bankasında ihdas edilen (Dep
rem Fonu) hesabına tediyede bulunmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

J) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 -. Sosyal 
transferler) programının (04 - Sosyal transferlerle il
gili fonlar) altprogramının (431 - Genel Sağlık Sigor
tası Fonu) faaliyetindeki ödeneği, artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

İlgili kanunun çıkması halinde, bu ödeneğin har
cama şekil ve esasları Maliye ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

K) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 - Sosyal 
transferler) programının, (0? - T. C. Emekli Sandığı
na ödemeler) altprogramının, (407 - 2022 sayılı Ya
saya göre ödenecek olan 65 yaşını doldurmuş Muh
taç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakatların aylıkları karşılı
ğı) faaliyetinden 1 . 7 . 1976 tarih ve 2022 sayılı Ka
nuna göre bağlanacak aylıkların karşılığı olarak 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gerekli 
ödeme yapılır. Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

L) Maliye Bakanlığı bütçesinin (940 -. Sosyal 
transferler) programının (04 - Sosyal transferlerle il
gili fonlar) altprogrammm (433 - Tarım Sigortası 
Fonu) faaliyetindeki ödenek gerektiğinde Maliye Ba
kanlığınca yeteri kadar artırılabilir. 

Tarım Sigortası Kanununun çıkması halinde, bu 
kanunun uygulanması ile ilgili olarak Hazineyi ilgi
lendiren her türlü giderler bu fondan karşılanır. Ya
pılacak giderlerin esasları Maliye Bakanlığınca dü
zenlenecek bir yönetmelikle belli edilir. 

M) Maliye Bakanlığı bütçesinin, (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transferler) 
altprogramının (312 - Geri kalmış bölgelere yardım 
fonu) faaliyetindeki yer alan ödeneği geri kalrmş 
bölgelerde yıl içinde programa alınan yatırım proje-
lerinde kullanılmak üzere ilgili genel ve katma büt
çeli kuruluşların yatırım tertiplerine ve hizmetin Ka
mu İktisadî Teşebbüslerince gerçekleştirilmesi halin
de Maliye Bakanlığı bütçesindeki transfer tertiplerine 
aktarmaya ve bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

M) Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - Malî 
transferler) programının (09 - Diğer malî transferler) 
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altprogrammm (314 - Fonlara katkılar) faaliyetindeki 
ödenekten, bu kanun ve diğer kanun, kararname ve 
sair hükümlere dayanılarak kurulan fonlara ödeme 
yapmaya veya aktarmaya ve ödeneği artırmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

O) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 
transferler bölümünün mevcut ödeneklerini Sanayi 
ve Teknoloji Bakanının talebi üzerine üç milyar li
raya kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istemiştim daha önce* 

BAŞKAN — Ne sözü efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerinde söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir şey intikal etmedi efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemiz var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim. Hangi madde üzerin
de Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — 18 nci madde üzerin
de efendim. Sayın Çelebinin imzası île alındı kâğıdı
mız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu arada önergeyi arat
tıralım, lütfen efendim bize yardım edin. 

Nükleer Enerji Sahası : 
Madde 19. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Ka

nunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sahasında Hu
kukî Mesuliyete dair Sözleşmenin 7 nci maddesi kap
samı içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşıla
mak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık bütçesinde 
açılacak bir tertibe kaydetmeye ve ödeme şart ve 
esaslarını tespite Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine Yapılacak Aktar
malar : 

Madde 20. — Genel bütçe dışındaki kamu kuru
luşlarının kendi hesaplarına genel bütçeli dairelerce 
yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dı
şında okutturacakları öğrencileri için, bütçelerine ko
nulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu 
kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğren
cilerin her çe^it giderlerini karşılamak üzere (A) işa
retli cetvelde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya 
yeniden açılacak program, aHprogram, faaliyet veya 
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projelerdeki harcama kalemlerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlıkları Bütçelerine 
Yapılacak Aktarmalar : 

Madde 21. — Devlet kurum ve müesseseleri ile 
kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurumlar 
tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisleri ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyle 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama ve içme suyu inşaatı ile tesisi, yol, 
köprü, tesis yaptırılması, bakımı, etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Köy 
İşleri Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir taraftan (B) işaretli cet
velde açılacak özel tertibe gelir; diğer taraftan (a) 
fıkrasmdakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasmda-
küer Köy İşleri Bakanlığı bütçelerinde (A) işaretli 
cetvellerin sonunda açılacak özel program, altprog
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
ifasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygula
maya yetkilidir. 

Köy İşleri Bakanlığı, işin gerektirdiği durumlarda, 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işa
retli ödenek cetvelinin ilgili program, altprogram, 
faaliyet veya projelerinden zorunlu harcamayı yapa
bilir işin bitiminde, yapılan harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili özel program, altprogram, faa
liyet veya projelerindeki ödenekten harcama yapılan 
kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Yukandaki (b) fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili 
olarak, genel ve katma bütçeli kuruluşların 1976 ve 
daha önceki yıllar bütçelerindeki özel tertiplerinde 
mevcut ödeneklerden; genel bütçedekileri doğrudan 
doğruya aktarmaya, katma bütçelerdeki ise önce ilgili 
bütçeye gider kaydını yaptırarak Hazineye ödetmeye 
ve ödenen miktarı bir yandan genel bütçeye gelir ve 

İ diğer yandan Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin sonun-
: da açılacak özel program, altprogram, faaliyet veya 
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projelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçeleri arasındaki Aktarma İşlemleri : 

Madde 22. — Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
Jandarma Genel Komutanlığına veya Jandarma Ge
nel Komutanlığınca da Millî Savunma Bakanlığına 
cari malî yıl içinde ifa edilen hizmetlerin bedellerini 
karşılamak amacı ile, varılacak mutabakat üzerine, 
ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet ve 
projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan Silâhlı Kuvvetlerin 
tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, il-
g*îi program, altprogram, faaliyet veya projeler ara
sında karşılıklı olarak aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinde yer alan hizmet programların
daki tertiplerden (100 - Personel giderleri harcama 
kalemleri hariç) tasarrufu mümkün görülen ödenek 
miktarlarını aynı veya farklı programlar içinde mev
cut (470 - Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler) 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bağış ve Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 
Madde 23. — Genel bütçeye dahil daireler ile 

katma bütçeli idarelere dış kaynaklardan veya Ulus
lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu 
ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve ithalle il
gili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile, bun
ların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni
den açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetme
ye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Yardım Yolu ile Gelen Malzemeler : 
Madde 24. — 1977 bütçe yılı içerisinde Millî Sa

vunma ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî 
yardım yolu ile veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 

malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvel
de bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülkelere 
Yapılacak Hizmet Karşılıkları : 

Madde 25. — A) Millî Savunma Bakanlığınca 
yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlara kiraya 
verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, 
deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira veya ücret 
tutarlarının; 

B) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim 
müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı 
devlet uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan 
masraflar karşılığında bu devletlerce ödenen miktar
ların; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının bakım ve onarımla
rı için yapılacak masrafların NATO makamlarınca 
karşılanacağı öngörüldüğünden bu işler için verilecek 
paraların; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan 
bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen bakanlık büt
çesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kay
detmeye ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlar
dan yalı içinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıla 
devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DPT. Etüt ve Proje Ödenekleri : 

Madde 26. — A) Devlet Planlama Teşkilâtı büt
çesinin (Planlama hizmetleri) programı (Araştırma ve 
inceleme hizmetleri) altprogramının (Etüt ve proje 
hizmetleri) projesinde yer alan ödenekten bir kısmı
nı, Devlet Planlama Teşkilâtınca lüzum görülen hal
lerde harcama amaçlarına uygun çalışmaların yaptı
rılması amacı ile genel ve katma bütçeli dairelerin 
ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı aynı amaçlarla il özel 
idarelerine, İktisadî Devlet Teşekküllerine ve diğer 
kamu teşebbüslerine yaptırdığı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir. 

B) Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin (III -
04 - 3 - 001 - 900) kod numaralı tertibinde yer alan 
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ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelerde tarımsal ge
liştirme ve çiftliklere ait program ve projeleri destek
lemek amacı ile, genel ve katma bütçeli idarelerin 
bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama 
kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ay
nı maksatlarla diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak 
ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsis Amacı Kalmayan Bağışlar : 
Madde 27. — Tahsis amacı gerçekleştirilmiş olan 

veya tahsis amacının gerçekleştirilmesine yetersiz du
ruma düştüğü tespit edilen özel ödenek artıklarını, ip
tal eİEncye ve buna ilişkin işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bağh Cetvellere İlişkin 
Hükümler : 

(A) Cetveli : 
Madde 28. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 

dağılımı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetveli : 
Medde 29. — Devlet gelirlerinin özel hükümleri

ne göre tarh ve tahsiline 1977 malî yılında da devam 
olunur. 

Musul petrollerinden biriken (100) milyon liralık 
hisseden malî yıl içinde tahsil edilecek kısım, (B) 
işaretli cetvelin (Çeşitli gelirler) tertibine gelir kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
bi'l edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — A) Okul pansiyonları hakkındaki 
2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, 
okul pansiyonları gelirlerinin °/0 25'i bütçenin (B) 
cetvelindeki (pansiyonlu okul ücretleri karşılığı) ter
tibine gelir kaydolunur, 

B) 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak 
devlet hakkı gelir bütçesinin ilgili tertibine gelir kay
dolunur. 

C) 18 . 6 . 1971 tarihinde yapılan zamlar dola-
yısıyîe yeni fiyatlarla zamdan önceki fiyat arasında
ki farka göre tekel maddeleri satışından elde edilen 
hâsılat, gelir bütçesinin özel gelirleri ve fonlar gelir 
türünün, fonlar kesimine «Tekel zamları Fonu» mad
desine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
brJ edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Madde 31. — Genel bütçeye dahil dairelerle kat
ma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmele
rin (Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler ha
riç) bir ay içindeki gayri safi gelirlerinin % 15'e ka
dar olan kısmını genel bütçeye peşin geîlr kajvdetıne-
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu oran, döner sermayeli işletmelerin nitelikleri 
gözönünde bulundurulmak suretiyle malî yılın ilk 
ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

i Sermayeleri tespit edilen limite ulaşmış olan dö
ner sermayeli işletmelerin hesap dönemi sonunda
ki bilançolarına göre tespit edilen safi gelirlerinden 
yılı içinde peşin olarak ödenmiş olan miktar mahsup 
edilir ve artanı özel kanun ve yönetmeliklerindeki 
hükümler mahfuz kalmak kaydıyle ayrıca genel büt
çeye gelir kaydedilir. Peşin olarak ödenen miktar, bi
lanço kârından fazla ise bir iade yapılmaz. 

Ancak, sermayeleri tespit edilen limite ulaşmamış 
olan ve kârları hakkında da özel kanun ve yönetme
liklerinde bir hüküm bulunmayan döner sermayeli 
işletmelerin hesap dönemi sonundaki bilançolarına 

i göre tespit edilen safi gelirlerinden, yıh içinde peşin 
olarak ödenmiş miktarın mahsubundan sonra artan 
kâr sermayeleri tespit edilen limite ulaşıncaya kadar 
ödenmiş sermayelerine eklenir. Fazlası genel bütçeye 

I gelir kaydedilir. 
I Döner sermaye işletmeleri bir ay içindeki döner 

sermaye gayri safi gelirinden Maliye Bakanhğınca 
belli edilen orana göre hesaplanacak miktarı, ertesi 
ayın 20 nci gününe; hesap dönemi sonundaki bilan
çolarına göre tespit edilen safi gelirlerinden peşin ola
rak ödenmiş miktar mahsup edildikten sonra artan 
ve yukarıdaki hükümler gereğince genel bütçeye ge
lir kaydı icabeden miktarı da kanunlarına göre bilan
ço ve eklerinin Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gön
derilme süresi sonunda; kanunlarında bilanço ve ek
lerinin gönderilme süresi belirtilmemiş ise, hesap dö-

I nemini takibeden 4 ncü ayın sonuna kadar beyan et
mek ve Hazineye yatırmakla yükümlüdürler. Bu gö
revin yerine getirilmemesi halinde,, Hazineye yatırıl
ması gereken miktar, döner sermaye işletmelerinin 
amiri ita ve saymanlarından 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yarı yarıya tahsil edilir. 

Aylık gayri safi gelirlerin beyan ve ödenmesi sü
resini uzatmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu madde gereğince yapılacak tahsilat, gelir büt
çesinde açılacak (Döner sermaye gelirler?) tertibine 
gelir kaydedilir. 

] 1975 ve 1976 malî yılı bütçe kanunlarının 40 ve 
32 nci maddelerine göre süresinde ödenmemiş aylık 
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gayri safi gelirin peşin gelir kaydı gereken miktarı 
için saymanlardan gecikme zammı aranılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Öze! fonlardan : 
a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla de

ğişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 
9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar Kurulunun 
2 . 6 . 1961 gün ve 5/1283 sayılı kararı gereğince tesis 
edilen «İstikrar Fonu» na yatırılacak paraların net 
bakiyesini, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
meblâğı, 

c) 16 . 9 . 1950 tarihli ve 79 saydı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akaryakıt 
İstikrar Fonu» nun net gelir fazlasını, 

Gelir bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer Cetveller : 
Madde 33. — A) 1050 sayılı Muhasebci Umu

miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 
a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü

kümler (C) cetvelinde; 
b) Kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet maaşla

rı (Ç) cetvelinde; 
c) Gelecek yulara geçici yüklenmelere girişmeye 

yetki veren kanunlar (G) cetvelinde; 
B) 2005 sayılı Kanunun 2 nci. maddesi gereğin

ce, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen 
okul pansiyonları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde; 

C) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 saydı Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 35 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım de
ğerleri bağlı (O) işaretli cetvelde, 

b) 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu 
taşıtların alım değerleri bağlı (P) işaretli cetvelde; 

D) 5 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 9 ncu maddesi gereğince kurumların satınala-
cakları taşıtların azamî satmalına bedelleri, bağlı (T) 
işaretli cetvelde; 

E) Harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde; gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Maddeyi (E) cetvelinde yapılan de
ğişiklikle beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 1 . 3 . 1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) 
bentlerinde yazdı nispet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere, bu 
madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri 
gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken 
misil, nispet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösteıiîmiştir. 

Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 
1322 saydı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi 
hükmü, personelin yeni kadrolarının dereceleri esas 
alınnıak suretiyle 1977 malî yıhnda da uygulanır. 

Yukarıdaki hükümlere ilâveten (H) cetvelinin uy
gulanmasında, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

a) Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki 
asgarî dört lira yevmiye (50) lira olarak uygulanır. 

b) Harcırah Kanununun 29 ve 45 nci madde
leri ile aynı Kaımna ilişkin (1) ve (2) sayılı cetveller
deki 475 lira aylık tutan yerine 6 nci derece kadrosu, 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar yerine 1 nci 
derece kadrosu esas tutulur. 

c) Gerekli kanunî değişiklik yapılıncaya kadar 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) bendi 
hükümlerine göre tespit edilen yevmiyeler; Bakanlık 
ve müstakil genel müdürlük müfettiş ve müfettiş 
muavinleri ile Maliye Bakanlığı hesap uzmanı ve uz
man muavinleri, Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş ve müfettiş mua
vinleri, ilköğretim müfettişleri. Sosyal Sigortalar Ku
rumu sigorta müfettiş ve müfettiş muavinleri, ban
kalar yeminli murakıpları ve murakıp muavinleri, 
bakanlıklar merkez teşkilâtına dahil kontrolörler, be
lediyelerdeki bilumum müfettiş ve müfettiş muavin
leri ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uz
man ve uzman muavinlerine, 1977 malî yılında yet
kili makamlarca onaylanan program çerçevesinde 
yapacakları teftiş, tahkik ve incelemelerde, görevin 
ifa edildiği mahalle ve kuruman teşkilât merkezinin 
bulunduğu yere bakılmaksızın 1 nci fıkra hükmüne 
göre ödenir. 

d) Belediye hudutları haricinde vazife gören 
Defterdarhk Kontrol Memurları için en az yevmiye 
miktarı 80 lira olarak tespit edilmiştir. Bunların Ma
liye müfettişleri, maliye hesap uzmanları ve gelirler 
kontroîöîleriyle birlikte memuriyet merkezleri dışın
da testip edilecek çalışmalara katılmaları halinde yev
miyelerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam 
olunur. 
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e) Harcırah Kanununun 34 ııcı maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde uygulanacak 
emsaller Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

f) Yurt dışına veya yurt dışında uçakla yapıla
cak görev seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet .Meclisi Başkanları, Başbcksn, Bakanlar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Genelkurmay Baş
kam, Kuvvet Komutanları ile resmî davete icabet su
retiyle seyahat eden eşlerine, müsteşar ve büyükelçi
lere 1 nci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerin
den yol masrafı ödenir. 

Ancak, dış ülkelerde görevli elçilerden diğer ülke
lerde de temsil görevi verilmiş bulunanlar»!, ymt 
dışında yaptıkları görev seyahatleri ile elçilerden yurt 
dışında bir yere veya merkeze istişare anıaeıylc çağ-
nirnalara Kararname alınmaksızın birinci mevki üze
rinden yol masrafı verilir. 

g) 62»? 5 say ıh Harcırah Kanununun 49 ncu mad
desine göre verilecek tazminatın hesabında, yeni kad
ro, aylık tutarları esas airnarak sözkonusu maddeye 
göre oranlar yeniden tespit edilinceye kadar kadro 
aylık derecelerine (Devlet Memurları Kanununun 45 
nci maddesine göre yapılan atamalar hariç) tekabbül 
eden 7244 say.ıh Kanunun 1 nci maddesindeki aylık 
tutarları esas alınır. 

h) Tekel Genel Müdürlüğü tütün eksperleri için 
en az yevmiye miktarı (JÖO) lira olarak tespit edilmiş
tir, 

Ayrıca, bunlar hakkında 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesi uygulanmaz. 

i) Sağhk re Sosyal Yardım Bakanlığı. BCG 
kampanyanda en az yevmiye miktarı doktorlar 
için, (90). sağhk menn-rları için (70) lira olarak tes
pit edilmiştir. 

kN maddeyle ilgili önergeler var 
efen: 

C?nerv,;l:d ok":tn;a;1an evvel bir başka önerge 
gel:!;: evvela onu okutuyorum efendim, 

cGöi-.'işüErnciCİe o'an yasa tasansının 35 nei mai-
desinin m ürkere ve oylanasasînm somiçlanmasiuu 
kadar.,,». 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

E AŞK AN — Bir dakika efendim, önerge oku-
you>>; mtisas.'le buyurun. «... Görüşmelerin deva
mım İUZ.M? kk";f ederiz. 

Aâvin Çanakkale 
Recai Kocaman İsnadettin Elmas» 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, bu önergemizi değiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun önergenizi. 
Maddeyle i'güi önergeleri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1977 yılı Bütçe Kanununun 34 neü maddesinin 

(f) fıkrasındaki, «.Eşlerine», kelimesinden sonra aşa
ğıdaki cümlenin eklenmelini arz ve teklif eıkriz. 

«Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu ve Mil-
îet Meclisi Gene! sekreterleri» 

Gerekçe: Maddenin ilgili fıkrası hükmü ince
lendiğinde anlaşılacağı gibi, bir zühul sonucu adı 
geçen unvanların fıkra kapsamına alınmadığı görül
mektedir. Bu fıkranın ilâvesiyle gerekli düzeltme 
sağlanm-ş olacaktır. 

Cumhuriyet Seng-osu 
İdare Amiri 

Suphi Karaman 
Tabiî Üye 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumlıuı başkanınca .S. Ü.) 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Benim bir teklifim var. Buradan konuşabilir 

miyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca [S. Ü.) 

— (f) fıkrasında, «Müsteşar ve Büyükelçilere», kıs-
m:n:îan sonra «Valilere» kelimesinin ilâvesini tek
lif ediyorum. Çünkü, va'iler, bulundukları yerlerde 
devletin ve Hükümetin temsilcileridir. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Söz istiyorum efen
dini. 

BAŞKAN — Efendim?. 
YELİ UYAR (Yozgat) — Bu önergeler hakkın

da söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, b:r dakika. 
Şimdi, Sayın Suphi Karaman'm önergesini işle

me tabi tutuyorum. Onun ieîn söz istemiyorsunuz 
değ'! mi efendim? 

YELİ UYAR (Yozgat) — Hem onun için hem de 
Szym Çelikbaş'sn önergesi için. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
Bu arada Sayın Çeîikbaş'ın önergesini de okutu

yorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilen maddenin (f) fıkrasına «Valile
re:;, ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Celikbas 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Veli Uyar. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Şimdi, görüşmekte bulunduğumuz bütçe Kanu

nunun bu maddesi üzerinde daha evvelki senelerde 
çok konuşuklu ve geçen sene vermiş olduğumuz bir 
önerge oyîanacağı sırada, madde geçmiş bulundu
ğu için, Bütçe Karma Komisyonu lütfetti, mad
deyi vermiş olduğumuz önerge istikâmetinde de
ğiştirdi ve Miliet Meclisi maddeyi bugünkü şekliy
le kabul etti. 

Bütçe Kanunundaki bu madde kapsamı içeri
sinde şu anda belki de binlerce birinci dere
cede devlet memuru vardır. Valilerin bazısı bi
rinci derecede bazısı da değildir. Valileri al
dığımız zaman öbür birinci derecedeki bütün me
murları da bu madde kapsamına almak lâzım, bir. 

İkincisi, «Meclisin Genel Sekreteri, Senatonun 
Gcneî Sekreteri» diye de koymak (İstisnaî olarak) 
Kanunun, genellik prensibine aykırı gelir. 

Fakir olan bir memlekette, elbetteki memurları
mızın da daha üst sınıflarla seyahat etmesini her za*~ 
man arzu ederiz; ama fakir bir memleketin bugün 
arîsk Personel Kanunu gereğince 10 bin liraya çıkan 
birinci derecede memurlar mm hepsi, bir tarafta du
racak, 2 memur, 10 tane veya !CÜ tane va'i, bugün 
merkez valileri var yüz'erce onlar da gidecekler bi
rinci sınıftan seyahat edecekler, öbür taraftaki hiz
met gören birinci dereceki devlet memurları bu şart
larda hizmet görmeyecek. Bu hakkaniyete aykırı
dır. Maddenin olduğu gibi kabul edilmesini bilhas
sa rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başbakan, evvelâ usu'î oıarak zannede
rim önerge sahibi dışında kimseye söz vermemek 
gerekiyordu, verdiniz, 

Muhterem arkadaşlar; 
Valiler memuriyet derecesi ne olursa olsun bu

lundukları yerlerde hem devletin hem de hüküme
tin temsilcileridir. Bunun dereceyle alâkası yoktur. 
Böyle bir vaziifede buAinmıış oîan kişilerin dış üî-
ke'ere seyahatinde yalnız bizim ülkeler için demi
yorum, yabancı ülkelerin tatbikatını alırsanız, en 
aşağı b'zliîî teklif hır/e yapmak istediğimiz benzer 
bir tatbikatın içerisindedir. 

Bu itibarla, arkadaşîarımca memuriyet derece
sinin dışında valilerin özel durumu iitbariyle tak
ririn kabul edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Çelik baş, usulümüze göre 
önerge sahibine ve bir lehte bir aleyhte de sayın üye
lere söz veriyoruz. Aleyhte Sayın Veli Uyar konuş
tu" ar. Sayın Çelîkbaş'ın önergesinin lehinde konuş
mak isteyen? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Usul 
hakkında hatırlatma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bura

dan söyleyebilir miyim?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, kürsüye buyu

run, anlaşılmıyor efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Bzşkan, değerii arkadaşlarım; 

Anayasamızın 94 ncü maddesinin son fıkra
sından bir evvelki fıkrasında «Türkiye Büyük Mil-
liet Meclisi üyeleri, Meclis Genel Kurullarında ba
kanlık ve daire bütçeleriyle, katma bütçeleri hak
kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü hakkın
daki görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölümler ve de
ğişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme yapıl
maksızın okunur ve oya konur şeklinde», âmir hük
müne aykırı bir uygulama yapılması için, bunu ha
tırlatmak üzere söz aldım. 

Saygılar sunarım efendim. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Saat 24,00'ü geçiyor 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Verilen önergeleri sırayla oyunu

za sunacağım efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, önerge hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, her ne kadar sayın arkadaşlarımız biraz evvel 
Anayasanın 94 ncü maddesinin sondan ikinci fık
rasını okumak suretiyle, görüşme yapamayacağı
mızı söylediler; fakat bu madde üzerinde görüş
me açıldı. Sayın Çelikbaş kendi önergeleri üzerin
de konuştular, ben de bir iki cümleyle konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usu! hakkında biraz ev
vel Bakkalbaşı'nın önerisi yerindedir Sayın Kara
man. 

Efendim... 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan, bundan sonra gelen önergeye mani ol-
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msk için okutmuyorsunuz. Bugüne kaılar böyle bir 
tatbikat gelmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakkaîbaşı'nm bu
yurduğu husus, bölümlerle ilgili olan önergelerdir. 
Yoksa, kanun tasansıyie ilgili olan maddelerde ve
rilen önergeler müzakereye tabi olur. 

Önergeyi okuyun efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1977 malî ym Bütçe Kanununun 34 ncü mad
desinin (f) fıkrasındaki «Eşlerine», kelimesinden son
ra, aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Cumhuriyet Senatosu 
İdare Amiri 
Tabiî Üye 

Suphi -Karaman 

«Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi Genel Sekreterleri» 

Gerekçe : Maddenin ilgili fıkrası hükmünü in
celendiğinde anlaşılacağı gibi, bir zühul sonucu adı 
geçen unvanların fıkra kapsamma alınmadığı gö
rülmektedir. Bu fıkranın ilâvesiyle gerekli düzelt
me sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim öric-rgeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... («Komisyona ve Hükü
mete sormadınız», sesleri) 

Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN ((Aydın Milletvekili) — Yüce Se
natonun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza sunu
yorum. Knbıü edenler... Kabu! etmeyenler... Kabul 
ediîmern'ştlr. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edÜen maddenin (F) fıkrasına «Vali-

îer.'n» ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Önergeye ka l ıyo r musunuz Sayın 
Komisyon?... 

BÜTÇE KARMA . KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Yüce Se
natonun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Takdire bırakıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Bakan 

Yüce Senatonun takdirine bırakıyorlar. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçe : Bütçe Karma Komisyonunda 1977 ma

lî yılı Bütçe Kanunu tasarısmın 34 ncü maddesine 
(I) fıkrası ilâve edilerek, Sağlık Bakanlığının BCG 
kampanyasında çalışan doktor ve sağlık memurla • 
rma ödenecek en az yevmiye miktarı yükseltilmiş
ti. Bakanlıkça sosyalleşririîmiş iller dışında, bu ter
tiple gezici hizmet gören diğer hekim ve sağlık me
murlarına da aynı hakkın tanınması hizmet açısın
dan çok olumlu olacağından, söz konusu bentte 
BCG Karnpanyasüidan sonra «Ve sosyalieştirilmiş 
Her dışında gezici sağlık hizmetlerinde çalışanla
ra):, ibaresinin 'ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Nazım İnebeyü 

BAŞKAN — Önerge hakkında sayın Komisyon..? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Gider ar
tırıcı tekliftir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Efendim, maddeyi okunduğu şekliyle oyunuza 

r-rı ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var efeni!im. 

Başkalığa 
Bütçe Kanun tasarısının 35 ncî maddesi bitince

ye kadar müzakerenin devamını arz ve tek'if ederiz. 
Artvin Çanakkale 

Recai Kocaman İraadettin Elmas 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen?.. Yok. 
35 nei maddenin görüşülmesinin sonuna kadar 

müzakerelerin 'uzatılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edüaıiş-
tir. 

İkinci Kısım : Kamu personeline İlişkin Hüküm
ler : 
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Birinci Bb üm : Ayhk'ara ve Kadrolara İlişkin 
Hükümler : 

Katsayı esası : 
' MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ay-
Lk tutarlarına çevrilmesinde (11) katsayısı ve 
14 . 7 . 1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 17.6.İ975 
terin ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad-
tksindc zikredilen gösterge tablolarına (1.2) katsayı
sı uyguüanır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler var, onları arz 
ediyoruz. 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşmesi yapılan, Bütçe Kanunu tasarısının 

otuzbeşinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Katsayı esası : 
Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (12) katsayısı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun 17.6.1975 tarih ve 1908 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zikre
dilen gösterge tablolarına (1.3) katsayısı uygulanır. 

Gerekçe : 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 35 nci 

maddesi ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge 
tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tu
tarlarına çevrilmesinde (11) kat sayının ve 500 sayılı 
Kanunun değişik birinci maddesinde zikredilen gös
terge tablosuna (1.2) kat sayısının uygulanması ön
görülmüş ise de geçim ve yaşam koşullarının çok 
ağırîaşiığı bugünkü ortamda devlet memurları ve 
emeklilerin aylıklarının yükseltilmesi zcrunîuğu kar
şısında, bu maddede yer alan kat sayıların (12) 
ve (1.3) olarak değiştirilmesi kaçınılmaz sosyal bir 
görev olmuştur. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilsk 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

Yozgat 
Süleyman Ergin 

C. Bşk. S. Ü. " 
Cihat Alpan 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

C. Bşk. S. Ü. 
Bahriye Üçok 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

C. Bşk. S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

C. Bşk, S. Ü. 
Hal'Il Tunç 

C. Bşk. S. Ü. 
Sadii İrmak 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelicğlu 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Sezai 0"Kan 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Tabiî Üye 
Ekrem AcaiKr 

Adana 
Kemal Sarıi'brahimoğlu 

Ankara 
Uğur Alacakaplan 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Artvin 
Recai Kocaman 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcaîı 

Bursa 
Şeblb Karamuîlaoğlu 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizreîioğlu 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

Giresun 
Ali Cüceoğîu 

Hatay 
Kemal Kıîıçoğîu 

İstanbul 
Rahmi Erdem 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

C. Bşk. S. Ü. 
Şerif 'Tüten 

C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 
Tabiî Üye 

Haydar 'Tunçkanai 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersii 
Tabiî Üye • 

Sami Küçük 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
Tabiî Üye 

Suphi Gürscytrak 
Tabiî Üye 

Refet Aksoyeğlu 
Tabiî Üye 

Emanuüah Çelebi 
Adana 

Hayri Öner 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Ankara 
İbrahim Özlürk 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Aydın 
Haliîl Goral 

Burdur 
Ekrem K'a'bay 

Çanakka'e 
İmadettin Elmas 

Elâzığ 
Hasan İldan 

Erzurum 
Hilmi Nalbantcğlu 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Hakkâri 
Naci Cidal 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

İstanbul 
Sü3xnaz Belilî 

İstanbuî 
Fevzi Hakkı Esai'oğîu 
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İstanbul 
Besim Üstüne! 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Kırşehir 
Haiil Özmen 

Konya 
Fakih Özlen 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Mardin 
Mehmet AH Arıkan 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

Rize 
Talât Doğan 

Sîîrt 
Süreyya Öner 

Sivas 
Âdi! Altay 

Sivas 
Kâzım Kangal 

Tokat 
Zihni Betil 

Trabzon 
Hasan Güven 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pesîilci 

C. Bşk. S. Ü. 
Seîâîıaddin Babüroğlu 

Kars 
Sırrı Ataîay 

Kayseri 
Ziya Müezz'inoğ'u 

Kocaeli 
Abdullah Köseoğlu 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Malatya 
Hamdi Özer 

Muğla 
Fevzi Özer 

Ordu 
Şevket Koksal 

Sakarya 
H. Fehmi Güneş 

Samsun. 
Ziya GökaSp Mülayim 

Sivas 
Hüseyin Öziürk 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Tunceli 
Nalm Taşan 

Urfa 
Abdüîgani Demiirkol 

Yozgat 
Veîi Uyar 

C. Bşk. S. Ü. 
Muhsin Bahir 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 35 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde Bütçe Karma Komis
yonunda değiştirilebiîesi için Genel Kuruldan 
temenni mahiyetinde bir karar istihsal edilmesini 
saygıyla arz ederiz. 

Diyarbakır İstanbul 
Sabahattin Savcı Ali Oğuz 

Erzurum Yozgat 
Lûtfi Doğan Süleyman Ergin 

Katsayı esası : 
Madde 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tabîosunda yer alan gösterge rakamlarının ay-

î«k tutarlarına çevrilmesinde (12) katsayı ve 14.7.1964 
tarih ve 500 sayılı Kanunun, 17.6 J 975 tarih ve 
1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
zikredilen gösterge tablolarına (1,3) katsayı uygula
nır. 

Gerekçe : 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının hazır

lanışında Hükümet katsayıyı 9'dan 10'a çıkarılma
sına karar vermiş, Bütçe Karma Komisyonu ise bu 
miktarı az bularak katsayıyı (ll)"e çıkarmış bulun
maktadır. Ancak 11 katsayısının, fiyat artışlarının 
ve paıa değer kaybının çok gerisinde kaldığı, dar, 
gelirli memur kesiminin daha fazla mağduriyetine 
sebep c'duğu malûmlarıdır. Bu bakımdan geçim 
endekslerine uymasa daîıi katsayının hiç değilse (12) 
olabilmesi için Genel Kuruldan bir temenni kara
rının alınması Cumhuriyet Senatosunun hakkaniyet 
ölçülerine sadakatinin bir belgesi olacaktır. 

BAŞKAN — Aynı şeyi öngörüyor; fakat bir ta
nesi temenni mahiyetinde, diğeri maddenin burada 
değişikliği tarzındadır. 

Diğer önergeleri de okuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığma 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 

maddesinde «Katsayı değişimi aylıklarda artış veya 
eksiliş sayılmaz» denilmektedir. 

Bu maddenin gerekçesinde durum aydınlığa ka
vuşturulmuş ve aynen şu cümleye yer verilmiştir: 
«Katsayı değişimi nedeniyle maaşlarda meydana ge
lecek arttş, memurların terfii şeklinde kabul edile
meyeceğinden, artış farklarının 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (C) fıkrası 
uyarınca artış farkı ve karşılıkları kesintisine tabi 
tutulamayacağı aşikârdır.» 

Madde ve gerekçesinde bu açıklık bulunduğu 
halde, uygulama aksi yönde olmaktadır. 1977 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu tasarısında öngörülen katsayı 
artışı yürürlüğe girdiği zaman, güç geçim şartları 
içinde bu!unan ve bu artıştan biraz rahat nefes alma
yı bekleyen memurlarımız, meydana gelecek farkı 
bir yandan vergi olarak ödeyecek, bir yandan da 
Emekli Sandığına ödemede bulunacaklardır. Yani, 
Mart maaşlarından belirli bir fark alamayacaklardır. 
Hattâ bu artış yüzünden daha az maaş almaları da 
söz konusudur. 

İşte bu durumu önlemek ve Emekîi Sandığına 
154 ncü maddeye aykırı olarak- kesinti yapılmaması
nı sağlamak üzere, 1977 Malî Yılı Bütçe Kanu-
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îuı tasarısının 35 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cuıulıurîyet Senatosu Üyesi 

Hüsamettin Çelebi 
35 nci maddeye eklenmesi teklif edilen fıkra 

metni: 
«5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (C) 

fıkrası uygulanmaz.» 
BAŞKAN — Efendini, bir önerge daha var, 

takdim ediyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki nedenlerle, 1977 Yılı Bütçe Kanunu
nun 35 nci maddesinin sonuna, «5434 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesinin (C) fıkrası uygulanmaz» iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Burdur 

Grup Başkanvekiü Ekrem Kabay 
Hüseyin Atmaca 

Gerekçe : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun getirdi

ği önemli reform hükümlerinden biri eslıeel - mobil 
sistemldirj Değişen yaşam koşullarına uygun ücret 
sistemi öngörülmüş ve bunu sağlamak üzere katsa
yı esası getirilmiştir. 

Katsayının ücret ve aylıklara getirdiği farkların 
artış niteliğinde olmadığı, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 154 ncü maddesinde açık ve 
seçik biçimde ifadesini bulmuştur. 

Uygulamadaki aksaklıkları bu anlayışa uygun bi
çime dönüştürmek amacsyle, Bütçe Kanununun 35 
nci maddesine yukarıdaki fıkranın eklenmesine ge
rek görülmüştür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyoruz 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Kanunu tasarısının 35 nci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 
Gümüşhane 

Ömer Naci Bozkurt 

Ek fıkra — Bu önergeyle kabul edilen 12 katsa
yısından parlamenterler istifade edemezler. 

Parlamenterlerin ödeneğinin hesaplanmasında 11 
katsayısı uygulanır. 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tüzüğümüzün 113 ncü maddesi gereğince, veri

len önergelerde evvelâ çıkarılmaları isteyenler, sonra 
değiştirilmeye taalluk edenler, en sonra iîâve isteyen
ler oya konur. 

Bu sureîîe, şimdi maddeyi değiştiren önerge iki 
tanedir; ikisi birleşiyor. Yalnız, çok imzalı olan bi
rinci okuttuğum önerge, «Maddenin burada değiş
tirilmesini» arzu ediyor, diğer önerge, Sayın Millî 
Se.âmet Partili Senatörlerin imzalamış oldukları 
önerge «temenni mahiyetinde bir karar alınarak, 
bunun Bütçe Karma Komisyonuna intikalini» arzu 
ediyor. İkisi birbirinin aynıdır. («Aynı değil» sesleri) 

Efendim, birinci önergeye katılıyor musunuz? 
AÎ.İ OĞUZ (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, önergeler aynı değil; birisi «temenni kararı 
alınmasını» öngörüyor, diğeri «değişikliği» öngörü
yor. (C. H. P. sıralarından «Önerge sahipleri diğer 
önergeye katıldıklarını beyan ediyorlar» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, aynı olmadığını ben
deniz de ifade ettim burada: Birisi, temenni mahi
yetinde karar aîıp Bütçe Karma Komisyonuna gitme
sini istiyor, diğeri burada maddeyi değiştiriyor. 

Sorduk, «Birinci önergeye katıldıklarını» ifade 
ettiler. Katılmasalar da birinci önergeyi zaten iş
leme alacağım, neticeyi değiştirmeyecek efendim. 

Bu iki önerge için Sayın Komisyonun ve Sayın 
Bakanın fikrini alıyorum, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, bu iki önerge de; özellikle birinci önerge, 
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırı
dır. İş!:me konmaması gerekir. Nitekim, Sayın Baş
kanım, bugüne kadar, gerek Yüce Cumhuriyet 
Senatosunda gerek Yüce Millet Meclisinde bu konu 
ile ügiîi olarak verilen önergelerin hiç birisi işleme 
konmamıştır. Anayasa aykırı olan bu önergenin 
işleme konmamasını tekrar rica ediyorum Sayın Baş
kanım teşekkür erlerim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Ayın gerekçe ile katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Efendim Yüce Genel Kurulun oyuna sunacağım: 
(Katsayıyı î l 'den 12'ye çıkaran önerge okundu...) 
İ M ADETTİN ELMAS (Çanakkale) —"Okunması 

gerekir Sayın Başkan. Usulî hata olur. 
BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Tabiî Üye Fah

ri Özdîlek, Cumhurbaşkanınsa S. Ü. Bahriye Üçok, 
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Erzurum Üyesi Lütfi Doğan ve arkadaşlarının öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediJmiştir 
efendim, 

Şimdi, biraz evvel kabul ettiğimiz bu maddeye 
ilâve isteyen hususlar var onların oylanmasını yapa
cağız. 

İki önerge vardır, ikisi de birdir; ilâvesi isteni
len kısmı okutuyorum efendim. 

(«35 nci maddeye eklenmesi tekfif edilen fıkra 
metni: 

«5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) fık
rası uygulanmaz») 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, kanunların ne şekilde değiştirileceği, ne şe
kilde tedvin edileceği Anayasamızda ve Yüce Sena
tonun ve Millet Meclisinin İçtüzüklerinde tada d edil
miştir. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu, Bütçe Kanunu ile değiştiremez-
iKriiz. Bu nedenle, Anayasaya ve İçtüzüklere aykı
rı bu önergeyi işleme koymamanız gerekir. Teşek
kül' ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Anayasamızın 
126 neı maddesinin son fıkrasına göre Bütçeye, büt
çe uygulaması dışında hükümler konamaz. Bütçe 
Kanunu ile bir başka kanunim değiştirilmesi müm
kün değildir. Bu itibarla önergenin işleme konma
ması gerekir, katılmıyorum efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Açıklama 

önceden olur, sonradan olmaz ki.. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak izahat vere

cekler efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Majiye Bakanlığının 22.2.1974 gün ve 14 807 sa

yılı Resmî Gazetede yayınlanan bir tebliği ile 657 
saydı Devlet Memurları Yasasının ÎS4 ncü madde
sinin içerdiği katsayı değişimi nedeniyle memurların 
ilk aylıklarında zuhur edecek artışın, kurumlarınca 
kesilerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmesi önerilmiş bulunmak

ta?! jr. Halbuki, 657 sayı!» Ya--;an:n 154 ncü madde
sini doğişiîren 1327 sayjîı Yasanın 55 nci madcîesin-

j de gerekçeyi tetkik edildiğinde, 154 ncü maddenin 
konma amacı, memurların terfileri ile ilgili olmayıp, 
değişen yaşam koşutlarına uygun bir ücret sistemi ge
tirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kabay bir dakika efendim. 
Sayın üyeler, Hükümet ve Komisyon tarafından 

Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen bir konu gö
rüşülüyor, V.Hîen dikkatle izlemenizi rica ediyorum. 

EKREM KABAY -(Devamla) — Yasanın gerek
çesini sunuyorum: 

«Madde 55. — Katsayının nasıl uygulanacağına 
Hİşkin madde hükmünde, bu Kanuna tabi kurum
ların Sîîiıf tüzüklerinde tespit edilmiş gösterge ra
kamları ile belirtilen aylıkların eylemle ödeme ra-
kamkrma çevrilmesi ibaresi yerine, sınıflara ait 
gösterge tablosu yer alan gösterge rakamlarının ay
lık tutarlara çevrilmesi ibaresi gösterilmiş ve Emek
li Sandrğı Kanununun hükümleri maddenin katsayı 
değişimine aylık ve ücretlerde artış ve eksiliş sayıl
mayacağı hükmünün dışında bırakılmıştır. 

Buna göre, kabay? artışı do'ayısıyie aylık tutar-
!fÇîiîîdaki artış ve eksilişi Emekli Kanunu hükümleri
nin uygulanmasında dikkate alınacak, kesenek ve 
karşılıklar yeni tutarlar üzerinden hesaplanacaktır. 

Ancak, katsayı değişimi nedeniyle maaşlarda 
meydana gelecek artış, memurların terfii sekimde 
kabul edilemeyeceğinden, artış farklarının 5434 sa
yılı EaK-kii Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin 
(C) frkrası uyarınca artış farkı ve karşılıkları kesin
tisine tabi tutulmayacağı aşikârdır.» 

Bu da bir yasa hükmü ise, kamu personeline 
bir elimizle verdiğimiz şu parayı öbür elimizle alma
ya hakkımız yoktur. O nedenle önergemizde ısrar 
ediyoruz. Genel Kusulun önemseyeceğine inanıyo
ruz. 

Saygılar saîianm. 
BAŞKAN — Sayın Çelebi buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhinle söz 
istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzaî'a da söz vereceğim 
efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Müzakere 
açmış oluyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İkinci önerge sahibi olarak söz ve
riyorum efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

852 — 



C, Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 4 

Sayın Komisyon Başkanının ve Sayın Malîye 
Bakanının bekrilikleri gibi bir kanun hükmünü 
Bütçe Kanunu iie değdirmek söz konusu değildir, 
Ksnun, gene kanun olarak duruyor. Ancak, bir 
kanun hükmünün şu meselede uygulanmaması söz 
konusudur ve bu mümkündür. Sayın Maliye Baka
nının imzasını taşıyan şu Bütçe Kanununun 84 ncü 
maddesinde bu yıl uygulanmaması öngörülen 23 ta
ne hükmü vardır. Sadece şu durum dahi, şu öner
genin hukuken oylanabileceğim', geçerli olacağını 
göstermektedir^ Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal aleyhinde bu
yurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Önerge ile istenen değişiklik, evvelâ Anayasanın 
125 ncı maddesinin son fıkrasına aykırı bir talep
tir. Hüküm açık. Genel ve katma bütçelerin na-
SÎI yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir. 
«Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışmda 
hiçbir hüküm konulamaz» hükmü Anayasada yazı
lı, Bunun dışında katsayı sistemi çıktığı günden 
bcii, Türkiye'de katsayı artışı ile meydana gelen 
farklar, ilk masşda Emekli Sandığına kesilmektedir. 
Bugün de böyle bir fark meydana geldiği taktirde 
ger.e kesilecektir. 

Şimdi kesilmediğini kabul edersek değerli arka
daşlarım, bir maaş artışı, bir fark artışı olarak 
kesmediğimiz takdirde, katsayı emekli maaşlarına 
da intikal ediyor. Emekli maaşlarında meydana ge
len farkı Emekli Sandığı nereden bulup ödeyecek?. 
Bu birbirine silsile itibariyle intikal edip gidecektir. 
En sonuncu belki bu ödemeden istifade edemeyecek 
gibi bir neticeye varacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emekli Sandığını ayakta tutmak istiyorsak, böy

le Bütçe kanunlarında ilâveler yapmak suretiyle, ta
dîlât yapmak suretiyle Emekli Sandığı Kanununu bir 
tarafa atarsak, bir gün Emekli Sandığını da güç
süz bırakma gibi bir durumla karşı karşıya getiririz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Efendim* ilâve edilmesi istenilen kısmı yeniden 

okutuyorum. 

(35 nci maddeye eklenmesi teklif edilen fıkra 
metni: 

«5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (c) 
fıkrası uygulanmaz.») 

I BAŞKAN — Bu fıkranın eklenmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

! Rcdılcdi'aıişlir efendim. 
I Sayın Ömer Naci Bozkurt'un teklifini okutuyo-
I ruin. 
j Saym Başkanlığa 

Bütçe Kanun tasarısının 35 nci maddesine aşa-
İ ğulaki fıkranın eklenmesini arz ederim. 

Gümüşhane Senatörü 
i Ömer Naci Bozkurt 
I «Ek fıkra; 
J Bir önergeyle kabul edilen 12 katsayısından par-
I îamenterîer istifade edemezler. Parlamenterlerin öde-
| neğinin hesabmda 11 katsayısı uygulanır.» 
i BAŞKAN — Önerge sahibi, izah etmek istiyor 
| musunuz efendim?..-
| ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — 
j Çok kısa efendim. 
| BAŞKAN — Sayın Ömer Naci Bozkurt, buyu-
| r;;n efendini. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — 
Sayın. Başkan; 

B'rEZ evvel burada hayat pahalılığı karşısında 
j geçinemedikîeri, aldıkları paranın az olduğundan 
i bchisle katsayı 11'den 12'ye çıkarıldı. 
j Şimdi, bir değerli arkadaşım Saym Veli Uyar 
! da; bu memleket fakir bir memlekettir, valiler se-
i yfjhat'eıiiide, ayrıca 80 tane veya 100'den fazla da 
I merkt-z valisi var, bunlar da istifade eder diye bir 
j müdafaada bulundu. 

Şimdi, k&tsayı 12 olduğu zaman 15 nci dere-
| cenin birinci kademesinde 2 çocuklu bir memurun 
i cî'ne geçen paradaki fark 39 liradır. Parlamenterin 
i c""ne geçen fark 2 626 liradır. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Valinin kaç?.. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Ben 

j parlamenter için verdim, vali için vermedim Sa-
ı ym Başkan. 

Say in Başkanım; 
2 626 lira parlamenterde fark ediyor. Bu hesa

ba göre bir parlamenter 15 nci dereceden 656 tane 
memur eder. 650 parlamenter 426 400 tane me
mur eder. 

Şimdi, burada son günlerde parlamenterlerin 
| maaşları ve müktesep hakları üzerinde parlamento 

çok fedakârane tutumlar içine girdi. Şimdi kendi 
elimizle katsayıyı 12'ye artıracağız; en küçük me
mur 39 lira alacak, bir parlamenter 2 626 İha a!a-

I cak... 
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Değerli arkadaşlarını; 
1-u ölçünün ne kadar çok kaçtığının bir misalidir. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hesabınız yan

lış, 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Şimdi 

denebilir ki, Anayasanın 82 nci maddesine aykırı
dır bu- Çünkü, parlamenterlerin maaşları, «En 
yüksek devlet memurunun maaşına göredir.» Evet, 
doğrudur. Ancak, 82 nci madde, «1 nci derecede 
devlet memurunun maaşını geçemez.» diyor. Şu 
halde altında kalabilir. 

Gelin biz bu fedakârlığı bu millet adına göster
miş olalım. Önergeme iltifat etmenizi diler, hepi
nize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kanım; maddedeki vaki değişikliği temelinden Ana-
yassya aykırı gördüğümüz cihetle bu konuda bir fi
kir dermeyan etmemize lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan; 1905 sayılı 
Kanunu değiştirici nitelikte olduğu için Anayasanın 
126 nci maddesinin son fıkrası gereğince işleme kon
maması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ömer Naci Boz-

kurt'un teklifini... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, oya sunuyorum, bir da

kika efendim... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bir sualim var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Kime soruyorsunuz efendim?.. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Komisyona 
veya Sayın Maliye Bakanına. 

BAŞKAN — Bu maddede yapılan değişikliğin te-
me'inden Anayasaya aykırı olduğunu iddia ettikleri 
için, onun üstüne yapılan yeni teklifler üzerinde 
herhangi bir beyanatta bulunmak istemiyorlar. O 
ha'de sizin sualiniz de cevapsız kalacak demektir 
efendim.. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Müsaade edin aley
hinde konuşacağım bunun. 

BAŞKAN — Yok efendim, usulen yok efen
dim, tamam efendim. Oyunuzla belli edersiniz 
erendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yanlış uygulama 
oluyor.Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ömer Naci Boz-
kurt'nn, 12 katsayı uygulamasının parlamenterlere 
yapılmaması, eskisi gibi 11 katsayı uygulaması ya
pılması hususundaki önerisini yüksek tasvibinize su-
neyoranij Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Red-
dediüimştir efendim. 

Efendim, 35 nci madde bu suretle görüşülmüş 
oüuyor. Maddeyi değişik şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Ömer Ucuzal ve Sayın Talât Doğan'm, 
yarınki toplantının saat 10.30'da başîamasını isteyen 
önergeleri vardır. 

Efendim, 12 Şubat 1977 Cumartesi günü, yani 
bugün saat 10,30'da, Bütçe Kanun tasarısı madde
lerinin geri kalan kısmının görüşülmesi, Bütçe Ka
nun tasarısının tümü üzerinde konuşma yapılması, 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümünün açık 
oya sunulması için toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 00,40 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VL CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir Belediye Başkanına dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiitiirk'ün yazılı eevabı. 
(7/677) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı oiarak cevaplandırılmasını delâletlerine arz ede
rim. 4 Ocak 1977 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

İzmir Üyesi 
Beliğ Beler 

1. Basında yer aldığı üzere İzmir Belediye Baş
kanı İhsan Alyanak Yeni Asır Gazetesinde neşredi
len bir yazıyı bahane ederek bu gazeteye ait binayı 
İzmir Belediyesine bağlı ve resmî sıfatlı itfaiye erle
ri ve memurları marifeti ile bastırmış mıdır? 

2. İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın bu 
fiili T. C. K, nu hükümleri açısından değerlendirildi
ği takdirde ortaya nasıl bir suç çıkmaktadır? 

3. Memuriyet görevini suiistimal eden ve suç iş
lemeye tahrik ve teşvik fiilini irtikâp eden İzmir Be
lediye Başkanı İhsan Alyanak hakkında bu suç teş
kil eden fiillerinden ötürü nasıl bir işlem yapilmış-
tır? 

4. Kendi anarşist karekterini, kanunlara vo hu
kuk düzenine aykırı tutum ve davranışlarını emirle
rindeki resmî sıfatlı kişilere zor yolu ile yaptıran ve 
yaptırabilecek olan Belediye Başkanları hakkında ne 
gibi hukukî tedbirler düşünülmektedir. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı H) . r . 1977 

Mahallî İd. Gn. Md. 
2. D. Rs. İşlemler. 

Şb. Md. 521-77-302-3 3716 
Konu : Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi Sayın Beliğ Bcler'in 
soru önergesi Hk. 

Cümhurfyeî Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 7 . 1 . 1977 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 11073-5303 7-677 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Beliğ Be-

'er'în, İzmir Belediye Başkanı hakkındaki yazılı so
ru önergesi mahallinde Müîkiye Müfettişlerine ince-
ÜeüiriSnr'şiir. 

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın, bir yan
gın ihbarı vesilesiyle Yeni Asır Gazetesi önünde 
alarm durumuna getirdiği itfaiye personeline hitaben 
yaptığı konuşmada, itfaiye teşkilâtını, adı geçen Ga
zeteye karşı duyduğu şahsî husumetine alet etmek su
reliyle vazifesini suiistimal ettiği, bu sebeple de bak
landa lüzumu muhakeme kasarı verilmesi gerekece
ği, 

Gazete mensuplarına hakaret ettiği ve zorla Ga
zete İdarehanesine girerek ikazlara rağmen çıkma
makta ısrar ettiği konularında ise, delillerin yetersiz
liği sebebiyle, muhakemesine gerek bulunmadığı, 

Kanr>at ve sonucuna varılmış ve söz konusu fezle
ke gereği için Kanunî merciine tevdi olunmuştur. 

Arz ederim. 
Oğuzhan A-süiiirk 

İçişleri Bakanı 

<•*•»• 

— 855 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 4 

Orman Genci Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Ta sarısına Verilen Oyların Oyların Sonnar (S. Sayısı: 640) 

(Kabul edilmişi il-.) 

"Üye sayısı -.184 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 87 
Reddedenler : 45 

Oekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 47 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tır.ıekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzını Karaağaçlıoğiu 
Ahmet Karayiğit -

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderîioğlu 
Turhan Kaparın 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcalı 

| BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

| BİTLİS 
j Kânıran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

j Alâeddin Yılmaztürk 
i BURSA 
j İ. 'Sabri Çağlayangil 
j Şeref Kayalar 

Barlas Küntay 
I ÇANKIRI 
1 Gürhan Titrek 
I CORUM 
j M. Şevket özçetin 

Safa Ya İç ıık 
DENİZLİ 

Baha Akşit 

i DİYARBAKIR 
i Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
ı Mehmet Nafiz Ergeneli 
| ELÂZIĞ 
I M. Cahit Dalokay 
| ERZURUM 
I Lûıfi Doğan 
: Sakıp Hatuıroğlu 
j ESKİŞEHİR 
i Ömer Ucuza 1 
ı 
| GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
I GİRESUN 
i Hayrettin Erkmen 
I HATAY 

Mustafa Deliveli 

] İSPARTA 
i Mustafa Gülcügil 
\ İSTANBUL 
' Ali Oğuz 
i Ahmet Vefa Poyraz 
| İZMİR 
I Mustafa Bozoklar 

Necip' Mirkelâmoğlu 
i KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 

| KASTAMONU 
| Mehmet Çamlıca 
j Alım et Nusret Tuna 
i KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
j Sami Turan 

KIRKLARELİ 
I Ali Al kan 
I KOCAELİ 
i Lütfî Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Haiıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet öz mumcu 

MALATYA 
I Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi T una kaıı 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

| Bekir Sıtkı Baykal 

| SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

' SİNOP 
Nâzım İn ebeydi 

SİVAS -
) Nurettin Ertürk 
j TOKAT 
i Cevdet Avkan 

| TRABZON 
I Ahmet İhsan Birineioğlu 
| Ahmet Cemil Kara 
! URFA 
i Hasan O rai 
I YOZGAT 
| E. Süleyman Ergin 
I CUMHURBAŞKAN1N-
| CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Hüsamettin Çelebi 

Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Bahriye Üç ok 



C. Senatosu B : 36 İ l . 2 . 1977 O : 4 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Aiacakaptan 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVIN 
Rccai Kocaman 

A Y D I N 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sarlıcalı 

BURDUR 
E k r e m K a b a y 

BURSA 
Şebi'o Karamullaoğlu 

ÇANAKKALH 
İmade t t in Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
SelâlıaUin Cizrelioğln 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
IIil in i Na 1 b a n t o ğl n 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıeoğlu 

İÇEL 
LCıtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyya t 
F ik re t Gündoğan 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fak ih Özlen 

MALATYA 
Ha m d i Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal / 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Kâzım Kanga l 
Hüseyin üz t ürk 

T E K İ R D A Ğ 
H a y r i Muin en oğlu 

TOKAT 
Zihni Bet i ! 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CU M HU RBAŞK AN INCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

(Çekinserler) 

TABİÎ ÜYELER 
Kadr i Kaplan 

Kâmil Karavel ioğiu 
Cevdet Sunay 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Mucip Atakl ı 
M. Şükran Özkaya 

A D A N A 
Mehmet Ünaiîdı (Bşk. V.) 

A N K A R A 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Yiği t Köker 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er i ş 

BİLECİK 
.Mehmet Orhan Tuğrul 

ÇANAKKALE 
İsmail K u t l u k 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

GÜMÜŞHANE 
.Ömer Naci Bozkurt 

İÇEL 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
M. Telkin Ar ıbu run 
(Başkan) 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
K AHR AM ANMAR AŞ 

Adnan Ka ra'küeük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
SÜITI A t alay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Doğan Barutç.uoğlu 
O rai Kara o sın ano ğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rcndeei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 
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VAN 1 Ahmet Demir Yiico j Üzer Dcrbil 
Ferid Melen (B.) j CUMHURBAŞKANIN- j Sait Naci Ergin ;,^ 

YOZGAT | CA SEÇİLEN ÜYELER j Nihat Erim 
Veli uyar ' Cihat Alpaıı \ Sabahattin Özbek 

ZONGULDAK : Adile Ayda ' Halil Time 
Tarık Remzi Baltan j Zeyyat Baykara , Şerif Tüten 

[Anh üydiMcr] 

Aydın 1 
İzmir 1 

Yekûn 2 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 635) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 137 

Kabul edenler : 89 

Reddedenler : 45 

Çekinserler : 3 

Oya ka t ı lmayanla r : 45 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakl ı 
Emanul lah Celebi 
Vehbi E r sü 
Snphi Gürsoy t rak 
Suphi K a r a m a n 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdüek 
Sclâhat t in Özgür 
H a y d a r Tun çkanat 
Ahmet Yıldız 
Muz a L f e r Yu r da kul er 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırrı Turanl ı 
AFYONKARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Ka r a yiğit 

A Ğ f t f 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğîu 
Turhan Kapanl ı 
İbrahim Öztürk 

A N T A L Y A 
Şerafet t in P a k e r 

A Y D İ N 
İskender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 

Raif Er i ş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yı lmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kaya la r 
Badas Küntay 

ÇANAKKAL0 
İsmail Ku t luk 

Ç A N K İ R İ 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M, Şevket Özeetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Ha tunoğ lu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kut la r 

GİRESUN 
Hayrettin. Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Necip Mirkelâmoğl u 

KAHRA MAN MA R AŞ 
Adna n Ka ra'kücük 

K A R S 
YusuL' Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
M e h met Ç ara 11 c a 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alksın 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehnııet Varışl ı 

KÜTAHYA 
Osman A]bayrak 
Ahmet Özımımcu 

.MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi T u n a k a n 4l 

MARDİN 
Sait Mehmetçiğin 

MUĞLA 
Haldun Meaıteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağuı ı 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selfıhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyl i 

SİVAS 
Nure t t i n E r t ü r k 

TOKAT 
Cevdet. Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlıı 
Ahmet Cemil Kara 
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URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Hüsamet t in Çelebi 

j Fe th i Çelikbaş 
! Sadi Irmak 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ha\r i öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYONKARAHİ SAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergim Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Nejat S arlı e al T 

BURDUR 
E k r e m Kabay 

BURSA 
Şeb'ib Karamullaoğla 

Ç A N A K K A L E 
İmacleıtin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhat t in Cizrelioğln 

ELÂZIĞ 
Hasan İidan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlı ı 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Ali Cüceoğîu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kıhçoğln 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
F ikre t Güncloğan 

KARS 
Muzaffer Şâmilağlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Üzmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fak ih Özlen 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali A n k a n 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİYAS 
Kâzını Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Munıcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batı ı r 

(Çekinserîer) 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Kadr i Kaplan 

i Kâmil Karavel ioğlu 
| Cevdet Snnay 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Mehmet Özgiineş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

A N K A R A 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oîraz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DİYARBAKIR 
Sebâhattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz E r g e n d i 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
B d i * Beler 

Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Sırrı Ata lay 
K A Y S E R İ 

Ziya Müezzinoğlu 
KONYA 

Erdoğan Bakkalbası 

860 — 



C. Senatosu B : 36 11 . 2 . 1977 O : 4 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğkı 
Oral Karaosmanoğhı 

MUĞLA 
Fevzi özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakjlıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Adile Ayda 

[Açık Üyelikleri 

Aydın 1 
izmir 1 

Zeyyat Baykara 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Uçok 

Yekûn 
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A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
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İŞLER 
II 
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IV 
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VERİLEN İŞLER 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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İŞLER 
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