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İÇİNDEKİLER 

I. _ GEÇEN TUTANAK; ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Manisa MilMvekili Himi Okçu'-
nun, Tarım kredi kooperatifleri ve bir
likleri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret 
ve Plan komisyonlarından seçilen 5 er 

Sayfa Sayfa 
üyeden kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/194) (S. Sayısı : 423) 3,107:110 

2. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/554; Cum
huriyet Senatosu 1/8) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yış?. : 10) 3:106,111:114 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
tekrar aşık oya sunularak, yapılan oy ayrımı 
sonunda kanunlaştığı bildirildi. 

Anikara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişleri, 

İzmir Milletvekili Münir Daldal, Tarişin 
elinde bulunan üzümler konusunda, 

(Denizli Milletvekili Sami Arslan, Acıpayam 
ilçesindeki orman kaçakçılığı olayları, 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, şeker 
pancarı ekicilerinin alacakları, 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk, Ve
teriner Fakültesinin bugüne kadar öğretime baş-
layamaması sebebine dair gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifinin görüşülmesi, komisyona giden mad
deleri gelmediğinden ertelendi. 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi

nin görüşülmesi tamamlanarak gelecek birleşim
de açık oya sunulacağı bildirildi. 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet 'Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 ar
kadaşının, hastaların memleket içinde bulamar 
dıkları ilâçları dış memleketlerden getirmeleri 
ve dış memleketlerden getirecekleri ilâçlar için 
yapılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife cetve
linin 87.11 tarife No. lu bölümünün değiştiril
mesi hakkındaki kanun tekliflerinin tümü bir 
süre görüşüldü. 

16 Şubat 1972 Çarşamba günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime 19,15 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Vahit Bozath 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Kayseri 

T. Doğan Auşargü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — C. Senatosu Samsun Üyesi Refet Ren-

deci ve 10 arkadaşının, Millî Mücadele Kahra
manlarından müteveffa Ali Safa Okan eşi Fat
ma Düriye Okan'a Hidematı vataniye tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/620) (Maliye ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (!S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) (Gündeme) 

3. — C. Senatosu Gaziantep üyesi Salih Tan
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. 'Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) (Gündeme) 

4. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) (Gündeme) 



M. Meclisi B : 40 16 . 2 . 1972 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı. 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kaysevi), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, sonradan gelenlerle 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

birlikte ekseriyetimiz olmuştur. Görüşmelere baş
lıyoruz. 

Gündeme geçiyorum, efendim. 

1. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım Kredi Kooeratifleri ve Birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plan komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kumlu 29 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 423) 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesi ta
mamlanmıştı. Geçen birleşimde yapılan açık oy
lamada çoğunluk sağlanamadığından, açık oyla
ma işlemi tekrarlanacaktır. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırılmak su
retiyle açık oylama işleminin yapılması muva
fık mıdır efendim? («Muvafık» sesleri) 

Şu halde kupalar, sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

2. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/554; 
Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 10) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 475 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(10 S. Sayılı Bütçe kanun tasarısının esası 
Cumhuriyet Senatosunun 1.2.1972 tarihli Tu* 
tanak Dergisine eklidir.) 

Hükümet adına, takdim konuşmasını yapa
cak olan Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, buyu
run efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Türkiye Devletinin 1972 malî yılma ait ge
nel ve katma bütçe tasarılarını yüksek huzuru
nuza sunuyorum. 

Bu tasarılar, Anayasamızın 94 ncü maddesi
nin tespit ettiği müddet içinde gerekçeleri ve 
millî bütçe tahminlerini gösteren raporla bir
likte Büyük Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonunun titiz, değerli 
ve bilgili çalışmaları 38 gün sürmüş ve hiç şüp
hesiz ki, bütçelerimize ve hattâ kamu maliyesi
ne değerli vasıflar ve imkânlar kazandırmıştır. 

Yüce Senatonun irşatlarıyle ayrıca tekâmül 
olanaklarına kavuşan, Devlet hayatının bu 
önemli dokümanları, Millet Meclisinde yapıla
cak görüşmeler ve alınacak kararlarla memle
ketimiz için hayırlı birer imkân kaynağı haline 
geleceğine inanıyoruz. 

Maliyemize ve ekonomimize ilişkin rakamlar 
ve rakamlarda ifadesini bulan bilgiler, 1972 yılı 
yıllık programında, gerekçede, millî bütçe tah
mininde, ekonomik raporda ve nihayet Bütçe 
Karma Komisyonunun raporunda detayları ile 
arz olunmuştur. 

Yüce Meclisin çok kıymetli zamanlarını israf 
etmemek için bunları tekrardan kaçınacağım ve 
ancak zorunlu hallerde, konularımızı açıklaya
bilmek için bazı rakamlar ve nispetler verece
ğim. 

3 — 
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Konuşmam 45 dakika kadar sürecek ve kap
samı da şöyle olacaktır : 

— Bütçe rakamları, bütçe dengesi, giderler, 
yatırım ödenekleri, gelirler. 

— Devlet Borçları, Devlet Muhasebesi ve 
hesapları. 

— Türkiye ekonomisinin takibettiği seyir, 
buna tesir eden dış etkenler, iç etkenler. 

— Ve nihayet beklediğimiz neticeler, yani 
umutlarım. 

İzahlarıma başlamadan evvel, bütçelerimi
zin yapımında üç ilkenin daima göz önünde tu
tulduğuna işaret etmek isterim. Bu üç ilke şun
lardır. 

1. Bütçeler, Maliyemize ve bu yoldan eko-
nomize istikrar sağlamalı, enflasyonist gidişe 
son vermeli, fiyatlarımızın seyrini normal hale 
getirmelidir. 

2. Ekonomik aktiviteyi teşvik etmeli, du
raklamaları önlemelidir. 

3. Kamu sektörü yatırımlarının finansman 
güçlükleri veya finansman usulleri dolayısiyle 
gecikmesine sebebolmamalıdır. 

Bu ilkelerde ne derecelere kadar muvaffak 
olduğumuzu ancak uygulamalar gösterecektir. 
Bugünden iddialarda bulunmayı haklı görmü
yorum. 

Genel ve Katma Bütçeler bir arada, konso
lide gider rakamları şöyledir : 

(A/l) Cari harcamalar : 26 397 642 351 
(A/2) Yatırım harcamaları : 9 458 249 291 
(A/3) iSermaye Teşkili ve 

Transfer harcamaları : 16 112 448 466 

— Toplam : 51 968 340 108 

— Gelirler : 
1972 Malî yılı gelir tahminleri; 
45 060 000 001 lirası vergi gelirlerinden, 
5 252 079 042 lirası vergi dışı gelirler ve 

özel gelirlerden, 
1 656 261 065 lirası katma bütçeli idarele

re ait gelirlerden, olmak üze-
YQ 

51 968 340 108 liradır. 

Görülüyor ki, bütçe gider ve gelirleri 51,9 mil
yar liralık bir hacimle denk bir manzara arz 
etmektedir. Ancak bu denklik, Hükümet tara
fından Büyük Millet Meclisine sunulan veya su

nulmak üzere bulunan vergi kanun tasarıları
nın aynen kabul ve uygulamada umulan neti
ceyi vermesi varsayımına dayanmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu isabetli bir takdir
le, ihtiyatlı olmak istemiş ve bütçe denkliğine 
Hükümetin verdiği önemi destekleyerek bütün 
bütçelerden - Devlet Borçları hariç - % 10 nis
petinde bir kesinti yapılmasını, bütçe kanun 
tasrısma bir 69 ncu madde ekleyerek, karar al
tına almıştır, Ancak bu kesintinin tahakkuk 
edecek gelir nispetinde azaltılmasına, yani büt
çe için lüzumlu olan ödeneklerin, bilhassa yatı
rım ödeneklerinin tekrar tertiplerine iadesini 
derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan gelir kanunlarımız çıktıkça 
ve bize imkân sağladıkça bu ödenekleri tertiple
rine iade etmek durumundayız ve ayrıca yatı
rımları da kısmamak için başka kaynaklar ara
mak ve bulmak zorundayız. 

Ancak, bütçe denkliğinin sadece bu yoldan 
sağlanması elbetteki düşünülemez. Her şeyden 
önce zaruri olduğu şimdiden bilinen bütün 
ödeneklerin bütçelerde yer alması denklik için 
şarttır. Bu lazimeye riayet için elden gelenin 
yapıldığını ifade etmek isterim. 

Nitekim, yıl içerisinde otomatik olarak ter
tibine eklenebilir düşüncesiyle, bütçe hazırla
nırken konulmasında pek titizlik gösterilmeyen 
ödeneklere bütçede bu sene yer verilmiştir. Bu 
ödeneklerin tutarı yaklaşık olarak 1,5 milyar 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bütçe denkliği için diğer bir şart da gelir 
tahminlerindeki isabet meselesidir. 1972 bütçe
sinde yer alan vergi gelirleri tahminlerinde, 
1971 tahminlerine nazaran, yüzde 28,5 nisbetin-
de bir normal gelişme öngörülmüştür. Bu nis
petin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Biz, 
bu görüşe katılmıyoruz. Argümanlarımız da 
şöyledir; 

Tahminlerimiz, 1971 inisiyal bütçesinde yer 
alan ilk tahminlere göre değil, tahsilatın taki
bettiği seyre göre yapılan muahhar tahminle
re dayanmaktadır. Bu seyrin bize verdiği tah
min neticesi 1971 yılı tahsilatının inisiyal tah
mininde 1 milyar 208 milyon lira daha fazla 
olacağı, yani 30 milyar 758 milyon lirayı bula
cağı merkezindedir. 

1971 yılı vergi tahsilatında 1970 yılına naza
ran yüzde 33,7 nispetinde bir fazlalık olacağı 
anlaşılmaktadır. 
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Her kalem /ergi üzerinde yegan yegan du
rularak yapılan tahmin, 1972 yılı normal tah
silatının 1972 yılı normal tahsilâtına nazaran 
8 435 000 000 lira daha fazla olacağı şeklin-
lindedir. Bundan iki gün evvel alınan son aya 
ait tahmin rakamı, bu miktarı yalnız teyit et
mekle kalmamış, biraz da fazlalık göstermiştir. 

8 435 000 000 liralık fazlalığı devalüasyon 
ve fiyat artışları dolayısıyle vergi matrahların-
daki büyüme ve Personel Kanununun gerektir
diği fazla ödemelere ait tevkif at ile kesinti ile 
izah etmek mümkündür. 

Binaenaleyh, 1972 bütçe uygulamasının tah
minlerimizin tahakkuk ettireceğini hakMyle 
umuyoruz. 

Ödeneklerin durumu da şöyledir; 
0A/l) cetvelinde görülen 26 307 000 000 li

ralık cari harcamaların 18 629 000 000 lirası 
personel masraflarına, 7 768 000 000 lirası da 
diğer cari masraflara aittir. Personel masrafla
rı, 1971 yılında 31 . 1 . 1972 tarihi itibariyle ek 
ödenekleriyle birlikte 17 539 000 000 liralık bir 
yekûna baliğ olmuştur. 1972 bütçesiyle öngö
rülen artış % 6,7 dir. 

1971 bütçelerinde yer alan personel masraf
ları 14 milyar 780 milyon lira idi. Binaenaleyh 
inisiyal bütçelerden gidilirse 1972 bütçesine ko
nulan ödeneklerin 1971 e nazaran 3 milyar 849 
milyon lira fazla olduğu görülür. Yani 4 milyar 
civarında 1971 e nazaran 1972 personel masraf
ları fazlalık göstermektedir. 

— (A/2) cetvelinde yer alan yatırım öde
nekleri 1971 bütçesinde 7 milyar 915 milyon li
ra olarak yer almıştı. Ek ödeneklerin ilâvesi 
ile 31 . 1 . 1971 deki durumu 8 milyar 341 mil-
yor. liradır. 

1972 bütçesine 9 milyar 458 milyon lira ko
nulmuştur. Fazlalık nispeti % 13,4 tür. -

— (A/3) sermaye teşkili ve transfer harca
maları 1971 bütçesinde 10 milyar 534 milyon 
lira idi. Ek ödeneklerle birlikte 12 milyar 981 
milyon liraya baliğ oldu. 

1972 bütçesinde 16 milyar 112 milyon liradır. 
Artış nispeti % 13 tür. 

1972 malî yılında kamu kesimi yatırımları 
olarak programlanan miktarı 21 milyar 707 mil
yon liradır. Bu miktar içinde : 

(1) Genel ve katma bütçeli idareler yatırımı 
9,458 milyar, 

(2) Kamu iktisadî Kurumları yatırımı 
11,059 milyar, 

(3) Mahallî idareler yatırımı 0,690 milyar, 
(4) Döner sermayeli idareler yatırım 

0,500 milyar, 
Yekûn 21,707 milyar liradır. 
1972 kamu kesimi yatırımları, 16 milyar 332 

milyon lira olan 1971 kamu kesimi yatırımla
rından 5 milyar 355 milyon lira fazladır. 

21 milyar 707 milyon liralık bu yatırım prog
ramının, 11 milyar 639 milyon lirası konsolide 
bütçeden. 4 milyar lirası poolden, mütebakisi 
ise, kuruluşların kendi kaynaklarından finanse 
edilecektir. 

Burada, maruzatımın bu noktasında, Devlet 
Yatırım Bankasında tesisi kararlaştırılan yeni 
Ibir müesseseden, fon yahut pool diyebileceği
miz bir yatırımlar finansman hesabından bah
setmek isterim. 

Bu hesaptan yapılacak finansman, yatırımı 
yapacak kurum tarafından değil, bitaraf ve ger
çekçi bir heyet tarafından idare edilecektir. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bütçelere konulan 
ödenekler, o bütçe tertibinde yer alan her işe 
sarf edilebilir. Meselâ muayyen bir yolun veya 
bir binanın yapılması düşünülerek konulan öde
nekle birçok yollara veya binalara başlamak 
mümkündür. Tabiî, ödenek yetmeyeceği için esas 
kastedilen yatırım da diğerleri de yarım kala
bilir. 

Program - Bütçe usulünü benimsemekle be-
raJber ve şiddetle benimsemekle beraber henüz 
tatbikine geçemediğimiz için bu yukarda arz 
ettiğim zararlı yolu 1972 yılında da önleyebile
ceğini şüpheli telâkki ediyoruz. Halbuki poolden 
yapılacak finansmanda böyle bir yol takübedile-
mey ec ektir. 

İktisadî Devlet Teşekküllerine yatırımlar için 
tahsis edilen paralar, hangi proje için tahsis 
edilmişse mutlaka o projeye sarfı prensibini ta
hakkuk ettirmek gayesi ile bu paraları sözü edi
len havuzda toplamak ve sarfiyatı ciddî bir 
kontrola tabi tutmak çok faydalı olacaktır diye 
düşünüyoruz. 

Yine malumlarıdır ki, bütçede bir ödenek 
sarf edilmediği zaman sene nihayetinde o öde
nek iptal edilir. (İptalden kurtarmak için bu 
ödeneklerin israf edildiği de maalesef söylene
bilir. Sakîm bir adettir; ama bir gerçektir Her 
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lıangi bir projeye ayrılan paranın yıl sonunda 
iptali, bu proje için yeniden para, aynlması 
veya projenin ihmali, hattâ terk edilmesini in-
tacedebilmektedir. Yeni sistem böyle bir uygu
lamaya son vermiş olacaktır. 

Burada üzerinde durulması gerekli diğer bir 
nokta daha vardır. 

Bir kısım gelirler, daimî bir mahiyet arz et
meyen âdeta anormal arızi gelirler olabilir. Kar
şılık paralar gibi. Hattâ istikrazları bile bu ka
tegoriye ithal etmek mümkündür. 

Bu kabil gelirleri Devlet bütçesine bir sene 
aldığımız zaman ikinci sene almazsak veya ala
mazsak bir boşlukla karşı karşıya kalıyoruz. 

Faraza dış yardımlardan hâsıl olan kargılık 
paralardan 1971 yılı için 2 milyar 100 milyon 
lira elde edebileceğimiz düşünülmüştü. Halbu
ki 1972 de ancak 500 milyon lira sağlayabile
ceği anlaşıldı. Aradaki 1,5 milyar liralık fark 
bizim için bir yük teşkil etmektedir. 

(Bu ve benzeri muvakkat gelirleri Pool he
saplarında toplarsak nahoş süprizlerle karşılaş
mayacağız. Ve Devlet bütçesine mümkün merte
be, devam ifade eden muntazam gelirleri ala
cağız. 

îşte düşüncelerimiz bunlardır. 
Gelirler : 
Huzurunuzda bulunan bütçenin gelir kıs

mı konsolide olarak 51 milyar 908 milyon lira
dır. 

IBunun 45 milyar 60 milyon lirası vergi ge
lirlerinde, 5 milyar 252 milyon lirası vergi dı
şı gelirlerle özel gelirlerden, 1 milyar 656 mil
yon lirası da katma bütçeli idarelerin kendi ge
lirlerinden beklenmektedir. 

1971 yılının, tahsilatın takibettiği seyre na
zaran yapılan 1971 tahsilat tahminlerine göre 
verigi gelirlerinde 14,3 milyar liralık bir fazla
lık, vergi dışı gelirlerle özel gelirlerde ise 1,9 
milyar liralık bir azalış, öngörülmektedir. 

IBiraz evvel arz ettiğim gibi vergi gelirle
rinde beklenen fazlalığın 8,4 milyar lirası tah
silatın normal inkişafından umulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Gelirler bahsi, daima ve her memlekette ka

mu oyunun üzerinde hassasiyet ve biraz da asa
biyetle durduğu bir bahistir. 

•Bu hassasiyeti Mr mükellef olarak ne nispet
te şahsan anlarsam anlayayım, Maliye Baka

nı olarak haklı görmüyorum. Devlet, bu kadar 
büyük ve geniş ödevleri olan bugünkü muasır* 
devlet, vergi almadan elbetteki idare edilemez. 
Ve bütün tavsiyelere rağmen verginin halka 
sevdirilebileceğine, sevdirildiğinede inanamıyo
rum. 

Vergi ziyamın önlenmesi, 
Kaçakçılığa mani olunması, 
Vergi kaçakçılığının yakalanması ve şiddet

le tecziye edilmesi, 
Vergi ihtilâflarının süratle halledilmesi, 
Gelir teşkilâtının düzeltilmesi, 
Vergi dairelerinin ıslâhı ve güler yüzlü bir 

hale getirilmesi, 
Vergi yükünü ağırlaştırmadan Devlet ihti

yaçlarını karşılayacak gelir temini.. 
İşte sayın arkadaşlarım, istenilen şeyler aşa

ğı yukarı bunlardır. 
Bu halisane temennilerle mutabık olmamak 

elbette ki mümkün değildir. Ancak insafla ka
bul etmek lâzımgelir ki, yeni tasanlar hazır
lanmakla, hatta bu tasarıları Büyük Millet Mec
lisine kabul ettirmekle bunlar sağlanamaz. 

Her şeyden önce temennilerin gerçeklere te» 
favuk etmesi, kamu oyunun durumu anlayarak 
benimsemesi, feragat ve fedakârlığa rıza gös
termesi lâzımdır. 

Hep biliyoruz. Yalnız ekonomi bakımından 
değil, her sahada süratle kalkınma, ilerleme 
çağ nizamına uygun bir seviyeye erişme zaru
retleri Devlet ihtiyaçlannı devamlı olarak ço
ğaltmaktadır. 

Buna karşılık fakirliğimiz, vergi verme hu
susundaki olumsuz alışkanlıklanmız, vergi
den kaçınma konusunda bizleri çeşitli mazeret
lerle teçhiz etmektedir. Böyle bir fasit daire
den çıkmaya muhtacız ve mecburuz. 

'Biz Hükümet olarak vergiciliğimizi mevzu
at, metot, personel organizasyon ve diğer yön
lerden geliştirmek çalbasmdayız. Ancak bu zor, 
çok zor işde her şeyi Hükümetten veya hükü
metlerden beklemek yanlış olur. Hükümetler 
Yüce Meclislerin ve kamu oyunun desteğine her 
zaman muhtaçtır. Bu desteğe mazhar olmayan 
(hükümetler hiçbir şey yapamazlar, bunu da he
piniz bilirsiniz sayın arkadaşlanm. 

Vergi yükü : 
Gelirlerden bahsederken vergi yükünden de 

kısaca baihsetmek istiyorum. 
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Vergi yükü ne zaman ağır ve ne zaman ha
fiftir. Gerçekten böyle bir ölçü bulmak son de
rece güçtür ve biraz da takdiridir. Unutulma
ması lâzımıgelen husus, vergi vermenin de ver-
ıgi almanın da zor bir şey olduğudur. Bu zorluk, 
haksız düşüncelere, haksız tenkitlere «Ebetteki 
yol açacaktır, bunu kabul ediyoruz. 

Türkiye'de vergi yükü, gayri safî millî hâ
sılaya göre 42 memleket arasında ortadan bi
raz daha aşağılarda, 25 nci sırada, fert başı
na düşen millî gelire göre ise 54 memleket ara
sında 35 nci sırada gözükmektedir. 

1969 yılı Birleşmiş Milletler istatistiklerin
de mevcut rakamlara dayanılarak ve parafis-
kal mükellefiyetler de dahil edilmek suretiyle 
yapılan hesaplara nazaran, Türkiye'de 1968 yı
lında vergi yükü % 18,5 tur. Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve Maliye Bakanlığınca derlenen ve
rilere esas alındığı takdirde, aynî sene için ver
gilerle gayri safî millî hâsıla arasındaki müna
sebet % 17,35 gibi bir nispet göstermektedir. 
Bu nispet ağır mıdır hafif midir? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ağırdır. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Bu, Türk mükelleflerinin hayat se
viyelerine göre karara bağlanır. Ne «Ağır» de
mekle ağır olur, ne «Hafif» demekle hafif olur. 

Her halü takdirde bütün mükelleflerimiz 
ödevlerini yerine getirseler ve vergilerini ver
seler, Türkiye'deki vergi yükü çok daha hafif 
olabilir. 

Sayın milletvekilleri., 
Vergi bahsine son vermeden önce vergi 

mevzuat ve uygulamalarının düzeltilmesi için 
yapılan çalışmalar hakkında da tek bir cümle 
söylemek istiyorum. 

Vergi sisteminin ıslahına yönelmiş çalışma
larımız, bu sistemin sosyal adalet ilkelerine da
ha uygun bir hale getirilmesi daha verimli ve 
daha yaygın bir mahiyet kazanması hedefine yö
neltilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet borçları kısmına 
geçiyorum. 

Türkiye Devletinin Kasım 1970 tarihi itiba
riyle kamu sektörü tarafından ödenecek borçla
rının tamamı: (özel sektörün borçları buna da
hil değildir.) 

Milyar 
Lira 

Dövizle ödenecek dış borçlar 37,061 
Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 4,562 
Ve iç borçlar 17,444 
olmak üzere 

Toplam halinde 59,069 
idi. 

Kasım 1971 tarihi itibariyle bu borçlar şu 
durumu arz etmektedir. 

Milyar 
Lira 

Dövizle ödenecek dış borçlar 39,390 
Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 4,295 
İç borçlar 20,897 
olmak üzere 

Toplam 64,583 
idi. 

Bunlar anapara olup faiz bu hesaplarda gös
terilmemiştir. 

Faizleriyle birlikte Kasım 1970 te borç mik
tarı yekûn olarak 81 milyar 014 milyon lira idi. 

Kasım 1971 itibariyle 88,875 milyar lira ol
muştur. 

Devlet bütçesinden ödenecek borçların ser
visi 1971 yılında konsolide Devlet bütçesinin 
% 10,9 una tekabül ediyordu, 1972 için bu nis
pet, bütçe rakamları büyüdüğü için % 9,9 a in
miştir. 

Devlet borçlarından bahsederken dış borç
lanma politikamız hakkında da bir iki cümle arz 
etmek isterim. 

1971 yılında, döviz rezervlerimizde hâsıl olan 
yükselme muvacehesinde, evvelce ithalât finans
manı için alman program kredilerine ihtiyaç 
azalmıştır. Bu durumda dış borçlanmada ağırlı
ğın yatırım projelerinin finansmanına verilmesi 
tabiîdir. Esasen sıhhatli olan politika da budur. 

Şu cihete de işaret etmeliyim ki, döviz re
zervlerimizin kuvvetlenmesi alacağımız dış kre
dilerde daha müsait şartların elde edilmesini 
sağlamak yönünden de çok faydalı olmaktadır. 

Kamu hesapları : 
'Sayın arkadaşlarım, kamu hesapları anlamı 

üzerinde bir nebze durmaya mecburum O an
lam da şudur; bugün yüksek malûmunuzdur ki, 
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malî muamelât, Hazine muameleleri, bütçe mu
ameleleri, harcamalar ekonomiye birinci derece
de tesir etmektedir. Bu, yalnız bizde değil bir
çok memleketlerde böyledir, ama bizde her hal
de daha fazla tesiri vardır. 

Unutmamak lâzımgelir ki, Devlet iç pazar
larımızın da, dış pazarlarımızın da en büyük 
müşterisidir. O halde, Devlet harcamalarını 
yalnız Sayıştaya verilecek hesaplar, kesinhe-
saplar ve saire noktasından değil, aynı zaman
da ekonominin gidişini takibetmek ve Devlet 
harcamalarını, Hazine muamelelerini buna göre 
drije etmek noktasından da son derece ehemmi
yetlidir, fakat maalesef böyle bir imkâna malik 
değiliz. 

Devlet muhasebesi, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 139 ncu maddesi hükmü
ne dayanılarak hazırlanan yönetmelikle düzen
lenmiş bulunmaktadır. 

Bugün uygulanmakta olan Devlet Muhase
besi Yönetmeliği 1948 yılında kabul edilmiş, 
1953 yılında bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Muhasebe Yönetmeliğinin 127 nci maddesin
de iller ve saymanlıklar itibariyle, bütçe gelirle
rinin tahakkuk ve tahsil durumlariyle, ödenek, 
ödeme emri ve giderleri gösterir bir «Hazine 
aylık mizanı» hazırlanması öngörülmektedir. 

Amacı bütçe uygulamasının gidişi hakkında 
bilgi vermek olan bu mizan kesin sonuçlara gö
re hazırlanmaktadır. Devlet muhasebesinde ra
porlama (bilgi verme) dönemleri uzun olması 
ve raporlamalarda bazı aksamalar bulunması 
nedeni ile bahis konusu aylık mizan süresinde 
hazırlanamamaktadır. 

istenilen bilgilerin kısa süre içinde verilmesi, 
ancak Kasım 1962 den beri çıkarılmakta olan 
«Aylık kamu hesapları bülteni» ile mümkün ola
bilmektedir. 

Aylık kamu hesapları bülteni bütün sayman
lıklardan telgrafla toplanan bilgilere istinaden, 
mütaakıp ayın 25 ine kadar hazırlanmaktadır. 

Hemen ilâve edelim ki, Devlet muhasebe ve 
raporlama sistemi gerekli alt hesapları ihtiva 
etmediği için kamu gelir ve harcamalarında 
nakden - mahsuben, taahhüt - tahakkuk işlem
leri açıklıkla Öğrenilememekte ayrıca bütçe dışı 
Hazine işlemlerinden bazıları da kavranama-
maktadır. 

Bu sebeplerle kamu hesapları bülteni, uygu
lama sonuçlarını tam bir açıklık ve ayrıntılı 
bilgilerle verememektedir, denilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu işi düzeltmek, hem de temelinden düzelt

mek için üçlü, üç temele dayanan bir bina inşa 
etmek zorundayız. Bu temelin birisi program -
bütçe, diğeri Muhasebei Umumiye Kanunu, 
üçüncüsü de ikitsadî yönden malî muamelâtı 
yakından takibedecek olan muhasebe sistemi. 
Bunun enfrastrüktürü diyeyim, zihinlerimizde, 
notlarımızda ve çalışmalarımızda yer almıştır 
ve uzun müddetten beri de bunun üzerinde ça
lışılıyor. Fakat biz, bu çalışmalara semere ve
recek bir halde ancak bu bütçe çıktıktan sonra 
başlayabileceğiz ve «bitirebileceğiz» de demiyo
rum, bitirmeye gayret edeceğiz. İnşallah Türki
ye Devleti, ekonomisini şevki idare bakımından, 
Devlet maliyesini hesabî bir kontrol altına ala
caktır. 

Unutmamak lâzımgelir ki, Devletin ekono
miye müessir olduğu bugünkü cemiyetlerde, 
malî muamelâtı bütün detayları ile vaktinde ve 
zamanında Devlet bilmek mecburiyetindedir. 
Bunu yerine getirecektir. 

Bu, yalnız bu cihetten değil, kamu fonlarını 
kâfi derecede seyyal tutabilmek için, yani bu
gün hangi veznede ne kadar paramız olduğunu 
geç öğrenebiliyoruz, dakikası dakikasına öğre-
nebilmeliyiz ki, o fonları harekete geçirelim ve 
beyhude yere Merkez Bankası kaynaklarına mü
racaat etmeyelim. 

Bunun için yapılacak diğer bir şeyin de Ha
zine birliği olduğunu arz etmek isterim. Yani 
bugün enfrastrüktürü üzerinde düşündüğümü
zü söylediğimiz tedbirlerden birisi Hazine birli
ğidir. Kamu iktisadî Teşekkülleri, Devlet mali
yesi, hatta hattâ mahallî idareler paralarının bir 
elde, bir kaynakta sevk ve idaresinin bir nok
tada toplanması her halde çok faydalı olacaktır 
düşüncesindeyiz. Daha az nakit sıkıntısına ma
ruz kalacağız. Mouvement de fond, dediğimiz 
şeyi daha kolay yapacağız. 

Yine bu muhasebe, Devlet harcamalarını 
memleketin muhtelif bölgelerindeki ekonomik 
faaliyetleri teşvik edebilme yönünden, bize yol 
gösterebilecek bir kontrol vasıtası olacaktır. 
Biliyorum muhterem arkadaşlarım, bu çok zor 
bir iştir, ama bunu biz veya bizden sonra gelen
ler mutlak surette yapacaktır. 
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j dımîaşma sağlayan hakanları, hattâ bugün 10 
Avrupalı memleketin elele vermesi sonucu bü
yük bir kudret kazanan (AET) Avrupa Ekono
mik Topluluğu, birleşmek ve bir arada yaşamak 
zarureti açısından düşünülmeli ve geleceğe da
ha umutla bakılmalıdır. 

Bu arada hepinizin bildiği bir anagerçeği iyi
ce benimsemek durumunda olduğumuzu tekrar-
lamalıyım : 

Her memleketin ekonomik gücü ve itibarı 
Milletlerarası mübadelede, başka bir deyişle, 
dünya alışverişinde kendisine sağladığı yerle 
orantılıdır. 

Artık «Kendi kendine yeterlik» ilkesi renk
lerini kaybetmiş, itibar edilmemesi lâzımgelen 
bir düşüncedir. 

Şimdi ekonomik gidişe geçiyorum : 
Tamamen malî olan konular hakkında yaptı

ğım bu kısa açıklamalardan sonra ekonomimi
zin takibettiği seyir, bugünkü durum ve prob
lemlerimiz üzerinde de yine kısaca durmak isti
yorum. 

Bu maruzatıma Türk ekonomisine müessir 
dış etkenlerden başlayacak, sonra da iç etken
lere temas edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Malumunuz olduğu üzere, Birinci Dünya 

Harbi ile ikinci Dünya Harbi arasında geçen 
yıllar sosyal ve ekonomik telâkki ve düşünce
lere yeni istikametler ve yeni eğilimler vermiş 
ve dünya çeşitli hâdiselere maruz kalmıştır. Bu 
hâdiseler kaygusuz ve ıstırapsız olmamış, insan 
nesli büyük felâketlere uğramıştır. 

ikinci Dünya Harbinden bu yana ilim ve fen 
alanında, yahut teknoloji dediğimiz sahada ol
duğu gibi, insanların bir arada yaşaması zaru
retini idrak konusunda da derin değişmeler ve 
net görüş ve düşünüşler meydana çıkmıştır. 

Artık bir «öz yeterliğin» yani «autarcie» nin 
Garp dünyasında hürriyet içinde yaşayan hiç
bir memleket için bahis konusu olmadığı, bu 
âlemin problemlerini münferiden değil bir ara
ya gelerek, ya hep birlikte yahut da kısım kı
sım grublaşarak çözümlemek zorunda oldukları 
kabul edilmiştir. 

Dünyadaki iktisadî, içtimaî ve siyasî olaylar 
bir memleketten ötekine, çağımıza yaraşır bir 
süratle sirayet etmektedir. 

Artık, bir aile içinde ailenin keder ve sevinç
lerine katılmadan yaşamak nasıl mümkün de
ğilse, milletler camiasında da tek basma, kendi 
kaderi ile, kendi kendine yaşamak imkânı olma
dığını biliyoruz. 

Daha ikinci Dünya Harbi bitmeden 1944 ler-
de başlayan Bretton Woods görüşmeleri de böy
le bir idrake dayanmaktadır. 

Milletlerarası Para Fonu, Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankası ve ona bağlı müesseseler, 
1947 de kurulan ve çalışma sahası gümrük tari
feleri ve ticaret olan GATT, 1951 de tesis edi
len O. E. 0. D. «Avrupa iktisadî işbirliği ve 
Kalkınma Organizasyonu» bu idrakin mahsul
lerinden birkaç tanesidir. 

Amerikan yardımlarını, Avrupalıların kendi 
aralarında kurdukları diğer kuruluşları ve yar-

Bu görüşe katılmanın neticesi şudur : 
Milletlerarası moneter, ticarî ve ekonomik 

her hâdise, her cereyan diğer memleketlere ol
duğu gibi memleketimize de müspet veya menfî 
büyük tesirler icra edecektir. Ekonomik politi
kamızı buna göre düzenlemeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Söylemeye bile lüzum yoktur ki, milletlera

rası ticaretin vazgeçilemez şartlarından birisi 
müşterek bir paraya sahibolma meselesidir. 

Memleketler birbirleriyle alış - veriş ettikleri 
veya malî muameleler yaptıkları zaman bir öde
me vasıtasına muhtaçtırlar. 

Bu ödeme vasıtası millî değil, beynelmilel 
olmalı, bitaraf olmalı, itibarını ve kudretini tek 
bir memleketin itibarına ve kaderine bağlama
mış olmalı, ve saire ve saire, denilmektedir. 

Fakat böyle bir ödeme vasıtası bulunabilmiş 
değildir. 

Başka bir deyişle, Birinci Dünya Harbinin, 
altın esasını (Eetalon - or) yavaş yavaş tarihe 
gömülmeye mahkûm etmesinden bu yana baş
lamış olan, milletlerarası para sistemindeki 
evolution devam etmektedir. 

Para fonunun büyük emeklerle ortaya koy
duğu ve 25 yıldan beri üzerinde adeta titreye
rek itina ile yaşattığı para sistemi, bu sistemin 
kilit taşını teşkil eden doların zayıflaması yü
zünden, çökmüş gibi bir manzara göstermekte
dir, 

«10» 1ar Grubunun Aralık ayında Vaşing-
ton'da yaptıkları toplantıyı takiben doların de
valüasyonundan başlanarak Milletlerarası pa
zarlarda önemli sayılan ve önemli yerleri olan 
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bellibaşlı paraların paritelerini yeniden ayar- I 
lanması,» «realignement» dedikleri ameliyede 
bu konudaki problemleri halletmiş gibi gözük
memektedir. 

Ortaya yeni bir sistem ihtiyacının atılmış ol
masına rağmen böyle bir sistemin henüz bulun
mamış olduğunu, özel tiraj hakları, altın, kilit 
bir para rollerinin ve problemlerinin niteliğe 
henüz kavuşmadığını ifade etmek hatalı olmasa 
gerektir. I 

Ayrıca üzerinde münakaşalar cereyan eden I 
küçük veya büyük sorunlar da vardır : 

— Para kurlarında kabul edilen % 2,25 nis
petindeki marjın, karşılıklı düşünüldüğü zaman 
% 4,5 olduğu ve nazarî bazı hesaplar yapılarak I 
bunun bir kaç günlük birkaç muamele sırasında 
% 9 gibi çok mühim nispetlere çıkabileceği id
dia edilmektedir. I 

— Dünyada dolaşan Euro - dolarlardan tu- I 
tunuz da A. B. D. nin büyük bütçe ve dış öde- I 
me açıklarına kadar milletlerarası muameleler 
bakımından, endişeyi mucip birçok önemli ko
nular, zihinlerde, henüz cevap bulamayan, birer I 
soru işaretidir. I 

Dünyanın karşı karşıya bulunduğu prob
lemler elbetteki bunlardan da ibaret değildir. 

işsizlik, enflasyon, tediye muvazenesi açık
ları, bütçe açıkları, siyasî cereyanlar, aşırı fikir 
dalgalanmaları hemen her memlekette küçük 
veya büyük iktisadî ve sosyal sorunlar ve buh
ranlar çıkarmaktadır. 

Maalesef memleketimiz de bu sıkıntılardan 
masun kalamamıştır. I 

2. İç etkenler : 
Muhterem arkadaşlar, I 
Şimdi de ekonomimize müessir iç etkenlere I 

geçiyorum. 
Biliyorsunuz, bugün, bütün dünyada Devlet 

telakkisi değişmiştir. Artık devletler idare et
tikleri memleketlerin sosyo - ekonomik gidişa
tını takibetmeye, problemlerine çareler arama 
ve bulmaya mecburdurlar. Bu onların ödevi
dir ve bu bakımdan kamu maliyesine çok işler 
düşmektedir. 

Fakat Türkiye'de kamu maliyesine düşen I 
vazifeler, ve bunun memleket iktisadiyatına 
tesiri diğer memleketlerden çok daha fazladır 
zannmdayım. Yalnız kabul ettiğimiz karma 
ekonomi sistemi bakımından değil, Büyük 
Atatürk'ün koyduğu prensipler bakımından da | 
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Devletin iktisadî ve içtimaî vazifeleri çok ağır
dır. Bunu taşıyabilecek bir kamu maliyesi de 
Devlet için şarttır. 

Demek istiyorum ki, bütün memleket mese
lelerini hal yolunda devlete düşen yükler ve 
vazifeler pek büyüktür. Bunu malî yönden de 
benimsemeye mecburuz. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, memle-
tin sorunlarından pek önemli olan birkaç tane
sine değinmek istiyorum. 

Şüphesiz ki, memleketimizin büyük sorun
larının başında işsizlik gelir. 

Yalnız yapacak işi olmayan, hiçbir şey ka
zanamayan vatandaşları değil küçük kazanç
larla hayatını idameye çalışan kimseleri, hattâ 
kazancı yerinde olduğu halde çalışacak kâfi işi 
olmayanları biz, yurt ekonomisine yararlılık 
açısından «işsiz» telakki etmeye mecburuz. 

Binaenaleyh, işsizlik veya iş sahibi olmak 
para kazanmak veya kazanmamak değildir. 

Günde bir kaç saat çlışmakla hayatını sür
dürenleri bu açıdan iş sahibi telâkki edemeyiz. 

Başka memleketlerde kadınlar tarafından 
yapılan birçok işler memleketimizde, gücü kuv
veti yerinde erkeklerce yapılmaktadır. Burada
ki gizli işsizliği dikkat nazarlarınıza arz etmek
ten kendimi alamıyorum. 

ileri memleketlerde olduğu gibi memleketi
mizde de kadınlar tarafından yapılabilecek bü
tün işler kadınlar tarafından yapılmalıdır. On
ları memleketin ekonomisine tam katkıda bu
lunmaya teşvik etmek ve bunu sağlamak gere
kir. 

Hepimizin bildiği bu gerçekleri huzurunuz
da dile getirmemin saiki malum : 

Memleketimizdeki iş hayatını geliştirmek 
için kamu sektörünce yapılması lâzımgelen ça
lışmaları, kıt kanaat bütçelerle kendimizi idare 
edeceğiz diye ihmal edemeyiz. 

Büyük görülen ve büyük olduğu söylenen 
bütçelerimizin hiç de böyle olmadığına işaret 
etmek isterim. Ancak bu, israflara, lüzumsuz 
masraflara ve lükse karşı güler yüzlü olmak 
demek değildir. 

Bilakis bunlar ciddî mücadele sahaları sayıl
malıdır. Memleketimizin problemlerinden birin
cisi işsizlik ise, ikincisi de hiç şüphe yok ki, 
hayat pahalılığıdır. 

Hayat pahalılığı bu memleketin ilk defa ma
ruz kaldığı bir hastalık değildir. 



M. Meclisi £ : 40 16 . 2 . 1972 O : 1 

Zaman zaman muhtelif saiklerle toptan eş
ya ve geçinme endekslerinin anormal sıçrama
lar gösterdiğini ve bunun yanı sıra sabit ve 
dar gelirli vatandaşların hayatında büyük sı
kıntılara sebebolduğunu hepimiz hatırlarız. 

Bu defa da öyle olmuştur. 
Ağustos 1970 de yapılan büyük devalüas

yon, 1971 bütçe açığı, maaş ve ücretlerdeki ar
tışlar, bol bir zirai mahsul rekoltesinin finans
manı, bu buhranlı devrede memleketimiz için 
bir şanslılık telâkki ettiğimiz döviz rezervle
rinde yükselmeler, yabancı memleketlerdeki 
enflasyonist baskının yurdumuza sirayeti, bir 
buçuk yıl zarfında 4 milyar 700 milyon liralık 
bir emisyon, yani, hesapsız ve kontrolsuz bir 
pahalılık amilinden içtinap için Devlet sektö-
rünce istihsal edilen bazı maddelere yapılan 
zamlar, hep bir araya gelmiş ve memlekette 
mevcut, menşeini kalkınma çabalarından alan, 
enflasyonist temayülü şiddetlendirmiştir. 

Kanaatimizce bütün bunlarda hata aramak 
beyhudedir. Hiçbir Hükümet isteyerek keyfin
ce devalüasyon yapmaz, bütçe açıklarım hoş 
görmez, fiyatlara zammı düşünmez ve yatırım
lara devam eder. 

Bunlar birer zaruret olarak Hükümetin kar
şısına gelince, her çeşit eleştirmelere göğüs ge
rilerek bu zaruretlere uyulur. Zaten ciddî bir 
Hükümet için oyalama yollan da tamamen 
kapalıdır. 

Bunu öyle kabul ettiğimiz zaman problem
lere çözüm yolları da ortaya çıkmış demektir. 
Yani enflasyonun mevcudiyetini kabul ede
ceksiniz. Bunu inkârda bir fayda görmeyecek
siniz. Ve bununla mücadele için ne lazımsa ya
pacaksınız. 

işte sayın arkdaşlanm, Hükümetinizin yap
tığı da budur. Herşeyden evvel dengeli bir ka
mu maliyesi, denk bütçe, durgunluğun enflas
yonu kamçılamaması için kısıtlayıcı tedbirler
den kaçınma, yatırımları teşvik etme ve diğer 
yan tedbirler. 

Yani, pazarlarda bol miktarda mal bulun
durmak, her çeşit ihtikâra mani olmaya çalış
mak, fiyatlara gerektiği yerlerde ekonomik 
tedbirlerle müdahale etmek.. Yapmağa çalıştı
ğımız budur. 

Bugünden geçim endekslerimizde bir kırıl
ma (Fechissements) görülmüştür. Bunun de

vam edeceğini ve yavaş yavaş fiyatların nor
male döneceğini kabul etmek için ciddî sebepler 
vardır ve bu sebeplerin başında da hiç şüphe
siz 1972 Bütçesinin denkliği ve Hükümetin is
tikrar politikası takibetme kararı mühim bir 
faktör olarak gelir. 

Burada sorulmamış bir suale cevap vermek 
ihtiyacını duyuyorum : 

1971 Bütçesine konulmuş olan ödenekler 
38,4 milyar lira idi. Bu ödeneklere büyük ilâ
veler yapıldı. 

31 . 1 . 1972 tarihi itibariyle 45,6 milyar li
rayı buldu. 

Acaba bu ilâve ödeneklerle tasarruf yapı-
lamazmıydı? 

Verilen ek ödenekler huzurunuza gelmiştir 
ve gelmektedir. İncelendiği takdirde görülecektir 
ki böyle bir tasarrufa ümkân yoktur. Bunlar
dan sadece 2 milyar 205 milyon lirası personel 
masraflarına aittir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sözlerimi bitdırmıeden evvel bazı rakamlar 

arz etmeklte fayda görüyorum : 
1) ihracat : 
1971 Programında 640 milyon dolarlık ih

racat öngörülmüştür. 36,6 milyon dolar fazla
sıyla 676,6 milyon dolarlık (ihracat yapılmıştır. 
1970 de bu miktar 588,4 milyon dolardı. Artış 
nispetti % 15 dir. 

2) ithalât : 
1971 programında 1 milyar 45 milyon lira

lık ithalât düşünülmüştü. 125,8 milyon dolar 
fazlasıyla 1 milyar 170,8 milyon dolarlık itha
lât yapılmıştır. Bu miktar 1970 de 947,6 mil
yon dolardı. 

3) îşçi dövizi : 
Program hedefi 262 milyon dolardır. 208 

milyon dolar fazlasıyle 470 milyon dolar oldu. 
1970 d© 273 milyon dolardı. 

4) Altın ve Döviz Rezervlerimiz : 
3 Şubat 1971 de 429,6 milyon dolarlık iken 

3 Şubat 1972 de 820,1 milyon dolarlık olmuştur. 
Altınlarımızın hepsi rehinden kurtarılmış ve 
serbest hale getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 
Beklediğimiz neticeler ve umutlarımıza te

mas edeceğim. Huzurunuzdan ayrılmadan evvel 
beklediğimiz neticeler ve umutlarımız hakkında 
da küçük bir maruzatta bulunmak istiyorum. 
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Hükümetiniz vazifeyi yüklendiği andan iti
baren 1972 malî yıllı sonuna kadar geçecek za-
ınıanı bir denge ve istikrar devresi olarak dü
şünmüştür. 

Gerçekten denk bir bütçenin ve dengeli bir 
kamu maliyesinin fiilen tatbik edilmesi sağla
nabilirse yalnız malî bakımdan değil aynı za
manda lekenomıik bakımdan da yeni bir güç ka
zanacağımıza inanıyoruz. 

iktisadî, malî, idarî ve siyasî bir çok müş
küllerle karşı karşıya bulunduğumuzu hepimiz 
biliyoruz. 

Fakat bütün bu mücadelelerimin sırasında 
iktisadî faaliyetlerin geliştirilmesi, kalkmmamı-
zın yeni hamlelerle güçlendirilmesi, işsizlik soru
nu ile mücadele, fert başına düşen millî gelirin 
arttırılması ve nihayet bütün Türk mületti için 
ve bilhassa geliri az vatandaşlarımız için daha 
müreffeh ve daha mutlu günler sağüananası 
bir an bile aklımızdan ve gönlümüzden çıkar
mayacağımız hususlardır. 

Sayın Başkan ve iSayın Miltetvekillerî, sizle
ri Hükümet adına saygı ile selâmlarım. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi sıra ile siyasî parti grup 

sözcülerinle söz vereceğim. 
Siyası parti grup sözcülerinin ve şahısları 

adına söz alanların ısırasını Ibir kere arz ediyo
rum. 

Sayın îsmet Sezgin AP grubu adına, sayın 
Feyzioğlu MGP grubu adına, sayın Necdet Uğur 
CHP grubu adına, sayın Hasan Korkm&zcan DP 
grubu adına. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Mustafa 
Timisi, sayın Enver Akova, sayın Hasan Tosyalı, 
sayın Ekrem Kangal, sayın Hüseyin Yenipmar, 
sayın Mevlüt Ocakçıoğdu, sayın Hüseyin Abbas, 
sayın Mehmet Şemsettin (Sönmez, sayın Hüse
yin Balan ve sayın Mehmet Türkmenoğlu. 

AP grubu adına sayın îsmet Sezgin, buyu
run efendim. 

(AP sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUBU ADINA İSMET SEZGİN 

(Aydın) — Yüce Meclisin Değerli üyeleri, 
Aziz arkadaşlarım, 
A. P. Grubu adına, 1972 malî yılı Bütçesi üze

rindeki görüşlerimizi arz etmek üzere yüksek hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Bütçenin 
memleketimize ve milletimize I t ı r l ı olmasını 
diler ve hepinizi saygı ile selâmlarım. 

1972 yılı bütçe görüşmelerine, bütün elveriş
siz şartlara ve mevcut fiilî duruma rağmen, 
ümitlerimizi yitirmediğimiz bir ortam içinde baş
lamış bulunuyoruz. Ortamı ümit kırıcı sayma
mamız, aşırı iyimserliğimizden değil, vatanda
şımızın siyasal huzur içinde, istikrarlı ekono
mik ve sosyal kalkınmaya olan umut ve inancın
dan ileri gelmektedir. Aziz milletimizin Cum
huriyet ilkelerine, insan haysiyetine yaraşır en 
mükemmel rejim olan demokratik Parlamenter 
rejime olan değişmez inancı bize ümit ve kuv
vet vermektedir. Büyük Atatürk'ümüzün mille
tine dayanarak Cumhuriyeti kurmak ve millî 
iradeyi millet ve milletin temsilcilerine kullan
dırmak için verdiği savaşı boşa çıkarmaya kim
senin gücü yetmeyecektir. 

Şüphesiz; şu anda, oldukça bozuk bir ekono
mik durum içinde bulunuyoruz. Birer kelimeyle 
hayat pahalılığı, aşırının da ötesindedir. Ekono
mik hayat duraklamaktan müteşebbis ve tüketi
ci endişeden kurtarılamamıştır. Olağanüstü im
kânları olan 1971 yılının fırsatları cömertçesine 
israf edilmiştir. 1972 yılı bütçe tasarısı, hacrnı, 
açığı, yeni vergi şekilleriyle ekonomiyi yeni te
reddütlere ve kararsızlığa yöneltmiştir. Bütün 
bunlara rağmen, ekonomik kalkınma açısından 
da durumu ümitsiz görmüyoruz. 

Bize ümit veren gerçekler şunlardır: Türki
ye'mizin doğal kaynakları zengindir. Vatanda
şımızın yapıcı ve yaratıcı gücü vardır ve kal
kınmaya olan inancı tamdır. Kabiliyetli ve mü
teşebbistir. Bizimle her bakımdan iş birliği yap
mak isteyen milletler mevcuttur. Geçirilen plan
lı dönem başarılı bir örnek olmuştur. Planlı dö
nemde % 7 ye sık sık yaklaşan ve tarım elveriş
li olunca bu hedefi de aşabilen bir kalkınma hı
zı, ekonomik istikrar içinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu dönemde, 1968 yılma kadar % 5,2 gibi ma
kul ve 1970 yılında devalüasyona rağmen, % 5,6 
gibi mutedil ortalama yıllık fiyat artışları kay
dedilmiştir. Sermaye teşekkülü hızlanmış; re
fah, iktisaden güesüs zümrelere ve kalkınması 
geri kalmış bölgelere yayılmaya başlamış, üre 
tim sanayileşmiş ve türlenmiş, gelir, adaletli bir 
dağılıma yönelmiştir. Bu bakımdan vatandaş; 
Türkiye'mizin yararına dönük bir karma ekono
mi yönetiminden başka, olağanüstü hiç bir eko
nomik kalkınma ve eylemine ihtiyacı bulunmadı
ğı, esasen böyle olağanüstü ekonomik kalkınma 
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diye her hangi bir usulün mevcut olmadığı, sa
dece kalkınmanın mevcut olduğu, inancı içinde
dir. Mevcut ortamdan her şeye rağmen, umudu
muzu yitirmeyen bu inançtır, sayın milletvekil
leri. 

Şüphesiz şu anda, yeterince durulmamış bir 
sosyal huzursuzluk içinde bulunuyoruz. Kısaca: 
Partilerüstü bir Hükümet görevdedir. Sıkıyöne
tim yürürlüktedir. Beynelmilel komünizm tah
rikçilerinin yarattığı anarşi, şimdilik bastırılmış 
görünüyor. Fakat, sosyal kalkınmanın, kurulu 
düşen eliyle gerçekleştirilmesini fiilî durum ya
vaşlatmaktadır. Milletimiz., demokratik rejim 
uğruna geçmişte ve günümüzde sayısız çabalar 
harcamış, birtakım ağır manevî fedakârlıklara 
katlanmış, ekonomik, sosyal zarar olarak öden
mesi gerçekten güç bedelleri ödemiştir. Buna 
rağmen vatandaş, hâlâ, sosyal kalkınmanın mü
kemmel bir şekilde tecelli etmiş bir millî irade
nin tercihleriyle gerçekleştirilmesinde gecikme 
veya erteleme olması ihtimalinin huzursuzluğu
nu duymaktadır. Bütün bunlara rağmen, biz, 
derin endişeler içinde değiliz. Çünkü: Üzerinde 
büyük medeniyetlerin yaşadığı Türkiyemizde 
gelmiş, geçmiş bütün toplumların ve aziz Cum
huriyetimizin milliyetçilik, uygarlık, hümaniz-
ma, hak, hukuk, idare, sanat ve anlayışı, beşerî 
nitelikleri çok yüksek tarihî ve çağdaş. değer
lerdir. Sayısı az olan sanayileşmiş dünya millet
lerine kıyasla, birtakım maddî ve sosyal sıkın
tılarımız elbette vardır. Bunların var olması, 
acele kalkınma, sıçrama bahanesiyle ve tartışma 
kabul etmez kişisel reform anlayşiyle kurtarıcı 
mukallitlerinin ve macera peşinde koşanların bu 
değerleri küçümseyip harcamalarına ve Yüce 
Milletimize demokrasi dışı siyasal rejimler ve 
kalkınma modellerini lâyık görmelerine sebep 
olamaz, olmamalıdır. Vatandaşımız, ülkemizin 
gerçek bir demokratik evrimci yönetimden baş
ka, olağanüstü hiçbir sosyal kalkınma yönetimi
nin bulunmadığının bilinci içindedir. Böylelikle, 
siyasal, ekonomik ve sosyal ortam konusunda 
niçin ümitsiz olamadığımızı, aziz milletimizin 
bu bakımdan taşıdığı sarsılmaz inanç, özlem ve 
kararlılığım belirterek açıklamış bulunuyoruz. 

Şimdi ise: Yeni koşullar, olağan olduğu sü
rece, ekonomik durum içinde bulunan malî du
ruma özel bir bölüm ayırarak değinmek istiyo
rum. Çünkü, şu anda, Devlet maliyesi açısından,. 
tasvir edilmesi çok güç olmakla birlikte, Sayın 

Maliye Bakanının deyimiyle, «Gayri kabili ıslah 
bir facia» niteliği göstermeyen bir durum için
de bulunuyoruz. 

1972 malî yılı bütçe tasarısı, Bütçe Karma 
Komisyonunda ve Yüce Senatomuzda incelendi, 
eleştirildi ve imkânlar ölçüsünde geliştirilmeye 
çalışıldı. Bu görüşmeler izlenirken, Hükümet ta
sarısından ve Sayın Maliye Bakanının sayısız 
beyanlarından, malî durum konusunda açık ve 
seçik bir görüş elde etmek, âdeta imkânsızdır. 
Bu tasarı ve beyanlar açısından giderlerde : 
Miktar, sarf yeri, yeterlilik, tasarruf gibi konu
lar; 

Gelirlerde: özellikle yeni mükellefiyet ve de
ğişikliklerle, kapsam, matrah, tahsil usulü, ger
çekleşme tahminleri gibi çıkmazlar, iktisadî Dev
let Teşekküllerinin finansmanı gibi sorunlar, 
yeterince aydınlık değildi. Bütçenin, Sayın Ba
kanca, pek benimsenen bir deyimle, «Dezenflas-
yonist meziyetini ispat veya hiç hoşlanmıyor gö
ründüğü» enflâsyonist ve ekspansiyonist etkile
rini reddetmek için söylenen sözler, hiç de inan
dırıcı değildi. Bütçe açığı ve gelir - gider denk
liği sağlanması konularıyla ilgili tedbir ve be
yanlarda, en azından kararsız görünüyordu. Bu 
kararsızlık, tasarının hazırlık safhasında ve da
ha sonra teklifin özünde ve ayrıntılarında o öl
çüde yer almıştır ki, Sayın Bakan tasarıyı sa
vunmaktan kaçınan bir davranışı kendine kal
kan yapmak zorunda kalmıştır. Tasarıyla be-
yanlardaki kararsızlık, hem kamu hizmeti bek-
liyen ve hem de vergi mükellefi olan müteşeb
bis ve tüketiciyi yeni tereddütlere ve karamsar
lığa yöneltiyordu. Bu tereddütlü ve karamsar 
ortam, geçmiş yıllara kıyasla, çok daha yorucu 
çalışmalar yapmak zorunda kalmış olan Bütçe 
Karma Komisyonunda, Yüce Senatomuzda gi
derilmeye çalışılmıştır. Millet Meclisi olarak 
incelemeye başladığımız carî yıl bütçe kanunu ta
sarısının özünde ve yapısında, başlangıçta var 
olan olumsuz nitelikler eğer bu olağan üstü ilgi 
ve çalışmalarla yeteri ölçüde giderilmemişse, 
bunlar da burada Millet Meclisinde yapılacak 
eleştirilerle ve katkılarla elbette düzeltilecektir. 
Diğer yandan, 1972 yılı bütçe görüşmeleri sıra
sında ve bu vesileyle gerek Hükümet üyelerinin, 
gerek Yüce Meclisimizin değerli temsilcilerinin 
yapacakları konuşmalarla, diğer birçok sıfatları 
yanında, başlıca seçmen, müteşebbis, mükellef ve 
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tüketici vatandaşlarımız da, hattâ yurtdışı ka
muoyunda mevcut her türlü tereddüt ve karar
sızlığı gidereceklerine ve bu tutarlı ve kararlı 
açıklamalarla, siyasal, sosyal ve ekonomik or
tamın aydınlanmasına ve beklenen huzurun gel
mesi ve güçlenmesine destek olacaklarına inan
cımızı belirtmek istiyorum. 

Şimdi, olağan üstü koşullarla gelişmiş bir 
fiilî durumun ağır yükünü bizlerle paylaştığını 
belirten ve Başkanının seçime girmeyeceğine işa
ret ederek, ileri - geri eleştirilmemesini söylediği 
partiler üstü bir Hükümetin hedeflerine, eylem
lerine, sorumluluklarına ve kaçınılması gerekli 
olan davranışlarına değineceğim. 

Türkiye'nin akılcı ve gerçekçi bir görüşle 
değerlendirilmesi gerekli olan bugünkü koşul
lan içinde, partiler üstü bir Hükümetin hedef 
ve eylemlerinin şu üç konuyu kapsaması gerek
tiği kanısındayız. 

I - Normal demokratik rejime dönüş için ge
rekli hazırlıkları yapmak ve her şeyin başı ve 
esası olan siyasal istikrarı sağlamak, 

II - Yürürlükte olan kalkınma plan ve 
programlarında olsun veya olmasın, normal hü
kümetlerce de yapılagelmiş olan yeniden düzen
lenme, iyileştirme ve geliştirme niteliğindeki iş
leri yapmak, 

III - Normal hükümetlerce yapılagelmiş olan 
hizmetleri kesintisiz devam ettirmek. 

Normal demokratik rejime dönüşü kolaylaş
tıracak olan hazırlıklar ve eylemler konusun
da Hükümetin ne yapması ve ne zaman yapıl
ması gerektiğini bir plana, bir icra programına 
bağlayacağını sanıyoruz. Hiç şüphe yoktur ki, 
güvenoyu istemek ve almak, her şeyden önce, 
demokratik rejime dönüğü gerçekleştirmek için 
samimiyetle ve canla başla çalışmak sorumlulu
ğunu yüklenmek kaydını da tazammun etmek
tedir. Burada bir noktaya, istemeye - istemeye 
değinip geçeceğim. Üzüntüyle kaydediyoruz ki, 
birinci Erim Hükümetinin bazı üyeleri, büyük 
Atatürk'ümüzün emsalsiz emaneti olan Cumhu
riyeti ve Temsilî Meclis idaresinin denetimini 
bir yana itmeyi, icrayı yanlış yollara yöneltme
yi, resmî kurumları, özel teşebbüsü ve Parlö-
manter rejime inanmış yöneticileri atalete sevk 
etmeyi, tereddüt, korku ve endişe ortamı yarat
mayı ve sunî ortam içinde kendilerine kurtarıcı 
süsü vermeyi denemişlerdir. Bu denemeyi çoğu 
zaman, taraftarlarının yaymak istedikleri gibi, 

sadece Parlamento tecrübeleri olmadığı için de
ğil, sadece ve bilhassa, kendilerini millî hâkimi
yetin üstünde ve Anayasa çizgisinin dışında say
mak gibi garip düşüncelere kaptırdıkları için 
yapmışlardır. 

Düzenledikleri müşterek istifaname de, bu
nun en açık delilidir. Her hal ve kârda, İkinci 
Erim Hükümetinin bu tecrübeden faydalandığı
nı ve Parlamento içi ve dışı bakanları ile, de
mokrasiye geçişi hazırlayan eylem ve gayretler 
içinde bulunacağını ümidediyoruz. Bu konuda 
son söz olarak, Türkiye'nin Atatürk'ümüzden 
başka hiçbir kurtarıcısı olmadığını, bugün ol
ması için de hiçbir neden ve koşul bulunm&di* 
ğıîıı, acele ekonomik ve sosyal kalkınma, Sıçra
ma bahanesine, kişisel anlayışlara dayanan re
form tartışmasına ve tatlı su kurtarıcısı edebi
yatına son verilmesi gerektiğini bir kez daha 
belirtiriz. Mutlaka bir kurtarıcı aranıyorsa, 
bugün bu kurtarıcı, sınırda, fabrikada, tarlada, 
dairede, kürsüde, teşebbüsünün başında ve Par
lamentoda Anayasanın kendisine tanıdığı hak
ları vesayetsiz kullanmak isteyen ve yüklendi
ği bütün ödevleri yerine getirmekte olan Türk 
vatandaşıdır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sözün burasında genel olarak, reformlar ko
nusuna değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
memleketimiz planlı kalkınmaya, 1963 yılı ba
şında girmiştir. Türkiye, bu tarihten beri eko
nomik ve sosyal kalkınmasını, demokratik siya
sal yönetime dayalı olarak karma ekonomi dü
zeni içinde, kamu kesimi için emredici, özel ke
sim için yol gösterici ve teşvik edici bir planla
ma anlayışı içinde gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Reform konusunu bu çerçeve içinde ele alır
sak, kalkınmanın anaçizgileriyle hamlelerinin 
plana ve programa bağlandığı görülür, özetle
mek gerekirse, kalkınma aşağı yukarı şu de
mektir : «Vatandaşı mutsuz ve takatsiz düşür
meyen bir fedakârlığa serbest iradesi ile razı 
ederek, millî kaynak ve tasarrufları yatırımla
ra yöneltmek, bu işe gerekli finansman imkân
larını gerek kamu, gerek özel kesim açısından 
enflasyona meydan vermeden sağlamak, top
lumsal ilişkileri düzenleyen yasaları, kurumla
rı, yani yönetim araç ve yöntemlerini yeniden 
düzenlemek, iyileştirmek ve vatandaşı ekono
mik bakımdan her yıl biraz daha güçlü ve sos
yal bakımdan biraz daha çağdaş ve dolayısiyle, 
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mutlu duruma getirmektir.» Demek oluyor ki, 
kalkınmanın temelinde vatandaşın mutluluğu 
ve güler yüzü vardır. 

Gerek birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
planlarında, gerekse bunların dilimlerini teş
kil eden yıllık programlarda, Türkiye'nin hızla 
kalkınmak ve çağdaşlaşmak için ihtiyaç duydu
ğu bütün değiştirme, iyileştirme, yeniden kur
ma ve düzenleme, düzeltme, geliştirme ve yeni
leme sorunları - ki, bunlar, reform kelimesinin 
unsurlarıdır - yer almıştır. Bunların bir listesi 
çıkarılabilirse, bunlara eklenebilecek yeni bir 
konu (Eğer Türkiye'nin Anayasal ekonomik ve 
sosyal sistemi ve doktrini içinde kalkınmak is
tenirse) pek azdır. Anayasa esprisinden ayrı
lanların reform listelerinin farklı olması, şüphe
siz ekonomik ve sosyal sistem ve doktrinlerinin 
aşırı uçlarda bulunuşundan ileri gelmektedir. 
Konuyu bu açıdan ele alırsak, plan ve program-
larımızdaki yapısal sorunların hemen hemen 
hepsinin, hür dünya memleketlerinde de hükü
metlerin çalışma konularını teşkil ettiğini; an
cak bunlardan bir kısmının, ülkemize kıyasla 
büyük ölçüde çözümlenmiş halde bulunduğunu, 
para, kredi, döviz, fiyat, dış ticaret gibi kon-
jonktürel sorunlarda önemli farklılıkların ol
madığını görebiliriz. 

Plan ve programlardan çıkarılmasını müm
kün gördüğümüz iyileştirme, değiştirme ve ye
nileme konuları listesinde öncelikler sorunu, 
hürriyetçi ve insan haklarına dayalı demokra
tik düzende, her şeyden önce siyasal açıdan ve 
millî iradenin tercihleriyle çözümlenir. Planla
ma tekniği içinde de, siyasal öncelikler değil, 
alternatifler tespit edilir. Bu tercih ile beliren 
öncelikler arasında yapılacak olan ikinci bir 
öncelik tespitini, çoğunluk ve azınlıkta olan si
yasal partiler, kendi açılarından yaparlar, ön
celik tespitinde son merhale, yani bütün bu ter
cihlere önem verilerek yapılan öncelik tespiti, 
kalkınmayı uygulayacak olan hükümetlerce, 
zamanın şartları ve imkânları gözönünde tutu
larak gerçekleştirilir. Konuya plan ve program
lar, öncelikler siyasal ve ekonomik rejimin Ana
yasal sınırları gibi açılardan bakılırsa, partiler 
üstü hükümetlerin yapabilecekleri ve parlamen
toların yapamayacağı olağan üstü hiçbir reform 
sorununun Türkiye'de varolamayacağı sonucu
na varılır. Netice dönüp dolaşıp, gene plana ge
lecektir. Bu itibarla, planla reformu birbirinden 
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ayırmak kolay değildir. Başka bir deyimle, 
planla reform ilişkisi ve uygunluğu iyi kurul
madığı takdirde, her İkisi de başarısızlığa mah
kûmdur. Bu bakımdan, bir fiilî durumda, par
tiler üstü hükümetler, Türkiyemizde yürürlük
te olan kalkınma planlarında bulunan ve nor
mal hükümetlerce yapılagelmiş olan iyileştirme, 
geliştirme, yeniden düzenleme ve yenileme ko
nularını ele alacaklardır. 

Bunların öncelikle de, elbette Millî irade 
tercihlerine ve Parlâmentodaki siyasal partile
rin bu tercihlerde varacağı uzlaşmaya göre be
lirecektir. 

Birinci ve İkinci Erim hükümetlerinin re
form anlayışları arasındaki büyük farklılık, iş
te bu noktaya aydınlık kazanmaktadır. Birinci 
Erim hükümetinin bazı üyeleri, millî iradenin 
ve Parlamentonun öncelikleri, yerine, kendi ki
şisel tercihlerini koymaya yeltenmişlerdir. İkin
ci Erim hükümeti programında, her yükümlü
lükteki fiilî durumu da gözönünde tutan, hem 
de Parlamenter bir uzlaşmaya yönelen bir re
form anlayışı göstermiştir. Reformlar konusuna 
bu açıdan bakıldığı sürece, Adalet Partisi, Par-
lamentolarca kararlaştırılacak ve onun dene
timindeki hükümetlerce gerçekleştirilecek de
mokratik cumhuriyet çerçevesindeki bütün re
formlara taraftardır. A. P. kişisel anarşist kur
tuluş reçete ve önceliklerini, millî irade tercih
lerine üstün tutan reform anlayışına da karşı
dır. Gerisi, siyasî iftiradır. Kurulu düzenin do
ğal bozukluklarını düzeltmeye evet, düzeni yık
maya hayır diyoruz. Düzen yıkmak, reform de
ğildir. Bugün modern dünyada insanlığın mese
lelerinin çözüm yolu, artış saf dışı olmuş, her 
türlü gerekçesini, dolayısıyle anlamını yitirmiş 
Marksist, proleter devrim, romantik ve ütopik 
anarşi, devletleştirmeci sosyalizm değil, kal
kınma, geliştirme ve iyileştirme yoludur. De
mokratik düzen buna engel değil, bilâkis onun 
en müsait vasıtasıdır. Çağımızda belirli çevre
ler; demokrasi gibi, reform gibi kavramların 
bu özelliklerinden ve âdeta sihrinden istifade 
etmeye özel bir gayret göstermektedirler. De
mir perde gerisi rejimlerin yöntemlerine demok
ratik adı vermeleri, bütün diktatörlüklerin sos
yal reformlar tasarlamaları, özellikle petrol ve 
demir endüstrisi gibi büyük endüstrilerde dev
letleştirmeyi düşünmeleri, hep bundan ileri gel-
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mektedir. Reformu, toplumun değişen konjonk
türüne, değişen şartlarına ayak uydurmayı sağ
layacak yol olarak kabul ediyor ve bunun da 
ancak demokratik kurallar içerisinde gerçek
leşeceğine ve devamlılığının da böylece koru
nabileceğine inanıyoruz. Bu sebeplerle reformla
rı tabulaştırma ve onları dokunulmaz gösterme 
gayretlerinin beyhudeliğine işaret etmek istiyo
ruz. Reformların üzerinde tartışma yapılmaz di
ye bir kural mevcut değildir. 

Reformlar konusuna böylece değindikten 
sonra, şimdi de; genel ekonomik durumu ince
lemek istiyorum. 

Bu amaçla, geçmiş yıl içindeki ekonomik du
rumu, bütçenin yeni yıl boyunca yapacağı et
kileri ve uygulamalarla ilgili temennilerimizi 
belirtmekle yetinmiş olmayı isterdik. Ama ne 
var ki, bunlarla birlikte, kısaca da olsa, plan
lı dönemin tümüne değinmek gereğini duyuyo
rum. Çünkü, parlamenter rejimin kendine özgü 
kuralları içinde geçmiş olan planlı kalkınma dü
zeninin başarılarını kötülemek için dikta çev
releri ve birtakım siyasî kuruluşlar, hiçbir fır
satı kaçırmamakta ve bu dönemde hiçbir şey 
yapılmadığı, böylece, demokrasinin güçsüzlü
ğü, demokrasiyle kalkınmanın imkânsızlığı 
fikrini yaymaya çalışmaktadırlar. Bu çevreler, 
Anayasa dışı rejimlerle, acele ve anî kalkınma 
bahanesini kaçınılmaz tarihî bir zaruret ve 
gerçek gibi göstermeye ve taraftar toplamaya 
çabalamaktadır. 

Diğer taraftan, bazı çevrelerin, politik ya
tırımlar yapma ihtiyaçlarını başka türlü karşı-
layamamalarından doğan gayretleri neticesi ve 
1971 yılı içindeki ekonomik durumun olumsuz
luğunu Adalet Partisine yüklemek istedikleri 
görülmektedir. 

Bu iddiaların dayanaklardan yoksun oldu
ğunu göstermek ve konuyu partilerarası yersiz 
ve zamansız bir tartışmaya dökmemek ama-
cıyle planlı dönemi bölmeksizin, bütünüyle ve 
mümkün olduğu kadar kısa ve gerçekçi bir gö
rüşle incelemekte fayda görüyoruz. Bize göre, 
ekonominin en değerli göstergesi budur. Zira 
kalkınmanın en etken vasıtası plandır. Nitekim, 
Anayasamız da bunu öngörmüştür. 

Türk ekonomisinin meseleleri nedir ve kal
kınma planları neleri öngörmüştür?. Bunları 
kısaca gözden geçirelim : 

i 1. istikrar içinde sürekli, hızlı, âdil ve 
i dengeli bir kalkınma ve % 7 lik bir hız ile eko-
j nomiyi genişletme, 

2. Dış ödemeler dengesini kendi gücümüz-
! le sağlamak ve böylece ekonomiye viabilite ka

zandırmak, 
! 3. iş ve istihdam imkânları yaratma, 

4. Gelir dağılımının düzeltilmesi ve refa-
| hm iktisaden güçsüz zümrelere ve bölgelere 
j yaygın hale getirilmesi, 
i 5. Memleketin altyapısını inşa etmek, 
| Bunlara ne ölçüler içinde yaklaşıldığını tes-
I pit eder ve ekonominin planlı dönemde kay-
1 detmiş olduğu toplu sonuçları değerlendirir-
j sek, Türk ekonomisinin küçümsenmesi çok zor 
I bir aşama yapmış olduğunu görebiliriz. 

j iyi niyetle ve gerçekçi bir görüşle ele alı
nınca, bu dönemde gayri safi millî hâsıla ola
rak yılda ortalama % 7 civarında bir kalkınma 

i hızının gerçekleştirildiği belirtilebilir. Bu so-
j nuca, hava şarlarına bağlı olarak yıldan yıla 
| dalgalanmış olan tarımsal üretimin yavaşlatıcı 
j etkisine rağmen varılmıştır. Bu toplu, sonuca 
İ varılırken, kalkınmanın makûl ve mümkün bir 
I istikrar marjı içinde gerçekleştirilmesine çalı-
j silmiştir. Fiyat genel seviyesini temsilen, top-
j tan eşya fiyatları endeksini ele alırsak, genel 

endeksin bu dönemde ortalama yıllık % 5,2 ora-
! nında bir artış göstermiş olduğunu belirtebili

riz. Ekonomi bu uzun dönemde, olağan konjok-
| türel etkiler yanında, bölge savaşları, beynel-
j milel para krizleri, yabancı fiyat artışları gibi 
j etkiler altında, da kalmış, hızlı ve sürekli kal-
j kınma süreci içinde yatırım ve nüfus artışı ca-
I rî üretimi aşmış, ekonomi geliştikçe toplam ta

lep vatandaşın kalkınması dolayısiyle yüksel
miştir. Bütün bu etkenler gözönünde tutulur-

| sa, fiyat genel seviyesi artışının gerçekçi bir is
tikrar marjı içinde kaldığı apaçıktır. Bu sonuç 

I yatırım, tüketim, maliye ve para kredi politi
kaları arasında oldukça başarılı bir koordinas
yon sağlanmış olduğuna da işarettir. 

istatistikler bu kesimlerde yatırım, üretim 
ve hizmet açılarından rakamla 2, 3, 4, 5, 6, ve 
hatta 10 katlı artışlar kaydedildiğini açıkça 
göstermektedir. Müsaade ederseniz muhterem 
arkadaşlarım, şimdi de kısaca bunları görelim: 
Bu. bölümdeki izahatınızı, mümkün olduğu kadar 
kısa ve özetle arza gayret edeceğiz. 
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1962 yılında gayri safi millî hâsıla, sabit 
fiyatlarla 57 153 milyar lira idi. 1972 yılında 
% 7 İlk bir kalkınma hızı sağlanabilirse, 119 
milyar liraya çıkacaktır. 

1962 yılında Devlet bütçesi, 10 115 milyar 
lira iken, 1972 yılında bu rakam, 52 milyar li
raya yükselmiştir. 1962 yılında vergi gelirleri, 
7 113 milyar lira iken, bu miktar 1971 yılı so
nunda, 30 milyar lirayı aşmıştır. Konsolide büt
çe giderleri, 1962 yılında 9 428 milyar lira iken 
1971 yılı sonunda bu miktar, 40 milyar lirayı 
aşmış bulunmaktadır. Gene 1962 yılında ban
kalardaki mevduat miktarı 9 418 milyar lira 
iken, bu miktar ,1971 yılı sonunda 45 milyar 
liraya ulaşmıştır. 

Tarım alanında : 1960 yılında 44 717 ton 
sertifikalı tohum kullanılırken, bu miktar 1970 
yılı sonunda 217 481 tona çıkmıştır. 1962 yılın
da 43 749 olan traktör sayısı, 1970 yılı sonun
da 106 445 e yükselmiştir. 1962 yılında 1 953 
milyar liradan ibaret olan ziraî krediler, 12,5 
milyar liraya çıkarılmıştır. 1960 da 8 450 000 
ton olan buğday üretimi, 1970 yılında 10 milyon 
tona, 175 500 ton olan pamuk üretimi 402 bin 
tona, 123 000 ton olan ay çiçeği üretimi 380 bin 
tona ve 285 bin ton olan turunçgiller üretimi 
642 000 tona çıkarılmıştır. 

Sanayi sektöründe : 1963 - 1967 yıllarını 
kapsayan Birinci Plan döneminde, yılda toplam 
yatırımların % 18 ini teşkil eden 12,3 milyar 
liralık bir sanayi yatırımı gerçekleştirilmiştir. 
Gayrisâfi millî hâsılada sanayiin payı, 1965 sa
bit fiyatlariyle 1963 yılında 9,7 milyar lira iken, 
1967 yılında, 14,S milyar liraya yükselmiş ve 
payları da % 14,6 dan % 16,3 e çıkmıştır. Bu 
dönemde sanayiimiz, % 9,5 oranında bir hızla 
gelişme göstermiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngö
rülen 34,3 milyar liralık gayri safi millî hâsıla 
artışının % 38,6 sı sanayi kesiminden sağlana
caktır. Sanayi kesiminin gayri safi millî hâsıla 
içindeki payının 1972 yılında % 20,5 e çıkarıl
ması planlanmıştır. 1970 yılındaki anarşik 
hareketler, döviz transferlerindeki gecikmeler, 
smai gelişmeyi 'oldukça etkilemiştir. Devalüas
yonla birlikte, transferlerin hiç beklemeden ya
pılır hale getirilmiş olmasına rağmen, siyasî is
tikrarsızlık 1971 yılı gelişmesini de frenlemiştir. 
Son derece iyi bir mahsul yıl idrak etmemize 
rağmen, birinci Erim Hükümetinin ihracat ve 

ithalat kısıtlamaları, karma ekonomik düzenden 
aşırı bir Devletçi düzene sapma temayülleri, bir
birini tutmayan beyanları, sanayiimizin gelişme
sini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Planlı dönemde Türkiye'nin çimento üretimi, 
2.323 milyon tondan, 10 milyon tona, azotlu 
gübre üretimi, 104 bin tondan 1,100 milyon tona, 
fosfatlı gübre 60 bin tondan 1,170 milyon tona, 
kâğıt üretimi, 82 bin tondan 337 bin tona, ham-
demir üretimi 222 bin tondan 1970 yılı sonu 
itibariyle 1,036 milyon tona, çelik ingot üreti
mi, 279 bin tondan 1,700 milyon tona, maden 
kömürü, 3,893 milyon tondan 7,980 milyon to
na, linyit kömürü, 2 979 000 tondan 10 milyon 
tona, enerji üretimi 3,5 milyar kwh. dan 11 mil
yar kwh. a, hampetrol, 595 000 tondan 4 milyon 
tona çıkarılmıştır. 

Söz im burasında üretim, yönetim ve politi
kaya bir süre hâkim olan belirli bir zihniyetin 
ve bu zihniyetin tasarruflarının sonucu olarak, 
özellikle kamu teşekkülleri eli ile işletilen enerji 
ve madenlerin üretiminde, satışında gerileme
ler, duraklamalar ve aksaklıklar meydana gel
diğini belirtmek istiyorum. 

500 kilo linyit kömürü alabilmek için, - 5 de
recedeki soğuğa rağmen, kuyruğa giren binler
ce vatandaşlarımızın gazetelerde çıkan resmini 
gönnügsünüzdür. Bu vatandaşlarımızın ıstıra
bının, evlerinde yakacak kömür bulamayan hal
kımızın ıstırabının en büyük nedeni, işte yu
karıda arz ettiğimiz bu tutumdur. 

Eğer bu yilki teshin mevsimi geçen yıllara 
göre iki ay geç açılmasaydı, yatırım yetersizliği 
giderilecek, linyit kömürü üretimi artırılabil-
seydi, kömür tevzii ve tahsis listeleri onay için 
Bakanlıkta 8 - 9 ay bekletilmesiydi, kömür mu
temetlerinin seçiminde bürakratik bir yol se-
çîilmeseydi, vagon tahsisi için yaz aylarını bıra
kıp da DD. nın en sıkışık olduğu zaman olan 
Sonbaharda müracaat edilmese idi, hiçbir ili
mizde kömür sıkıntısı 'çekilmez, vatandaşları
mız kara kışın amansız soğuğu ile başbaşa bı
rakılmazdı. 

Kömür, ihraç ve ithal edilen bir meta de
ğildir. Üretim geçen yıldan çok az, ihtiyaç ge
çen yıllardan fazla da değildir. Bütün bunlara 
rağmen, kömürün vatandaşın ıstırabına sebe-
bolmasmı, ancak bir tek ş«y ile izah etmek 
mümkündür. O da, bir süre Enerji Bakanlı-
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ğmv, hâkim olan zihniyetin aczi ve güçsüzlü
ğüdür. Yine bu zihniyetin başka bir sonucu
nu • maden istihsalimize indirilmiş darbede 
görmek mümkündür. 1971 yılı Programında is
tihsal, öngörülen rakamların çok gerisinde ka
lınmıştır. Bu konuda bir - iki örnekle yetinece
ğim. Türkiye'nin en değerli madenlerinden biri 
olan Blister Bakırın 25 450 ton öngörülen he
defi ancak 17 500 ton olarak gerçekleşebilmiş, 
keza 330 ton olarak öngörülen civa istihsali, 
208 ton, 26 400 ton boraks, 17 798 ton ve 35 000 
ton olan kükürt, 23 000 ton olarak gerçekleşe
bilmiştir. Bu, petrolde de böyledir. 1970 istih
sali 3 542 milyon ton iken, bu rakam petrol 
sahalarının artmasına rağmen, 1971 yılanda 3 448 
milyon tona düşmüştür. 

Yine, Mart - Eylül 1971 döneminde millî pet
rol, millî sanayi sloganlarına rağmen, gerek 
Ortak Pazar ve gerekse dünya piyasaları ile re-
kalbet elebilecek ve memleketimizin plastik ih
tiyacını karşılayacak îzmir Aliağa İkinci Pet-
ro Kimya Kompleksinin inşası âdeta geri bı
rakılmış, 5 milyar liraya malolacak bu yatırım 
için, 1972 (bütçesine çok küçük bir ödenek ko
nulmuştur. 

Millî sanayi sloganı ile, millî sanayi yatı
rımlarını durdurma, geciktirme ve baltalama 
yoluna gidilmesi gerçekten 'üzücüdür. 

Bu arada, çok kısa olarak boraks konusu
na değineceğim. Bugün Etifoanktan başka bo
raks işleten hiçbir yerli veya yabancı işletme yok
tur. Etibankın Bor tuzu üreten Kırka şantiyesi 
civarındaki bir firmaya ait sahaların bir kıs
mı Etibank tarafımdan istimlâk edilmektedir. 
Yine daha önce bu firmaya verilen sahaların 
işletme ruhsatlan, A. P. İktidarı zamanında 
iptal tamamen edilmiştir.. (Millet Meclisli zabıt
larında bunlar bir bir mevcuttur. 

iSanayi ve enerji alanına hâkim olan zihni
yet, içişleri ve Emniyet idaresine de aynen hâ
kim olmuş ve görev ifa etme şuurunda büyük 
yaralar açılmasına sebebiyet verilmiştir. 

Dış ticaret alanında da meydana gelen ge
lişmeler son derece olumludur: 1062 yılında 
622 milyon dolar olan ithalât, 1971 yılı sonun
da 1170 milyon dolan bulmuş, yine bu dönem
de ihracatımız, 381 milyon dolardan 676,6 mil
yon dolara yükselmiştir. 

Geçen 10 yıllık dönemde ihracatımız, çe
şitlilik yönünden memnuniyet verici bir ge
lişme göstermiş, klâsik ihraç ürünlerimizin ya
nında, sanayi ürünleri de önemli bir yer almış
tır. İhracatımızın yeni yeni mallarla takviye 
edilmesi ve özellikle sanayi mamullerine yö
neltilmesi, kalkınma planlanmızın öngördüğü 
hususlardan biridir. İhracatımızın miktar ve de
ğer olarak artırılması, sanayi mamullerimizin 
ihraç mallanınız arasında daha büyük yeri 
alabilmesi için, 1963 yılından itibaren bazı teş
vik tedbirleri uygulamasına geçilmiştir. 

tik teşvik tedbiri, 202 sayılı Kanunla 1963 
yılında yatınm indirimi uygulaması ile baş
lamıştır. Aynı yıl ihracaatta vergi iadesine im
kân veren 261 sayılı Kanunla ithalde alınan 
vergi ve resimlerin taksitlendirilmesine ve Güm
rük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nispet ve 
hadlerinde değişiklik yapılmasını mümkün kı
lan 474 sayılı Kanun da müteakip yıl çıkanl-
mıştır. 

Asıl teşvik tedbiri, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının bazı ilkeleriyle tedbirlerinin 
gereği olarak çıkarılmış bulunan 933 sayılı 
Kanunla alınmış ve bu sahada çok ileri ve ra
dikal tedbirler getirilerek önemli adımlar atıl-
jnıştır. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı 
Kanunun bazı maddelerini ve hükümlerini ip
tal etmesi ve aynca Birinci Erim Hükümetinin 
tutumu yüzünden bu kanunla getirilen teşvik 
tedbirlerinin önemli bir kısmı, halen uygulana
mamaktadır. Bu itibarla, bu boşluğun süratle 
doldurulması yerinde olacaktır. 

İhracatla ilgili bu genel izahattan sonra bir 
noktaya işaret etmeyi faydalı ve hatta zaruri 
görmekteyiz. O da, 29 Nisan 1971 tarihli hir 
ıkararla fiyat tescili ile fiyat uygunluğu ve 
kontrolü sisteminin getirilmiş olmasıdır, Bu 
tatbikatın bütün ihraç mallanmıza teşmili hem 
"büyük zaman kaybına yol açmakta, hem de im
kânsızlıklar neticesi, dış rekabet gücümüzü 
azaltmakta ve asıl gayesinden uzaklaştırılmak
tadır. Çünkü ne içerde ve ne de dışarda ^öy
le bir kontrolü zamanında ve isaJbetle yapa
cak bir teşkilâta sahip bulunmamaktayız. Kal
dı ki, dış piyasa şartları ve fiyat teşekkülü 
borsa mevzuu olmayan ihraç mallarımız için 
sıhhatli fiyat tespitine de pek imkân verme
mektedir. Eğer bu tahditler konmasa idi, i'hra-
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cat en azından 100 milyon dolar daha fazla olur
du. Bürokrasiyi artırmak bilhassa ihracata bü
yük bir darbe olmuş ve âdeta devalüasyonun 
başarısı önlenilmek İstenmiştir. 

(Bilindiği gibi turizm sektörü, birçok memle
ketin kalkınmasında ve gelişmesinde fevkalâ
de roller oynamıştır. Özellikle, sermaye - döviz 
oranı ve sermaye - istihdam oranı bakımından 
diğer -sektörlere nazaran çok daha üstün bulu
nan turizm sektörünün gelişmesinin memleket 
ekonomisine kazandıracağı yararları müdrik 
olarak, evvelâ asgarî bir seveyiye ulaşabilmek 
için büyük çabalar sarf edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, top
lam yatırımlar içerisinde turizm yatırımları 
nispeti, % 1,2 olarak kabul edilmiştir. Bu nis
pet yeterli gorülmeyerek, uygulamada % 2,4 e 
yükseltilmiş, kamu ve özel sektör yatırımları 
olarak, 1 milyar liranın üzerinde bir yatırım 
seviyesi gerçekleştirilmiş, 1964 yılmda 10 563 
olan turistik yatak sayısı, 1970 te 32 000 e yük
seltilmiştir. Buna uygun olarak, Türkiye'ye ge
len toplam yabancı sayısı da, 1963 - 1971 yıl
ları arasında 198 000 den 903 000 e yükselmek 
suretiyle, % 455 nispetinde bir artış göstermiş, 
toplam turizm gelirleri ise, 1963 yılında 7,7 
milyon dolardan, 1971 sonunda 76,5 milyon do
lara ulaşmak suretiyle, % 993 nispetinde bir ar
tış sağlamıştır. 

Yapılmış bulunan planlama çalışmaları, be
lirli bir seviyeye ulaştırılmış, turizm bakımın
dan Türkiye'nin hanlgi yörelerinin, ne şekilde 
geliştirilebileceği fizikî planlarla ortaya ko
nulmuştur. 1969 yılı içerisinde çıkartmış bu
lunduğumuz 6/10999 sayılı Kararname, 20 yıl 
içerisinde 500 000 yatak kapasitesinin gerçek
leştirilmesi lüzumunu ortaya koymuş bulun
maktadır. Adalet Partisi olarak biz, bu sektör
de de kalkınmaya katkıda bulunacak bütün 
güçlerin her hangi bir önyargıya kapılmadan 
iştirakinin teminini uygun görüyoruz. Dış ülke
lerde çalışan işçi gelirleri, kalkınmamızın bir 
süre için hayat damarıdır. Bunda devamlılık 
umamayız. Bu gelirlerin yerini mutlaka turizm 
gelirleri almalıdır. Türkiye turuzmden yılda 
500 milyon dolar gelir sağlamayı kendisine 
hedef almalı ve bu hedefi 5 yıl içerisinde ger-
çekleştirebilmelidir. Bunun içinde gayet cesur 
tedbirlere başvurulmalıdır. 

Plânlı dönem pek büyük ölçüde enfrastrük-
tür yatırımlarına sahne olmuş, bu altyapı hiz
metleri vatandaşın ayağına katlanarak gö
türülmüştür. 1984 ve 1971 yılları Devlet kara
yolları haritası gözden geçirildiği takdirde, el
de edilen gelişmedeki büyük farklılık çok 
açık olarak görülür sevgili arkadaşlarım. 

1962 yılı sonunda 7 947 km. si asfalt, 15 998 
km. si stabilize, 1 025 km. si de tesviyesi ya
pılmış olan 24 970 km. lik bir karayolu şebeke
si var iken, 1970 yılı sonunda bu şebeke, 
17 058 km. si asfalt, 14 750 km. si stablize ve 
1 915 km. si de tesviyesi yapılmış yol olarak, 
33 723 km. ye çıkmıştır. Bu dönemde, 9 111 km. 
lik yol asfaltlanmış ve yeniden 8 486 km. lik 
Devlet yolu yapılmıştır. 

Ulaştırma sistemimizin yol, demiryolu, hava 
limanı, liman, iskele ve barınak olarak tümü
nün yeni yeni ihtiyaçları vardır. Kapasitele
rinin büyütülmesi gerekmektedir. Demiryolla-
rımızın alyapısı eskimiştir. Demiryollarının bü
yük yük taşıyan bir sisteme geçirilmesinin zo
runluluğu vardır, özellikle, İstanbul - Ankara 
arasında bir sürat demiryolunun yapılması ve 
bugün bir günde gidilebilen bu mesafenin 4 sa
ate indirilmesi, ekonomimiz bakımından zaruret 
haline gelmiştir. 

Trafik kazaları, bir facia halindedir. Yalnız 
İstanbul - Ankara arasında, 1971 yılında 196 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir. Anayol şebe
kemizin ıslahı gayretleri kesintisiz sürdürülmeli 
ve bu meyanda ilk planda Edirne - istanbul - An
kara - İskenderun sürat yolu üzerinde çalışma
lara büyük ağırlık verilmelidir. 

Yurdun her köşesine her zaman ulaşılacak 
şekilde hava limanlarımızı geliştirmeye mecbu
ruz. Modern manada bir tek hava limanımız var
dır o da inşa halindedir; Yeşilköy Hava Limanı. 

Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Sam-, 
sun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van meydan
larımız en kısa zamanda hava limanı haline ge
tir ilmelidir. 

Ülke kalkınmasının en önemli göstergelerin
den biri olan elektrik enerjisi büyük artışlar gös
termiş, 1962 yılında 3,553 milyon kwh. olan üre
tim, 1971 yılında 9,700 milyon kwh. a yükselmiş
tir ki, bu artış 2,5 mislinden fazladır. Böylelik
le, 1971 yılında fert başına düşen enerji tüke
timi, 260 kwh. a yükselmiş bulunmaktadır. Bu 
miktar 1963 yılında, 133 kwh. idi. 
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Diğer taraftan, 1903 yılında nüfusumuzun | 

10 milyon 200 bini elektriğe kavuşturulmuş bu
lunuyordu. 1972 yılında ise, elektrikten fay
dalanan nüfus, 14 milyona yükselmiştir. Bu, I 
toplam nüfusumuzun % 40 ını teşkil etmektedir. 
1972 yılı sonunda da, enerji üretimi 11 milyar 
kwh. i geçmiş olacaktır. Tabiatı ile plan hedef
leri ve yıllık programlar başarı ile uygulanabi- I 
lirse, program ve uygulamalarında maalesef 
yavaşlamalar, gecikmeler müşahede ediyoruz. 
örneğin, TEK-yatırımları, 1970 yılında % 100 e 
yakın bir oranda gerçekleşmiş iken, 1971 de ger
çekleşme oranı, % 80 i bulamamıştır. Mart - Ey
lül dönemleri itibariyle, bir karşılaştırma yapa
cak olursak, bu durum çok daha açık olarak or
taya çıkmaktadır. Mart - Eylül 1970 te yatı
rımların gerçekleşme oranı % 72 iken bu oran, 
1971 yılının aynı döneminde % 39 a düşmüştür. 
Programı uygulamalarındaki bu gecikmelerin 
yanı sıra, memleket ekonomimiz için son derece 
önemli olan bazı projeler de durdurulmuş bu- I 
lunmaktadır. örneğin: I 

En kötü linyit kömürü ile çalışacak ve ilk 
iki grubunun inşaatının önümüzdeki yıl bitecek 
olan Seyit Ömer Termik Santralı üçüncü grubu- I 
nun ihalesi durdurulmuştur. 

Elektrik enerjisi, kalkınmanın ulaştırmadan 
sonra gelen en önemli gereklerinden biridir. İn
şa halinde bulunan tesisler, 1962 yılındaki 3,5 
milyar kwh. lik üretimi 17 milyar kwh. a çıka
racaktır. Bu tesisler içerisinde bazılarının za
manında ikmali hayatî önem taşımaktadır. 
1.000.000 kwh. takatindeki Keban, 300.000 kwh. I 
takatındaki Gökcekaya, 500,000 takatmda Seyit 
Ömer, yine 500.000 kwh. takatındaki Ayancık 
tesislerinin düşünülen zamanda ikmal edilmeme
si halinde, Türkiye elektriksiz kalır. Bütün il
gilileri ikaz ediyoruz. Bu tesislerin zamanında 
ikmali için her türlü tedbire başvurulmalıdır. 
Ayrıca, bütün illerimizi kapsayacak şekilde inşa- I 
ına girişilen ve özellikle Doğu Bölgesinin kal
kınmasında hayatî önemi olan yüksek gerilim 
«nerji şebekesinin inşaatının kesintisiz yürütül
mesi, Keban tesisleri tamamlandığı zaman Do
ğu illerimizin de aynı zamanda enerjiye kavuş
turulmasının mutlaka sağlanması üzerinde ısrar
la duruyorua. 

Atom santralı inşası için de çalışmaları yapıl
mıştır. İkinci Beş Yıllık Planda mevcut olan bu | 
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tesisin biran önco inşasına geçilmelidir. Buhar 
devrinin gerisinde kalmış olmanın acısını çek
miş ve çekmekte olan Türkiye'nin, atom çağının 
gerisinde kalmaması, fevkalâde önemlidir. 

Memleket kalkınmasının diğer önemli bir ko
nusu da, demir - çelik istihsalidir. 1,5 milyon ton 
olan bugünkü istihsalin, 4 milyon tona çıka
rılması için A. P. iktidarmca girişilen gayretle
rin mutlaka neticeye ulaşması' lâzımdır. Ereğli 
tesislerinin 500 bin tondan 1,5, milyon tona tev-
siini öngören faaliyetler biran önce tamamlan
malıdır. iskenderun tesisleri de süratle ikmal 
edilmeli ve 1 milyon ton olarak düşünülen ka
pasite, en kısa zamanda 2 milyon tona çıkarıl
malıdır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Planlı dönemde, sosyal ve kültürel alanda da 

büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Şüphesiz en 
büyük gelişme, eğitim sahasında görülmüştür. 
Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği prensibinden 
hareket edilerek büyük sonuçla? alınmıştır. Bu 
cümleden olmak üzere, 1973 yılında ilkokul ve 
öğretmen götürülıneyen köy kalmayacak, ilko
kul davası bitirilmiş olacaktır. Bütün bu geliş
meleri rakamlarla belirtmeye çalışalım : 

1962 yılında 25 677 ilkokul var iken, 1970 -
1971 yılında 37 500 e çıkarılmıştır. Aynı dö
nemde. ilkokul öğretmen adedi 68 888 den 
137 416 ya, öğrenci sayısı 3 147 146 dan 
5 053 000 e yükselmiştir. 

Ortaöğretime gelince: 1962 yılında ortaokul 
ve lise adedi 978 iken, 1970 - 1971 döneminde 
bu rakam, 2 136 ya çıkarılmıştır. Yani bu dö
nemde, yeniden 1 158 adet lise ve ortaokul açıl
mıştır. 

Yüksek okullar ve üniversiteler yekûnu, 
1962 de 68 iken, 1970 yılında 149 a yükselmiştir. 
Bu dönemde öğrenci sayısı 65 085 ten 160 334 e, 
öğretim üyesi sayısı da 4 536 dan 9 881 e yük
selmiştir. 

Gene 1965 yılı sonunda bütün öğretim kade
melerinde yatılı ve burslu olan öğrenci sayısı, 
55 O00 iken, bu ra^am 1970 yılı sonunda, 
112 000 e çıkarılmıştır, inşasına girişilen Çu
kurova, Diyarbakır ve Bursa Üniversitelerinin 
bütün fakülteleriyle biran önce geliştirilmesi ve 
yeniden açılması düşünülen diğer üniversitele
rin hazırlıklarının tamamlanması ile, kurulma
sına başlanan 10 adet yüksek teknik okulun 
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biran önce kuruluşlarını tamamlanması üzerin
de Önemle duruyoruz. Ayrıca, lise seviyesinde 
eğitim verecek olan 60 adet tarım okulunun 
kendi haline bırakılmamasını, tarım, hayvancılık 
ve orman eğitiminin orta dereceli okullarında 
da geliştirilmesi gayretlerinin devamını önemle 
işaret ediyoruz. 

Kalkınma planlarımızın öngördüğü önemli 
hedeflerden olan iş ve istihdam imkânları ya
ratma, sosyal güvenliği sağlama, gelir dağılımı
nın düzeltilmesi, refahın tabana ve bölgelere 
yaygın hale getirilmesi, bölgeler arasındaki ge
lişme farklılıklarının önlenmesi konularında da 
plan dönemi içerisinde elde edilen sonuçları kı
sa da olsa gözden geçirmekte fayda görüyoruz. 
Bilindiği gibi, millî gelirin bütün vatandaşlar 
arasında daha âdil ve dengeli olarak dağılımı, 
yaşama standartlarının yükseltilmesi, sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi ve özellikle istihdam 
sorununa bir çözüm yolu bulunması, kalkınma, 
sanayileşme, ekonomileri güçlü kılma ile müm
kün olabilmektedir. Bunlar yapılmadan, diğer
lerinin sadece edebiyatı yapılır. Ekonomik kal
kınmaya, istikrar içinde kalkınmaya böylesine 
önem verişimizin ananeden! de budur. Amaç, 
milletimizin refah ve mutluluğudur. 

Bütün vatandaşların yarın endişesinden kur
tularak güvenlik içinde hayatlarını devam etti
rebilmeleri imkanları sağlanabilmelidir. Bilhas
sa, emek ve alın teri ile geçinenlerin, tabiî şart
lar ve âfetler karşısında emeklerinin heba olma-
siyle karşı karşıya bulunan çiftçilerin, geçimini 
zor temin eden küçük esnaf ve sanatkârlarla, 
serbest çalışanların öncelikle sosyal güvenliğe 
kavuşturulması ve güvenlik tedbirlerinin geniş
letilmesini, geliştirilmesini, öteden beri toplum 
için başta gelen sorun olarak mütalâa etmişiz
dir. 

Gerek birinci ve gerekse ikinci Beş Yıllık 
Plan döneminde bu alanda başarı ile yürütülen 
politikalar, bugün ileri bir seviyeye ulaşmış bu
lunmaktadır. 1963 yılında sigortalı işçi adedi 
vasatî olarak 700 000 civarında iken, bu rakam 
1972 yılında 1 500 000 e ulaşacağı tespit edil
miştir. 

Yurt ölçüsünde sigorta hastaneleri inşa etti
rilmiş, hastane, dispanser, ve sağlık istasyonla
rının adedi artırılmış; böylece, Sağlık Sigorta
sından yararlanma imkânı, kademeli olarak si
gortalı işçinin eş ve çocuklarına teşmil edilmiş

tir. 1965 yılı bu alanda, ilk defa 98 000 sigor
talı işçi ailesi bakım ve tedavi altına alınmış, 
1972 yılı, yaklaşık olarak 1 450 000 ailenin 
4 300 000 mensubunun parasız, her türlü imkân
larına kavuşturulması için gerekli tahsisler ya
pılmış ve hizmetler gelişerek yürümüştür. 

1963 yılı ortalama işçi ücreti 16 lira 48 ku
ruş iken, 1972 tahmini, 43 lirayı bulmaktadır. 

işçilerin emeklilik yaşı ve emekli maaşı ora
nı, Devlet Personel rejimine paralel olarak de
ğiştirilmiş ve işçi emeklileri lehine yeni haklar 
getirilmiştir. Emeklilik yaşı 55 e, emekli maaşı 
oranı % 70 e çıkarılmıştır. Bu arada, Yüce 
Meclisçe kabul edilen teklif ve tasarıların ka-
mmlaşmasiyle serbest meslek erbabı, kapıcı ve 
kalorifercilerin, başkasının vasıtasında çalışan 
şoförlerin sigorta kapsamı içinde sosyal güven
liğe kavuşturulduktan tespit olunmuştur. 

Uygulamadan edinilen tecrübelerin ışığında, 
Sendikalar Kanunu değiştirilmiş ve sendikal fa
aliyetlerin işçi lehine devamını sağlayacak yeni 
hükümler konulmuştur. Bu arada, Deniz - iş Ka
nunu yürürlüğe konulmuş ve memleketin bu 
sahadaki büyük bir ihtiyacına cevap verilmiş
tir. 

Yurt dışında çalışan işçilerin sorunları, bir 
Devlet ve Hükümet meselesi olarak, bütünüyle 
hsrkssi ilgilendirmektedir. Yıldan yıla yurt 
dışına giden işçilerimizin adedi artmış, bugün 
yarım milyonun üstünde vatandaşımız, yurt 
dışına çalışmaya gitmiş bulunmaktadır. 

Bugün, başlıca işçi gönderdiğimiz memleket
lerle memleketimiz arasında, sosyal güvenlik an
laşmaları imzalanmış ve yürürlüğe konulmuş
tur. Bu anlaşmaların müşterek özelliği, hak 
eşitliğine dayanmasıdır. Yabancı ülkelerde ça
lışan Türk işçisi, o ülkenin, kendi işçilerinin sa-
hibolduğu bütün hak ve imkânlara sahip bulun
maktadır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz, çağımızın ideolo
jik savaşına sahne olmaktadır. Bu savaşa mâ
ruz kalan işçilerimizin korunması gayretlerinin 
devamına, bilhassa nazarı dikkati çekeriz. Türk 
işçisine sağlanan bu hakların yanı sıra, Türk 
memuruna ve Türk emeklisine de bu alanda ye
ni imkân ve haklar tanınmış ve tanzimattan bu 
yana Türk memuruna ve Türk emeklisine en 
büyük hizmet Adalet Partisi iktidarları tara
fından yapılmıştır. 
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1 . 1 . 1950 tarihinden önce bağlanmış olan 
emıekli, adi malullük; vaizife malullüğü, dul 
ve yetim aylıkları 1 . 1 . 1950 tarihinde 5434 sa
yılı Kanuna giöre, hizmet süresi ve aylak 
/bağlanımıaisına esaJs tultulan görav aylığı aynı 
olanlara bağlanan aylık seviyesine yiütaltil-
mesi, asgari aylığın 250 latadan as olmaması ka
bul edilmiştir, istiklâl Madalyası almış olan 
şehitlerimiz, gazilerimize 300 Tl, sı şeref aylığı 
bağlanması kabul edilmiştir. 

Emekli aylığı bağlanmasına esas 30 yıl hiz
met için % 50 oranı % 70 e ve 30 yıl iğin 12 ay 
tutarında ödenen emekli ikramiyesi de 15 ay
lık tutarına, çıkarılmıştır. 1 . 3 . 1969 tarihine 
kadar bağlanmış emekli, âdi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylıkları nispetinin % 
70 ıe yükseltilmesi sağlanmıştır. 

Serbest avukatların sosyal sigortalarla il
gilendirilmeleri kaJbul edilmiştir. 

Sosyal Sigortalara tabi işlerde Emekli San
dığına tabi vazifelere, Emekli Sandığından Sos
yal (Sigortalara talbi işlere geçenlerin, hiızimet-
lerinin Mrlsştirilmefsi haklarında Mitlim hiz
metlerine göre, son ayrıldıkları kurumun tabi 
olduğu mevzuata göre sylık bağlanması kabul 
edilmiştir. 

Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışmakta 
iken vefat edenler, fiilî hizmet süresi 5 vıl ilâ 
"15 yıl arasında olanların malûl ve muhtaç eş 
ve çocuklarına aylık (bağlanması kabul edilmiş-
tir. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzun orta 
direğim teşkil eden esnaf ve küçük sanat
kârlarımızın sermaye, kredi ve hammadde ih
tiyaçlarım karşılayabilmek, mamullerini de
ğerlendirme ve pazarlama imkânlarına kavuş
turmak, gayrimenkul sahibi olmalarını sağla
mak, kooperatifleşmesini teşvik etmek, eğitim 
olanaklarına kavuşturmak ve sosyal gtüvenlik-
lerini teminat altına 'almak, için planlı dönemde 
büyük çapta gayretler sarf edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, sırası ile, kefil 
'bulamayan, ya da gayri menkul teminatı göste
remeyen esnaf ve sanatkârlarımııiz için, Menkul 
Rehni Kanunu çıkarılmış, bu kanun zamanla 
daha da genişletilmiş, Halk Bankasının serma
yesi 1 milyar liraya yükseltilmiş, krediler ucuz
latılmış ve yükseltilmiştir. Bu arada, koope
ratifçiliği teşvik ve aimays etmek, koopera

tif ortaklarına birtakım yeni haklar tanı
mak amacıyie Kooperatifler Kanunu, esnaf ve 
sanatkârlarımızı teşkilâtlandırıp güçlendirecek 
olan Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ve 
İş Kanununu esnaf lehine değiştiren bir kanun 
çıkarılmıştır. 

Türk esnaf ve sanatkârını ve serfbest meslek 
erbabım sosyal güvenliğe kavuşturmak ve 
aym zamanda ekonomik faaliyetlerinde kredi 
yoluyla yardımcı olmak amacıyla çıkandan 
kanun ile1 orta sınılfımıan güvenliği teminat al
tına almamaktadır ki, bu hizmet sosyal Dev
letin en mükemmel bir ürünüdür. Bu dönem
de, küçük sanayiin ımlodeım metotlarla daha çtok 
ve kaliteli iş gören bir yardıımıcı sanayi ha
line geçmesini sağlamak amacıyle, inşa edil
meye başlanan küçük sanayi siteleri dçin 
200 000 000 lira, aynca organize sanayi böl
geleri için de 80 milyon lira harcanmıştır. Kü
çük sanat ve esnaf kredileri de bu dönemde 
olumlu gelişmeler kaydetmiş, 1962 yılında 183 
milyon liradan ibaret olan bu krediler, 1971 
yılında 1.457 milyon liraya ulaşmıştır. 

Eefahm tabana yayılması gayretlerinde Türk 
köiyiülstü ve Türk çiftçisi de lâjyıik olduğu, hakkı 
olduğu payı, bıu ölçüler içerisinde alması gay
retleri, önemle üzerinde durduğumuz husus
lardan t/iri olmulşltur. Kalkınmayı köyden ge
çirmeyi anailke kabul eden Adalet Partisi, bü
tün kalkınma, ekonomik ve sosyal eylemlerinde 
ilk hedef olarak köy ve koyluyla almıştır. Bu 
dönemde köy yollan, içme suları ve elektrifi
kasyonuna verilen önem, pek çok idraklerin 
sınırlarını aşmır. bulunmaktadır. 1963 yılına 
kadar 11 382 km. köy yolu varken, bu miktar 
1971 yılında 50 815 km. fazlalaştmlarak 62 197 
km. ye ulaşmıştır. Yine, 1963 yılma kadar 
13.823 ünitede içme suyu var iken, bu miktar 
1971 yılı sonunda 26 272 ünite artırılarak 
40 095 ünitetye çıkanlımııştır. 

lAıynı dönem içinde, ışıklandırılan köy 
adedi, 216 dan 3 2*56 ya çıkarlımıştır. Bu ra
kam, 19712 yılı slcuunda 4 000 i geçecektir. Her 
yıl, en aız ikiibin köylün elektriklendiriltmebi ve 
10 yılda köylerimizin % 75 inlin elektriğe kalvuş-
turulmıası, kalkınma hamlemMn temel hedef
lerinden biri olmalya devam etmelidir; 

IBu arada, 19613 - 1970 yılları içerisinde 
124 469 hektarlık (bir saJha üzerinde toprak 
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muhafaza ve havza ıslahı çalışmaları, 73 000 
ıhıaktarlık saha üzerimi 3 diretnıaj ve araızi 
ıslah çalışmaları, 233 OOO hektarlık bir saha 
üzerimde küçük su çalışmaları yapılmış ve 
56 OOO hektarlık bir sahanın sulama ve deve-
iopmam ile 170 000 hektarlık bir arazinin 
tevhidi tamamlanmıştır. Ayruca, çiftçimin te§-
kilıâıtlanmaisı ve güçlenmesi için, kooperatif
leşme himaye ve teşjvık edilmiştir. Aynıca, (bü
yük sulama projeleri ve baraj inşaatları ile 
her yıl 1 milyon dönüm arazinin yeniden eu-
lanmalaı hedef alınjmıi|tır. Bu hedef de kajyfbe-
dilmemıelsi gereken önemli bir husustur. 

Bu cümleden. olmak üzere, Türk çiftçisinin 
yetiştirdiği ürünlerden 1'5 kadarı Üzerinde 
talban fiyatları tespit edilerek, mahsulün 
değer fiyatı ile satılması 'sağlanmış destekle
tme alımları yapılarak, fiyatlar ve satışlar-. 
da istikrar korunmuştur. Bunlarla (birlikte, 
10 Ağustos kararlarıyle, Türk çiftçisinin alım-
teri olan mahsullerinin en iyi şekilde değer
lendirilmelime çalıişıllmııiş ve yeniden 5 milyar 
liralık İbir alım .gücüne sahibolması sağlanmış
tır. Yine hu dönemde, ziraî krediler çjok 'bü
yük bir artış ıgöstererek 2 milyar liralık 19®2 
saviyeısıi, 1970 yılında 9 milyara yükselmiştir. 

(Muhterem arkadaşlarım, refahın bölgelere 
yayulması ve bölgeler arasındaki gelifme fark
lılıklarının önlenmesi konularında da ciddî 
ve önemli adımların atıldığı ve olumlu 'sonuç
ların alındığı planlı dönemlerde Dbğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgelerinin kalkındırıl-
malsına öızel bir ağırlık, önem ve öncelik ve
rilmiştir. 

Güncekte, bu bölgelerin Yurdumuzda önemli 
bir yeri vardır. Toplam nüfuisumuizun % 25 
ine yakın kışımı, bu bölgelerde yaşamaktadır. 
Bölgemin yüzölçümlü ise, genel ylüzÖllçümiü-
mün % 36 sidir. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgeleri
nim çjok yönlü ve hızlı olarak kalkımdırlıımaöı, 
bu bölgelere genel planlama içerisinde fiaal 
bir yer ve ağırlık verilmeisi, bir öızel plan tan
zim edilmesi üzerinde ısrarla duruyoruz. 

IBu bölgede, Adıyaman Tekstil Fabrikası 
hizmete açılmıiş, Van ve Erzurum Çimentb 
fabrikaları bitirilmliş, Sivas Çimento Fabr> 
kalsı telvisi edilmiş, Gaziantep Çimenftb Fabri
kası ele alınmıştır. Kars, Mardin Çimento fab
rikaları yapılmaktadır. Kars Süt Fabrikası 

hizmete girmiştir. Elâzığ ve Urfa Et Kombina
ları tamamlanmış, Tatlvan, Kars, Ağrı, Diyar
bakır kombinalarının inşaatları deıvam eüamek-
tedir. 

Hopa ve Arhavi Çay fabrikaları tevsi 
edilmekte; Gaziantep, Sama, Malatya Sigara 
fabrikalarının modernlaş'tir'ilmeai, Diyarba
kır Makina Halısı, Malatya Pamuklu Sanayii 
Fabrikasının geliştirilmesi, Artivim Lif Levha 
falbrikaları inişaatları delvam etmektedir. 

ÖElâlzığ Gülbre Ttesisleri inşaatı tamamlan
mış, Batmam RafimerMmim kapaisibeisi artonl^ 
mııiş, Erjgami B'akırları Flotaisyon Tesisleri bi
tirilmiştir. Yine bu bölgede, özel sektör ta
rafından öızel çelik prfojelsi, plastik boru fab
rikası, beton direk fabrikası inşaatlarıma, 
1970 yılında başlanmıişitır. 

Tarım altyapı yatırımlarımda, 1068 - 1970 
dönemlinde '512 milylom 700 bin TL. sı harcan
mıştır. Bu Sböllgede, 1 milyar 562 miiyion TL. 
tutarlı 20 adet büiyük sulama projesi ele 
alınmıştır. 1970 yılı başına kadar bu prbje-
lere 600 milyon TL. sı harcanmıştır. Bunlarım 
tamamlanmasıyle, 205 OOO hektarlık bir arazi, 
sulamaya açılmış olacaktır. 

Türkiya'de yapılan sulama yatırımlarınım 
böylece, % 42 si bu biöllgede yapılmıştır. 

IKöy ytollan, köy suları ve elektrifikasyö-
numdaki durum ve gelişmeler şöyledir : 

1965 te bu bölgedeki 1 408 km. kaplamalı 
köy yolu, 1970 yılında 9 643 km. ya yüksel
tilmiştir. 

ıl965'te bölgede 5 566 suyu yeterli, 7 016 
yetersiz, 9 805 susuz yerleşme ünitesi var
ken; 1970 yılı Sonunda suya kavuşturulan yer
leşme ünitelsi sayılsı, 11 609'a yükseltilmiş, 
suyu yetersiz ünite 5 4 7 7 ^ , smuz ümite sa-
yılsı da, 5 320'ye düşürülmüştür. 

Dicle - Fırat araJsı havzasında yaşayan 
2 700 üniteye sıu verilmeöSlyle ilgili proje, 
özel bir pnoje olarak hazırlanmış ve ele alın
mıştır. 

Meivcut yataklı bölge okullanmım hetmen 
hemen hepfti bu böllgededir ve sayıları da 63 
'tür. 

IBölgenin hemen hemen bütün merkezlerin
de sağlık telsıiisleri kurulmuş ve her 7 000 ntü-
fuia sağlık tesisi ulaştırılması gayretlerimiz, 
% '90'a yakın başarıya ulaşmıştır. 
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Sblged© yeni iş imkânları açacak (bü
yüklü küçüklü endüstri tesisleri kurulmalı
dır. Niüifulsu 100 bini aşan Urfo, Gaziantep, 
Maraş, Diyarbakır, Elâzığ, Malâttya ve Erzuı-
ramı gibi (böllgenin bfüyiiik . merkezlerinde 4-
ısizliği giderecek blüyülk tesislere ve diğer mer
kezilerde de çeşitli (btüyfiikMklerdeki sanayi te-
şekkülerine ihtilyaç vardır. 

(Değerli arkadaşlarım, 
Planlı döne'miin en önemli sonuçlarından 

Ibiri de, hür te'şefclbüliün gelişmesi, sermaye (bi
rikimi, her türlü faaliyet koluna yatınım yap
mak istek ve geleneğinin kurulmuş olmalı
dır. Bu dönemde sosyal açıdan kaydedilmfe 
»olan en Önemli sonuç, şüphesiz vatandaşlarımı
zın kalkmamamak, fukaralıktan kuriulaiina-
mak ümifeMiğinıi Tbaralkıp, sürekli olarak ar
tan 'bir bayat seviyelsine ulaşmanın bilincine 
vararak ekonomik ve solsVal gelişnııeye katıl
mak yarış ve çabasına girmiş olmalarıdır. 
Refahı ve geliri, demokratik soısyal adalet ve 
piyasa ekonlomilsi kuralları işinde tafbana ve 
(bölgelere yaymak; âdil ve dengeli (bir dağı
lıma yönelmek politikasının, özellikle parti
mizce uiylguılanma/sı, bu sonucun alınmalında 
önemli rol oynmıişitır. 

Kısaca, Türkiye planlı dönemde bilinçli, ye
terli ve dolayısiyle başarılı ekonomik ve sos
yal kalkınma yönetiminin desteğiyle, az geliş
miş memleketler grubundan kurtulmuş, hattâ, 
gelişmekte olan memleketler arasından da sıy
rılarak, gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler katarına 
katılmıştır. 

'Sayın üyeler, değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızca öngörülen, istikrar içinde hız

lı ve dengeli bir kalkınma modeli ile alınan ba
şarılı sonuçlan arz etmeye çalıştım. Bu olum
lu sonuçlardan sevinç ve kıvanç duymayacak 
(bir tek vatandaşımızın var olabileceğine inan
mıyorum. Anayasamızca öngörülen bu model ve 
pek başarılı sonuçları ortada iken, yeni model
ler, yeni yöntemler aramanın mânası olmama
lıdır. Hele bu modeller; anti - demokratik yol
larla gerçekleşebilen aşırı sosyalizan görüşlerle 
Tbeslenen, Afrika'nın veya Asya'nın bilmem han
gi ülkesinde uygulanan bir modelin memleketi
mize aynen aplikasyonunun, pek ve olumsuz so
nuçlar vereceği, gayet açıktır. Gene Güney Ameri
ka tipi enflâsyonist bir kalkınma modeli, Ailende 
U3UİÜ sosyalizm ve «Ekonomik ve sosyal kaynak-
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ların uygun biçimde bir araya getirilmesiyle» 
gerçekleştirileibileceği iddia edilen sıçramalar 
ile kalkınabilen bir ülke gösterilemez. Ekono
mik kalkınma, bina yapımı gibidir. Bina yapı
mında temelleri atılmadan birinci katın inşama 
girişilemeyeceği gibi, birinci katı çıkmadan ikin
ci ve üçüncü katların da inşama geçemezsiniz. 
Ekonomi de böyledir. Demokratik yollar ve 
karma ekonomi düzeni ile gerçekleştirilen 
1063 -1072 plânlı dönem kalkınması, demokrasi
nin gücünü göstermesi bakımından da, ayrıca 
fcir mana ve önem taşır. Halka rağmen, halk için 
>bir kalkınma değil, halkla beraber halk için ya
pılan bir kalkınma ile ekonomiyi genişletmenin, 
refahı tabana yaymanın gelir dağılımında göz
le görülür bir denge sağlamanın, ekonomik geliş
meden güçsüz zümrelerin de istifadesine imkân 
vermenin kısaca sosyal devleti kurmanın müm
kün olabileceğinin de ispatı olmuştur, bu plân
lı dönem aynı zamanda (A. P. sıralarından «Bra
vo sesleri.) 

izaha çalıştığımız şekilde sürdürülmüş olan 
kalkınma sırasında, ekonomik yapının tarihe 
bağlı engellerinden, yurt içi ve dışı finansman 
kaynaklarından, dünya, konjonktüründen ve 
politik olaylardan ve diğer kalkınmayı uygula
ma hamlelerinden bâzı sıkıntılar, aksamalar, dar 
boğazlar meydana gelmemiş değildir. Bunların 
çoğu meydana çıktığı zaman, alınan tedbirlerle 
derhal giderilmiştir. Bunlar içinde sinsi ve giz
li olanlar, oluşma dönemi uzun süreli olanlar, 
etkileri gecikmeli olanlar, yıldan yıla devre
denler de olmuştur. Bunlardan en önemlisi, ger
çekten kestirme ve kesin tedbirler gerektiren
leri, döviz darlığı ile kamu maliyesinden ken
dini göstermiştir. 

Şu noktayı özellikle belirtmek isterim: Ge
rek sanayileşmiş ülkelerde, gerek kalkınma sü
reci içindeki ülkelerde, zaman zaman ufak, bü
yük hareket merkezleri, dar boğazlar meydana 
gelmemesi mümkün değildir. Böyle olmaması, 
hareketsizliğe, hayatiyet kayfbma, dinamik top
lumdan statik topluma, yani, gerisingeriye dö
nüş demektir. Endişe edilecek nokta bu hareket 
merkezlerini soğutacak, dar boğazları ferahla
tacak isabetli tedbirleri Anayasal düzen içinde 
almak cesaretini gösterememektir. 

Adalet Partisi olarak biz, 1900 yılı sonunda 
'beliren dar boğazı, yani döviz darboğazı ile 
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kamu maliyesindeki sıkıntıları, 1970 yılının ilk 
yarısında yaptığımız hazırlık çalşmalarını bi
tirerek, 10 Ağustos 1970 günü ilân ettiğimiz ted
birler manzumesiyle gidermeyi kararlaştırmak 
cesaretini gösterdik. 10 Ağustos 1970 günü alın
mış olan kararları, bu kararlara uygulama sı
rasında katılması düşünülmüş olan ek ve yan 
tedbirleri incelemeyeceğim. Bunları birçok de
falar ele aldık. Bunları gerekliliğini teslim et
meyen yurt içinde ve dışında hiçbir çevre yok
tur. Bununla birlikte, bu kararların hedeflerini 
ve anaçizgilerini biraz özetlemekte fayda görü
yoruz. Çünkü, .bugün hâlâ bâzı çevreler, Parlö-
manter rejimi kötülemek için; bâzı çevreler se
çim yatırımı yapmak için; bazı çevreler de, bu 
uygulamada gösterdikleri beceriksizliklerini 
örtbas etmek için bu kararları yermeye devam 
etmek istemektedirler. 

Bilindiği gibi, 10 Ağustos kararlarının asıl 
hedefi, Türk ekonomisinde 1909 sonunda hızlı 
ve sürekli kalkınmayla ilgili olarak beliren bazı 
olumsuz etkenleri gidermek, döviz ve kamu 
maliyesi dar boğazlarını ferahlatmak ve 1972 
yılından sonraki yılların kalkınma hamlelerini 
teminat altına almaktı. 

Bu kararlara, daJha sonraki gelişmelere ve 
uygulamadaki verimlerine göre tamamlayıcı ve 
düzeltici yeni kararlar eklenecekti. Birbirleriy
le ilişkili olan bu çok amaçlı kararlar, çok ta
raflı ve karşılıklı bir etki tepki düzeni içinde 
düşünülmüştür. 

Bu tedbirler, devalüasyonla birlikte, toplam 
talebi kısmak, tasarrufu artırmak, kaynakları 
ve teşvikleri sanayie ve ihracata yöneltmek, 
Devletin ve mahallî idarelerin giderlerini artır
mak, mevduatı Vadeli hesaplara çekmek, kredi
leri yatırım ve üretime dağıtmak, ithalâtı fe
rahlatmak ve çoğunluğu döviz darlığından ileri 
gelen birikmiş sıkıntıları böylece gidermek 
amaçlarım güdüyordu. 

Şu saydığım tedbirleri almayan, bu amaçları 
gütmeyen, dünyada hiçbir memleket yoktur. Ta
lep, tasarruf, kredi, vergi, yatırım, ihracat, üre
tim, tüketim gibi ekonomik faaliyetler konusun
da Hükümetler, ekonomik sistemi ve doktrini ne 
olursa olsun, elbette tedbir alacaklardır. Dünya 
memleketleri de birbirlerini etkileyebilecek ben
zeri ekonomik kararlar almaktadır. Hükümetle
rin görevi, serbest piyasa ekonomisi kuralları 

içinde alınan bu kararların olumlu sonuçlara 
gitmesini, isabetli tedlbirlerle sağlamaktadır. O 
'halde, planlı dönemi kötülemeye devam eder
ken bazı çevreler, 10 Ağustos kararlarını da 
yermeye niye özel dikkat göstermektedirler? 

Bu dikkatlerinin nedenlerini anıkça belirte
biliriz: Bu çevreler; hem planlı dönamde. 1970 
yılına kadar elde edilmiş olan kalkınmanın 
olumlu sonuçlarını yok etmek isterler ve hem 
de millî ekonominin güçlenerek, kalkınmanın 
1970 ten sonra devam etmesini önlemeyi düşü
nürler. Arzuları, 10 Ağustos kararlarının alın
maması, ihracatın duraklaması, ithalâtın imkân
sızlaşması; bu yüzden üretim ve yatırımların 
durması, işsizliğin yükselmesi, hayatın pahalı-
lanması, millî gelirin düşmesi, kısaca ekonomik 
vs sosyal çöküntünün başlatılmasıdır. Bu sonu
cu elde etmeye başlayınca da, ilk amaçları, eko
nomik ve sosyal kalkınmayı kendilerinden baş
kasının ggrceklestiremeyeceğini ve ellerinde 
mucizevî reform reçeteleri ve dahî icracı liste
lerinin bulunduğunu ileri sürerek, millî iradeye 
zorla el koymaktır, iktidara geçince ne yapa
caklarını ve memleketi hangi badireye sürük
leyeceklerini tahmin etmek gayet kolaydır. 

'Sevgili arkadaşlarım; hiç şüphe yoktur ki, 
10 Ağustos kararlarını izlemiş olan ilk 5 ayın 
sonunda alınmış olan sonuçlar, Türkiye'nin de
mokrasi içinde hızla kalkınmasını istemeyenle
ri hayal kırıklığına uğratmıştır. 

10 Ağustos gününden sonra, 1970 yılı sonu
na kadar, 5 ay gibi çok kısa, fakat devalüas
yonun etkileri açısından çok yoğun olan bir dö
nem içinde, çok olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Bu dönemde, 300 milyon dolarlık birikmiş 
ve gecikmiş, transfer yapılmış, işçi dicvizleri 
girişi yükseltilmiş, ihracat canlanmış, tasarla
nan dış krediler alınmış, güven ve pazarlık gü
cü kazandırıcı bir döviz rezervi birikmiş, itha
lât teminatları geri verilmiş, üretim ve yatırım 
için gerekli olan ithal malı darlığı endişesi yok 
edilmiştir. 1969 yılı sonunda 169 milyon dolar 
altın ve döviz rezervleri, 1970 yılı sonunda, 406 
milyon dolara yükseltilmiştir. 

Yine bu dönemde önemli artırıcı etkilere 
rağmen, parasal talebi artırmayacak bir politi
ka güdülmüştür. Para arzı 1969 da % 16, 1970 
te ancak % 17,1 oranlarında artmıştır. 1959 da 
% 21,2 oranında artmış olan kredi hacmi, 1970 
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te yalnız % 12,2 oranında yükselmiştir. Mevdu
at, 1969 ve 1970 te % 17,8 olmak üzere, aynı 
oranda artmıştır. Bu arada, vadeli mevduat 
1969 da % 17,7 1970 te % 34,8 oranlarında ar
tarak, bankaları müstakar bir kaynağa kavuş
turmuştur. Bu arada, özel tahvil ihracının da 
canlandığı görülmektedir. 

Döviz darboğazını ferahlatmak ve likidite 
durumunu, parasal talebi artırmayacak seviye
de tutmak bakımından varılmış olan bu sonuç
ları, olumlu saymamaya imkân var mıdır? 

1970 yılı sonundaki olumlu sonuçlardan bir 
diğeri de, toplam talebin hızını yavaşlatmak ve 
fiyat genel seviyesinde devalüasyon konjonktü
rüne bağlı aşın artışları engellemek konusunda 
alınmıştır. Gerçekten, toptan eşya fiyatları ge
nel endeksi, 1970 yılının son beş ayında % 2,6 
sı normal mevsimlik artışa, % 5,8 i konjonktü
re bağlı olarak yalnız % 8,6 oranında artmış
tır. Yılın tamamını ele alırsak, toptan eşya fi
yatları endeksinin % 7,2; % 6,7 oranlarında 
arttığını görürüz. Aralık aylarındaki artışlar 
ise, 1969 da % 5,1, 1970 te % 6,1 oranlarında 
olmuştur. 

Memleketimizin fiyat yapısında ithal malla
rının aldığı yer göz önünde tutulursa, devalü
asyona bağlı baskıları önlemeye yönelmiş olan 
fiyat politikasının, 1970 yılında ne ölçüler içe
risinde başarılı olduğu görülmektedir. 

Ekonomiyi istikrara kavuşturmak, talep aşı
rılığını gidermek, döviz darboğazını ferahlat
mak yolunda alınmış olan bütün bu sonuçlar, 
olağanüstü kanunlara ve fiyat tanzim tedbirle
rine başvurulmadan carî mevzuat içinde kalına
rak sağlanmıştır, özel teşebbüs maliyet artışla
rı ve aileler fertler hayat pahalılığı endişesine 
düşürülmemiştir. Kamu ekonomik teşebıbüsls-
rince üretilen mallara ve tarımsal maddelerin 
destekleme taban fiyatlarına yapılacak zamla
rın ağırlıkları, yansımaları, zamların yapılaca
ğı tarihler etraflıca incelenerek kararlaştırıl
mıştır. 

Bütün bu elverişli şartlar dolayısiyle, ekono
mi politikasının 1971 yılı başındaki asıl hedefi
ni, ekonomiyi oturtulmuş olduğu yeni düzeyde 
istikrar içinde kalkındırmaya devam etmek teş
kil ediyordu. Bu hedefe güvenle varılabilmesi 
için, üç konuya yöneltilmiş bir çaba gösteril
ire ' gerekiyordu. Bunlardan birincisi, 1971 yılı 

fiyat ve maliyet artışlarını çok iyi hesaplayarak 
ayarlamak ve talep alınlığı veya arz eksikliği 
gibi baskılar doğmasını önlemek, ikincisi, kamu 
maliyesiyle ilgili sorunlara makul çözüm yolla
rı bulmaya devam etmek ve üçüncüsü; ithalât 
likidite, finansman ve yurt içi talep açılarından 
çok elverişli koşullar içinde bulunan hür teşeb
büsü bu imkânları kullanabilecek bir ortam 
içinde teşvik etmek teşkil ediyordu. 

İşte 1971 yılma böyle elverişli şartlar içinde 
girilmiştir. Buna karşılık, 1971 yılında alınmış 
olan sonuçlar, ümit bağlanan ölçülere erişeme
miştir. 

ıG-enel ekonomik durumu, 1971 yılmın ilk ay
larında istikrarı ve kalkınmayı gerçekleştirmek 
çabalan etkilediği halde, daha sonraki aylarda 
ekonomi hayat pahalılığı, yatırımların durakla
ması ve 1971 bütçesi açıkları ve 1972 bütçe ta
sarısı ve yenfverşi teklifleri ile yeni etkenlerin 
altında seyretmiştir. 

Gerçekten 1971 yılında, ekonomiyi etkisi al
tına alan en güçlü olumsuz eğilim, hayat paha
lılığı olmuştur. 1971 yılında toptan eşya fiyat
ları genel endeksi, 1970 yılında ortalama % 6,7, 
1971 de ise, % 16,1 oranlarında artmıştır. Ara
lık aylan arasındaki artışlar ise, 1970 te % 6,1, 
1971 de % 23 oranlannda olmuştur. 

Genel endeks, 1971 yılının ilk altı ayı sonun
da % 9 oranında artış kaydettiği halde, toptan 
eşya fiyattan endeksi, Temmuz ayında yalnız 
(bir ayda % 4,4 oranında bir yükselişe konu ol
muştur. 1970 yılının 12 aylık artışının % 6,1 
oranında olduğunu bir kere daha işaret ediyo
rum. Bu artışın hemen hemen 1971 yılı Tem
muz ayında kömüre, çimentoya, elektriğe, akar
yakıta, kâğıda vesair mal ve hizmet fiyatlanna 
hesabı kitabı yapılmamış yeni ve fahiş zam
ların birdenbire getirilmiş olmasıdır. Deva
lüasyonun fiyatlar üzerindeki etkilerinin azal
maya başladığı bir dönemde, temel mallara ve 
ıgirdilere yapılan bu zamlar, zincirleme bir fi
yat artışına yerini bırakmıştır. Millet Mecli
sinde yaptığımız konuşmalarla memleket eko
nomisini olumsuz yönde etkileyen, vatandaşa 
yük olan bu zamların yeniden incelenmesini is
temiş, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile ilgili ola
rak alman kararların yanlış olduğunu, bunun 
ıstıraJbmın çekileceğini belirtmiş ve maalesef 
olumlu bir sonuç alamamıştık. 
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Özellikle bu nedenlerle hızlanmış olan fiyat ı 
artışı, 1971 yılının ikinci yarısında % 13 ora
nında yeniden artış kaydetmiştir. 1971 yılında 
meydana gelmiş olan fiyat artışlannm gerçek
te ne yorumlanacak, ne açıklanacak, ne de ma
zur görülebilecek yönleri vardır. 

1971 yılında, ekonominin istikrara kavuş
turulmamış olmasında, özellikle Birinci Erim 
Hükümeti zamanında, konjonktürle ilgili sorun- | 
lann nedenlerini araştırmak yerine, beceriksiz
lik yüzünden karşılaşılan her güçlüğü, yaratı
lan her olumsuz eğilimi, devalüasyona veya 12 
'Marttan önceki hükümetlerin yönetimine yor
mak tertibine girişilmiş olması rol oynamıştır. 
Bu yüzden, 1971 yılında hayat pahalılığı ko
nusunda isabetli, tesirli ve şümullü hiçbir mü
cadele yapılamamış, tedbir düşünülmemiş, Mil
lî Korunma Kanunu tehditlerinden başka tan
zim yolu olmadığı propagandasının hangi niyet
lerle yapıldığı da anlaşılmamıştır. 

Yeni ekonominin 1971 yılında istikrara ka
vuşmasında; yatırımların ve cari üretimin yı
lın ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde artması
nı 'engelleyen davranışlar gösterilmesi de rol 
oynamıştır. Maalesef Birinci Erim Hükümeti
nin yanlışlıkla seçildiğini sandığımız bazı üye
leri, hangi maksatla olduğu istif ana melerindsn 
sarahatan anlaşıldığı üzere, yaptıkları beyan
larla bu güzel ümitleri, özel teşebbüsün yatı
rım şevkini ve cari üretimi artırma hevesini kır
mışlardır. Bu beyanları ne yolda yorumlayacak
larını bilemez haline gelen, müteşebbis, döviz 
darboğazının ferahlatılnıasından doğan ümit
lere ne ölçüde başlanabileceğini hesaplayamaz 
olmuştur. Bu beyanlar, aileleri de fertleri de et
kilemiş, mal alıp almamak, tüketip, tüketme
mek gibi konularda çelişkili bir piyasa mey
dana gelmiştir. Bu beyanların yalnız yatırım 
hareketlerini değil, henüz gelişmeye başlamış 
olan sanayi mamulü üretim ve ihracatını da en
gellediği anlaşılmaktadır. 

Yatırımlarda ve carî üretimde meydana gel
miş olan bu tereddüt, duraklama ve yavaşlama, 
mal arzını yeterince artırmadığı, için fiyatların 
da yükselmesini teşvik etmiştir. 

Kısaca özetlemek gerekirse, bu olumsuz tu
tum ve davranışlar, yatırımları tereddüde sevk 
ederken, hem kalkınma hızının yavaşlamasına, | 
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hem hayat pahalılığının artmasına sebebol-
muştur. 

Şüphesiz gayri safi hâsıla, Kasım ayı tah
minlerine göre, 1971 de önemli bir oranda art
mıştır. Kalkınma hızı, 1970 % 5,5 iken, 1971 de 
% 9,2 tutmuştur. Bu hıza ulaşılmasında; ola
ğanüstü olan ve 4 yıldır beklenilen yüksek ta
rımsal üretim ile döviz durumunun 10 Ağustos 
1970 kararları ile ferahlatılmasma bağlı olarak 
gelişen ve tereddüde sevk edilmeseydi daha çok 
gelişmesi çok muhtemel olan sanayi gelirleri 
artış hızı ile işçi dövizi gelirleri, en azından 
% 3 oranında yükseltici bir etki yapmıştır. 

1971 yılının ilk 6 ayında para arzı çoğun
lukla 1970 yılı sonu seviyesinin altında seyret-
tirilmiştir. 1971 yılı Haziran avı sonunda ban
knot emisyonu, 1970 sonu seviyesinin % 1,1 al
tında, para arzı ise, % 3 kadar üstünde bulunu
yordu. Bu dönemde rezerv birikimi, ithalât 
teminatı iadesi ve Hazine kısa vadeli avansı ar
tışından gelen likidite artırıcı etkiler, bankala
rın mevduat artışından faydalanarak azalttık
ları reeskont borelarıyle zayıflatılmıştır. 

1971 Haziran ayından sonra para arzı yük-
selmiye başlamış ve bu yükseliş yıl sonuna ka
dar devam etmiye başlamıştır. Elde edebildiği
miz bilgilere göre, 18 Aralık 1971 günü para 
arzı 1970 yılı sonuna kıyasla, % 19 kadar art
mıştır. Para arzı artışının yıl sonunda % 20 -
% 25 kadar olması muhtemel görülmektedir. 
1970 yılı artış hızı, % 17,1 dir. Bu arada bank
not emisyonu, 1971 yılının ilk 6 ayında ve son 
2 ayında artış kaydetmemiş, hattâ gerilemiş ve 
artışın tamamı, Temmuz - Ekim döneminde mey
dana gelmiştir. Bu bakımdan para arzındaki ar
tış, son 2 ayda daha çok vadesiz mevduat artı
şından ileri gelmiştir. 

Bir yandan para arzının % 25 dolayında 
bir hız arz edeceğini, diğer yandan, gayrisafi 
millî hasılanın carî fiyatlarla % 17,5, sabit fi
yatlarda % 9,2 oranlarında arttığını gözönün-
de tutarsak, yaratılmış olan aşırı likiditenin 
önemi meydana çıkar, diğer yandan, toptan eş
ya fiyatlarının 1970 yılı sonuna kıyasla, 1971 
yılı Aralık ayında % 23 oranında bir artış gös
terdiğini de nazara alırsak, likidite artışının ne 
ölçüde itibarî olduğunu görürüz. 

Kanaatimizce; para - kredi politikası, Mer
kez Bankamızca bütün baskılara rağmen, görev 
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ve yetkileri çerçevesi içindeki imkânlarla, ol
dukça yeterli bir yönde geliştirilmiş, fakat eko
nomi, yatırım ve üretimi yönetmekle görevli 
çevreler fiyatları durduracak bir koordinasyon 
sağlanamamıştır. 

ıSaym Erim'in konuşmalarından ve diğer 
kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, 1969 
yılı sonunda 169 milyon dolar ve 1970 de 406 
milyon dolar olan rezervlerimiz, 1971 yılı so
nunda geçici rakamlarla 755 milyon dolara çık
mıştır. Bu olumlu sonucun alınmasında, başlıca 
işçi dövizleri etkili olmuştur. Hükümet yetkili
lerinin sıksık övünerek ifade ettikleri bu olum
lu sonucu, gene sıksık yerdikleri devalüasyon 
kararlarının meydana getirdiği, çok açık bir 
gerçektir. İşçi dövizleri 1969 da 140 milyon do
lar, 1970 de 273 milyon dolar ve 1971 de 469 
milyon dolara yükselmiştir. 

Kısaca özetlemek gerekirse, 1971 yılında 
ekonomik gelişmeler özellikle, dıs ticarette ve 
sanayide, hayat pahalılığına, özel teşebbüste ya
ratılan tereddütlere ve toplam arzın iyi yöne-
tilmemesine rağmen, yukarıda ifade edilen hu
suslardan ileri gelmiştir. 

1971 yılındaki ekonomik durum konusun
daki görüşlerimizi böylece belirtirken amacı
mız, 1972 yılında yanlış veya yetersiz tutumlar
dan sakmılmasmı, doğru ve verimli olan davra
nışların sürdürülmesini sağlık vermektir. 1971 
yılı konusundaki gözlemlerimizi ve eleştirileri
mizi olumlu ve yapıcı olmaya çalışan 'bir iyi ni
yet ve anlayış içinde yaptık. 

Bu konudaki iyi niyetimizi belirtmek için, 
1972 yılma girerken, ekonomik politikadaki te
mel meseleleri ele alan ve birinci Erim Hükü
meti üyelerinin imzalarını da taşıyan «İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1972 yılı programı
nın» özellikle 177 nci paragrafını okuyacağız. 

«1972 yılma girerken» diyor 177 nci parag
raf; 

«— ISanayi kesiminde üretim yeterli oranda 
artırılmayarak plan 'hedefinin gerisinde kalın
ması, 

— Kamu kesiminde yatırımların duraklama
sı, 

— özel kesimde sanayi alanındaki yatırım
ların beklenen ölçüde gelişmemesi, 

— ihracatın devalüasyona karşı büyük bir 
gelişme göstermemesi, 
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j — Kamu kesimindeki artan carî ve trans
fer giderlerinin yol açtığı finansman güçlük
leri, 

— Fiyatlarda artış eğilimin hızlanarak de
vam etmesi, 

— Para arzının, enflasyonist baskılar yara
tacak ölçüde yükselmesi gibi sorunlarla karşı
laşılmaktadır.» denilmektedir. 

Sevgili arkdaşlar, çok iyi biliyorsunuz, bun
ları biz demiyoruz. Birinci Erim Hükümetleri
nin imzalarını taşıyan «1972 yılı programı» 
diyor. 

1971 yılındaki ekonomik durumu bizden ve 
başka çevrelerden daha şiddetle yeren, daha 
başka paragraflar ve cümleler aramak ve bul
mak mümkündür ve vardır. 

1972 yılına girilirken karşılaşılan sorunla
rın, Birinci Erim Hükümetinin üyelerinin im
zalarını da taşıyan bu resmî belgede, Hükümet 
dışı çevrelerden daha şiddetli bir şekilde açık
lanması acaba samimî ve yapıcı bir oto kritik 
yahut kendi kendini eleştirme yapmak duygu
su mudur?. 

Şüphesiz hayır, böyle bir iyi ve akılcı amaç 
güdüldüğünü sanmıyoruz. Yine aynı progra
mın, özellikle 1 nci ve 2 nci bölümlerinde ve 
fırsat buldukça diğer bölümlerinde birçok pa
ragraflarda, 1972 yılı sonundaki durumun 
olumsuz yönleri ve çözüm bulamamış sorunla
rı belirtilirken iki amacın güdüldüğünü sanıyo
ruz. 

Bu amaçlardan birincisi : 1972 yılı başında 
ulaşılmış olan bütün aksaklıkları; 10 Ağustos 
1970 kararlarını ve tedbirlerini almış olan ik
tidar ve hatta Parlamentoya mal etmek ve Bi
rinci Erim Hükümetinin bu sorunlarla hiçbir 
ilgisi bulunmadığını belirtmektir. 

Bu amaçlardan ikincisi ise : Yine 1972 yılı 
programının 7 nci paragrafında belirtilmiş 
olan «Yeni Hamle» niteliğindeki bir seri ted
birin alındığını müjdelemek ve bu tedbirlerin 
zorunlu olduğu havasını hazırlamak ve kabul 
ettirmektir. Bu, «Yeni Hamle» deyiminin ve 
tasarladığı tedbirlerin Roosvelt'in New Deal 
politikasını mı, Hitlerin «Yeni Nizam» özlemi
ni mi, yoksa, Stalin'in «Nova Ekonomika» 

I müjdesini mi örnek aldığını ve bunun kanun -
kararname yetkisini suiistimal etmek niyetini 

I taşıyıp taşımadığını bilemiyoruz. Bildiğimiz 
I tek şey, «Yeni Hamle» yerine, memleketi selâme-
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te ve vatandaşı mutluluğa götürmek konusun
da yeni Erim Hükümetinin kuruluş, program, 
politika ve tutum bakımından vatandaşa ger
çekleşme gücü olan yeni ümitler, müjdeler vaa-
detme ihtiyacını duymasıdır. 

işte biz, bu ve diğer bakımlardan, 1972 yılı
na girerken, ekonomik durumun ve sorunlarının 
1972 yılı programında tasvir edildiği ölçüde 
kötü olduğu kanaatmda değiliz. 10 Ağustos 
1970 kararlarından herşeye rağmen oldukça 
önemli, olumlu, kalkınmanın geleceğini güven 
altına alan büyük sonuçlar alınmıştır. Bu so
nuçlar programda ısrarla belirtildiği gibi, yal
nız döviz artışlarına inhisar etmez, övülen 1972 
yılı millî gelirindeki olumlu sonuçlar, bahar ve 
gixz mevsimindeki 3 - 5 aylık masabaşı yanlış 
karar ve engelleyici beyanların sonucu olabi
lir mi?. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Sezgin. 
ÎSMEZ ©EZGİN ( Devamla) — Buyurun 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, cümlenizi bitirdiniz 

zannettim, açık oyunu kullanmamış sayın üye 
var sa, lütfen açık oylarını kullansınlar efen
dim. 

Buyurun sayın hatip. 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bununla 

birlikte, 1972 yılı başında izlenmeye başlanma
sı gerekli olan ekonomik politika konusunda 
birçok yönleri ile yine de 1972 yılı kalkınma 
programındaki ve Hükümetin güvenoyu almış 
olan programındaki politikaların isabetli ted
birlerle gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. 
Bu politikalar, 1972 yılı programının 178 -187 
nci paragraflarında aynen mevcuttur. Zamanı
nızı almamak için okumayacağım. 

1972 yılında izlenmesini faydalı gördüğü
müz bu politikaların yanlış yönlerini biraz ön
ce belitmiş olduğumuz 1972 yılı programında 
yer almış olduğunu ileri sürüp bizim çelişkiye 
düştüğümüz sanılmasın. Çünkü, okuduğumuz 
bu politikaların her biri, hemen hemen aynen 
10 Ağustos 1970 tarihli karar ve tedbirlerin 
dayandığı ve hedef edindiği politikalardır. Bun
lar memleket gerçeklerine, akla, bilime ve kal
kınma tekniğine uygun politikalardır. 

Bu politikalar Adalet Partisinin imzasını 
taşıyınca isabetli, Hükümet üyelerinin imzasını 
taşıyınca isabetsiz sayılamaz; fakat, onlar ba-
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lamından böyle olmamıştır; bu politikalar, 10 
Ağustos 1970 kararları ve uygulamaları imzası
nı taşırken isabetsiz, kendi imzalarını taşırken 
isabetli sayılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeler, milletlerin 
yaşayışlarını çeşitli yollardan etkilemektedir. 
Klâsik bir anlayış içerisinde, kamu hizmetleri
ni yürütmek için bütçelerin hazırlanmasına ve 
ve uygulanışına ihtiyaç vardır. Ancak, deği
şen ve gelişen zaman kavramı içinde, kamu hiz
metlerinin kapsamı genişlediği gibi, bu hizmet
lerin yıldan yıla daha verimli hale getirilmesi, 
varılmak istenen hedeflerden biri olmuştur. 
Bütçelere çağımızda, kamu hizmetlerinin en iyi 
.şekilde yürütülmesi gereğinin ötesinde, toplu
mu daha geniş yaşama olanaklarına kavuştur
mak gibi ağır bir görev de verilmiştir. 

özellikle, planlı döneme girişimizden sonra, 
bütçelerin kalkınma gayretlerini hedeflerine 
ulaştırmak için bir araç olarak kullanılışı, bü
yük bir önem kazanmıştır. Kalkınmada resmî 
sektöre verilen görevler emredici bir karakter 
taşıdığından, bütçelerin hazırlanışı ve uygula
nışı, yıllık programların sonuçlarını büyük öl
çüde etkiler. 

Bir önemli husus da, bütçelerin ekonomiyi 
istikrar içinde tutabilmek için çok etkili bir 
araç durumunda oluşudur. Ancak, bu aracı 
anti - enflâsyonist ve anti - deflasyonist eği
limlere karşı kullanırken kuvvetli yan tesirleri 
dolayısiyle, çok dikkat ve itina göstermek ge-
Mr. 

1972 bütçesini bu ölçüler içerisinde ele alıp 
eleştirmek ve değerlendirmek istiyoruz. 

Öyle sanıyorum ki, 1972 yılı bütçesi, son 
yıllarda hemen, hemen hiçbir bütçenin mazhar 
olamadığı bir ilgiyle karşılanmıştır. 1972 yılı 
bütçesinin en ayrıntılı, en teknik ve en komp
leks yanlarıyle, yapabileceği olumlu, olumsuz 
etkilerle, sağlayacağı fayda ve zararlarla, ge-
neksel çevrelerle birlikte, meşgul olmayan va
tandaşımız hemen hemen kalmadı diyebilirim. 
Bunda da en büyük pay sayın Maliye Bakanı-
nındır. 

Konuşmamızın başlangıcında, siyasal, ekono
mik ve sosyal ortamı incelerken, malî ortama 
ayrı bir önem vererek belirtmeye çalıştım. Bu 
bakımdan, bu konuyu yeniden ele alacak deği
lim. Malî ortamın güven ve huzur verici olnıasm-
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dan ne anladığımızı belirtmek isterim. Her 
şeyden önce bütçe, hangi yıla ait olursa olsun, 
vatandaşa, «Devletin ihtiyaçları ve vatandaşın 
kamu hizmetleri görülecektir; kalkınma yete
rince finanse edilecektir» dedirtmelidir. Bunun 
yanında yeni bütçe, vatandaşa, «Bu bütçe, 
bizlere kaldıramayacağımız bir vergi yükü ge
tirmiyor ve hayat pahalılığına öncülük etmi
yor» dedirtmelidir. 

Biraz daha ayrıntılı olarak, müteşebbis va
tandaş, «Bu bütçeye göre ben, bu yıl ve en azın
dan önümüzdeki 5 yıl için yatırım, üretim, sü
rüm, satış, stok, maliyet, fiyat, kâr, yurt içi ve 
dışı rekabet gücü hesaplarını ve tahminlerini 
sağlam olarak yapabilirim» diyebilmelidir. Aile
ler de fertler de aynı şekilde; günlük tüketim 
maddeleri, dayanıklı mallar, mesken ve nakit 
gibi harcama ve tasarruf konularında, «Bu büt
çe isabetli hesap ve projeler yapmamıza imkân 
veriyor» diyebilmelidir. 

Vatandaş, sıfatı ve görevi ne olursa olursan, 
her hangi bir yılın bütçesi için bu sözleri söy
lerse, malî ortam huzur ve güven verici demek
tir. 

Bütçenin rakamları, hedefleri, yapısı ve po
litikası hakkındaki görüşlerimize geçmeden ön
ce, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile bu plâ
nın son dilimini yansıtan 1972 yılı programı 
arasındaki çelişkilerden söz etmek istiyorum. 

1972 yılı programı, son yılların en kısa olan 
programıdır. Programın ihtiva ettiği lukamla-
rın sıhhati hakkındaki mevcut tereddütler yü
zünden, detaylı bir değerlendirme için henüz 
vakit erkendir. Samanımızın müsaadesi nispe
tinde, kısaca plan, program ve bütçe ilişkilerin
deki çelişmeleri belirtmeye çalışacağız. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefle
rine göre, 1972 yılında tarım sektörü yatırım
lara oranı, % 15 olması gerekirken, bu oran 
% 9,70 e düşürülmüştür. Bunun rakamlarla 
ifadesi şudur : Plana göre, 1972 yılında 6 mil
yar 48 milyon liralık yatırım yapılması gerekir
ken, program bu miktarı 2 189 000 000 eksiğiy
le, 3 859 000 000 lira olarak öngörmüştür. Ta
rım reformunu dillerinden düşürmeyen kişile
rin bu tutumlarını, ibret verici bir davranış ola
rak niteleyip geçelim. Yine plana göre, % 22,40 
olan imalat sektörü hedefi, programda bir hay
li yükseltilerek, % 31,82 ye çıkarılmıştır. Bu iki 

sektördeki değişikliklerden başka; plan hedef
lerine göre, madencilik ve konut sektöründeki 
cüzi yükselişler, ulaştırma, turizm eğitim, sağ
lık ve diğer kamu hizmetleri sektöründe ise, 
küçüklü - büyüklü eksilişler vardır. Planlar, 
bir makro hedef zincirinin baklalarının dengeli 
bir manzumesi olduğuna göre, böylesine büyük 
değişikliklerin, planın yapısını ve dengesini bo
zacağı aşikârdır. Bu hususu belirttikten sonra, 
gene programa dönüyorum. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, karma 
ekonomi sisteminin zamanla gelişerek Türküye 
ekonomisinin geleneksel bir niteliği haline gel
diğini kesinlikle belirtmiştir. 

1972 yılı hariç, şimdiye kadar özel sektörün 
teşviki politikası, yıllık programlarda tespit 
edilirdi. 1972 yılı programında bu hususa sade
ce 38 nci madde ile değinilmekle yetinilmiş ve 
adı geçen maddede de; «özel sektörün teşvikiy
le ilgili hükümler, DPT nm görüşü alınarak 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca hazırlana
cak kararnamelerle saptanır.» denilmiştir. 

1972 yılı programı, 30 . 11 . 1971 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve fakat bugüne kadar bu ko
nuda hiçbir kararname yayınlanmamıştır. Bu 
durum, özel sektörde bir çekinserlik yaratmış 
ve uygulamayı yapacak kamu personeli de te
reddüde düşürülmüştür. Diğer taraftan, İkinci 
Planda ilke olarak; «dengeli kalkınma» esas 
alınmıştır. 1972 programının dayandığı 5 temel 
varsayımdan biri olan «yeni hamle tedbirleri» 
ile bu esastan uzaklaşılmaktadır. «Yeni hamle 
tedbirlerinin» ne olduğu hakkında, programda 
bilgi de verilmemektedir. 1972 hedeflerine eri
şilmesi için «1971 programında değişiklik ya
pılarak Devlet Planlama Teşkilâtınca öneri
len» yeni hamle tedbirlerinin büyük ölçüde ger
çekleştirilebileceği» (Paragraf : 91.5) varsayı
mı ile 1972 yılı programı, ikinci Beş Yıllık Plan 
esaslarından saptırıldığı gibi, bahis konusu ted
birlerin gerçekleştirilememiş olması dolayısiyle 
de, 1972 yılı programı çürük bir temel üzerine 
oturtulmuş olmaktadır. 

özel kesim yatırımlarının gerçekleşmesi ko
nusunda ise, programda öngörülen 40 milyon 
dolarlık yabancı sermaye miktarı düşük oldu
ğundan ve özel sektör tasarruflarının büyük bir 
.kısmının bankalar sistemi vasıtasiyle kamu sek
törüne aktarılması neticesinde, yatırımların fi
nansmanında büyük zorluklar olacaktır. 
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Kamu ve özel kesim yatırımları beraber dü
şünüldüğünde, durumun ümitsizliği daha bariz 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Büyük ölçüde 
artmış olan kamu cari harcamalarının yanı sıra, 
gerçekleşmesi mümkün olamayacak yatırım 
hacminin programa konması DPT nın ve onu 
bu mecraya sürükleyen politik organın, ciddi
yetten çok uzak, aldatıcı bir tutum içerisinde 
olduklarını ortaya koymuştur. 

1972 yılı programını yapanların, geçmişi 
kötü göstermek suretiyle, kendi icraatlarını ka
mu oyuna beğendirmek eğilimi içerisinde ol
duklarını, programın hemen hemen her yerinde 
görmek mümkündür. Bu bencil ve insafsız dav
ranışa alt birkaç örnek verelim. 

a) 1971 programında, 1970 yılında sanayi 
sektörünün sabit fiyatlarla % 5,7 artış göster
diği tahmin edilmiştir. Oysa bu artışın, 1972 
programında % 2,5 olarak gerçekleştiği yazılı
dır. Bu nispetin doğru olma ihtimali, hemen he
men yok gibidir. Zira, 1963 - 1970 döneminde 
sanayi girdileri ile çıktıları arasındaki açık mü
nasebetlere göre, 1970 yılında sanayi sektörü
nün artış hızı, % 5,7 nin de üzerinde olmalıdır. 

Halbuki, aynı programda sanayi sektörü
nün 1971 yılında % 8,7 gelişeceği tahmin edil
mekte, 1972 yılı hedefi de, tablatıyle bu raka
ma dayanmaktadır. Buradan 1971 de sanayi 
sektöründeki gelişmeyi olduğundan çok daha 
fazla gösterme yolunun tercih edildiği görülebi
lir. Böyle bir tutum, 1972 programında sanayi 
sektörüne doğru hedef verme imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. Sözün burasında, çok önem 
verdiğimiz bir konuya değinmek zorunluluğu
nu duyuyoruz. 

Üzerinde tirtir titrediğimiz Devlet İstatis
tik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilâtı gi
bi, ekonomik kalkınmanın sıhhatli ve istikrarlı 
bir gelişme içinde sağlanmasının teminatı olan 
müesseselerin doktriner ve dogmatik görüşlerin 
etkisi altında tutulduğu ve hür ve bitaraf ol
ması gereken rakamların, siyasî otoritenin ta
sarruflarına alet edilmek istendiği intibaı hâsıl 
olmaktadır. Her ne kadar bu büyük ve değerli 
müesseselerde hizmet veren seçkin personlin, 
var ise böyle davranışlarla, güçlerince mücadele 
edecekleri, inandığımız fikir haysiyetlerinin ta
biî bir gereğidir. 
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özetle arz ettikten sonra, 1972 bütçesinin hedef
leri üzerinde duracağız. 

Sayın Maliye Bakanı, 1972 yılı Bütçesi ile 
ilgili olarak yaptığı Parlamento içi ve dışı ko
nuşmalarda, 1972 yılı Bütçesinin hedeflerini ge
nellikle özet olarak «Hem istikrarı, hem ekono
mik aktiviteyi, hem yatırımları temin etmek» 
diye tanımlamıştır. iSayın Bakan, böylece ifade 
etmiş olduğu hedefe verdiği ağırlığa neden ola
rak, memleketteki fiyat artışlarını ve enflasyo-
nist baskıyı gösteriyordu. Sayın Bakan bu ko
nuda, Planlama Teşkilâtı ile birlikte gayret 
sarf ederek hayırlı bir sonuca ulaştığını da 
sandığını beyan ediyordu. 

1972 yılı programında, 1972 yılı Bütçesinin 
hedefleri özet olarak; «Bir yandan üretimi, sa
nayi. yatırımlarının ve ihracatın artırılmasına, 
diğer yandan, fiyatlardaki artışın durdurulma
sına» yönelmiş bir ekonomi politikasının gerçek
leştirilmesine yardımcı olmak diye düşünülmüş
tür. 

Bütçe Karma Komisyonunda ve Yüce Sena
toda, bütçenin hem istikrarı ve ekonomik faa
liyeti sağlayacak, hem vatandaşın malî takati
ni zayıflatmayacak bir hedefe yönelmesi tavsi
ye ediliyordu. 

Carî yıl bütçesinin hedefleriyle, önceki büt
çelerin hedefleri arasında, herkesin yadırgadığı 
ibâzı farklar vardır. Çünkü, önceki bütçelerin 
hedefleri ile yapılan aynı yönde geliştirilmiş ve 
bu yüzden oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. 
1972 bütçe teklifinde, hedef ve yapı uyuşumu 
çok zayıftır ve bu yüzden olumlu sonuçlar alın
ması ihtimali de kuvvetli değildir. Bu bakım
dan, saym Maliye Bakanı, 1972 yılı Bütçesinin 
çelişkileri ve paradoksal zemini konusunda iz
har ettiği tereddütlerde haklıdır. Çünkü, bütçe 
enflâsyon yaratıp, istikran korumak, ekono
minin malî takatini azaltıp, ekonomik aktivite
yi tahrik etmek gibi gerçekten paradoksal bir 
hedefe yönelir gübidir. 

1972 yılı Bütçesinin hedefleriyle yapısı ara
sındaki bu çelişkiye, Sayın Bakanın üstünde 
bulunduğu paradoksal zemine, hemen hemen her
kes işaret etmiş bulunuyor. Bu çelişkilerin ge
rek Parlâmentomuzda, gerek uygulama sırasın
da giderileceğini ümidediyoruz. 
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Bütçenin hedeflerini böylece inceledikten 
sonra, şimdi de bütçenin politikalarına değine
ceğim. 

1972 yılı Bütçesinin biraz önce belirtmiş ol
duğumuz «istikrar içinde kalkınma» hedefine 
ulaşabilmesi için, izlediği politikaların önceki 
bütçelerden birçok yönlerde farklı olduğu ilk 
bakışta görülebilir. 

1972 yılı kalkınma programı ile Sayın Baka
nın konuşmalarından anlaşıldığına göre, büt
çenin harcama politikası «kamu yatırımlarım ve 
•bunun için de Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
payını büyük oranda artırmak, bunların altya
pı ve sosyal amaçlara yönelecek bölümlerini 
ve personel giderleri dışındaki diğer carî gider
leri asgarî düzeylerde tutmak ve genellikle özel 
tüketimi teşvik edecek carî harcama artışlarına 
olanak vermemek ek ve olağanüstü ödenekleri, 
gelir kaynaklarını artırıcı tedbirlerle birlikte 
vermek» şeklinde özetlenebilir. 

Eğer bu harcama politikasını, gelirlerde ola
ğanüstü değişiklikler yapmadan ve vatandaşa 
yeni yükler getirmeden yürütmek mümkün ol
sa idi, bu politikanın bâzı yönlerine ve eksiklik
lerine değinmekle yetinirdik. 

Yine bu harcama politikası, normal gelir dü
zeni içinde yürütülecek olsaydı; özel kesim sa
nayiinde üretimi ve satışları yavaşlatacak, cari 
harcamaların kısılmasını da tavsiye edebilir
dik. 

1972 yılı Bütçesinin harcama politikasını sa
dece bu yönlerinden eleştirmekle yetinmek müm
kün değildir' sevgili arkadaşlarım. 

Bu harcama politikasının temelinde yetersiz
lik vardır. Çünkü herşeyden önce olağanüstü 
vergi tedlbirlerine, gerçekleşmesi zor bir muhte
mel gelire dayanarak, kamu yatırımlarını ve 
bunun için de Kamu İktisadî Teşebbüslerini ya
tırımlarını artırmayı hedef almıştır. Bu davra
nış gerçekte, özel sektörün yatırım gücünü kü
çümsemekten ve bu konuda bası nedenlerle ya
nılmaktan ileri gelmektedir. Bu küçümseme me
rakı, aşırı devletçiliğe dönük bazı partilerimiz
de de vardır. Bu konudaki yanılma da, 1971 yı
lında, özellikle Birinci Erim Hükümeti zamanın
da özel sektörün bazı beyanlarla düşürülmüş ol
duğu endişelerden doğan çekimserliğin, yapı
sal ve kronik bir yatırım potansiyeli zaafiyeti 
sanılmış olmasındandır. 
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Bizim görüşümüze göre, kamu yatırımları el

bette normal gelirlerle plân ve programlar çer-
çevesi içinde artırılmalıdır. Fakat kalkınma hı
zını, plânlanmış olan hedeflere ulaştırmak için, 
olağanüstü gelirlere müracaat edilmesi zarureti 
doğarsa, bu çareye başvurulmadan önce, özel 
sektörün yatırım gücünden faydalanmak imkân
larını da araştırmalı ve olağanüstü kaynak arar
ken, özel sektörün yatırım potansiyelini azalta
rak yeni vergi yüklerinden kaçınmalıdır. 

Bütçenin harcama politikasına böylece değin
dikten sonra, yine cari yıl programı ile Sayın 
Bakanın konuşmalarından ve Hükümet progra
mından faydalanarak, bütçenin gelir politikası
nı inceleyeceğim. 

ikinci Erim Hükümetinin programında, «Sos
yal adaleti gerçekletirici bir vergi yükü dağılı
mının sağlanması, kalkınma planlarının öngör
düğü yatırımların finansmanı için gerekli ek ge
lirlerin sağlanması ve malî idarenin güçlendiril
mesi yönünden zorunlu kanunî değişiklikler ya
pılacaktır.» denilmektedir. 

Diğer yandan Sayın Maliye Bakanı da, ko
nuşmalarında, «Özel vergi politikası hedefleri
nin bir yandan vergi mevzuat ve uygulamaları
nın ıslahı, diğer yandan, bütçelerin finansman 
ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirtmiş 
ve bu hedefle ilgili tasarıların yasama organı
nın tetkikine kısmen sunulduğunu ve geri ka
lanların da sunulacağını» belirtmiştir. 

Şüphesiz politika olarak, bu tarifler mâkul 
görülmektedir. Mesele, bu politikaları gerçek
leştirmek için getirilmiş ve getirilecek olan ted
birlerin politikalarla uyuşum halinde olup ola
mayacağıdır... 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili varsa lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

Devam edin sayın hatip, 
A. P. GRUBU ADINA İSMET SEZGİN (De

vamla) — Elbette hızlı ve sürekli kalkınma, eko
nomik büyüme ve sosyal hizmet artışı dolayı-
siyle genişleyen harcamaları karşılamak için 
sürekli yeni ek gelirlere ihtiyaç vardır; fakat 
bu ek gelirler, müteşebbisin yatırım gücünü kıs-
mamalı, aileleri fertleri asgarî geçim standardı 
tüketim yapmak zorunda bırakmamalı, stopaj 
kapanına kıstırılmış mükellef grublarmı bir 
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yandan enflasyon yoluyle, diğer yandan yeni 
vergilerle sıkıntıya vs dara düşürmemeli ve bu 
arada her bakımdan desteğe muhtaç ve âmme 
hizmetinden yeni yeni faydalanmaya başlamış 
bulunan yoksul küçük çiftçiyi ağır vergi kap
samına almamalıdır. Diğer yandan, vergi kay
bını önlemek için malî idarede reform yapılır
ken, vergi memuru ile mükellefi birbiriyle dost 
edecek yollar bulunması, vergi anlaşmazlıkları
nın azaltılması ve formalitelerin basitleştirilme
si gereklidir. Bu arada, Kamu İktisadî Devlet 
Teşebbüslerinin finansmanı için kurulacak fon
ların da - fikir güzel olmakla birlikte - gelir kay
naklarının hayalî ve mübalâğalı tahminlere ko
nu olmaması yanında, sermaye piyahasmı zayıf
latacak, özel müteşebbisin bu yeni yeni gelişe
cek olan ümit kaynağını kurutacak bir olumsuz 
etki. yapmaması da şarttır. 

1972 malî yılı Bütçesinin hedef ve politika
larını böylece değindikten sonra, şimdi de büt
çenin hazırlanışmdaki siyasî tercihe, ekonomi
mizin içinde bulunduğu koşullarla tutarlılığı 
yönünden değinmeyi zorunlu görüyoruz. 

Tasanda yer alan büyüklüklerden ilk edi
nilen intiba, bu bütçenin enflasyoncu bir görüş 
içerisinde hazırlanmış olmasıdır. Gerçekten, mil
lî bütçe tahmin raporunda yer alan yatırım har
camalarına ilişkin rakamlar, enflasyoncu görü
şün 1972 yılı programına ve bütçesine hâkim 
olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. 1972 
yılı için tespit edilen hedeflere göre, 1971 yılı
na nazaran özel sektör yatırımlarının % 15 ora
nında ve kamu sektörü yatırımlarının ise % 30,3 
oranlarda artması öngörülmüştür. Bu oranlar
da artış sağlandığı takdirde, özel sektör yatırım
ları, 18 400 000 000 lira ve resmî sektör yatı
rımları 21 400 000 000 lira seviyesinde olacak
tır. Resmî ve özel sektör yatırımlarında böyle
sine bir tercih yapılışını basit bir rastlantı say
maya elbette ki imkân yoktur. Program ve büt
çe büyüklükleri tespit edilirken, doktriner ve 
dogmatik düşüncelere saplandığı, açık açık gö
rülmektedir. 

Özel sektör yatırımları için hiçbir özendiri
ci yeni tedbire başvurulmamış ve meriyetteki 
teşvik tedbirleri işlemez durumda iken, bu sek
törün 1971 yılı için öngörülen 16 milyar liralık 
yatırımının, 1972 yılında % 15 artışla 
18 400 000 000 liraya çıkacağını ummak, bir 
hayali ham olmaktan öteye geçemez. Bu böyle 
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j kabul edilseydi teşvik tedbirlerine lüzum yok
tu. Teşvik tedbirleri yapılmamasmdan daha mı 
önemsizdir ki, yatırımları özel sektör alanında 
çoğaltmaktadır? 

Kamu sektörü yatırımları için de gerçekçi 
olmayan bir görüşle hareket edilmiştir. Devlet 
gelirleri belli bir sınırda iken ve tasarrufları 
çoğaltıcı yönde ciddî yeni bir tedbire yer veril
memişken kamu sektörü yatırımlarının 1971 yı
lında 16 400 000 000 liradan % 30 seviyesini 
aşarak 1972 yılında 21 400 0O0 000 liraya va
ran bir seviyeye yükseleceğini beklemek, makul 
düşünmeye alışmış ve mümkün olana bel bağla
mış kimseler için, elbette ki çok zor bir hareket
tir. Geçen yılın sonuçlan ortadadır. 1971 yılın
da kamu sektörü yatırımları, bir önceki yıl se
viyesini dahi muhafaza edemeyerek, % 0,9 ge
rilemiştir. Hal böyle iken, kamu sektörü yatı
rımlarının cari yılda % 30 gibi çok yüksek oran
da artış göstermesi için, siyasilerin ve ekono
mistlerin anlayamayacağı çok sihirli bir deği
şikliğe ihtiyaç vardır. Şu halde, bu yatırımları 
gerçekleştirebilecek tek çıkar yol, bir ucu enf
lasyon çukuruna giden açık finansman yoludur. 
Nitekim, Hükümet, 1972 yılı Bütçe kanunu ta
sarısına koyduğu 26 ncı madde ile, enflasyona kı
lıf hazırlamış görünmektedir. Bu maddenin bir 
bölümü Bütçe Karma Komisyonunda çıkarıl
mıştır. Orada; «14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı 
T, C. Merkez Bankası Kanununun 50 nci madde
sinde yazılı sınır, 1972 malî yılında % 20 yi 
aşamayacak şekilde uygulanır» hükmü getiril
mek istenmiştir. 

Bilindiği gibi, halihazırda Merkez Bankasın
ca Hazineye açılan kısa vadeli avans, bütçe 
ödeneklerinin % 15 idir. Şimdi bu nispet % 20 
ye çıkarılmak istenmektedir. 1972 yılı Ocak ayı 
sonu itibariyle Hazineye açılan kısa vadeli avan
sın bakiyesi, 6 milyar lira civarındadır. Avan
sın nispeti, % 20 şeklinde tespit edildiği .takdir
de, bu miktar 10 400 000 000 liraya çıkabilecek
tir. Sadece avans nispetinin artışı dolayısıyle, 
4 milyar lirayı çok aşan bir emisyon artışı ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri, kabul etmek gere
kir ki 1972 malî yılı Bütçesi çok hacimli tutul
muş bir bütçedir. Konsolide bütçe yekûnu 
51 930 000 000 liradır. Bütçe Karma Komisyo
nunda bu miktar 38 milyon lira fazlalaşarak 

I 51 968 000 000 liraya çıkarılmıştır. 
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Hükümet teklifiyle, Bütçe Karma Komisyo
nunca kabul edilen metin arasındaki fark, deği
şiklik ilk nazarda 38 000 000 Tl. olarak görün
mekte ise de, gerçek bu değildir sevgili arkadaş
larım. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin düzenleyip sevk 
ettikleri bütçelerden hiçjbiri, 1972 yılı Bütçesi 
kadar değişikliğe uğramamıştır. Genel ve kat
malar bii' arada konsolide bütçenin cari harca
malar bölümüne 35 daire bütçesinde 458 000 000 
lira eklenmiş, 328 000 000 lira düşürülmüştür. 
Yatırım harcamaları bölümüne, 31 daire bütçe
sinde 880 milyon lira eklenmiş ve 563 milyon 
lira, düşürülmüş, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları bölümünde ise, 24 daire bütçesinde 
812 milyon lira eklenmiş 1 037 000 000 lira dü
şürülmüştür. Ayrıca, bütçenin gelir ve gider 
dengesizliği, gerekçesi ile Hükümete (A/l), 
(A/2), (A/3) cetvellerinden % 10 oranında in
dirim yapılma yetkisi verilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu, nerede ise bütçe
yi yeniden yapma zorunda kalmıştır. 

Bu bütçeden ayrı olarak 1972 malî yılı Büt
çe kanun tasarısının 42 nci maddesi ile - biraz 
önce Sayın Bakanın da belirttikleri gibi - Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin 1972 yılı yatırım 
ve finansman programı gereğince tespit edilen 
finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Dev
let Yatırım Bankası nezdinde 4 milyar liralık 
bir fon tesis edilmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir dakikanızı 
rica edeceğim efendim. 

Konuşmanızın bitimine - kabul edilen prog
ram gereğince - 5 dakika kalmıştır. Eldeki met
ne göre daha bir süre konuşmanız gerekmekte
dir. 2 nci görüşmeden de bir süre kullanacak mı
sınız efendim 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Rica edeyim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir miktar kullanacaksınız. Pe
ki 2 nci görüşmeden kullanabilirsiniz. 

Açık oyunu kullanmamış sayın milletvekili 
var mı efendim?... Yok... 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Buyurun sayın hatip. 
A. P. GRUBU ADINA İSMET SEZGİN (De

vamla) — Bundan böyle konsolide bütçe gider
lerine 4 milyar lira daJha eklenmek gerekir. Çün
kü bu para, İktisadî Devlet Teşekküllerine ya

pılan transferden başka bir şey değildir. O hal
de konsolide bütçe giderleri 52 milyar lira de
ğil, 56 milyar lira seviyesinde tutulmuştur. 

Konsolide bütçe gelirlerine gelince: Konsoli
de bütçe gelirleri 51 908 000 000 lira olarak bağ
lanmıştır. Genel bütçe gelirlerinin 45 milyar li
rası vergi gelirlerinden, 4,5 milyar lirası vergi 
dışı normal gelirlerden, 100 milyon lirası özel 
fonlardan, 600 milyon lirası da diğer gelirler
den olmak üzere 50 312 000 000 lira sağlanacağı 
umulmuştur. 

1971 malî yılı Bütçe gelirleri ise : 
29 550 000 000 lirası gelirlerden, 
2 092 000 000 lirası vergi dışı normal gelir

lerden, 
4 650 000 000 lirası özel gelirler ve fonlar

dan olmak üzere, 36 292 000 000 lira, katma büt
çe gelirleri, 1 379 000 000 lira ve iç istikraz da 
800 milyon lira ki, ceman 38 471 000 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

1971 yılı Bütçesi gelir tahminlerinden edine
bildiğimiz bilgilere göre, 40 milyar liraya ula
şacağı anlaşılıyor. Bu, tahmin ile tahsilat arasın
daki, 1,5 milyar liraya yaklaşan müspet bir 
fark demektir. 1971 yılı Bütçe görüşmelerinde 
gelir tahminlerimizin büyük ölçülerde şişirilmiş 
olduğu iddialarının hiçbir mesnedinin bulunma
dığı, böylece anlaşılmaktadır. Bu rakamlar çok 
anık olarak göstermektedir ki, 1971 bütçesi şi-
şirilmemiş, hatta gerçekleşecek miktarların 
dahi altında bir tahmin yapılmıştır. 

1972 yılı Bütçe gelir tahminlerine gelince : 
Biraz önce detaylarını verdiğimiz gibi, bu 

rakam yuvarlak olarak 52 milyar liradır ve bu 
miktara, geçen yıl bütçesi tahmininde 
4 650 000 000 liralık bir payı olan özel gelirler 
ve fonlar dahil değildir. Yine geçen yıl, 29,5 
milyar lira tamin edilen vergi gelirleri bu yıl, 
% 50 fazlasıyle 45 milyar lira olarak tahmin edil
miştir. 1972 yılının istikrar içinde geçeceğini ve 
vergi gelirlerinin % 20 oranında artacağını uma
lım. Bu halde vergi gelirleri, en fazla 36 milyar 
lira olabilir. Vergi dışı normal gelirler, geçen 
yılki 2 092 000 000 liraya nazaran, bir mislinden 
fasla olarak 4 650 000 000 lira tahmin edilmiş
tir. Böylesine yüksek bir gelişmeyi biran için 
kabul edelim ve geliri de 4 milyar lira olarak 
gösterelim. Vergi dışı normal gelirler ve özel 
fonlar olarak gösterilen 700 milyon lira ile, 
katma bütçeler gelirleri olarak gösterilen 
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1 656 000 000 liranın da aynen gerçekleşeceğini 
umalım; bu rakamları toplarsak çıkan rakam, 
42 350 000 000 olur. 

Hükümetin vergi gelirleri artırıcı teklifle-
rindem (ki bunlar hakkındaki görüşlerimizi bi-
lâhara belirteceğiz), 2 veya 3 milyar liralık bir 
gerçekleşme olacağı düşünülürse, ki; bu çok 
iyimser, ümitli bir rakamdır - konsolide bütçe 
gelirleri yuvarlak olarak 46 milyar liraya ulaşa
bilecektir. Bu takdirde, konsolide bütçe açığı 6 
milyar lira olarak^bütün heybeti ile karşımızda
dır. Bütçeyi 52 milyar lira değil de, gerçekte 
olduğu gibi 56 milyar lira olarak kabul eder
sek, bu açığın daha da artacağını ve 8 milyarı 
bulacağını ifade etmek, kehanet olmasa gerek
tir. 

Çok basit ve o nispette açık olan bir hesap
lama ameliyesiyle bu gerçek (hemen ortaya çıkı-
<veriyor. Bû hesabı böylesine açık ve samimî yap
mamızın bir sebebi de, geçmiş yıllardaki bütçe
lerimizin üzerinde tenkitlerini yapan muhalefet 
partilerimizin sayın sözcülerinin durumuna düş
mek istemeyişimizdir. Zira, hatırlanacağı gibi, 
geçmiş yıllardaki bütçelerimizin açıkları; âdeta 
açık artırmaya çıkarılır ve astronomik meblâğ
lara vardırılırdı. Malî yıl sonlarında da bütçe
lerimiz ya fazlalıkla kapanan ya da iddia edilenin 
pek çok altında cüzi açıklarla bağlanırdı. En 
azından bu sebeple, Sayın Erginin muahezesine 
muhatabolmak istemeyeceğim açıktır. 

1972 yılı konsolide bütçe harcamaları topla
mı başlangıç ödenek miktarları açısından, 1971 
yılma kıyasla, % 35 oranında yüksektir. 

Gerçekten 1972 yılı Bütçe rakamı, 1971 yılı 
Bütçesine büyük bir rahatlık ve kolaylık verilen 
ek ödenekleri ile birlikte, hesaba katılsa bile 
^ene oldukça büyük bir hacimdedir. Maalesef bu 
büyüme, normal bir hızın sonucu değildir. Bu 
büyümenin patalojik yönleri olduğu, iç yapısı
na bakılmadan, sadece dış görünüşünden bile 
kolayca anlaşılmaktadır. 

Kamu sektörünün yeterli, hazır ve sıhhatli 
kaynağı olmadığı halde, kalkınma hızının ger
çekleştirilmesi için özel sektörden faydalanma
ya yönelmemesi, yatırımlarda ağırlığın özellik
le işletmeciliği çok bozuk olan Kamu Ekonomik 
Teşebbüslerine verilmesi, yeterince isabetli de
ğildir. 
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I Bütçeyi denkleştirmek için başvurulmuş 

olan bu marko tedbir, yani % 10 kesilmek isten
mesi gelirler açısından muayyeniyeti zaten za
yıf olan bütçeyi, harcamalar açısından da gay-
rimuayyen bir karaktere bürümüştür. 

Bütün bunları özetlemek gerekirse, 1972 yılı 
Bütçesinin görünüşte mâkul görünen hedef ve 
politikalarını gerçekleştirecek olan yapısı bakı
mından: Harcama ve gelirler şişkindir. Harca
maların, tasarruf elastikiyeti düşük, konuları 
israflıdır, enflasyonisttir. Gelirlerinin gerçek
leşme gücü zayıf, vergi kaynaklarını kurutucu 
ve deflâsyonisttir. Bütçe denkliği, harcamaların 
yüksek ve gelirlerin düşük gerçekleşme ihtimal
lerine bağlıdır. Devlet Yatırım Bankasında ku
rulacak fonun gelirleri mübalâğalıdır. Kısaca, 
bu bütçenin yapısı, gerçekçi değildir. Gerçekçi 
bir bütçenin ilk şartı: Harcamaları, gelirleri, 
gerçek seviyelerde tutarak, tahmin ederek, özel 
fon hasaplariyle açık ve denk bütçe konusunda 
samimiyete varabilmektir. 

Saym Maliye Bakanı ve ilgililerce de, 4 ilâ 
6 milyar lira açık vereceği ifade edilen, bizim-
se en azından 6 milyar lira açıkla sonuçlanaca
ğını sandığımız, geçen yıllara oranla değişik 
yapıda ve büyük miktarlarda hacimli olarak hu
zurunuza getirilen 1972 malî yılı Bütçesi için 
hatıra iki alternatif gelmektedir. 

1. Açık finansman yoluna gitmek; 
2. Konsolide bütçe giderlerini gerektiği öl

çülerde kısıtlamak; 

Resmî beyanlardan anlaşılıyor ki Hükümet, 
giderlerde gerçek ölçülere dayanan bir kısıtla
ma yapmak ve bürokrasi içine boğulmuş Devlet 
mekanizmasını israftan kurtarmak gübi mâkul 
ve makbul sayılabilecek yolu tercih etmek niyetin
de değildir. Nitekim, bir yandan Hazinenin azim 
derecede bir nakit sıkıntısı içinde olduğundan ve 
Devletin ödeme taahhütlerini yerine getiremedi
ğinden çok acı dille şikâyet edilirken, diğer 
yandan ulufe dağıtırcasma hemen, hemen her 
Bakanlığa istediği ek ödeneğin verilmesi anla
şılır ve bu sözlerle bağdaştırılır bir davranış de
ğildir. Personel Kanununun ağır yükü ve me
mur kadrosunun şişkinliği karşısında, bütçe im
kânlarının eriyip gittiği ve hizmet gücünü kay
bettiği, her vesile ile ve her fırsatta ortaya atıl-

[ dığı halde, 8 - 9 ay gibi kısa bir süre içinde en 
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yüksek dereceleri de kapsayan 65 000 adet kad
ro verilmesi, anlaşılır iş değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi de, bir parça ek ödeneklerden bahse

delim, bunların yekûnu, ortalama olarak 2.880 
milyon liradır ve bu para da Personel Kanunun
dan doğan giderler de yoktur. Otomatik öde
neklerin tutarı da 1.480 milyon lira tutmakta
dır. Bunlardan ayrı olmak üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine 3 milyar lira civarında ek öde
nek kanun tasarıları sunulmuş bulunmaktadır. 
Bu tasarıların 1.900 milyon lirası, Personel Ka
nununun gerektirdiği harcamalar için, 750 mil
yon lirası, biraz önce de belirttiğimiz gibi, İDT. 
ihtiyacı için talelbedilmiştir, Bu taîebedilen ve
ya edileceği ifade edilen ek ödenek istekleri 
bir-ikisi üzerine parmak basalım. Adalet Par
tisi iktidarı olarak getirdiğimiz ve Plan Komis
yonunda aynen kaJbul edilen Emeklilik kanun 
tasarısı; T. C. Emekli Sandığına Hazineden ek 
olarak bir yardım yapılmasını gerektirmiyor, 
bilâkis Emekli Sand^ndan bütçeye 1 milyar 
liranın üstünde bir gelir sağlıyordu. Bu tasarı
dan daha yüksek oranlarda maaş bağlanmasını 
isteyenlere, zamanın Maliye Bakanının; «Bunu 
kaJbul ederseniz yeniden 800 milyon liralık bir 
külfet doğar» dediğini hatırlıyorum. 12 Mart 
Sonrası kurulan Hükümet ve onun Maliye Ba
kanı, o tasarıya nazaran daha yüksek oranlarda 
maaş bağlayan bir metin üzerinde komisyonlar
da mutabakatlarını belirtmişlerdir. Bu nedenle, 
hem emekli maaşlarının fazlalığı ve hem de emek
liliğe ayrılacakların adedi fazla olduğu için, ik
ramiye farkı olarak T. C. Emekli Sandığına 800 
milyon liradan fazla paranın tediyesi gerekece
ği anlaşılıyor. Bunun sebebinin de, 1971 yılı 
Bütçesi ile ilgisi ne sevgili arkadaşlarım? 

Personel Kanununun meydana getirdiği ek 
külfete gelince: Personel giderleri olarak iste
nen ek ödenek 1.900 milyon liradır. Bu miktarın 
en azından 1,5 milyar lirası, kendilerinin torba 
kadrolardan verdikleri 65 bin adet yeni kadro
nun karşılığıdır. Geriye de 400 milyon liralık 
bir fark kalır ki, Personel kanunu tasarı ha
linde iken yapılan hesaplarda bu kadarlık bir 
hata payı normaldir. Bu mâruzâtımızla, Perso
nel Kanununun gerektirdiği harcamalar için ta
îebedilen 1.900 milyon liralık ödeneğin, 1,5 mil
yar liralık kısmının 1971 bütçesi ile ilgisi bulun
madığı ortada değil mi, değerli arkadaşlarım? 
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| 1971 yılı Bütçesinin açık vereceğini, enflâs-
j yon getireceğini her fırsatta yana - yakıla ifa

de eden bir Maliye Bakanının görevi; yeni kad-
! rolar ve ek ödeneklerle açığı daha da artırmak 
j yerine, âdeta meydan, muharebesi verircesine 
| Hükümet ve Parlâmento içinde çetin bir mü

cadeleyi göze alarak, Devlet harcamalarında ar-
j tısı önlemek ve mevcut açığı asgariye indirmek 

olmalıydı ki, Maliye bakanlarının bu tutum
larının literatüre geçtiğini değerli arkadaşla
rım bilirler. 

12 Mart sonrasında siyaset ve ekonomi sah-
I nesinde uygun bir ortam yaratmak vaadi ile iş

başına gelen bir kadrodan başka türlüsü de 
J beklenemezdi. Böyle olmadı ve masrafçı, zamcı, 

eriflâsyoncu ve maalesef samimiyetten yoksun 
bir yol izlenerek, aksi istikamete girildi. Neti
cede, ekonomimiz, benzeri yakın bir mazide gö
rülmeyen olumsuz bir seyir gösterdi. Fiyatlar 
ortalaması, % 23 oranında yükseldi. Büyük çap
ta yeni sosyal eşitsizlikler ortaya çıktı. Yatı
rım faaliyetlerinde durgunluk bütün belirtile
riyle hüküm sürdü. 

Sözün burasında, gerek Maliye Bakanını, ge
rek basın ve kamu oyunu, gerekse tabiatiyle 
Devlet memurlarını çok yakından ilgilendiren 
Devlet Memurları Kanunundan bahsedeceğim. 

Personel Kanununun böylesine büyük bir 
kütleyi meşgul etmesi, şikâyetlere yol açması, 
alışılmış bir düzenden yeni bir düzene geçişte 
intübakın kolay olmamasından ileri gelmiştir. Bu
nun yanında, yeni kanunun niteliğinin bir «Re
form Kanunu» olmaktan çok, bir «Zam Kanu
nu» şeklinde kabulüne yol açacak bir uygula
manın gelişmesi de büyük rol oynamaktadır. 

Eski kanunlarla kamu yönetimi; dinamizmi 
olmayan, çağımızın sosyal, ekonomik ve kültü
rel gelişmesinin çok gerisinde kalıp, ona ayak 
uydurmayan bir yönetim şekline dönüşmüştür. 

Yeni Devlet Memurları Kanunu; bütün bu 
düzensizlikleri kaldırmak ve aynı durumda olan, 
aynı nitelikte iş yapan Devlet memurlarının ay
nı statüde istihdam edilmelerini ve ücretin de 

I hizmetin önemine göre artmasını sağlamak ve 
asgari geçinme endekslerine yükselişlerin çok 
altında seyreden memur maaşları ile geçinme
nin güçlüğü de dikkat nazarına alınarak, özel-

I lik ve Öncelikle Devlet memurlarımızın büyük 
I bir çoğunluğunu teşkil eden az düşük maaşlı 
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memurlarımızın maaşlarına zam yapmak amacı j 
ile çıkarılmıştır. 

Bu kanun taşıdığı hükümler itibariyle, bu 
sonucu iyi ve tavizsiz bir hizmet politikası için
de yapılacak bir uygulamaya bağlı olmak şar-
tiyle sağlayabilecek niteliktedir. Ancak, ilk in
tibaklara ilişkin hükümlerin yanlış değerlendi
rilmesi ve kamu görevlilerinin tavizli tutumları 
uygulamanın hatalı olmasının sebeplerini teşkil 
eder. 

Personel Kanunu ile, tam anlamı ile «keş
mekeş» duruma gelmiş ücret rejimine yeni bir 
düzen getirilmek istenmiştir. Bu çaba, çeşitli 
bürokrasi grublarınca, gelir yükseltilmesi bakı
mından esaslı bir fırsat sayılmış ve bürokrasiyi 
aktif olarak gelir çekişmesi içine sokmuştur. 
Personel Kanunu ile ücretleri bir misline yakın 
artan kütlenin memnun görünmemesinin nede
nini bu kanunda değil, bu kütlenin psikolojik, 
sosyolojik, politik ve ekonomik yapısında ara
mak gerekir. Kısaca arz etmek gerekirse; Per
sonel Kanunu, bir reformdur. Bu reformla, el
bette ki iyi işlemeyen bozuk bir sistem düzeltil
miştir. Bu bozuk sistemden yararlananların şi
kâyetçi olması normaldir. Şikâyetler genellikle: 
Hem kanunun getirdiği yeni ve yüksek maaşla
rı almak, hem de eski tazminatlar sisteminin bü
tünü ile devamını sağlamak noktasında toplan
maktadır. 

Kanunun bütün hükümleri tam olarak uygu
lanabilmeydi, yani, gerekli yönetmelikler zama- I 
nında çıkarılabilseydi, kanunun esprisine uy
gun olarak yan ödemeler sistemi işleyebilseydi, 
şikâyetler büyük ölçüde giderilmiş olurdu. 

Personel Kanununun başarısı, tavizsiz bir bi
çimde uygulanmasına bağlıdır. Bunun semere
sinin hemen alınması, elbette imkânsızdır. Ka
nun en mükemmel ürünlerini, zaman içerisinde 
verecektir. 

Personel reformu yapmış olan birçok memle
ketler, 10 yıllık bir süre içinde ancak bu bü
yük problemi rayına oturtabilmişlerdir. 

Değerli milletvekillleri; Personel Kanununun 
modeli doğrudur. Bunu tenkid edenlerin uygu
lamadaki kusurları nazarı dikkate almadan ve 
bu kanun yürürlükte değilken, mevcudolan 
personel rejimi kargaşasına yönelttikleri kritik
leri unutarak ve çare ve tedıbir göstermeksizin 
yaptıkları eleştirmeler objektif değildir. Hele, j 
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bu kanunu A. P. iktidarının kusuru dmiş gibi 
göstermek ise, büyük haksızlıktır. 

Değerli milletvekilleri; 
Bizim inancımıza göre, 1972 yılı bütçesi, 

içtenlikle başlıca iki amaca hizmet edecek şe
kilde düzenlenmiş olmalıydı. Bunlardan biri; 
fiyat istikrarıdır ki, kesin bir zorunluluk ifade 
etmektedir. Diğeri, fiyat istikrarını sağlamak 
kaydıyla, yatırımların tatminkâr bir seviyede 
gerçekleştirilmesidir. Burada gözetilmesi önem
li olan nokta, fiyat istikrarı sağlamadan yatı
rım faaliyetlerinde gerçek anlamda bir geliş
me olamayacağıdır. Fiyatlar genel seviyenin 
yıllık % 23 yükseliş kaydettiği bir ortamda 
konjonktür konusu üzerine eğilmek ve stabili-
zasyon tedbirlerine öncelik ve ağırlık vermek 
gerekirdi. Oysa, yüksek yatırım politikası al
tında, iktisadî şartlara tamamen ters düşen 
bir tutumla, şişkin bir bütçe hazırlanmış ve uy
gulanmak istenmiştir ki, bu, % 20 seviyesini 
aşan bir yıllık fiyat yükseliişiyle ekonomiyi enf
lâsyon çukuruna yuvarlamaktan başka bir an
lam taşımamaktadır. 

Fiyat istikrarı sağlanamadığı takdirde, ta
sarrufların olumsuz şekilde etkilenmesi tehli
kesi de vardır. Geçen yıl ortaya çıkan aşırı fi
yat yükselişleri, henüz tasarruf sahiplerinin 
düşünüş ve davranışlarını değiştirmemiştir. An
cak, aşırı fiyat yükselişleri önlenemezse, tasar
rufu özendirici unsurun ortadan kalkması nede
niyle mevduattaki gelişmenin ve sermaye akı
mının durması beklenebilecek bir sonuç teşkil 
eder. 

Şurasını kesinlikle zihinlere yerleştirmek ge
rekir ki, açık finansman kapılarını zorlayarak 
kalkınma gayretlerinden sonuç almak, Türk eko
nomisi için çıkar yol değildir. Cumhuriyet dev
rinde geçirdiğimiz acı tecrübelerin bize verdiği 
ders odur ki, enflâsyonist metotlarla kalkınma 
teşebbüsleri, toplumumuzu çok ağır maddî ve 
manevî, değer kayıplarına uğratmaktadır. Bü
yük çalkantıların ve patlamaların altında, ço
ğu zaman enflâsyonist baskıların yattığı görül
müştü,'. Zira, Türk ekonomisi fiyat yükselişleri
ne karşı hassas bir bünyeye sahiptir. 

Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, kon
solide bütçe açığının en azından 6 milyar lira 
civarında olduğtmu, buna karşı iki şıklı bir çö
züm yolu bulunduğunu ifade etmiştik. Bunlar
dan biri, açık finansman yolu ile kabaran bütçe 
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giderlerini karşılama yolu idi ki, şimdiye kadar 
bunun sakıncalarını açık ve seçik şekilde tartış
tık. 

Devlet harcamaları gerçekten ihtiyaçların 
hududunu çok aşacak şekilde bir büyüme göster
miştir. Bu gelişme, toplum hayatımızı her alan
da sarmış olan bürokrasinin tabiî sonucudur. 
Bütçe harcamalarındaki artış ile bürokrasi çar-
kındaki büyüme arasında ilişki kuvvetlidir. Git
tikçe genişiiyen bürokrasinin gerektirdiği Dev
let harcamaları, geometrik dizi esasına göre ar
tarken, Devlet gelirleri aritmetik dizi esasına 
göre artmaya devam etmektedir. Bu gidişi bir 
noktada durdurmak zorundayız. Masraflar için
de ihtiyaçları aşan fazlalıklar, lüks ve israfa ka
çan paylar mutlaka tespit edilmelidir. Bir ölçü
de bütün bunları gerçekleştirebilecek olan ikti
darımız zamanında başlattığımız program büt
çeye geçiş çalışmalarını biran önce ikmal edile
rek tek kelime ile iyi bir bütçenin yapılmasını 
temenni ediyoruz. Program bütçe, Devleti is-
rafçı olmaktan kurtaracak yolların başında gel
mektedir. Projelerde (özellikle yapılar için) 
standartlar ve prensipler araştırılarak yatırım
ların maliyetleri düşürülmelidir. 

Konuşmamızın çeşitli bölümlerinde hür te
şebbüs, özel sektör gibi deyimler geçmektedir. 
Hür teşebbüsten, özel teşebbüsten ne kastettiği
mizi anlamayanlara, anlatamadıklarımıza, anla
mak istemeyenlere bir defa daha ifade etmek is
tiyorum. 

Demokratik rejimlerin vazgeçilmez bir bölü
mü olan hür ekonomik düzenin unsurlarından bi
ri olarak gördüğümüz özel teşebbüs yalnız öz
gürlük alanında değil, refahın tabana .yayılma
sı ve kalkınma hamlelerinde de en etkili ve ba
şarılı bir sistem ve bir dünya görüşüdür. Bu eko
nomi düzeninde vatandaş, totaliter rejimlerde 
olduğu igbi Devletin, ya da siyasal otoritenin 
elinde bir makina, bir hammadde olarak değil, 
yapıcı ve yaratıcı gücü ve insan olmanın haysi
yeti ile değerlendirilir. Ekonomik refah ve yük
sek verim ancak, kişilerin kabiliyet ve gayret
lerinin değerlendirildiği, teşvik edildiği hür eko
nomik düzeyde gerçekleştirilir, özel teşebbüs 
deyince, ekonomiye yeni bir değer kazandıran, 
mal ve hizmet üreten, çiftçinin üretimini değer
lendiren, üretimi ihraç edebilen, çalışan, kâr 
eden, Devletine vergisini bütünüyle ödeyen, ye
ni yatırımlara girişen, iş ve istihdam imkânı ya-
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ratan, emek ve sermaye ilişkilerine âdil ve den
geli bir çözüm yolu bulan teşebbüsleri kastetti
ğimizi bir defa daha hatırlatırız. 

Sırf ekonomik ve sosyal felsefemizin, dünya 
görüşümüzün tabiî ve icabı olarak bu ilke ve ku
ralları en güç şartlar altında dahi savunduk, 
bandan sonra da savunmaya devanı edeceğiz. 

Kısa ve özlü bir ifade ile, kaynakların en ve
rimli şekilde kullanılması için Devletçe organik 
bir çalışmanın içine girilmelidir. Finansman ih
tiyaçları bütçeye en az yük teşkil edecek şekilde 
'karşılanmalıdır. Milletimiz kalkınmaya katılma 
konusunda takatinin tükendiği noktaya gelmiş
tir. Daha fazlasını istemek, ona yaşama hakkı 
tanımamak demektir. 1972 yılı bütçesinde yer 
alan tahminlere göre, vergi gelirleri, gayri safi 
millî hâsılanın % 24,8 idir. Bu nispete ulaşmak 
için yeni vergi mükellefiyetleri getirilmektedir 
ki, bu, yoksul vatandaş kütlesini bunalıma sü
rükleyecek niteliktedir. Hükümet, bu tercihin
den vazgeçerek, ödeme gücü olanları hedef alan 
ve gelir artışlarına karşı esneklik taşıyan bir 
vergi sistemini mutlaka işler hale getirmelidir. 

Carî yıl bütçesi, pek nazik bir karakter taşı
maktadır. Hükümet her türlü düşüncelerden ay
rılarak, bu. bütçeyi enflasyonist karakterinden 
arındırmalı ve istikrarın gerektirdiği şartları 
gerçekleştirerek ekonomik kalkınmayı yörünge
sine oturtmalıdır. 

Yeni vergi teklifleri hakkında görüşlerimi
zi arz etmeden önce, bir hususu tekrarlamak
ta fayda görüyorum, Bu vergilerin getirilmesi
nin tek nedeni, 1972 yılı program ve bütçesi
nin hür teşebbüse önem ve değer vermeyen, 
her şeıyi kamu kesimine öncelik vererek hal
letmek isteyen bir ekonomik doktrin ve siya
sî felsefeye göre hazırlanmış olmasıdır. Yatı
rımların büyük ağırlığının Delvlete verilmiş ol
ması, yeni gelir kaynaklarını gerektirmiş ve 
dolayısiyle, bütçe ile birlikte yeni vergiler ge
tirilmiştir. 

îdare ve Maliye ilminde ve sanatında asıl 
hüner; masraflar emrivaki haline geldikten 
sonra kaynak değil, malî müessesenin imkân
larını herşeyin üstünde tutarak masraf kont
rolünü elde bulundurmak ve harcama planı
nı ona göre yapmaktır. Bu bütçede bu hüner 
gösterilmemiş ve 1972 yılının ekonomik ve ma
lî gerçekleri ile bağdaşması güç bir kaynak 
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sapmasını gerektiren büyük bir bütçe ile yük
sek Meclislerin huzuruna gelinmiştir. Bu sis
tem ile bu yol ile Devlet bütçeleri büyür, ama 
vatandaşın bütçesi küçülür. 

Amacımız, vatandaşın bütçesini küçültme
mek ve onun refah ve mutluluğunu sağlamak
tır. 

!Bu konudaki anagörüslerimizi böylece be
lirttikten sonra, yeni vergi teklifleri ila ilgili 
değerlendirme ve tavsiyelerimizi ifade ede
ceğiz. 

Tasarruf bonosunun yerine geçecek ve % 8 
oranına kadar yükseltilebilecek bir verginin 
tüm olarak karşısındayız. 

Malî denge Vergisini gayet ilkel ve gayet 
ağır bir vergi olarak görüyoruz. Bunun ne 
reformla, ne modern ekonomi ve maliye poli- j 
tikası ile bağdaşır en küçük bir yönü yoktur. 

Tasarruf bonolarının kalkması ile, 1972 yı
lı Bütçe dengesinin bozulmaması için, halen 
% 3 oranında olan tasarruf bonosunun galir 
ve kazançtan alınması, payların aynı oranda 
munzam bir vergi haline dönüştürülmesi dü
şünülebilir. Ancak, bunun satış ve intikallerde 
bir nevi mükerrer muamele vergisi gibi alın
maya devam ©dilmesi sakıncalıdır. 
. Küçük tasarrufları kurumlar içinde birleştir
mek sermaye piyasasını teşvik etmek, kurumla
rın oto - finansmanı ile yatırımları hızlandır
manın memleket kalkınmasındaki etken ve 
büyük rolünü görebilen bütün kişi ve çevre
ler, Kurumlar Vergisinin % 25 ten % 50 ye çı
karılması teklifinin, bu hedefi baltalayan ve 
Maliyenin gelecekteki kazanç kaynaklarını 
kurutan ters, zararlı ve isabetsiz bir teklif ol
duğunda ittifak etmişlerdir. 

Getirilen işletme Vergisi değişikliği ile, 
iş hayatını dayanılmaz şekilde sıkan, ticaret 
serbestisini daraltan, haksız rekabeti teşvik 
eden, esnafı birbirine düşman haline sokan, 
Maliye ve vatandaş arasında ihtilâf doğuran 
ve nihayet vergi idaresi bakımından altından 
kalkılamayacak kadar yük yaratan bir sistem 
meydana getirilmemelidir. 

Bina, emlâk ve arazi vergilerinin, gayrimen
kul mülkiyetinin vatandaşa yük olmaya baş
ladığı intibaını vermemesine dikkat edilme
lidir. Bu çeşit vergiler, bir servet vergisi ha
line getirilmemelidir. 
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Ümidediyoruz ki, vergi sistemimizin tü
mü ile ıslâhında gelirden ve katma değerden 
vergi alma sistemine gidilmesi hem bürokra
siyi azaltacak, hem ele vergi adaletinin sağ
lanmasına yol açacaktır. 

üüylece kalkıamanın daha çok teşvik gö
receğini ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
uymaya çalışan memleketimizin, o ülkelerde uy
gulanan vergi sistemine yaklaşması gerekti
ğini de ifade etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
1972 bütçesinin tümü üzerindeki A. P. Gru

bunun görüşlerini arz ederken sözlerimi şöy
lece bağlamak îstiyorum. 

Her bütçenin konuşulmasında, tabiî ki gru
bumuzun sözcüleri, bu konuşmanın içine sığ
mayan hususları belirtmeye devam edecek
lerdir. Bütçe görüşmeleri, gensoru özelliğin-
dedir. Türkiye'ekonomisinde bütçelerin ekono
mik ve sosyal hayat üzerinde çok önemli et
kileri vardır. Bu itibarla, memleketimizin ida
resi ve ekonomisi ile ilgili hususlara zamanın 
müsaadesi nispetinde temas etmiş bulunu
yoruz. 

(Memleketimizin ekonomik ve sosyal sorun
larının çözümü, kalkınması ve ilerlemesi siyasî 
ve iktisadî istikrara bağlıdır. Siyasî ve iktisa
dî istikrar devamlı bir şekilde sağlanamadık
ça, şikâyetlerimiz, dertlerimiz, ıstıraplarımız 
azalmayacak, artacaktır. Bugünkü durumdan 
memleketin biran önce çıkması, olağanüstü 
şartlar* idaresinin yerini, olağan şartlar ida-
sinin alması esas. hedeftir. Ayrıca, memleke
timizin hukuk devletinin usulleri ve müey
yideleri ile idare edilebilmesi de en önemli 
meselelerimizden biridir. Bunların, bugünkü 
'hükümeti veya her hangi bir hükümeti aşan 
hususlar olduğunu birlikte idrak etmeliyiz. 
Bugün Türkiyemizin meselelerinin ne olduğu
nu tartışmaya dahi lüzum yoktur. Türkiye 
Cumhuriyeti, beynelmilel komünizmin tahrik
lerine âlet olan bazı örgütlerin tasallutuna mâ
ruz kalmıştır. Bunun karsısına, daha sonra 
yapacağımız tartışmaları hiç yapamaz hale gel
meden, Parlamento, Hükümet, Devletin bütün 
organları ve millet olarak kesin bir tavırla ve 
hep birlikte çıkmaya mecburuz. Tarihimizin, 
bu beraberliğin zaruret halini aldığı kritik 
devrelerinde, felâketlerin üstesinden böylece 
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gelinebilmiştir. Bugün bu ihtiyaç, yine zaru
ret halindedir. Cumhuriyete karşı çıkan örgüt
ler henüz etkisiz hale getirilebilmiş değildir. 
Vatandaşın en büyük ihtiyacı olan, devletine 
olan güven duygusudur. Endişeler, tereddütler, 
ancak siyasî istikrarın sağlanması ile gideri
lebilir. Bu hususta, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine büyük görevler düştüğünün idraki için
deyiz. 

1972 bütçesinin kesinlikle ve en azından 
% 10 nispetinde bir tasarrufu sağlayacak şe
kilde uygulanmasını, iyi takibedılmesini, büt
çe uygulaması esnasında gerekli kararların 
zamanında alınabilmesini, fiskal ve moneter 
politika ve diğer ekonomik politikaların, büt
çe politikası ile bir ahenk içinde yürütülme
sini zorunlu görüyoruz. Her hal ve kârda, Hü
kümetin istikrar ve politika tedbirlerinde çok 
dikkatli, itinalı ve sonuç alıcı şekilde hareket et
mesi aarurettir. 

'Burada büyük önem verdiğimiz bir konu
ya değinmek istiyorum. Kıbrıs konusundaki 
gelişmeleri, büyük bir ilgi ile taki'bediyoruz. 
Türkiye'yi bir oldu - bitti ile karşı karşıya bı
rakmak gibi sakim düşüncenin " sahiplerine, 

altından kalkamayacakları bir belaya maruz 
kalacaklarını hatırlatırız. 

1972 bütçesi, bünyesinde küçümsenmeyecek 
hizmet imkânlarını taşımaktadır. Bu imkân
lar iyi kullanılmalıdır. Kalkınma hamlesi sek
teye uğratılmamalıdır. Büyük bütçeleri ida
renin güçlüğünü, bunun özel icapları olduğu
nu Hükümetin ve bütün görevlilerin dikkat 
nazarlarına sunuyoruz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisimizi A. P. Gru
bu adına en derin saygı ile selâmlıyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar..) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Hilmi Ok-
gu'nun Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri kanun teklifinin yapılan açık oylama
sına 230 sayın üye katılmış, 223 kabul, 1 ret, 
3 eekinser oy kullanılmış ve bu suretle tek
lif Meclisimizce kabul edilmiş tir. 

Evvelce kabul edilmiş Tralunan çalışma 
programı gereğince, çok az vakit kaldığından, 
saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

(Kapanma saati : 12,55) 

«S6«2*> 
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İKÎNCt OTURUM 

Açılına saati : 14,30 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLEE : Bahri Karakeçili (Urfa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birle
şiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

İBiitçenin tümü üzerindeki görüşmelere de
vam odiıyoruz. 

!Söz sırası, Millî Güven Partisi Grubu adma 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. buyurunuz 
Bayın Feyzioğlu. 

ıM. G. P. GRU1BU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri:' 

1972 malî yılı Bütçesi üzerinde Millî Gü
ven Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım. 

İBütçe görüşmelerinin aziz milletimize ya
rarlı ve hayırlı olmasını dileyerek sözlerime 
başlıyorum. 

Millî Güven Partisi 1972 bütçesini de, kuru
şundan beri daima sadık kaldığı yapıcı, mem
leketçi ve milliyetçi tutumdan aynlmaksızm 
inceleyecektir. Millî menfaatleri her düşüncenin 
üstünde tutan, «aka ak, karaya kara» demeyi 
şiar edinmiş olan, her türlü sorumsuz davra
nıştan daima uzak duran Millî Güven Parti
si, Cumhuriyet (Senatosunda olduğu gibi, Mil
let (Meclisinde de, gerek bütçenin tümü gerek 
çeşitli bakanlıkların bütçeleri üzerinde yapa
cağı tahlil, tenkit ve uyarmalarda, hak ve ha
kikatten ayrılmamaya, gördüğünü ve inandığı
nı olduğu gibi söylemeye dikkat edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İBütçe müzakereleri, memleketin içinde bu

lunduğu siyasî, iktisadî ve sosyal şartların bir 
bütün halinde incelenmesine vesile olmakta
dır. 

Bu sebeple, 1972 bütçesinin gelir ve gider 
rakamlarının incelenmesine girmeden önce, 1972 
ibaşmda milletçe karşı karşıya bulunduğumuz 
başlıca meselelerin tablosunu kısaca çizmeye 
çalışacağım. 

Türkiyemiz, dünyanın en buhranlı ve nazik 
bölgelerinden birinde yer almıştır. 

Türkiye, bu bölgede barış ve istikrar un

surudur. Bütün komşularının toprak bütün
lüklerine, haklarına saygılı olan ve hiçbir ül
keye karşı her hangi bir tecavüz emeli besle
meyen Türkiye çevresindeki gelişmeleri ağır 
ıbaşlı ve soğukkanlı bir dikkatle izlemekte
dir. 

Orta Doğu'da savaş tehditleri, silâhlanma 
yansı ve gerginlik sürüp gidiyor. Arap - Irail 
çatışmasının doğurduğu şartlardan yararla
nan Sovyet Rusya, devamlı olarak Güneyimiz-
deki denizlerde ve ülkelerde yerleşip üslen-
mekteair. Sovyet Rusya, artık yalnız Akde-
nizde değil, Süveyş'in ötesinde, Arap Yarımada
sının Güneyinde, Hint Okyanusunda faaliyet 
halindedir. 

Yunanistan, Elge adalarında yeni hava mey
danları inşa edip, modern gemiler, uçaklar, 
tanklarla güçlenmeye çalışırken ve Yunanis
tan'ın Pire limanı Amerika Birleşik Devletleri
nin Akdeniz Filosu için devamlı bir üs haline 
getirilirken, öteki Balkan komşumuz ve Mos
kova'nın sadık müttefiki Bulgaristan'nın da 
alabildiğine silâhlandığı gözden kaçmamakta
dır. 

Güney komşumuz Suriye, Mısır ve Libya ile 
'birlikte, yeni bir konfederasyona katılmıştır. 

Türkiye'den kaçan bir kısım komünist ör
güt mensupları Suriye'de ve Ürdün'de yıkıcı 
faaliyetler için eğitim görmektedirder. 

Güney komşumuz Irak'ta da Türkiye'nin 
bütünlüğüne kasdeden örgütlerin faaliyet ha
linde olduklarını görmezlikten gelemeyiz. 

Kıbrıs sorunu, NATO'nun Güney Doğu ka
nadındaki iki müttefik ülke arasında devam
lı bir gerginlik konusu halindedir. Türkiye'
nin, Yunanistan'ın ve Kıbrıs'taki iki cemaatin 
menfaatleri, Kıbrıs sorununun biran önce ba
rışçı bir çözüm yoluna bağlanmasını ve gergin
liğin sona ermesini kesin olarak emretmekte
dir. Kıbrıs buhranının sürüp gitmesi, bizim için 
olduğu kadar, Yunanistan için, Kıbrıs'ta yaşa
yanlar için, hatta bütün dost ve müttefikleri-
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mia için sakıncalarla doludur. Bütün ilgili dev
letler bakımından, bu konunun barışçı bir 
çözüm yoluna bağlanması zarureti ortadadır. 

Buna rağmen, Makarios'un geçen yıl yap
tığı Moskova ziyareti sonunda yayınlanan ve 
Türkiye'nin millî menfaatlerine aykırı birçok 
hükümler taşıyan ortak bildiri ve Rum ce
maatinin geniş çapta silahlanmaya devam et
mesi gibi gelişmeler, dikkati çekmektedir. 

Bir yandan Avrupa'da «gerginliği azaltma» 
politikası ve Avrupa güvenlik konferansı ha
zırlıkları sürüp giderken, öte yandan, dünya
mızın orasında, burasında dolaylı saldırı olay
ları birbirini kovalamaktadır. Pakistan'ın ba
şına gelenler, gerek milletten kopmuş dikta 
idarelerinin milletlerin başına açabileceği dert
ler bakımından, gerekse Soyyat Rusya'nın Gü
venlik Konseyinde kullandığı «Veto» ile felce 
uğratılan Birleşmiş Milletlerin istilâ hareket
lerini durdurmaktaki yetersizliği bakımından 
ibret vericidir. Pakistan olayları, Sovyet Rus
ya'nın dolaylı yayılma usulleri hakkında da 
dikkate değer derslerle doludur. 

(Bu tabloya, İskandinav ülkelerinde, Al
manya'da ve başka ülkelerde Türkiye aley
hinde girişilen çeşitli kampanyaları ekleme
miz Jâzımdır. 

(Demokratik rejimimizi, millî kuruluşları
mızı, millî bütünlüğümüzü yıpratmak ve yık
mak, Türkiye'de iç kavgaları körüklemek için 
komünist ülkelerden yönetilen sayısız radyo 
yayınlarını ve çeşitli yıkıcı - bölücü faaliyet
leri bilmezlikten gelemeyiz. 

Türkiye'de son yıllarda olup bitenleri, iş
te böyle bir milletlerarası zeminde değerlen
dirmeye mecburuz. 

Böylesine tehlikelerle çevrili bir coğrafya
da, çeşitli yayılma emellerinin ve yıkıcı - bö
lücü faaliyetlerin hedefi olan bir ülkede yaşa
yan milletimiz, son derecede uyanık ve müte
sanit olmak sorundadır. 

Türk Milleti, iç bünyesinde hiçbir çatla
ğa meydan vermemek, devletimizi içten çö
kertmek isteyen her türlü faaliyete karşı en 
etkili şekilde müdahale etmek durumunda
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
12 Mart öncesindeki olayların ağırlığı kar

şısında, memleket hesabına duyduğumuz de-

j rin endişelerle geçen Şubat ayında, 1971 büt-
çeesi görüşülürken, Ibu tehlikelere dikkati çe
kerek, şöyle demiştik: 

«Türkiye, kanun hâkimiyetinin sağlanama
dığı bir ülke manzarası arz etmektedir. Kanun
larımızın açıkça yasakladığı ve müeyyidelere 
bağladığı yıkıcı ve bölücü faaliyetler başı 
boş bir halde yürütülmektedir. Sokakta, üni
versitede ve yüksek okullarda, fabrika ve iş
yerlerinde, kanun hâkimiyeti yerine kaba kuv
vet hâkimiyetini kurmak isteyenler hareket 
halindedir. Bölünmez bir bütün olan aziz mil
letimizi, sınıf kavigasıyle, ırk ve mezhep ayrı
lıklarını körükleyerek, düşman cephelere ayır
maya çalışanlar Vardır. 

Bunların bir kısmının yurt dışındaki fe
sat merkezleri ile irtibatları açıkça meydan
dadır. 

Geçen yıl bir taraftan diyorduk ki, Hükü
metin tehlikeleri görmekte ve teşhis etmekte 

• geç kalışı, tedbirsizliği ve gevşekliği; öte yan-
I dan bazı muhalefet çevrelerinin şuursuz veya 

maksatlı desteği yüzünden, Türkiye'de komü
nizm propagandası, hattâ komünist bir zulüm 
idaresi kurma hedefini güden fiilî hareketler 
gitgide yaygınlaşmaktadır. 

Millet parasıyla kurulmuş bazı öğretim 
kurumları, âdeta devlete karşı- «isyan» merkez
leri haline getirilmiştir. 

Boykotlar, işgaller, silâhlı çatışmalar, di
namitli, otomatik tabancalı, bombalı saldırı
lar, sabotajlar, yer yer ayaklanma provala
rına yol açan sistemli kışkırtmalar, soygun
lar, «gerilla savaşı» adı altında iç savaş ha
zırlıkları, en haklı uyarmalara yıllarca ku
laklarını tıkamış olanları bile, gaflet uyku
sundan uyandıracak ölçülere varmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen yılın bütçe müzakerelerinde, o gün

kü Hükümetin teMikeli gelişmeleri küçüm
sediğini, olaylara yanlış teşhis koyduğunu mi
sallerle açıkladıktan sonra, bütün sorumlulu
ğu Hükümete yüklemenin de haksızlık olaca-

I ğma dikkati çekerek şöyle diyorduk: 
I «İnsafın ve hakikate saygının icabı olarak, 
* ıhemen ilâve edelim ki, Türkiye'n'in bugünkü 
I duruma gelmesinde, Hükümetin zayıf, iradesiz, 
I yanlış tutumu kadar, iktidar dışındaki bazı çev-
I relerin de, yıkıcı faaliyetleri - yalnış teşhis yü-
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zünden veya bilerek - desteklemiş olmalarının 
payı vardır.» 

Sayın milletvekilleri; 
12 Mart'tan sonra Türkiye'de birçok deği

şiklikler oldu; Hükümet değişti. Partilerarası 
anlaşma sağlanarak, Anayasada bazı değişik
likler yapıldı. 

•Bu arada sıkıyönetim ilân edildi. Komünist 
ihtilâl örgütleri sıkıyönetime rağmen kışkırtı
cı yayınlarını ve silâhlı saldırılarını sürdür
mek istediler. Askerî makamlar yıkıcı faali
yetlere ve komünist ihtilâl örgütlerine karşı 
geniş ve etkili tedbirler aldılar. 

Fakat, Türkiye'yi bir komünist dikta ida
resine sürüklemek isteyenlerin çalışmalarına 
ara verdiklerini sanmak safdillik olur. Tür
kiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne ve varlığı
na dıştan ve içten kastedenlerin bugün de ke
sif bir faaliyet ve hazırlık içinde bulunduk
larını gözden uzak tutmamalıyız. 

Her devirde, komünist ihtilâl örgütlerinin 
çalışmaları, geniş ölçüde yer altındadır. «Ka
nunî» lik kisvesi altında çalışmaları güçleşir-
se bunlar, yeraltı çalışmalarına daha çok hız 
vermişlerdir. 

Her devirde, komünist ihtilâl örgütlerinin 
yönetim merkezleri yurt dışında olmuştur. 
Sıkıyönetim yıkıcı faaliyetlere karşı etkili bir 
mücadeleyi başlatınca, komünistler, çalışma
larını daha çok yurt içinden yurt dışına kay
dırmışlardır. 

Türk Devletini parçalamak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve Cumhuriyet Hüküme
tini yok etmek, bütün millî kuruluşları bu ara
da Türk Silâhlı Kuvvetlerini yıpratmak, mille-
timizi iç kavgalara sürüklemek için halen yurt 
'dışındaki komünist örgütler tarafından bas
tırılan ve çeşitli yollardan Türkiye'yede soku
lan . yayınlar; komünist ülkelerde kurulmuş 
veya korsan radyolar tarafından yürütülen 
kesif propaganda; Türkiye'deki yeraltı örgüt
leri tarafından dağıtılmasına halen devam olu
nan kızıl ihtilâl bildirileri; açık veya sinsi şe
kilde sürdürülen yeni örgütlenme faaliyetleri; 
hattâ resmî devlet kuruluşlarına «sızma» ve 
«yerleşme» çabaları, olayları dikkatle izleyen 
bütün vatanseverleri, bütün milliyetçileri uyar
maya yetecek ölçüdedir. 

Fakat - geçmişteki tecrübelerle de biliyo
ruz ki - tehlikeyi küçümseyerek veya ortadan 

kalktığını sanarak kolayca gaflet uykusuna 
dalmak istidadında olanlar vardır. Komünist
lerin gerçek niyetlerine ve taktiklerine bir 
türlü doğru teşhis koyamayanlar vardır. Ko
münizme karşı açık ve cesur mücadeleyi gö
ze alamayanlar vardır. Nihayet, aşırı soldan 
gelen her rüzgâra, her telkine kolayca kapı-
lnveren «Solculuk heveslisi» tavizciler vardır. 

Şimdi asıl tehlikenin işte böyle bir gaflet
ten, böyle yüreksiz veya tavizci bir tutumdan 
geleceğini bilmeliyiz. 

Açıkça söyleyeyim ki, Türkiye için bir var
lık - yokluk mücadelesi olan bu mücadelede, 
zamanı ve fırsatları heba etmeye kimsenin hak
kı yoktur. 

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini koru
mak için, 12 Mart hareketinin ve sıkıyönetimin 
sağladığı imkânları, çok daha iyi değerlendir
mek mümkün idi. 

Birinci Erim Hükümetinin kuruluşundaki 
iç bünye çelişkileri, mücadelenin hızını kesmiş 
ve etkisini azaltmıştır. Çelişik ve kararsız tu
tum, zamanın daha iyi değerlendirilmesine im
kân vermemiştir. 

Birinci Erim Hükümeti döneminde, Türk 
Devletinin ülke ve millet bütünlüğünü parça
lamaya çalıştığı sabit olarak Anayasa Mahke
mesince oy birliği ile kapatılan Moskova çiz
gisinde bir aşırı sol örgütünün faal üyelerini 
dahi, en önemli devlet işlerinde görevlendir
mek için ısrarlı ve sistemli şekilde çaba gös
terenler olmuştur. 

Daha Nisan 1971'de, Birinci Erim Hüküme
tinin göreve başladığı haftalarda sıkıyönetim 
ilânı için Hükümet tarafından ileri sürülen ge
rekçe ile, Hükümetin bazı üyelerinin davranış
ları arasındaki çelişkilere dikkati çekmeye 
mecbur kaldık. 

28 Nisan 1971 günü, bu kürsüde, «Yeni sız
malara» karşı çıkarak şu gerçeği açıkça ortaya 
koymayı milletimize karşı vazife saydık; 

Geçen 28 Nisan'da diyorduk ki; «Marksa -
Leni'ici örgütlerin mensupları ile Atatürkçü ve 
milliyetçi çizgide icraat yapılamaz. Bu gibiler 
devlet idaresinde sorumlu mevkilere, müşa
virliklere getirilemez. Hatta, bütün devlet me
kanizmasından daha önce sızıp yuvalanmış olan 
komünist militanlar cesaretle sökülüp atılma
dan, vatanı ve Cumhuriyeti tehdit eden tehli
keler bertaraf edilemez.» 
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Bugün de bu inancımız değişmemiştir. 
.Bildiğiniz gibi, Federal Almanya'da, son 

günlerde, «devleti ve demokratik rejimi yık
mak isteyenlere devlet içinde görev verilme
mesi» için büyük bir kampanya açılmıştır. Tür
kiye'nin şartlan şüphesiz çok daha naziktir. 

iBirinci Erim Hükümeti, 10 ay kadar önce, 
bu kürsüde, şöyle diyordu,: 

«Devleti yıkmaya hedef edinmiş bulunan 
sol akım mensuplarının her derecedeki okul
lara, çeşitli müesseselere sızma arzu va teşeb
büsleri tespit edilmiştir.» 

Bu gerçeği tespit eden ve bu kürsüde bu 
sözlerle belirten Hükümet, şikâyet ettiği «sız
ma» lara karşı yeteri kadar uyanık, enerjik bir 
mücadele vermemiştir. Hükümetin yapısı buna 
müsaade etmemiştir. Komünistler tarafından 
işlenen cinayetlerin ve anarşik olayların bü
tün millette uyardır dığı nefret ve tepkiden ya
rarlanarak devlet idaresinde gerekli temizlik 
yapılmamıştır. Gerekli kanunî tedbirler zama
nında getirilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaybedilen zamanı telâfi etmeye mecbu

ruz. 
Komünist ihtilâl örgütlerinin ve çeşitli ku

ruluşlardaki destekçilerinin eline yeni fırsatlar 
geçerse, onlara bu fırsatları verenler, hiç şüp
he edilmesin ki, gösterecekleri gafletin cezası
nı bizzat çekeceklerdir. Fakat ne yazık ki, bu 
gaflet, memlekete de çok pahalıya malolacak-
tır. 

Tekrar edelim. Artık kaybedilecek zaman 
kalmamıştır: 

Adalet teşkilâtı ile, zaibıtasiyle ve bütün 
kuruluşları ile, Türk Devleti, yıkıcı faaliyet
lerin yeniden başkaldırmalarına engel olacak 
şekilde güçlendirilmelidir. 

ikinci Erim Hükümetinin yıkıcı faaliyetle
re karşı mücadelede Türk adaletini daha et
kili kılmak için yaptığı hazırlık çalışmalarını 
dikkatle ve ilgi ile izliyoruz. 

12 Marttan bu yana, Türk polisini maddî im
kânlar, sayı, teçhizat eğitim ve moral bakımın
dan güçlendirmek için yeterli tedbir alınma
mıştır. Cumhuriyeti ve Devleti korumakla gö
revli olan Türk polisinin, şevkini, cesaretini, iti
barını sarsmak için yıllardan beri sürdürülen 
sistemli çabalar ne yazık ki, 12 Marttan son
ra da - başka biçimde - devam etmiştir. Türk 
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polisini dürüst vatandaşların sevdiği, saydığı, 
şer erbabının ise çekindiği, asayişi ve Cumhu
riyeti korumaya muktedir bir kuvvet haline 
getirmek için hiçbir gayret ve fedakârlık esir-
genmemelidir. 

Hukuk dışı eylemlerin, silâhlı saldırıların 
hüküm sürdüğü bir ülkede, hür demokratik 
rejim barınamaz. Anarşi olan yerde Devletin 
varlığı bile tehlikeye düşer. Meşru otoritenin 
temel hürriyetlerle bağdaştırılabileceği ülkeler
de demokrasi vardır ve insanlar hürdür. 

Milletimizi içten yıkmak isteyenlere kar
şı yürütülecek mücadele Türk millî eğitimine 
ve Türk öğretmenine çok büyük ve şerefli gö
revler yüklemektedir. Türk öğretmeninin yetiş
tirmekte olduğu gelecek kuşaklar; memleke
timizin kaderini tâyin edecektir. Millî eğitimde, 
Atatürk devrinde olduğu gibi, yeniden milli
yetçi ruh ve görüşü hâkim kılmak; enternasyo
nal komünizmin okullarımıza sızmasına kesin
likle engel olmak zorundayız. 

Millî eğitim, herhangi bir yabancı ideoloji
nin yayılma aracı olamaz. Kendisine emanet 
edilen kutsal görevi, körpe dimağlara «kızıl 
ihtilâl» sloganlarını aşılamak için kötüye kulla
nan, kendi beyni asın sol propagandası ile yı
kandığı için çocukların ve gençlerin de beynini 
aynı şekilde yıkamaya çalışan bir kimsenin, şe
refli millî eğitim camiasında yeri yoktur. 

öğretmen, yarınki Türkiye'nin doğuşunda 
en şerefli hizmetlerden birini gören insandır. 
Biraz sonra, malî kanunların uygulanışından 
bahsederken de temas edeceğim gibi, Öğretme
nin ibütün dertleriyle yakından ilgilenmemiz, 
onu huzura ve güvene kavuşturmamız şarttır. 
Fakat, füniversitelerimiz ve eğitim camiamız kı
zıl ideoloji simsarlarını kendi içinden söküp at
maya mecburdur. 'Bu yapılmadıkaç, hiçbir me
sele çözülmüş olmayacaktır. 

i— Hükümet hür ve demokratik sendikacı
lık hareketini, Anayasa ve kanun dışı ihtilâlci 
sendikacılığa karşı korumak için gerekli ted
birleri almalıdır. 

— Yurt dışındaki silâhlı eğitim veya propa
ganda merkezlerinin gelecek için ortaya çıkar
dığı (büyük tehlikelere bir çok defa temas et
mişizdir. özellikle yurt dışındaki öğrencilerimiz 
ve işçilerimiz, entsrnasyonel komünizmin yoğun 

I saldırısına karşı korunmalıdır. 'Bu alanda hem 
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karşı propaganda yolu ile, hem de Devletler Hu- 1 
kukunun ibize sağladığı 'her ıtürlü haktan yarar
lanılarak, mücadele lüzumuna inanıyoruz. 

— Devlet, bütün (kurumları ve kuruluşlar 
ile, bütün imkânları ile, hürriyet düşmanı ide
olojilere karşı fikir mücadelesini hızlandırmalı
dır. 'Türk Milletini tarih boyunca ayakta tutan 
millî ve manevî değerlerimizin sistemli bir şe
kilde yıkılmasına müsaade ve müsamaha edil
memelidir. 

— Hürriyetin düşmanı olan anarşinin bir 
defa daha demokratik rejimi sarsıntıya uğrat
masını önlemek ve hür demokratik rejimin nor
mal işleyişini sağlamak için, Anayasa ile kabul 
j&dilen esaslara uygun kanun değişiklikleri sü
ratle yürürlüğe konmalıdır. 

— Vatandaşlarımız gerek siyasî rejim, ge
rek iktisadî sistem bakımından devamlı bir kay-
gu ve huzursuzluk içinde yaşamaktan kurtarıl
malıdır. «Demokratik rejim yaşayacak mı?,» 
«Normal düzene geçilecek mi?», «Normal düze
ne geçilince anarşinin yeniden başkaldırması, 
önlenebilecek mi?», Tekrar 12 Mart öncesindeki 
duruma mı dönülecek?» gibi sorular ve tered
dütler zihinlerden sökülüp atılmalıdır. 

Türk vatandaşı «yarın ne olacak» endişesi 
içinde yaşamamalıdır. 

Bu konuda Hükümete düşen görevler var
dır. TürMye Büyük Millet Meclisine düşen gö
revler vardır. 

Hedefi sağlam ve açık şekilde tespit etme
liyiz. Bu hedef üzerinde, Devlet 'Başkanından 
başlayarak, Anayasanın görev verdiği bütün 
kuruluşlar tam bir mutabakat içinde olmalıyız. 

Varılmak istenen hedef, hiçbir tereddüde 
yer bırakmayacak şekilde, millete açıkça ilân 
edilmelidir. Bütün gayretler, çelişkisiz ve zig-
zaksız, bu hedefe yönetmelidir. 

Üzerinde mutabık kalacağımız temel hedef, 
bizce bellidir : Hür demokratik rejimi, Anaya
sanın belirttiği sağlam ve güvenilir temeller 
üzerine oturtmak; hürriyet rejiminin yeniden 
12 Mart öncesindeki anarşiye dönüşmesine en- I 
gel olacak bütün tedbirleri almak; iktisadî 
ve sosyal gelişmemizi hür düzen içinde gerçek
leştirmek. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu temel hedefe yönelirken, vatandaşın gün

lük hayatında çektiği ıstırapların asla unutul-

— 45 

16 . 2 . 1972 O : 2 

maması ve ihmal edilmemesi gerektiğini de 
önemle belirtmek isterim. 

Büyük vatandaş kütleleri, ağırlaşan hayat 
pahalılığının yükü altında ezilmektedir. Dar 
ve sabit gelirli yurttaşlarımızın geçim sıkıntısı 
yürek sızlatıcı ölçülere varmıştır. Kara kışta 
kömür bulamayan, odun bulamayan, yiyecek 
ve giyecek ihtiyacını karşılayamayan yurttaş
larımızın dertlerine, hükümet bütün imkânla-
rıyle eğilmek zorundadır. 

Orta ve uzun vadeli tedbirlerle ilgili bazı 
hazırlıkların ve çalışmaların yapılması, vatan
daşın geçimiyle ve günlük ihtiyaçlanyle ilgili 
âcil tedbirlerin alınmasındaki gecikmeleri, ih
mal ve hataları mazur gösteremez. 

Bu bütçe müzakerelerinin, yakacak ve yiye
cek gibi temel ihtiyaçlardaki darlıkların gide
rilmesi, vatandaşın günlük hayatındaki sıkıntı
lara çare bulunması bakımından hükümetin al
ması gerekli olan âcil tedbirlere de ışık tutma
sını diliyoruz. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
1971 yılının iktisadî gelişmelerinde göze çar

pan olumlu ve olumsuz yönleri şöyle özetlemek 
mümkündür : 

Birinci olumlu gelişme daha önceki yıllarda 
çok düşük bir kalkınma hızı gösteren tarımda 
- hava şartlarının da tesiri ile - plan hedefleri
nin iki katma varan bir üretim artışı görülmesi 
ve bu sayede yıllık kalkınma hızının (sabit fi
yatlarla) % 9,2 ye yükselmesidir. 

İkinci olumlu nokta, döviz rezervimizdeki 
büyük artıştır. Daha çok işçi dövizlerindeki ar
tış sebebiyle (ve para ayarlamasının resmî ka
naldan döviz akımını teşvik eden etkisiyle) 
Merkez Bankamızdaki döviz rezervi, Ocak ayı 
sonlarında 800 milyon doları aşmıştır. Bu, çok 
sevindirici bir gelişmedir. 

İktisadî ve malî bünyede göze çarpan olum
suz gelişmeleri de şöyle özetlemek kabildir : 

1. 1970 de başlayan hızlı fiyat artışları, 
1971 yılında, daha da hızlanarak devam etmiş
tir. Hayat pahalılığı büyük vatandaş kütleleri
nin geçim derdini ağırlaştırırken, hükümet de, 
üst üste yapılan ölçüsüz resmî zamlarla bu pa
halılığı âdeta körüklemiştir. 

Hızlı fiya,t artışları maliyetleri de yükseltti
ğinden, bu enflâsyoncu gidişe son verilemediği 
takdirde, para ayarlamasından beklenen fayda-
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lı sonuçların kısa zamanda yok olması tehlikesi 
doğabilir. 

2. 1971 yılında, Devletin ve iktisadi Dev-
. let Teşekküllerinin masrafları gelirlerini çok 

aşmış, kamu maliyesi geniş ölçüde açık ver
miştir. 

Bir taraftan Devlet kesiminin açığını kar
şılamak, öte yandan Merkez Bankasına giren 
işçi dövizlerinin Türk parası karşılığını öde
mek için, Merkez Bankasının muslukları açıl
mış, emisyon artırılmıştır. Emisyon hacminde
ki hızlı artış da, hayat pahalılığının başlıca se
beplerinden biri olmuştur. 

3. Birtakım yanlış politikaların, ürkütücü 
beyanların, bürokratik müdahalelerin ve gecik
melerin de etkisiyle 1971 yılında sınai üretim 
plan hedefinin gerisinde kalmıştır. 'Sınai üre
tim, yıl sonuna doğru bir hareket göstererek 
bir yıl önceki seviyesinin üstüne çıkabilmiş ise 
de, 1971 için yıllık programda tespit edilen sı
nai üretim hedefine ulaşılamamıştır. 

4. Sınai yatırımlarda da, bir yıl öncesine 
göre büyük ilerleme beklenirken, gerileme göze 
çarpmıştır. 

5. Bazı iktisadî faaliyet dallarında, mese
lâ inşaat ve ona bağlı iş kollarında, karışık, an
laşılması güç ve ağır vergi kanunlarının etki
siyle, durgunluk ve işsizlik görülmüştür. Daha 
önceki yıllarda ortalama % 8 civarında bir kal
kınma hızı gösteren inşaat sektöründe katma 
değer artış hızı planda öngörülenin çok altına, 
% 2 ye düşmüştür. 

6. Talihsiz Personel Kanunu uygulanması
nın ortaya çıkardığı büyük şikâyetler ve hak
sızlıklar yıl boyunca sürüp gitmiştir. Hükümet, 
bu konudaki aksaklık ve haksızlıkları düzelt
mek için kanun kuvvetinde kararname çıkarma 
yetkisi almak istemiş; fakat nasıl bir düzeltme 
yapacağı hususunda bir türlü karara varama
dığı için olacak bu tasarısını takibetmemiştir. 

Personel ve kadro israfını önlemek amacını 
güden kanun hükümleri titizlikle uygulanma
mış; alabildiğine yeni kadrolar dağıtılmış; bu 
arada, bir çok teknik elemanlar, öğretmenler, 
sağlık personeli ve başka zümreler büyük ölçü
de mağdur duruma düşürülmüşlerdir. İntibak
larda hatalar olmuş, verilen haklar geri alın
mak istenmiş, meselâ öğretmenlerin ek ders üc
retleri bu konudaki kanunun açık hükmüne rağ
men azaltılma yoluna gidilmiştir. 

Hülâsa, Sayın Maliye Bakanının da açıkla
dığı gibi, Personel Kanunu uygulaması hem çe
şitli haksızlıklara ve adaletsizliklere yol açmış, 
hem de Devlete - tahmin edilenin çok üstünde -
bir malî külfet yüklemiştir. 

Sayın Maliye Bakanı, acele yapılacak dü
zeltmelerin Devletin malî gücünü aşacak yeni 
yükler getireceği veya yeni haksızlıklara ve 
adaletsizliklere yol açacağı endişesini ileri sü
rerek : «Düzeltme çareleri henüz bulunabilmiş 
değildir. Mütehassıs bir heyetin konuyu dikkat, 
itina ve teenni ile incelemesi gerekmektedir» 
diyorlar. 

Dileğimiz, bu çalışmaların gerekli dikkat ve 
süratle yapılıp tamamlanmasıdır. Personel Dai
resinin görevini tam yapacak hale getirilmesi, 
kadro israfının önlenmesi, Devlet hizmetine gi
rişte ve ilerlemelerde imtihan ve ehliyetin esas 
tutulması, iltimas ve tavsiyeyi ortadan kaldıran 
objektif usullerin uygulanması zorunluğuna 
dikkati çekmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, dış ticaret durumu ile 
ilgili görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 

Dış ticaret dengesine gelince; 1971 yılının 
ilk aylarında ihracatımız para ayarlamasının et
kisiyle pek hızlı bir artış göstermiş, daha sonra 
uygulanan bazı tedbirlerin sonucu olarak bir 
duraklama ve gerileme devresine girmiş, niha
yet yılın son iki ayında - kısmen pamuk satış-
larmdaki beklenen gelişme sebebiyle, kısmen de 
yıl içinde konulan kısıtlayıcı usullerin gevşetil
mesi, idari tıkanıklıkların giderilmesi, hataların 
düzeltilmesi sonucunda - yeniden büyük bir sıç
rama yapmıştır. Böylece 1971 yılının toplam ih
racatı 676 milyon dolara ulaşmıştır. Sayın Ti
caret Bakanının dün yapmış olduğu açıklama
dan öğreniyoruz ki, 1972 yılının Ocak ayı ihra
cat rakamları da son derecede yüksek bir, sevi
yede gerçekleşmiştir. Bu da, sevindirici bir 
durumdur. 

1971 yılındaki toplam ithalatımız ise 1 mil
yar 170 milyon doları bulmuştur. Böylece 1969 
yılında 264 milyon dolar, 1970 yılında 360 mil
yon olan dış ticaret açığımız, ihracatımızın hız
la yükselmesine rağmen, ithalatın ihracattan da 
daha hızlı artması sebebiyle 494 milyon dolara 
varmıştır. Büyüyen dış ticaret açığına rağmen, 
Merkez Bankasının döviz rezervinin yükselmesi, 
- biraz önce de belirttiğimiz gibi - yurt dışmda-
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ki işçilerimizin gönderdiği dövMerdeki olağan
üstü artış sayesindedir. 

Bilindiği gibi, yıllık programda 1971 de Tür
kiye'ye gelecek işçi dövizlerinin miktarı 262 mil
yon dolar olarak öngörülmüştü, 470 milyon do
lar olarak gerçekleşti. 

Türkiye'nin toplam ihracatının 1950 yılında 
263 milyon dolardan ibaret olduğu ve 1960 yı
lında, yani 10 yıl sonra, cüz'i bir artışla ancak 
320 milyon dolara ulaşılabildiği düşünülürse, 
planlı dönemde sağlanan ihracat artışı küçümse
nemez. Son on yılda, ihracatımız yaklaşık ola
rak iki misline çıkmıştır. Türkiye, bu dönem
de, sanayi mamulleri ihracına başlamıştır. Fa
kat, ağılan mesafeyi yeterli görmek de mümkün 
değildir. İhracat alanında, özellikle sanayi 
mamulleri ihracı alanında, yeni ve büyük atı
lımlar yapmaya mecburuz, ihracata dönük sa
nayi yatırımlarını ve ihracatı geliştirmek için 
cesur, teşvik tedbirleri uygulanması lüzumuna 
inanıyoruz. İnsangücü ihracı yerine, yurt için
de imalât yapıp sanayi mamulleri ihraç etmek 
şüphesiz çok daha sağlam ve güvenilir bir kal
kınma yoludur. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçen yılın iktisadî ve malî alandaki olumlu 

ve olumsuz gelişmeleriyle ilgili bu kısa açıkla
malardan sonra, 1972 yılı konsolide bütçesinin 
rakamlarını tahlile başlayabiliriz : 

1972 yılı konsolide bütçesinin giderler top
lamı 51 milyar 968 milyon liradır. Bu rakama, 
Devlet Yatırım Bankası hesaplarında gösterilen 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımları 
için kullanılacağı belirtilen 4 milyar Türk li
rası dâhil değildir. Bu 4 milyarın da ilâvesiyle, 
1972 yılının gerçek giderler toplamı 56 milyar 
liraya yaklaşmaktadır. 

Bütçe rakamına dahil edilmeyerek, Devlet 
Yatırım Bankası hesaplarında gösterilen bu 4 
milyar lira hariç olmak üzere, konsolide bütçe 
giderlerinin dağılışı şöyledir. 

Türk Lirası 

Cari harcamalar : 26 397 000 000 
Yatırım harcamaları : 9 458 000 000 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları : 16 112 000 000 
1971 yılı bütçesinin ilk şekline göre, 1972 

bütçesindeki gider artışı 13,5 milyar civarında
dır ve oran olarak % 35 tir. Bunun çok yük

sek ve tehlikeli bir artış olduğunu belirtmeye 
lüzum görmüyorum. 

Giderlerdeki artış oranı, cari harcamalarda 
%31, transfer harcamalarında % 52 ve (Devlet 
Yatırım Bankası fonu hariç) yatırımlarda % 19 
dur. 

Bütçe rakamındaki bu büyük kabarmanın 
1971 malî yılından 1972 malî yılma geçerken 
vukubulan anî bir kabarma olmadığını da açık
lamak zorundayız. Aslmda, 1971 yılı boyunca, 
Devlet giderlerinin yeteri kadar frenlenemediği 
ve yıl içinde yapılan ilâvelerle, ilk bütçe raka
mının çok üstüne çıkıldığı anlaşılmaktadır. 
Geçmiş yıllarda bazan 1 milyara yakın, bir de
fasında 2 milyar civarında ek ve olağanüstü 
ödeneklerle krşılaştığımız olmuştur. 

1971 yılında ise, bütün bu rekorlar kırılmış 
ve yıl içinde bütçeyi kabartan ek, olağanüstü ve
ya otomatik ödeneklerin toplamı 7 milyara yak
laşmıştır. 

Böylece, başlangıçta 38 milyar olarak bağ
lanan 1971 bütçesinin, yıl sonuna kadar 45 mil
yara yaklaşacağı anlaşılmaktadır. 

1971 yılında fiyatların hızla artmaya devam 
etmesi, şüphesiz, geçen yıl bütçesinin durmadan 
büyüyen açığı ile yakından ilgilidir. 1972 yı
lında da fiyatların hızla yükselmeye devam et
mesini istemiyorsak; enflasyoncu gidişi durdur
maya kararlı isek, Devlet harcamalarındaki 
baş döndürücü artışı frenlemeye mecburuz. 

Devlet Yatırım Bankası hesaplarında göste
rilen 4 milyarla birlikte, 53 milyar Türk lirasına 
varan kabarık bir bütçenin büyük ölçüde açık 
vermesi mukadder görünüyor. Kaldı ki, bu 
kadar kabarık bir bütçe, denk olarak bağlana-
bilse ve açık vermeden uygulansa dahi, yine de 
fiyatları kamçılar. Hayat pahalılığını daha da 
dayanılmaz hale getirir. Bu sebepledir ki, Millî 
Güven Partisi, resmî israfla mücadeleyi günü-

' müzün en önemli iktisadî meselelerinden biri 
olarak görmektedir. 

Devleti aşırı harcama yoluna iten bir bütçe 
ile istikrar sağlanamaz. Halbuki, para ayarla
masından sonra, fiyatları yeni bir seviyede is
tikrara kavuşturmak, para ameliyesinin boşa 
gitmemesi için şarttır. Hayatî bir dâva olan 
ihracat dâvamızın çözümü de bu istikrarın sağ
lanmasına sıkı sıkıya bağlıdır. 
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Bu sebepledir ki, Millî Güven Partisi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komis
yonunun masrafları % 10 kısma yolundaki ka
rarını yerinde ve isabetli bulmaktadır. Hükü
meti, bütün dikkat ve gayretini sarf ederek, bu 
tasarruf kararını uygulamaya davet ediyoruz. 

Sayın milletvelleri, 
Konsolide bütçe tasarısının gelir kalemleri

ne bakınca, karşılaştığımız durum şudur : 
Vergilerden : 45 milyar 60 milyon, 
Vergi dışı normal gelirlerden : 4 milyar 552 

milyon, 
özel gelir ve fonlardan : 700 milyon gelir 

beklenmektedir. 
Katma bütçeli dairelerin geliri de, 1 milyar 

656 milyon olarak tahmin edilmiştir. 
Konsolide bütçenin gelir tahmini toplamı 

51 milyar 968 milyon Türk lirası olmaktadır. 
Böylece 1972 bütçesinin geçen yıl bütçesine gö
re gelir tahmini bakımından fazlalığı 13 milyar 
496 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu fark, oran olarak, Devlet gelirlerinin bir 
yılda % 35 artırılması anlamına gelir. Bunu ne 
kadar güç olduğunu açıklamaya lüzum yoktur. 

İki yılın karşılaştırılmasını ayrı ayrı gelir 
çeşitleri üzerinde yapacak olursak, ortaya çıkan 
durum şöyledir : 

Vergi dışı gelirlerde bu yıl, 1971 e göre azal
ma olacağı hesabedildiği için, vergilerdeki ar
tışın toplam gelirlerdeki 13 milyarlık arıştan 
da fazla olması gerekmektedir. Gerçekten, ge
çen yılın vergi gelirleri tahmini 29,5 milyar lira 
iken bu yıl, yalnız vergilerden sağlanacak geli
rin 45 milyarı aşması isteniyor. Böylece, vergi 
gelirlerinde 15,5 milyara yakın - ki, bütçenin 
inisiyal rakamları arasında - bir artış bekleni
yor. Geçen yılın ilk bütçe tahminlerine göre, bir 
yılda beklenen vergi geliri artışı yüzde 50 nin 
üstündedir. 1971 bütçesinde vergi geliri tahmin
lerinin ilk bütçe rakammdakinden biraz daha 
yüksek seviyede gerçekleşmiş olması dahi bir 
yılda vergi gelirlerinin yüzde 50 den fazla artış 
göstermesini izah etmeye yeterli olmayacağı 
inancındayız. 

Sayın Maliye Vekili bütçeyi takdim konuş
masında, bütçede yer alan gelir artırıcı kanun 
tasarılarının karşılıklarını da ihtiva ettiğini be
lirtmiştir. 

Şimdi, bu gelir artırıcı tasanlar üzerinde 
duralım. 

Malî Denge Vergisi, işletme Vergisinin ge
nişletilmesi, bazı harçların artırılması, Emlâk 
Vergisi değişikliği gelen teklifler arasında
dır. Hükümet, Kurumlar ve Gelir vergilerinin 
de ağırlaştırılmasını düşünmektedir. 

Son üç yıl içinde, hemen her bütçe ile, yeni 
bir finansman kanunu, yeni ve ağır vergi ted
birleri getirilmiştir. Bu yolun çıkar bir yol ol
madığı aşikârdır. Millî Güven Partisi adına bir
çok defa belirttiğimiz gibi, her yıl, hızla kabar
tılan Devlet harcamalarını karşılamak üzere 
esasen uygulanışı adaletsiz olan vergilere yeni 
sanılar getirilmesini doğru bulmuyoruz. 

Getirilen vergi tedbirlerinin büyük bir kıs
mı, ya az kazançlı yurttaşları hedef almakta, ya 
da esasen ağır vergi ödeyen mükelleflerin yükü
nü artırmaktadır. 

Ortada büyük vergi siyaı mevcudolduğu so
rumlularca her konuşmada ifade etmektedir. 
Öte yandan Maliye Vekili, Türkiye'de sınaî te
şebbüse girişmiş ve vergisini dürüst olarak öde
yen bir kurumun vergi yükünün teşebbüs şev
kini ve arzusunu kıracak kadar yüksek olduğu
nu Bütçe Komisyonunda bizzat verdiği bir ör
nekle açıklamıştır. Hal böyleyken, iktisadî ve 
sosyal bakımdan savunulması mümkün olmayan 
tedbirlere başvurulmasını yerinde görmüyoruz. 

Bu vergi, tedbirlerinden bazılarının yeni ma
liyet ve fiyat artışlarına sebebolacağı, hayat pa
halılığının ve vatandaşların geçim sıkıntısının 
daha da artmasına yol açacağı muhakkaktır. 

Yeni vergi tedbirlerini bir reform hareketi 
olarak göstermeye de imkân yoktur. Tam tersi
ne, bu tedbirler, vergi sistemimizi büsbütün ka
rışık bir hale getirmektedir. Birçok defa belirt
tiğimiz gibi, yeni vergi kanunları, vergilerin ve
riminden, çok vergilerin tazyikini artıracaktır. 

Millî Güven Partisi, her şeyden önce vergi 
sistemimizde 1982 yılında başlatılmış olan ger
çek ıslahatı, aynı anlayış içinde tamamlamak 
lüzumuna inanmaktadır. «Vergi Reform Komis
yonu» nım çalışmalarına hâkim olan ekonomik 
görüşler âdeta terk edilmiş; perakende, dağınık, 
tahsili ve kontrolü güç vergiler yerine başlıca 
büyük vergi kalemlerinin verimini artırma ted
birleri ihmal olunmuş; yeniden irili ufaklı bir
çok vergiler icadı yoluna gidilmiştir. 

Bize göre, vergi ziyamı önleyecek tedbirleri 
almak, iktisadî Devlet Teşekküllerini verimli 

j çalışmaya götürerek, kaynak yaratacak bir du-
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ruma getirmek, Devlet hayatında her türlü is
rafı önlemek, bütçelerimizin finansman açıkla
rını karşılamak için en uygun tedbirleri ala
caktır. 

Ne yazık ki, son Demirci Hükümeti gibi 
Erim Hükümeti de iktisadî ve sosyal bakımlar
dan doğru olan yolu terk edip, her bakımdar 
sakıncalı ve .zararlı olan tekliflerle gelmekte
dir. 

Burada bir noktayı belirtmeme Saym Ada 
let Partisi sözcüsünün izin vermesini rica ede
rim. Konuşmalarını dinlerken, İşletme Vergisi 
ile Emlâk Vergisi ile ilgili beyanları dikkatim: 
çekti. «Getirilen İşletme Vergisi değişikliği ile:; 
diyor Saym Adalet Partisi sözcüsü, «iş hayatı
nı dayanılmaz şekilde sıkan, ticaret serbestisini 
daraltan, haksız rekabeti teşvik eden, esnafı bir
birine düşman haline sokan, maliye ile vatan
daş arasında ihtilâf doğuran ve nihayet vergi 
iadesi bakımından altından kalkılamayacak ka
dar yük yaratan bir sistem meydana getirilme
melidir. Bina, Emlâk ve Arazi vergilerinin gay
rimenkul mülkiyetinin vatandaşa yük olmaya 
başladığı intibaını vermemesine dikkat edilme
lidir» diyen Saym Adalet Partisi sözcüsü, «bu 
çeşit vergiler, bir servet vergisi haline getiril
memelidir.» buyuruyor. Ve ilâve ediyor, «Ünıi-
dediyoruz ki, vergi sistemimizin tümü ile ısla
hında, gelirden ve - servetten değil, - katma de
ğerden vergi alma sistemine gidilmesi hem bü
rokrasiyi azaltacak, hem de vergi adaletinir 
sağlanmasına yol açacaktır.» 

Aslında bu sözler, bizim geniş ölçüde katıl
dığımız ve geçen yıl Adalet Partisi Hükümeti
nin getirdiği finansman kanunu burada konu
şulurken ileriye sürdüğümüz görüşlerdir; fa
kat İşletme Vergisi ve servet üzerinden - gelir 
üzerinden değil, servet üzerinden - Emlâk Ver-
gisi"usulünü bizzat getirmiş olan bir siyasî par
tinin sözcüsünün bugün «servetten vergi almak 
yerine gelirden alınmalıdır, Emlâk Vergisi şu 
mahzuru taşıyor, işletme Vergisi şu mahzuru 
taşıyor» demesi, haldi bir tenkid mahiyeti taşı
mamaktadır. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Genişletilmesinde şikâyet etse 
dahi şikâyet ettiği konular verginin aslında 
mevcudolan konular denebilir. 

Parlamentomuzun, geçirilen tecrübeleri dik
kate alarak, Hükümet tasarılarını düzelteceğine 
inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ik

tisadî gelişmemiz bakımından sakıncalı ve sos
yal bakımdan adaletsiz olan vergi tedbirlerini 
/eya vergi zamlarını kabul etmemeli, Hüküme
te doğru yolu göstermelidir. 

Getirilmek istenen yeni vergiler, stopaj yo
luyla vergi ödeyen hizmet erbabını ezecektir. 
3u yeni vergi ve zamlar, vergiden kaçmak im
kânını bulamayan kurumlara, ciddî müteşeb
bislere, gerçek yatırımcılara, kurulmasına çalı
şılan sermaye piyasasına, anonim şirket kuru
luşlarına darbe vuracaktır. 

Gerçek müteşebbislerin yatırıma ayırabile
n l e r i kazançları her yıl biraz daha kurutacak 
}skilde, her bütçe döneminde ağır vergi zamla
rı yapmak ve sağlanan gelirin çok büyük kısmı
nı Devlet eliyle verimsiz harcamalarda kullan
mak, iktisadî kalkınma hedefine aykırı düşer. 
Böyle bir politika, yatırımları engeller; gelecek 
yıllardaki vergi geliri artışını önler; işsizliğe 
yol açar; dış ödeme dengemizdeki açığın büyü
mesine sebebolur. 

Malî alanda yapılacak en âcil iş, vergi ida
resini ıslah etmektir. Malî kaza sistemimiz de 
ıslaha muhtaçtır. Vatandaşı gereksiz formalite 
lerle üzmeyen ,vergi mükellefini eziyete sokma
yan, vatandaşın teşebbüs ve çalışma şevkini kır
mayan ; fakat; vergi denetimini ciddiyetle yap-
naya muktedir bir vergi idaresi kurmaya mec
buruz. 

Vergi idaresini ıslah edecek yerde, her yıl 
yeni vergiler koymak veya mevcut vergileri 
ağırlaştırmak ,neticede, dürüst mükellefleri ve 
ciddî teşebbüsleri cezalandırmak demektir. 

Malî denge vergisi, getirilen şekli ile çok 
ağır ve adaletsiz bir vergidir. Hayat pahalılığı 
ile mücadele, geçim darlığı içinde bunalan ve 
temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 
bir kimseye yeni vergi yüklemek suretiyle yapı
lamaz. Vergi düzenine daha fazla adaletsizlik 
getirmek, reform değildir. Dürüst mükelleffin, 
gerçek müteşebbisin yükünü her yıl biraz da
ha artırarak üretim şevkini, yatırım hevesini 
kırmak, reform değildir. 

1971 bütçesiyle birlikte alelacele getirilen 
finansman kanununun, başta inşaat sektörü vt 
ona bağlı iş kolları olmak üzere, birçok sanayi 
dallarına nasıl darbe vurduğu geçen Hükümet 
zamanında görüldü. 
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Demirel Hükümetinin bazı üyeleri de, sonra- ' 
dan, ölçünün kaçırıldığını ve finansman kamı 
nunun bası zararlı sonuçlar doğurduğunu ka 
bule mecbur kaldılar. 

1972 yılında da, ölçüsüz ve hesapsız vergiler 
konarak başka birçok işkolları yeniden felce 
uğratılırsa, memlekete sarar verilmiş; gelece! 
yılların vergi kaynaklan daraltılmış, işsizli? 
tehlikesi ,Sayın Maliye Bakanının, büyün Türk: 
ye'nin ballıca dertlerinden biri olarak tema" 
ettiği işsislik tehlikesi büyütülmüş olur. 

Fert başına düsen millî gelirin bisdsklncleV 
10 veya 15 kat yüksek okluğu, sermaye birikimi 
ve refailı seviyesi yüksek, gelişmiş ve sanayileş
miş ülkelerdeki vergi oranlarını Türkiye'de uy
gulamaya kalkışmak hatalı olur. Çünkü, deği
şik şartlar içinde, aynı oranlar aynı ağırlığı ta
şımazlar. Bir yeni verginin veya mevcut bir ver
gideki oran değişikliğinin ekonomik ve sosyal 
sonuçları, uygulandığı ülkeye göre değişir. 

Kaldı ki, Türkiye'de Gelir Vergisi oran
ları ağırlaştırılmaca bile, para değerinin hız
la düşmesi yüzünden, vergi yükü her yıl 
kendiliğinden yükselmekte, vergi her yıl 
biraz daha ağırlaşmaktadır. Gelir Vergisi 
dilimlerinin son olarak ayarlandığı 1933 yı
lından bu yana para değeri çok düşmüştür. O 
günkü onbin lira bugüukü on bin lira değil
dir. O günkü elli bin lira bugünkü e!ü bin lira 
değildir. Şu halde, kanundaki gelir dilimleri ve 
her dilimin karşısındaki vergi oranları değiş
memiş görünse bile, gerçekte, paranın satmal
ına gücü 1963 e göre yarı yarıya azalmış oldu
ğu için, her gelir dilimine isabet eden vergi yüz
deleri kendiliğinden ağırlaşmıştır. Birçok ikti
satçı ve maliyecinin dikkati çektikleri bu ger-' 
çeği hesaba katmadan, Gelir Vergisini daha da 
ağırlaştırmak, verginin iktisadî ve sosyal hedef
lerine aykırı sonuçlar doğurabilir. 

Yeni. vergi., tasarıları, Millet Meclisi tara
fından düzeltilmedikleri takdirde, geçim darlı
ğı çeken ve vergisini kaynakta ödeyen mükel
lefleri daha çok geçim darlığına sürükleyecek
tir. Bu tasarılar, Türkiye'nin karma ekonomi 
düzeni içinde kalkınmasını, hür teşebbüsün ya
tırım yapmasını, vatandaşın küçük tasarrufla- ! 

rını da değerlendirecek gerçek sermaye şirket
lerinin çoğalmasını, büyük ve ciddî sağlam mu
hasebeye dayanan kuruluşların gerçekleştiril
mesini güçleştirecek nitelikte görünmektedir. 
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Bu tasarılara hâkim olan anlayış «yükü taşı
yanlara daha çok yüklenmek» anlayışıdır. 

Tekrar edelim. Vergi idaresi ıslahatı vergi 
v.yamı önleme ve resmî israfla mücadele tek 
Tkar yoldur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin yapılışı kadar uygulanışının da 

'nem taşıdığını belirtmek isteriz. 1971 bütçesi-
Yn 88 milyar lira olarak kabul edilip, uygula
mada 45 milyar liraya çıktığını gördük. Dileği
miz, 1972 yılında bu yola gidilmemesi; tam ak
üne, devlet harcamalarını sınırlamak için âza-
•îi çabanın gösterilmesidir. 

1972 yalı israfla mücadele yılı olmalıdır. 
-fEilIî Güven Partisinin resmî israfı önlemek 
amacını güden bir önergesi üzerine kurulmuş 
o7up halen çalışmakta bulunan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu, Hükümetle sıkı bir işbir-
v-ğı yaparak, Devlet idaresinde ve iktisadî Dev
let Teşekküllerinde israfı önleme yolunda mem
lekete büyük bir hizmette bulunabilir. 

Sayın milîetveîrilleıi; 
Bakanlık ve dairelerin bütçeleri üzerinde, 

sözcü arkadaşlarımız grubumuzun görüşlerini 
etraflıca açıklayacakları için, bütçenin tümü 
üzerindeki bu konuşmamı uzatmak niv^ünde 
değilim. Çeşitli sektörler ve bunların meseleleri 
üaerinde ayrı ayrı durmayacağım. ıSözcü arka
daşlarımız bu görevi ciddiyetle ve dirayetle ye
rine getireceklerdir. Grub olarak çok önemli 
gördüğümüz birkaç konuya kısaca değindikten 
sonra, konuşmamın, Türkiye'nin meselelerine 
uzunca bir tarih dilimi açısından bakmağa çalı
şan son bölümüne geçmek istiyorum. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
iktisadî Devlet Teşekküllerinin verimli ça

lışması, kaynak israfının önlenmesi bakımından 
hayatî bir önem taşımaktadır. 

1964 yılında çıkarılan ve İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi amacnı gü
den 440 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
bu yana tam 7,5 yıl geçmiştir. 

Her yıl, hükümetlerin imzası ile yayınlanan 
yıllık programlardan geçen bütçe müzakerele
rinde parçalar okumuştum. Bu yıllık program
ların her b;rinde 1965 ylından bu yana devam
lı olarak bu kuruluşların verimli çalışmasını 
sağlayacak ısîahatm yıl içinde gerçekleştirile
ceği vadediîmiştir. ıSevk - ü idare, personel, mu-
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hasebe ve istatistik servislerinin ıslahı, organi
zasyon ve metot bakımından göze çarpan ak
saklıkların düzeltileceği her yıl tekrarlanıp 
durmuştur. Fakat müzminleşen bu problemler 
bir türlü çözülmedi. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin cari işletme 
açıklan ve bu teşekküllere bütçeden yapılan 
transferler yıldan yıla kabarıp gitmektedir, ik
tisadî Devlet Teşekküllerinin işleyişindeki ak
saklıklar, bazan ağırlaşan vergiler şeklinde, ba-
zan yüksek maliyetleri karşılamak için yapılan 
zamlar şeklinde, vatandaşa yüklenmektedir. 

«Islahat yapıyoruz, reform yapıyoruz» adı 
altında bugünkü durumu da aratacak hesapsız 
ve ölçüsüz müdahalelere gidilmeden, sağlam ve 
îyi düşünülmüş tedbirlerle, bu teşekküllerin 
millî ekonomiye daha yararlı ve kaynak yara
tır hale getirilmeleri sağlanmalıdır. 

Dsğ:nmek istediğimiz bir başka konu, vata
nımızın gelişmeğe muhtaç bölgelerinin durumu
dur. 

Türk vatanı birdir ve bütündür. Milletimiz 
birdir ve bütündür. Bu aziz vatanın çeşitli böl
geleri arasında, tabiatın, coğrafyanın, yüzyıl
ların yarattığı ekonomik ve sosyal dengesizlik
leri hafifletmek, bu yolda çalışmak, bu yolda 
sarf edilen gayretlere yardımcı olmak hepimiz 
için kaçınılmaz bir görevdir. 

Bu yolda gayret sarf etmeği, bugünkü Hü
kümet de, bundan öncekiler gibi, vadetmiştir. 
B'lindjği gibi, grubumuzun, bu amaçla İfiice 
Meclise sunmuş olduğu bir kanun teklifi de 
vardır. «Gelişmeğe Muhtaç Bölgeler Kalkınma 
ve Yatırım Bankası» adı altında Türkiye'nin 
kalkınmasına ve bölgeler arası dengesizliklerin 
giderilmesine hizmet edecek bir kuruluşun vü
cuda getirilmesini teklif etmiş bulunuyoruz. 
Dikkatli incelemelere ve sağ^m bir ererekceye 
dayanan ve bugüne kadar incelendiği Meclis 
komisyonlarında arkadaşlarımızın himmetiyle 
oybirliği ile kabul edilmiş olan bu teklifimizin 
desteklenmesini, bütçe müzakereleri vesilesiyle, 
Sayın Hükümetten, özellikle ilgili bakandan Sa
yın Maliye Bakanından rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Konuşmamı tamamlarken; şimdiye kadar 

birçok vesilelerle temas ettiğim bir konuya açık
lık p'etinnek isterim : 

Türkiye gelişme halinde bir ülkedir. İhtiyaç
ları, dertleri, problemleri büyüktür. Bunların, 

sihirli bir deynekle, bugünden yarına çözülmesi 
mümkün değildir. 

Yüzyılların yarattığı problemlerin büyük
lüğü karşısında karamsarlığa kapılanlara veya 
Jotaliter rejimlere özenenlere zaman zaman Taş
lanmaktadır. Kasıtlı şekilde, bütün Cumhuriyet 
devrini karalamak veya «Demokratik rejimin 
çok partiye dayanan, hür seçime dayanan reji
min Türkiye'yi geriye götürdüğü» propaganda
sını yürütmek isteyenler de vardır. Elbette, 
1923 ten bu yana, Türkiye'de siyasî iktidarların 
hiç hata yapmadıkları söylenemez. Bugün ulaş
tığımız merhalenin yeterli olduğu, daha fazla
sının yapılamıyacağı, kalkınmanın daha hızlı 
olamayacağı da iddia edilemez. Türkiye, 1923'ten 
veya 1945'ten bu yana daha büyük mesafeler 
aşabilirdi. Şüphe yok ki, zaman kayıpları olmuş, 
hatalar işlenmiştir. 

Ancak, şu da gerçektir ki, maksatlı propa
gandacılar ne derlerse desinler, Türkiye yerin
de sayan bir ülke değildir. Başka ülkelerle mu
kayeseler yapılırken, Türkiye Cumhuriyetinin 
kalkınma hamlesine, Balkan ülkeleriyle bile kı
yaslanamayacak kadar gerilerden, çok geriler
den başlamak zorunda kaldığı unutulmamalıdır. 

Yine birtakım dikta heveslilerinin, demokra
tik rejim düşmanlarının yaymaya çalıştıkları
nın tam aksine olarak, Türkiye Cumhuriyeti, 
çok partili demokratik rejime geçtikten sonra 
hız kaybetmemiştir. Hür seçim ve demokratik 
rejim vatandaşın yapıcı gücünü harekete ge
tirmiş; Devlet idaresini büyük vatandaş kütle
lerinin dileklerine ve ihtiyaçlarına daha çok ku
lak vermeye zorlamıştır. 

özellikle köye ve köylüye, geniş ve mustarip 
halk kütlelerine dönük hizmetler bakımından, 
vatandaşların oy hakkma sahiboluşları, gerçek 
bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 

Şimdi sizlere, resmî kaynaklardan derledi
ğim bazı rakamlar arz edeceğim. 

Cumhuriyetin ilân edildiği 1923 yılma; 
Çok partili demokratik rejime geçiş yılı olan 

1945 vılma; 
Nihayet, 1970 yılına ait bazı rakamları mu

kayeseli olarak bilginize sunmak istiyorum. 
Arz edeceğim bu rakamlar, her hangi bir si-

vasî partinin övülmesi veya yerilmesi anlamını 
taşımaz. Bu rakamlar, esasen her hangi bir si-
v*\sî partinin iktidar dönemiyle de ilgili değil
dir. Çeşitli ekip değişmeleri, parti değişmeleri 
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olmuştur. Bu rakamlar, sadece «Türkiye Cum
huriyeti» adını taşıyan büyük eserin ve hür de
mokratik rejimin millî gelişmemize katkısını 

•ortaya koyan ve şerefi bütünüyle büyük milleti
mize aidolan rakamlardır. 

Önce eğitimle ilgili birkaç rakam arz edece
ğim : 

Türkiye'de mevcut ilkokulların sayısı : 
1923 te 4 894 
1945 te 14 010 
1970 te 38 827 dir. 
ilkokul öğretmenleri sayısı : 
1923 te 10 238 
1945 te 27 317 
1970 te 132 577 dir. 
ilkokul öğrencileri sayısı : 
1923 te 336 000 
1945 te 1 357 000 
1970 te 5 011 000 dir. 
Ortaokullar bakımından gelişme seyri 

şöyle •: 
Ortaokul sayısı : 
1923 te 72 
1945 te 252 
1970 İte 1 846 dır. 
1923 te, ilçelerimiz şöyle dunsun birçok il 

merkezlerimizde ortaokul olmadığını hatırlıyo
ruz. 1945 te ikıslerim<iKin çoğu hâlâ ortaokula 
ka/vupmamıştı. 1970 te, ortaokullar ilçelerden. 
dalha küçük idarî kademelere doğru yayılmak
tadır. 

Ortaokullarda öğretmen sayısı : 
1923 te 798 
1945 te 3 900 
1970 te 22 000 dir. 
Ortaokullarda öğrenci sayısı : 
1928 te bütün Türkiye'de 5 900 
1945 te 65 000 
1970 ta iai0 000 dür. 
Liselerle ilgili rakamlar aynı derecede il

ginçtir : 
11923 te bütün Türkiye "de 23 lise vardı. 

Bunların da çjoğu bildiğiniz gilbi İstanbul'da 
ve bazı büyük şsMir! erimizde toplanmıştı1. 

1945 te lise sayısı 83 tü. 
1970 'te lise zayisi ©18 dir. 
Lise öğretmenleri saıyılsı : 
19(23 te 613 ten ibareti. 
1945 tte 1 817 
11970 te 10 1136 dır. 

(Bütün Türkiye liselerindeki öğrenci sayısı, 
yani 9, 10 ve 11 nci sınıflardaki öğrendi sa-
yl3i : Cumhuriyet ilân edildiği yıl sadece 1 241 
dir. Bütün Türfcijye'de 1 241 lise öğrencisi!.. 

1945 ta 25 000 dir. 
1970 te 253 000 dir. 
Orta Dereceli meslekî teknik okullarda 

öğrenci sayısı : 
. 19(23 de 6 500 dür. 

1945 te 64 000 
1970 te 244 000 dir. 
Yüksek okul ve fakültelere gelince : 
Yüksek öğrenimde öğrenci sayısı : 
1923 te 2 900 
1945 te 1$ 000 
1970 te 73 000 dir. 

Sağlık!1 sektöründen de bazı örnekler 
vermek isterim. 1923 rakamlarını bulmak ka
bil olmadığı için, karşılaştırmaya 1927 den 
başlayacağım. Buıgün Türfciyefae, bilhasra 
Türkiye'nin bazı bölgelerinde doktor, hem
şire, elbe darlığı vardır. Fakat yola nereden 
çıktığımızı gelin beraberce görelim. 

Türkiye'de dloktor sayısı : 
1927 de 1 059 
1945 te 1 900 
1970 de 13 000 dir. 
Hemşire sayısı : 
IBütlün Türkiye'de 1927 de sadece 130 
1945 te 409 
1970 te 8 700 dür. 

Diplomalı elbe sayısı : 
1927 de 347 
1945 te 806 
1970 te 11 800 dür. 

Sağlık memuru sayısı : 
1927 de 1 036 
1946 te 1 600 
1970 te 9 900 dür. 

Yataklı hastane sayısı 
1926 da 
1945 te 
1970 te 

'. 
41 

163 
746 dır 

Hastanelerdeki yatak sayısı : 
1926 da 3 300 
1945 te 13 000 
1970 te 72 000 dir. 
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Yatakta tedavi edilen hasta sayisı : 
1928 da bütün Türkiye'de 126 000 
19415 te 208 000 
1970 te 1 492 000 dir. 
lAıyakta tedavi edilen hasta sayışa : 
1926 da 54 000 
1945 te 1 600 000 
1070 te 14 000 000 
Köylerle ilgili bazı rakamlar arz etmek isti

yorum. 
Köylerde elektrik durumu şöyle idi : 
Bırakınız 1923 ü, daha 1950 de sadece 4 köy

de elektrik vardı. 
Elektriğe kavuşmuş köy sayısı 1960 da, 10 

yıl sonra 171 e çıkabilmişti. Bugün 3 200 köyü
müzde elektrik var. 

1960 a kadar sadece 171 köye elektrik götü-
rebilen Türkiye, bugün, bir tek yılda 500 - 600 
köye elektrik götürebilecek imkânlara kavuş
muştur. 

Stabilize kaplama köy yollarımızın uzunlu
ğu, bırakınız 1923 ü, 1950 de 1 100 Km. civa
rında idi. Bugün. 55 000 Km. dir. 

1 000 Km. köy yolunu 25 - 30 yılda zorluk
la yapabilen Türkiye Cumhuriyeti şimdi, bir 
tek yılda 5 000 - 6 000 Km. köy yolu yapabile
cek imkânlara sahiptir. 

Köy içme suları bakımından da, gelişme bu
na yakındır. 

Biraz da sanayi alanından bazı örnekler 
vermek isterim. 

Kâğıt üretimi : 
Çok partili rejime geçildiği yıl, 
1945 te 14 bin ton, 
1970 te 118 bin ton. 
Pamuklu dokuma üretimi : 
1945 te 68 milyon metre, 
1970 te 219 milyon metre. 
Demir cevheri üretimi : 
1945 te 200 bin tonun altında, 
1970 te 2 646 000 ton. 
Hamdemir üretimi : 
1945 te 100 bin tonun altında, 
1970 te 1 milyon tonun üstünde. 
Saç : 
1945 te 5 000 ton, 
1970 te 410 000 ton. 
Şeker : 
1930 da 13 00O ton, 

1945 te 89 000 ton, 
1970 te 500 000 ton. 
Çimento : 
1930 da 57 000 ton, 
1945 te 288 000 ton, 
1970 te 6 300 000 ton. 
Elektrik : 
1945 te yarım milyar kilovat saat civarın

da. 
Bugün 10 milyar kilovat saatin üstünde. 
Aziz milletvekilleri; 
Türkiye'de 6 yaştan yukarı nüfusta okur ya

zar oranının hâlâ % 55 civarında olmasından 
elem duyuyoruz. Fakat bunu, milletimizin hür 
demokratik rejime lâyık olmadığı şeklinde yo
rumlayanların görüşüne asla katılmıyoruz. Bili
yoruz ki, bir çok Batı ülkeleri hür demokratik 
rejimi uygulamaya başladıkları zaman okur ya
zarlıkta bizim bugünkü seviyemize gelmiş de
lillerdi. Unutmamalıyız ki, Türkiye'de Cumhu
riyetin kurulduğu yıllarda, okur yazar oranı 
% 10 civarında idi. 

Çok partili demokratik rejime geçtiğimiz 
1945 yılında ise, nüfusumuzun ancak % 29 u 
okuma yazma biliyordu. Bugün ise, erkeklerin 
% 70 i, kadınların % 40 ı, toplam nüfusumuzun 
% 55 i okuma yazma bilmektedir. Bugün, ilk 
öğretim çağındaki çocuklarımızın yüzde doksa
nı okula kavuşmuştur. 

Çeşitli konularda olduğu gibi, eğitim ala
nında da göze çarpan bölgelerarası dengesizlik
leri yenmek, bütün Türkiye sathında bu hizmet
lerin daha âdil dağılışını sağlamak ve bu oranı 
yüzde yüze çıkarmak mümkündür, lâzımdır. Bu
nun için bir büyük atılım daha yapmamız ge
rekmektedir. 

Türkiye'de okur yazar oranı 1935 ile 1945 
a-asmdaki on yıllık dönemde % 10 artmıştı. 
1960 ile 1970 arasında ise okur yazar oranı % 
15 artmıştır. 

önümüzdeki 10 yılda imkânlarımızı seferber 
ederek, mevcut binaları, mevcut insangücünü, 
ofenç yaşta emekli olan insanlarımızı, gönüllü
leri, ek görev olarak bunu yapacak insanları 
seferber ederek okuma yazma dâvasını, tekrar 
ediyorum, önümüzdeki on yılda kökünden çö
zebileceğimize inanıyorum. 

Verdiğim rakamlar, demokratik rejimin Tür
kiye'de gelişme hızını kesmediğini ispatlayan 



M. Meclisi B : 40 16 . 2 . 1972 O : 2 

rakamlardır. Bu hızı her alanda daha da artır
mamız mümkündür. 

Türkiye'de okulsuz çocuk, hekimsiz hasta, 
yolsuz - susuz - ışıksız köy, işsiz vatandaş bırak
mamak için daha hızlı hamleler yapabiliriz. 

Daha dün, ipliği, bezi, kumaşı, şekeri, çimen
toyu, tabağı, fincanı, her türlü mamul maddeyi 
ithal ediyorduk. Bugün bunları ihracediyoruz. 
Temel ihtiyaç maddelerini, yeni kurulan fabri
kaların bir kısım makinalarını yurt içinde ya
par hale geldik. Milletçe yeni ve daha büyük atı
lımlara hazır haldeyiz. 

İktisadî Devlet Teşekküllerimize daha çok 
çekidüzen, hür teşebbüse daha çok huzur ve gü
ven verebilirsek, yakın gelecekte Türkiye güç
lü bir sanayi ülkesi olacaktır. 

Türkiye'de demokratik rejimi ve karma eko
nomi düzsnini, güven içinde, sarsıntısız ve arı
zasız işletebilirsek; demokratik rejimi ve eko
nomik sistemi kökünden yıkmak isteyenlerle 
uğraşmak için harcamaya mecbur kaldığımız 
enerjiyi bütünüyle asıl dâvalarımıza, kalkınma 
dâvamıza hasretmek imkânını bulabilirsek; dar 
boğazları aça aça, müreffeh ve büyük Türkiye'
ye süratle ulaşacağız, arkadaşlar.. Türkiye'de, -
büyük iktisadî hamleler için gerekli olan bir 
çok unsurlar artık bir araya gelmiştir. Bir bü
yük kalkınma birikimi vardır. 

Anayasa düzenimizi yıkmaya çalışan, öğren-
civi isyana ve işgale, memuru boykota, işçiyi* 
ihtilâlci eyleme kışkırtan aşırı solcuların telâşı 
da bundandır. Türkiye meselelerini çözmeden. 
darbelerini vurmak istiyorlar. Türkiye nüfus 
artışının, sanayileşmenin, şehirleşmenin yarat
tığı çetin problemlerle uğraşırken, köşeyi dön
mek üzere iken, Cumhuriyetimizi yere sermek 
istiyorlar. Biliyorlar ki, on yıl, yirmi yıl, tam 
bir huzur ve istikrar içinde gelişme fırsatını 
bulursak, artık millet olarak içten ve dıştan ge
lecek yıkıcı faalivetlere karşı çok daha güçlü 
bir bünyeye sahibolacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Gerekli her tedbiri alarak bu huzuru, istik
ran, güveni milletimize vermeye mecburuz. 

Bunu millet bizden, hükümetinden, siyasî 
partilerinden bekliyor. 

Milletimizin gelecekteki kaderi söz konusu 
olunca, dar parti hesaplarını, şahsî düşüncele
ri geri plana atmayı bilmeliyiz. 

Vatanın kaderi, Cumhuriyetin kaderi söz 
konusu olunca, tehlikelerin üstüne birlikte yü-
rümeliyiz. Güçlüklerin üstüne, birlikte yürüme-
liyiz. Geçmiş hatalardan birlikte ders almalıyız. 

Bunun gerektirdiği olgunluk Türk Milleti
nin yapısında, karakterinde vardır. Millî dâ
valarda beraberlik, İstiklâl Mücadelesi günlerin
den beri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gele
neklerinde vardır. 

Bu düşünce ve duygularla, Millî Güven Par
tisi Grubu adına, Yüce Meclise derin saygılar 
lunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Necdet Uğur. 

0. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — iSayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

1972 yılı bütçe tasarısı üzerinde görüşmeler 
başlamış bulunmaktadır. Bütçe görüşmelerin
de, bir önceki yılın siyasal ve ekonomik eleşti
risi yapılır, gelecek yılın muhtemel gelişmele
ri incelenir, uyanlarda bulunulur. C. H. P. 
adına bu görevi yapmak üzere söz almış bulu
nuyoruz. 

Bu görevi yaparken C. H. P. nin politikası
nı da açıklamış olacağız. Bu görevi yaptığımız
dan ötürü bize politikacı denmektedir. Aslın
da mesleğimiz de budur. Bir süredir politika 
ve politikacı üzerinde öylesine sözler duyuyo
ruz ki ye bu sözler öylesine bir eda ile söyle
niyor ki, sözlerimize başlamadan, önce bu ko
nuya değinmekten kendimizi alamayacağız. 

«Ben politikacı değilim, ben politikadan an-
almam» sözlerinin gerisinde, politika ve politi
kacıyı küçümseyen, küçümsemekten de öteye 
suçlayan bir kanı vardır. Bu kanı gizlenme-
mektedir. 

Politika, devlet yönetimi, ülke yönetimi, in
san yönetimi sanatıdır. Politikacı da bu sanatı 
yapan insandır. Günümüz Türkiyesinde bu işi 
yapanların sayısı, Parlamento çevresinin dışın
da da genişleyerek çoğalmıştır. Ama nedense 
Parlamento dışından bunu yapanlarla Parla
mento içinden yapanlar arasında bir ayırım ya
pılmakta, bu nitelik sadece Parlamento üyesi
ne verilmektedir. Bu öylesine bir modadır ki, 
bazı bakanlanmız da kendilerini bu modaya 
kaptırmaktan alıkoyamamışlar. örneğin, Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin de bütçe konuşma
larında bu modaya uyanlar arasına girmiştir. 
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önce bir gerçeği saptayalım. Devlet yöneti
mini etkiliyorsak, kim olursak olalım politika 
yapıyoruz, politikacılık yapıyoruz demektir. He
le Bakansak, daha önce ister uzman, ister me
mur ne olursak olalım, politikanın hem de en 
üst düzeyindekini yapıyoruz demektir. Teknik 
çalışmayı uzmanlarımız, memurlarımız yapar
lar. Bakan olarak ülkenin koşullarına, gerek
lerine göre onların çalışmalarını değerlendirir, 
yön veririz. Uzman bir sorunu çeşitli alterna
tiflere göre inceleyip politikacıya sunandır. Po
litikacı bu alternatifler arasında tercihi yapan
dır. 

Parlamento içi politikacının bir özelliği var
dır. Ama bu özellik onu küçülten değil, yücel
ten bir özelliktir. O da Parlamento üyesinin 
halktan gelmiş olması, bir partiye bağlı olma
sıdır. Halktaki eğilimlerin siyasal pertiler ha
linde gruplaşması ve bu eğilim temsilcilerinin 
seçilerek Parlamentoya gelmeleri halk yöneti
minin gereğidir, temelidir. Sistemin kusurları, 
eksiği, yetersizliği vardır ve bunlar politikacı
ya da yansır. Ama bu kuruluşun kusur ve ye
tersizliği, başka kuruluşlardan ne daha eksik, 
ne daha fazladır. Kuruluşların niteliğini, top
lumların . gelişme düzeyi belirler. Demokratik 
düzende politika ve politikacılığın bir başka 
üstün yanı da, bu eleştirileri politikacıya yö
neltme özgürlüğünün oluşudur. 

Eleştiri yapalım, acı, sert her türlüsünü ya
palım. Politikacı bundan yararlanır, yanlış öl
çülerini düzeltir, kendini yeniler ama bu eleş
tirileri sistemi kötülemeye vardırırsak, bindi
ğimiz dalı keseriz ve bu toplumsal bir öz eleşti
ri olur. Şimdi konumuza dönelim. 

Sayın milletvekilleri; 

1972 yılı, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın sonuncu yılıdır, bir başka özelliği de, Üçün
cü Beş Yıllık Planın hazırlık yılı olmasıdır. 

1971 bütçesi, A. P. nin 7 nci bütçesiydi. ön
ceki yıllarda Adalet Partisince gerçekleştirile
meyen hedeflerin, içine düşülen darboğazların 
damgasını taşır, ama uygulaması Erim Hükü
metlerince yapılmıştır. 

1972 bütçesi de bu tür bir bütçedir. Gerek 
harcamalar, gerekse gelirler yönünden A. P. ik
tidarının önceki yıllar ekonomik ve malî politi
kasının etkisi altındadır, Birinci ve ikinci Erim 
Hükümetlerinin tutumlarını yansıtır ve Bütçe 

I Komisyonunda A. P. çoğunluğu elinde son şek
lini almıştır. 

C. H. P. bundan önceki bütçeleri kendi gö
rüşleri açısından incelemiş, düşüncelerini açık
ça dile getirmişti. Bu bakımdan felsefesine ve 
uygulamasına katılmadığı, sorumluluğunu ta
şımadığı A. P. bütçeleri gibi bu bütçeyi de ken
di görüşleri açısından eleştirecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
1971 bütçe görüşmeleri sırasında o zamanki 

A. P. li Sayın Maliye Bakanı, 1971 bütçesinin 
denk bağlandığını, açık vermeyeceğini ısrarla 
savunarak demişti ki : 

«Bu sene bütçemizin behemehal denk bağ
lanmasını, iç fiyat istikrarı yönünden mutlak 
bir zorunluk olarak görmekteyiz..» 

«.... Devalüasyonun muvaffakiyeti için büt
çelerin açık olmaması lâzımdır. Açık finansma
na gidilmemesi için de bütçe gelirlerinin gider
lerini karşılaması gerekir.» 

Geçen hafta Senato bütçe görüşmelerinde 
şimdüki sayın Maliye Bakanı, 1971 bütçesinin 
4-6 milyar arasında açık vereceğini, 1971 ma
li yılbaşında bütçe ile verilen ödeneğin 38 mil
yar 472 milyon olduğunu, oysa 1971'in on ay
lık konsolide bütçe ödenek toplamının 44 mil
yara vardığını, bunun mali yıl sonunda 45 mil
yarı aşacağını belirterek diyor M: 

«1971 bütçesi zaten 45 milyardı. 1971 büt
çesine bütün ödenekler konulmamıştı ve bu 
ötedenberi âdetti. Biz bu sene denk bütçe ya
pacağız ve denklikte samimi olacağız diye bü
tün ödenekleri koyduk.» 

«1971 bütçesinin bu açığını ne yaptınız?» 
sorusunu saym Maliye Bakanı, ne yapabilirdi 
ki, Merkez Bankasını kullandık, ceste ceste 
emisyon yaparak açığı kapadık; bu emisyonun 
fiyatları artırıcı etkisi 1971 malî yılı iç/inde 
olacağı kadar olmaktadır, anlamında bir cevap
la karşılıyor. 

Sayın Maliye Bakanı, Kamu İktisadi Kuru
luşlarının mallarına yapılan zamları açıklar
ken, eğer bu zamlar yapılmasa idi, 1971 bütçe
sine 1 milyar 700 bin, 1972 bütçesine 3 milyar 
ek gelir bulmak gerekecekti. Bu geliri bulmak 
imkânı olmadığına göre, bu dönemde 4 milyar 
700 milyon liralık daha emisyona gidilmek zo-
runluğunda kalınmış olunacağını iddia ediyor 

I ve bu arada Kamu iktisadi Kuruluşlarının ma-
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îd durumunu açıklamak için bir örnek veriyor. 
Bu örneği, ibret verici olduğu için Sayın Mali
ye Bakanının ağzından aynen aktarıyorum. Sa
yın Bakan 'diyor ki: 

«Posta Telgraf İdaresi 1 milyar 700 milyon 
civarında havale parasını yemiş. Yani Devlete 
bir taraftan diğer tarafa para göndermek üze
re para yatınyorsunuz, bunu Posta İdaresi za
ruret dolayısiyle alıyor ve memurlara veriyor.» 

A.P. li Sayın Maliye Bakanı, geçen yıl, de
valüasyonun başarısı için, iç fiyat isıtikr?n 
nı sağlamak için denk bütçe zorunludur ve 1971 
bütçesi samimidir, denktir, demişti. 

Bugünkü Sayın Maliye Bakanı, 1971 bütçe
sine bütün ödenekler konulmamıştı, samimi de
ğildi, nitekim açık verdi ve bu yüzden emis
yon zorunluğunda kalındı, fiyatlar yükseldi, 
eğer Kamu İktisadî Kuruluşları mallarına 
zam yapılmasa idi emisyon kaitmerli olacakta, 
diyor. 

A.P. since hazırlanan 1971 bütçesi görüşü
lürken C.H.P. gelir ve gider tahminleri, kon
mamış ödenekler, gizlenmiş Kamu iktisadi Ku
ruluşları açıkları objektif bir gözle yakından 
incelenirse, 1971 bütçesinin 5 mJilyar civarında 
bir açîk vereceğini belirterek, görüşlerini 
şöyle açıklamıştı: 

«1971 bütçesinin belirgin niteliği, personel 
giderlerini büyük ölçüde artıran masrafcı hi-
bütçe olmasıdır. Bu yönü ile dikkate alındığı 
zaman 1971 bütçesinde yıl içinde zorunlu ta
sarruflara gitmek mümkün değildir. Olsa olsa 
zaten çok yetersiz bir düzeyde olan yatırım 
harcamaları bir miktar kısılabüecek, ya da ik
tisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak trans
ferler azaltılacaktır ki, bu da kamu yatırımla
rının geriletilmesi anlamına gelir.» 

«Bu nedenlerle 1071 yılı içinde yaitırım gi
derlerinde yapılacak zararlı kısıntıların ötesin
de 5 milyarlık bütçe açığından kalan kısmın 
yeni vergiler veya zamlarla karşılanmasını ya 
da Merkez Bankası kaynaklarına geniş ölçüde 
el atılmasını gerektirecektir. Bu ölçüde büyük 
bir dengesizliği bünyesinde taşıyan bir bütçe
nin para ayarlamasını izleyen ve istikrar ted
birlerinin öngörüldüğü bir dönemde yüce Mec
lisin huzuruna getirilmesi bir talih değildir.» 

Geçen yıl C.H.P. bunları söylemiş. Bir yıl 
sonra ortaya çıkan sonuç farklı değil. 

| Sayın milletvekilleri, 
I Böylesine bir bütçe, önceki yılların yetersiz 
I lygulanıalarıyle birleşince, bugünkü malî ve 
I ekonomik bunalımı doğurmuştur. Zaten, 1968-
I 1971 döneminde sanayi kesiminde plân hedefi-
I nin büyük ölçüde gerisinde kalınmış, buna kar

şılık hizmet kesimlerinde istenmeyen ölçüde 
I gelişmeler olmuştur. 

Sanayi kesimi için İkinci Planda % 12 bü
yüme hızı öngörüldüğü halde 1970 de artış hı
zı % 2.5, 1971 % 8.7 dir. 

I Tarım için Öngörülen hız % 4,1 dir. Ama 
I 1969 da gerileme olmuştur. 1970 de ancak % 

1,4 bir hız elde edilebilmiş, fakat 1971 de büyü
me hızı plânda öngörüleni aşarak % 9,5 olmuş
tur. 

I Bu artış işçi dövizleriyle birlikte gayri safî 
millî hasılada 1971 yılında % 9,2 gibi olumlu 

I bir gelişmeyi sağlamıştır. 
öte yandan plâna göre tüketim harcamala-

I rı yıllık ortalama % 5,8 artması gerekirken 1971 
de % 9,7 artmıştır. Sabit sermaye yatırımları 
yıllık ortalama % 11,2 artması gerekirken 
1971 de ancak % 3,4 artmıştır. 

Üretim artışlarında bu yetersizlik, döviz re
zervlerinde çoğalış, Personel Kanunu ve deva-

I lüasyon v. s. ile birlikte fiyatlardaki artış eğili-
I mini 1971 de hızlandırmış ve ibütün ülkeyi pa

halılığa boğmuştur. 
1971 programına göre, devalüasyonun ge

rektirdiği tedbirlerden bir kısmı zamanında 
alınmadığından, fiyat artışları önlenememiş
tir. Alman tedbirlerin ihracatı ve iç üretimi 
artırması, tüketimi kısması, spekülatif harca
maları durdurması, ithal malı fiyatlarında bir 

I artış olurken iç üretim fiyatlarında gereksiz 
artışları önlemesi gerekirken, bunların önem-

I li bir kısmı gerçekleşmemiştir. 
Devalüasyon yalnız işçi dövizlerindeki ar

tışla birlikte dış ödemeler dengesinin düzelmesi 
ve rezervlerin artışını olumlu etkilemiştir. 

Maliye Bakanı ıSaym S. Naci Ergin devalü
asyon üzerinde konuşurken devalüasyona kar
şı olmadığını belirttikten sonra bizde yapılan 
devalüasyon hakkında şöyle diyor: 

«Dünya yüzünde % 8 gibi, % 5 gibi, % 7 
g'.bi yapılan devalüasyonlar, bu nispette kü
çük yapılan devalüasyonlar hakikatten bazı 
ekonomiler tarafından masedilmiştir. Ama % 

I 63 nispetinde bir devalüasyon yapacaksınız ve 
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bu devalüasyonun fiyatlara tesir etmeyeceğini 
kabul edeceksiniz, hattâ devalüasyonun muvaf
fakiyetini buna bağlayacaksınız... Arkadaşlar 
ekonomik alanda böyle fbir devalüasyon olmaz 
ve böyle bir muvaffakiyet olmaz.» 

Bir Maliye Bakanının bir önceki uygulama
ya karşı, kendi administrasyonun da her halde 
muvafakat ve mütalâasını alarak verdiği 
yargı. 

Personel Kanunu macerasına gelince; bu, 
hem Devleti, hem memurları, hem piyasayı 
içinden çıkılmaz bir duruma sokmuştur. 

Geçen yıl A. P. nin Sayın Maliye Bakanı; 
«Personel Kanununun malî yükü 2,5 milyar di
yordunuz, şimdi 6 milyara çıkardınız, bu ne 
hesapsızlıktır» yolundaki bir eleştiriye cevap 
verirken, bu 6 milyarın 2 milyarının Hazineye 
gelir olarak döneceğini, net malî yükün ancak 
4 ımilyar olacağını iiddia etmiişti. 

Bu yılın Maliye Bakanı, Bütçe ve Plân Ko
misyonunda yaptığı konuşmada 1971 malî yılı 
içinde Personel Kanunu nedeniyle net olarak 8 
milyar 600 milyon liralık bir para çıkarıldığını 
açıklamıştır. 

önce 2,5 milyar hesaplanmış, bütçede net 
4 milyar gerekli diye ödenek konmuş, ama ma
lî yılın sonunda gerçek yük 8,5 milvar olmuş 
ve bunun büyük bir bölümü para basılarak kar
şılanmış, fdvat yükselişleri böylece iyice bir 
daha kamçılanmış... Memurlar şaşkınlık içinde 
bu işten zararlı mı, yoksa kârlı mı çıktıklarını 
hesaplar olmuşlar. 

işte A. P. nin Personel Kanunu hikâyesinin 
sonucu budur. 

Bakınız personel reformunu Maliye Bakanı 
Sayın Ergin Bütçe ve Plân Komisyonunda 
nasıl anlatıyor: Sayın Bakanın konuşmasını ay
nen okuyorum. 

«Güzel, reform, ama bu kadar pahalı refor
mu ve bu kadar haksızlıklara sebebolan, bu ka
dar gayrimemnunluklara sebebolan reformu, 
rica erlerim, biz nasıl tatbik edelim.» 

«Her gün evine -şimdiye kadar bendeniz 
tecavüze, ve saireye uğramayan, kemdi halinde 
bir memurdum - bu Personel Kanunu yüzünden 
mütamadiven küfürnameler geliyor.» 

«Arkadaşlar insafınıza müracaat ederim, 
olur mu böyle şey? Haysiyetimizi bile muhafaza 
edemez hale geldik. Hattâ ben ö kadar yıldım 
ki, Bakanlar Kurulunda deddm M; 

«— Ben Maliye Bakanıyım ,Personel Bakanı 
değilim, istemiyorum bu Personel Kanununu» 
dedim. 

«Sayın Kitaplı halime merhamet etmiş ola
cak ki, aldı üzerine; fakat o da altından çıka
madı. Onun için rica ederim. Personel Kanu
nunu münakaşa ve müdafaa etmeyelim, bu bir 
reform kanunu olsun diye yapılmıştır. Allah 
bizi saklasın, belâ biz de reform kanunu di
ye yapacağımız bazı şeylerde bu felâketlere 
uğrayabiliriz. Bu insan halidir, bunu bıraka
lım, bunu düzeltelim. Bunu düzelttikten son
ra da doğru dürüst bir personel reformuna gi
delim.» 

Bugünkü sonuçları gördükten sonra her şe
ye yeniden başlamak mümkün olsaydı, acaba 
A. P. aynı şekilde hareket eder miydi? Hiç san
mıyoruz. 

Yine, bugünkü zamlar, vergiler, fiyat yük
selişlerini gördükten sonra, iktidarlarına 6 yıl 
önceden yeniden başlasalardı A. P. aynı iktisa
dî ve sosval politikayı izler miydi? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hiç şüphesiz 
izlerdi, gene de izleyeceğiz. 

C. M. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — izlemeyeceğini ümidetmek iste
riz. 

Sayın milletvekilleri, 
1972 yılma şu koşullar içinde giriyoruz: Ka

mu yatırımları duraklamış, kamu gelirleri ka
mu harcamalarını karşılayamamakta, sanayi ya
tırımları öngörüldüğü oranda gerçekleşmemek
te, bunlara karşı, çeşitli nedenlerle tüketim ta
lepleri artmakta, 1970 devalüasyonu etkileri 
devam etmekte, işçi dövizlerindeki artış nede
niyle dış ödemeler dengesi düzelmekte, döviz 
rezervleri artmakta. Bütün bunların sonucu 
olarak da 1969 yılından bu yana devamlı artan 
fiyatlar daha da hızlı bir şekilde yükselme eği
limi göstermektedir. 

Bu koşullar içinde girdiğimiz 1972 yılında 
program, 1972 yılının yalnız istikrar yılı de
ğil, aynı zamanda üretimin, üretken yatımmla-
rın, ihracatın, gereken oranda artması yılı ola
rak ele almaktadır ve bunda zorunluk görmek
tedir. Bu amaca varmak için 1972 yılında 
program aşağıdaki noktaları hedef almıştır.: 

Gayri safi millî hâsıla % 7 artırılacaktır. Bu, 
kişi başına 5 bin liraya yakın gayri safi millî 
hâsıla demektir. 

57 -
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özel tüketim harcamaları % 3.9 artacaktır. 
Kamu tüketim harcamaları % 12.9 artışla 

30 milyar civarında olacaktır. 
Gayri safi millî hasılanın % 21.4 ü kadar sa

bit sermaye yatırımı yapılacaktır. 
39 milyar 789 milyon Ura olarak programla

nan toplam sabit sermaye yatırımının 21 mil
yar 389 milyon liralık kısmı ıkamu tarafından, 
18 milyar 400 milyon liralık kısmı özel foesim 
tarafından gerçekleşecektir. 

1 milyar 300 mıiilyon dolarlık ithalât, 690 mil
yon dolarlık ihracat hedef alınmıştır. 

75 milyon dolarlık program, 200 milyon 
dolarlık proje kredisi kullanılacaktır. 

1972 yılında, bu yılın bir istikrar yılı ol
ması için, üretimin ve üretken yatırımların ve 
iihracaatın gerektiği oranda artması için, yapı
lan hesaplara göre, bu oranda artışlar ve bu 
oranda alınması gereken tedbirler olacaktır. 

Bunları burada arz edişiımin nedeni, 1972 
yılı Bütçesinin de bu hedefleri sağlavacalk bir 
biçimde tertiplenmesi, ödeneklerin ona göre ko
nulmasının bir zorunluk olduğunu belirtmek 
içindir. 

İşte 1972 Bütçesi bir yandan iktisadî istik
rarı, bir yandan da bu hedefleri gerçekleştir
mek üzere takdim edilmektedir. Maliye Bakanı 
Sayın Ergin'e göre, 1972 Bütçesi, fiyat artış
ları ve enflasyonist baskıyı önleyen, ekonomiye 
canlılık getiren, planda öngörülen yatırımları 
gerçekleştiren denk bir bütçe olacaktır. 

1972 konsolide bütçesinin ödenekleri topla
mı 51 milyar 968 milyondur. Bunun 26 milyar 
397 milyonu cari, 9 milyar 458 milyonu yatırım, 
16 mıiilyar 112 milyonu sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarıdır. 

1972 yılında kamu kesimi için 21 milyar 
389 milyon yatırım öngörülmüştür. Bunun kon
solide bütçede olan kısmı 11.5 milyardır. Ka
mu iktisadî kuruluşlarını yatırımlarını finanse 
etmek üzere Devlet Yatırım Bankasında 4 mil
yarlık bir fon kurulmasına çalışılacaktır. 

Yuvarlak olarak 52 milyar olan 1972 kon
solide bütçe ödeneklerinin 45 milyarlık kısmı 
vergilerle karşılanacaktır. Bu, geçen yıla gö
re 15 milyar civarında vergi artışı demektir. 
15 milyarın 8.5 milyarı mevcut vergi gelirleran-
den elde edileceği umulan artışla, 7 milyarı da 
yeni vergilerle karşılanacaktır. 
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Bütçe Komisyonu, görüşmelerin sonunda Hü
kümetçe, Devlet borçları hariç diğer bölümler
de % 10 tasarruf yapmak yetkisini vermiştir. 
Gelirler elverirse kesinti % 2 ye kadar indirile
cektir. 

1972 bütçesi denk midir? Geçmiş yıllar dur
gunluğunu giderecek, fiyat artışlarını önleye
cek, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine sıhhatli 
bir geçişi sağiıyacak nitelikte midir? Yatırım
lar yapılabilecek midir? 

Bu sorulara olumlu cevap vermenin mümkün 
olmadığı kanısındayız. 

Konsolide bütçede harcamalar 52 milyar de
ğil, 53 milyar olacaktır. 

Hükümetin getirduği tasarıda sivil persone
lin kademe ilerlemeleri için ödenek yoktu. Me
murların kademe ve derece ilerlemelerini dur
durmak hangi akla hizmettir, bilinmez. Bütün 
vatandaşlara benzer bir yükümlülük getirme
den, sadece memurlardan bunu istemeyi düşün
mekte adalet yoktu. Hele memurlar arasında 
bir ayırım yapıp gelmek, çok zararlı ve sağ du
yu dışıydı. Bütçe Komisyonu bu haksızlığı ön
lemiştir. Bunun bütçeye yansıması 500 milyon 
civarındadır. 

Personel Kanununun adaletli uygulanmasın
da önemli bir etken olan yan ödemelerin de ve
rilmesini Bütçe Komisyonu uygun bulmuştur. 
Zarım milyar lira kadar da bunun malî yükünü 

hesaba alırsak, bütçe harcamaları bu yüzden bir 
milyar artmış olacaktır. 

Bütçe böylece 52 milyar değil, gerçekte 53 
milyar liradır. 4 milyarlık Devlet Yatırım Ban
kası Fonunu bütçe ile birlikte düşünmek doğ
rudur. Zaten bu Fonun yönetimi, yaratılması 
Maliye Bakanlığınca yapılacaktır. Kaldı ki, ay-
rı da konsa, bütçe ile birlikte düşünülmüş de 
olsaydı, bu Fon bütçeyi doğrudan etkileyen bir 
araçtır. Bu Fonla birlikte 1972 konsolide bütçe
sinin harcamaları 57 milyar lira civarında ol
maktadır. 

Gelirlere gelince, Sayın Maliye Bakanı 15 
milyarlık vergi artışının 8,5 milyarını normal 
vergi gelir artışından bekliyor. Bu, iyimser bir 
varsayımdır ama gerçekleşecek gibi kabul ede
lim. Geriye kalan ihtiyaç 7 milyar civarında ye
ni getirilecek vergilerle karşılanacaktır. 

Ayrıntılara girmeden söyleyelim: 7 milyar 
liralık yeni vergi geliri elde edilemiyecektir. 
Malî Denge Vergisinden 3 milyar beklerken 
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şimdiden Komisyonda 900 milyona inmiştir. 
öteki tasarılarda da yapılacak değişiklikler ve 
tahsilat tahminlerindeki iyimserlik payı hesaba 
alınarak 3 milyar civarında bir eksikle, 7 mil
yarlık yeni vergiler gelirinin ancak 4 milyar ci
varında gerçekleşebileceği umulabilir. 

Böylece 1972 vergi gelirleri 3 milyar eksiği 
ile 42 milyar olarak gerçekleşir ki, bu da konso
lide bütçe gelirinin 52 milyar değil, 49 milyar 
olarak gerçekleşeceğini gösterir. Devlet Yatırım 
Bankasındaki Fonun iyimser bir kabulle 3 mil
yarının gerçekleşeceğini umsak, - bütün bu tah
minleri mümkün olduğu kadar, Bakanın yaptı
ğı, verdiği rakamların en iyimser ölçüde ger
çekleşeceğini umarak yaptık - bütçe geliri 52 
milyar eder. 57 milyarlık bir harcama karşısın
da bu 5 milyar liralık bir açık demektir. Bu 5 
milyar da, eğer yıl içinde ek ödenek istenmez, 
8,5 milyarlık vergi geliri artışı gerçekleşirse; 
aksi takdirde o oranda bütçe açığı büyüyecek
tir. 0. H. P. nin muhalefetine rağmen, Bütçe 
Komisyonu Hükümete % 10 oranında kısıntı 
yapma yetkisini vermiştir. 52 milyarlık bütçe
de % 10 kısıntı 5 milyar eder. Bu kısıntı ne
reden yapılabilir? 

Devletin iç ve dış borçlarına ayrılan Ödenek
lerde, kesinti yapılamıyacak. Hükümetin mese
leyi ele alışından anlıyoruz ki, carî harcamalar
da önemli bir tasarruf da yapılamıyacaktır. Ge
riye genel ve katma bütçe yatırımlarıyle Kamu 
İktisadi Kuruluşları yatırımları kalıyor. Yatı
rımlardan 5 milyar kesmek % 10 değil, % 25 
kesmek demektir. Fiyatlardaki yükseliş eğili
mi dikkate alınırsa bunun sonucu geçen yıldan 
da az yatırım yapmaktır. Oysa İkinci Beş Yıl
lık Planın sabit sermaye yatırımları hedeflerin
den,' 1972 yatırımları tam gerçekleştiği halde 
bile % 7,9 oranında geri kalınıyor. 13,5 milyar 
liralık yatırım açığı vardır. Buna 5 milyar daha 
eklemek, kalkınmamızda olumsuz etkide bulu
nacak, geciktirecektir. 

1972 yatırım programında Keban, G-ökçeka-
ya, Seyitömer enerji projelerinin tamamlanma
sı; Elbistan, Soma, Karakaya, Aslantaş, Oyma-
pmar, Ayvacık projelerine başlanması; demir -
çelik, alüminyum, bakır, rafineri, petro - kimya, 
gübre, kâğıt projelerinin devamı, Pendik Tersa
nesi, ikinci petro - kimya, motor dişli kutusu, 
sınaî teçhizat fabrikası, elektrik sanayiinin te-

[ meli olan bir kuruluşun projelerine başlanması 
ele alınmıştır. Yatırımlardan kesmek, bunlardan 
kesmek demektir. Oysa, bu projeler «ne yapa
lım bu sene beklesinler, özel kesimle boşluğu dol
dururuz» diye ertelenecek projeler değildir. Za
manında üretime girmelerinde büyük yarar var
dır. Bunlarda kısıntı her bakımdan zararlıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz 0. H. P. olarak kamu yatırımlarından 

kesmeden, adaletsiz vergileri zorlamadan 1972 
bütçesinin gerçekleşeceği kanısındayız. Bu konu
da önerilerimiz vardır. 

1. — Dış borçlar ertelenmelidir. 
Bu yıl 67 milyon doları faiz, 144 milyon do

ları anapara olmak üzere 211 milyon dolar dış 
borç ödemek zorundayız. Bu yıl için borçlarımı
zın ertelenmesini istemeliyiz. Borç ertelemesini, 
döviz yokluğundan dolayı değil, Türk parası 
yetersizliğinden dolayı isteyeceğimiz için ala
caklı devletler bakımından kuşkuya düşecek bir 
durum yoktur. Kaldı ki, dövizlerimizin bir kıs
mı halen alacaklı devletlerdedir ve rezervleri
miz gittikçe artmaktadır. 

Dış borçların bu yıl için ertelenmesi demek 
bütçeden 3 milyar liralık tasarruf demektir ki, 
böyle bir imkânın Türkiye'ye tanınması, yatı
rımların vaktinde gerçekleştirilmesi bakımın
dan olumlu hizmettir, anlayışlı dostluktur. 

Sonuçlarının önemi bakımından bu talebi 
teknisyenlerin sınırlı çabalarına bırakmadan 
Hükümet düzeyinde, gerekirse dış temas yapı
larak gerçekleştirmek gereklidir. Bu yolda har
canacak her emek fazlasıyle karşılığını bula
caktır. 

2. — Merkez Bankası, Kamu İktisadî Teşeb
büslerine döviz kredisi açmalıdır. 

1972 yılma 800 milyon dolardan fazla bir 
döviz rezervi ile girmekteyiz. Üstelik 1972 de 
500 milyon dolardan fazla döviz bekliyoruz. Ca
rî işlemler dengesi bu yıl 1 milyar 300 milyon 
dolarlık bir ithalâta imkân verecektir. 

Bu koşullar içinde elimizdeki 800 milyon do
larlık rezervi kamu yatırımlarının finansmanın
da kullanabiliriz, örneğin, bu yıl Kamu İktisa
dî Kuruluşları, yatırım malzemesi, yardımcı 
malzeme ve hammadde ithal edeceklerdir. Bu 
ithalâtın hiç olmazsa bir kısmı Merkez Banka
sından Kamu İktisadî Kuruluşlarına döviz kre
disi verilmesi suretiyle gerçekleşebilir, örneğin, 
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150 milyon dolarlık bir döviz kredisi açıldığı 
takdirde bütçe iki milyar liralık daha bir yük
ten kurtulmuş olacaktır. 

Merkez Bankasından döviz kredisi açılması 
yolu reddedilirse geriye yapılacak ne kalıyor? 
Bütçedeki açık dolayısiyle yatırımdan vazgeçip 
ithalât yapılmayacak ya da Merkez Bankasın
dan alıp, Kamu iktisadî Kuruluşları eliyle tek
rar Merkez Bankasına vererek ithalât yaptırı
lacaktır. Bunun da elbette enflâsyonist etkisi 
olacaktır. 

Bugünkü rezervler gelmiş, karşılıkları TL. 
olarak piyasaya çıkmıştır. Eezervleri döviz kre
disi olarak kullanmak, o değerde malın piyasa
ya gelmesi demek olacaktır ki., bunun zararlı et
kisi vardır denilemez., 

Elbette en iyisi, TL. verip döviz çıkarmak
tır, ama bugünkü sıkıntılı durumda TL. yerme
nin bütçede doğurduğu büyük problemler kar
şısında Merkez Bankasından kamu kuruluşları
na döviz kredisi açmak, olumlu, savunulabilir, 
istikrara, yatırımlara yararlı bir yoldur. 

Bu iki öneri gerçekleştiği takdirde bütçeden 
5 milyardan fazla tasarruf yapılmış olacak ve 
sonunda da yatırımlar rahatlıkla gerçekleşebi
lecektir. 

Böyle yollara gitmek yerine, döviz rezerv
leri özel kesimin gelişigüzel yatırımlarında ya 
da tüketim malları ithalinde çarçur edilirse, ele 
geçmiş çok güzel bir fırsat iyiye kullanılmamış 
olacaktır. 

3. — Kamu kesimi ithalât ve ihracatını ken
disi yapmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 

0. H. P. olarak bir başka önerimiz de, kamu 
kesimi ithalât ve ihracatının kamu kesimince 
yapılmasıdır. 1972 programında, Devlet eliyle 
ithalât ve ihracat yapan ülkelerle ticarî işlem
lerde bulunmak ve gerektiğinde kamu kesimi
nin ithalât ve ihracatını yapmak üzere bir «Dış 
Ticaret Ofisi» kurulacağı belirtilerek deniliyor 
ki, «Böylece kamu kuruluşları tarafından yapı
lacak ithaljtta aracı kullanılmayacak, bu tür it
halât ve kamu ihracatı doğrudan doğruya ilgi
li kuruluşlar tarafından ya da «Dış Ticaret Ofi
si» tarafından gerçekleştirilecektir.» 

Geç kalmış olmakla beraber, çok olumlu bul
duğumuz bu kararın uygulanmasını, 0. H. P. 
olarak titizlikle izleyeceğiz. 

I Kamu kuruluşları bir çeşit Devlet malıdır. 
Bunlar sosyalist ülkelerle olan ticarî ilişkilerin
de karşılarında o ülkenin devletini bulurlar, 
ama kendileri temasa geçmeyip piyasadan ara
cı ararlar ve onların eliyle ithalât ve ihracat 
yaptırıp milyonlarca lirayı aracılara verirler. 
Dış ticarî ilişkilerde bir ülkenin kapitalist ya 
da sosyalist olmasının farkı yoktur. Kârlı çık
mak için, hangi rejimde olursa olsun bütün ya
bancı devletlerin yapamayacakları yoktur. Pi
yasa ıbu tür ilişkiler ve bunlardan doğan haksız 
kazançların hikâyeleri ile doludur. 

Kaldı ki, mesele, karşımızdaki ticaret yaptı
ğımız ülkedeki muhatabın devlet ya da özel ke
sim olması değil, bizim ithalât ve ihracat ya
pan kuruluşumuzun bir kamu kuruluşu olması
dır. 

özel kesim dilediği ülkeden, dilediğinin ara
cılığı ile ticarî ilişkiler kurabilir, buna kimse
nin diyeceği yoktur, ama bir kamu kuruluşu 
kendi ürününü ihraç ederken, ya da ihtiyacını 
ithal ederken neden aracı kullanır, bunun inan
dırıcı bir izahı yoktur, bulunamaz. 

Bir yandan kalkınma sancıları içinde yatı
rım yetersizliğinden kıvranacaksınız, gelir bu
lacağım diye önünüze çıkan kaynağa el atacak
sınız, öte yandan halktan toplanmış zor paralar
dan yüzlerce milyonu aracılara dağıtacaksınız. 
Böylesine bir tutum, ne karma ekonomi gereği, 
ne de Devletin özel kesimcilikte destekleyeceği, 
kollayacağı bir politikadır. Devleti kalkınma 
hedefleri doğrultusunda üretken sınaî yatırım 
yapan özel kesim yanında görmek tutarlıdır. 

Oysa, ikinci Erim Hükümetinin bir üyesinin, 
programdaki bu ilkeye rağmen, bu konuda da 
özel kesimci düşüncelerini Türkiye radyoların
dan duyduğumuzda dehşetle irkildik. 

j Kamu kesiminin ithalât ve ihracatını kendi 
yapmasının Devlete neler kazandırdığını bir -
iki yıl önce hem de bir A. P. li bakanın ağzın
dan dinlemiştik. Umarız ki, o Hükümet Üyesi 
Erim Hükümetinin düşüncelerini yansıtmamak
tadır. 

Biz C. H. P. olarak kamu kesiminin, hangi 
ülkeden olursa, olsun, ithalât ve ihracatını ken
disinin yapması zorunluğuna inanıyoruz. 

Biz C. H. P. olarak yalnız kamu kesiminin 
değil, üreticilerimizin kooperatif birlikleri ha-

I linde örgütlenerek kendi ürünlerini kendileri-
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nin İhracetmelerini, kendi ihtiyaçlarını kendile
rinin ithal etmelerini doğru buluyor ve savunu
yoruz. 

Sayın Erim Hükümeti programda kabul et
tiği bu ilkeyi uygularsa, Devlet çok kazançlı 
çıkacak ve harcamalardan önemli tasarruflar 
sağlanacaktır. 

4. Tarım kazançları vergilendirilmelidlr. 
Bir başka önerimiz, büyük tarım kazançları

nın Gelir Vergisi kapsamı içine tam olarak alın
masıdır. 

Gelir Vergisinin temel ilkesi, vergi ödeme 
gücü olan herkesin gerçek ve dafi kazancı üze
rinden vergi ödemesidir. Oysa, tarım kazançla
rından alman vergi geliri 100 milyona varma
mıştır. Bu kesimde 30 bine yakın mükellef ol
duğunu sanıyoruz. Mükellef başına yılda 3 bin 
lira dolaylarında vergi düşmektedir. Bu, büyük 
tarım kazançlarından alman vergidir. 

Mükellef başına yılda ortalama 3 bin lira
lık vergi tarımda büyük kazançlar olduğunu ve 
hattâ bu kazançların nasıl harcandığını bilme
yeniniz yoktur. Hangi eğilimde olursa olsun, 
bütün iktisat kitapları, sanayileşmenin tarım 
kazançlarının sınaî yatırımlara alrtanlması ile 
olacağını yazar. 

Yıllardır sanayileşmek için plan yapan, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın ağırlığını yatırım 
malları ve aramallar üretimine koymak zorun-
luğunda olan Türkiye'nin hâlâ tarım kazançla
rının büyük bölümünü vergi kapsamı dışında 
bırakması, planlama ilkeleri bakımından da, 
sosyal adalet ilkesi bakımından da anlaşılır bir 
tutum değildir. 

Kaldı ki, tarım kazançlarının tam vergi kap
samı içine alınmasından tarım kesimi de fayda
lanacaktır. Tarımda üretimin iyi hava koşulları 
dışında, plan amaçlarından geri kalmasının bir 
nedeni de, tarım yatırımlarındaki yetersizlik
tir. 

iyi bir yönetimde kamu gelirleri artışından 
tarımda çalışanlar en çok faydalananlar arasın
da olurlar. 

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde, 
gerçek kazanç usulü uygulanmalıdır. Bu yolla 
elde edilecek gelirler hem yıllardır kamu vic
danını yaralayan bir adaletsizliği giderecek, 
hem de önemli ölçüde gelir sağlayacaktır. Ma
liye Bakanlığı ve Planlama uzmanlarına göre 

bu kesimde 1 milyara yaklaşık bir kaynak var
dır. 

5. Malî reform yapılmalıdır. 
Beşinci önerimiz, malî idarenin vergileme 

anlayışı ve örgütü ile İlgilidir. Öyle görünüyor 
ki, önce malî yönetimde reform gereklidir. 

Vergiden kaçınma ve kaçma bugün Türki
ye'de endişe verici noktaya gelmiştir, iş âlemi
mizde, sanayi kesimi hariç, vergiden kaçınma 
kınanan, suçlanan bir davranış olmaktan öteye 
âdeta ticarette başarının temel ilkesi olarak ka
bul edilmektedir. Nitekim vergiden kaçınma 
yolları bilgisi oldukça kazançlı bir meslek ha
lindedir. 

Ücretliler dışındaki Gelir Vergisi iratlar 
grubunda 585 000 vergi mükellefi vardır. Millî 
gelirden en yüksek payı alan bu grubtan, Ma
liye Bakanlığına göre, 3 milyar civarında vergi 
alınmıştır. Ücretliler grubundan alman Gelir 
Vergisi ise, 6,5 milyar liradır. Üstelik ücretliler 
grubundan alman vergi % 57 den % 68 e çıkar
ken, beyannameli kazanç ve iratlar grubundan 
alman vergi % 43 ten % 32 ye düşmüştür. Du
rumu biraz daha yakından görmek için, özel ke
simde çalışan bir maliye uzmanının gazetelerde 
yayınlanan bir hesabını aktarıyorum : 

«Bakanlığın resmî gelir istatistiklerine göre, 
1969'da 507 bin adet beyannameli Gelir Vergisi 
mükellefi toplam 2 milyar lira vergi ödemişler
dir. Her mükellef başına ortalama 4 bin lira 
düşmektedir. Bu da mevcut vergi oranlan için
de yıllık 20 bin, aylık 1 600 liralık bir kazanca 
tekabül ediyor.» 

Millî gelirden % 60 a yakın pay alan gru
bun mükellef başına ödediği ortalama vergi 
1 600 lira aylık alan küçük bir memur, ya da 
işçi kadar. Bunda adalet var mıdır? Bu kadar 
açık bir adaletsizlik karşısında harekete geç
meyen Maliye Bakanlığının bir yetkilisi, Mec
lis Geçici Karma Komisyonunda bakınız ne di
yor : «Sayın ücretliler biraz daha vergi verir
lerse ekonomi için hayırlı olur.» işte Malî Den
ge Vergisi bu anlayışın bir ürünüdür. 

Yine Maliye Bakanlığına göre 585 bin be
yannameli Gelir Vergisi mükellefinin % 3 ü 
denetlenebilmektedir. 1970 de ancak 8 bin be
yanname incelenmiş ve vergi matrahında 1 mil
yar 600 milyon liralık fark bulunmuştur. 585 
bin beyannamenin onda biri incelense, demek-
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ki 10 milyondan fazla vergi matrahı farkı çı
kacak ve ona göre vergi alınacaktır. 

Maliye Bakanlığına göre, bugüne kadar ke-
sinleşip de tahsil edilmemiş 6 milyar liralık 
vergi vardır. Yalnız 1971 de 3 milyara yakın 
vergi tahsil edilemeden kalmıştır. 

Mesele yalnız inceleme yetersizliğinde de
ğildir. Malî kaza da çok ağır ve verimsiz ça
lışmaktadır. Milyonlarca liralık, dosyalar, üç -
beş kişinin elinde yıllar boyu bekler durur, 

Maliyenin vergi anlayışında, vergi deneti
minde, vergi yargılamasında köklü değişiklik zo
runludur. Vatandaştan önce Maliye kendini 
sıksa, düzenlese, kendi kapısının önünü temiz-
lese daha doğru olur hareket etmiş olur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı bir in
celemeden aktardığımız aşağıdaki satırları sa
yın Maliye Bakanına ve Hükümete ithaf ediyo
ruz : 

«Vergi sistemine kamu harcamalarındaki 
gelişmeleri takibedecek tam bir esneklik veri
lemediğinden her yılın programında kamu ge
lir - gider dengesini kurabilmek için bir ek fi
nansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Plan, hiç vergilendirilmeyen ve yeter öl
çüde vergilendirilmeyen kazançların vergilendi
rilmesini öngörmüştür. Bu sahada tam bir ge
lişme sağlanamamıştır. Tarım kazançları, ulaş
tırma kesimi yeterli bir şekilde vergilendiri-
lememiştir. 

Vergi adaletinin sağlanmasında önemi olan, 
ücret dışı gelirlerin vergiden kaçması önlene
memiştir. Hâlen ücret dışı gelirlerin Gelir Ver
gisinden kaçırıldığı anlaşılmaktadır. 

Vergi idaresinde verimliliği sağlayacak olan 
idarî ve kazaî organizasyon değişiklikleri ger
çekleştirilememiştir. Vergi kontrol sisteminde 
yetersizlik devam etmektedir. Vergi kanunla
rında vergi ziyama yol açan boşluklar kısmen 
giderilmekle birlikte tam bir sonuç alınama
mıştır.» 

Devletin bir kesimi, Devletin öbür kesimde
ki uygulamasını bu dille elertiyor. Aslında bu 
eleştirinin altında sayın Maliye Bakanının da 
imzası vardır. 

C. H. P. olarak, malî yönetime çekidüzen 
verilirse, büyük ölçüde gelir kaynağı elde edile
ceğine inanıyor ve Hükümetin bu konu üzerine 
lâyık olduğu önem ve ciddiyetle eğilmesini isti
yoruz. 

6. Bütçede cari harcamalar çok yükselmiş
tir. Bunlarda önemli tasarruflar yapılabileceği 
kanısındayız. 

1972 de Hükümet vergi gelirlerinden 45 mil
yar lira bekliyor. Aslında bu, gerçekçi bir tah
minle 42 milyar liradır. Düşününüz, 42 milyar
lık vergi gelirinin 26,5 milyarı - yarısından ço
ğu - cari masraflara gidiyor. Oysa, Devlet bir 
fabrika gibi, bir işletme gibi üretim yapan b'r 
kuruluştur. Siz bir işletme tasavvur edebilir mi
siniz ki, üretime ayıracağı gelirlerin yarısından 
fazlasını kendi masrafına harcasın. Bu benzetişi 
bir fantazi olsun diye yapmıyoruz. Bugün dün
yada Devlet yönetimi, tıpkı bir sanaî yönetimi 
gibi olmuştur. Aynı yöntemleri uygularlar, aynı 
ilkeleri benimserler, aynı derecede maliyeti dü
şürüp verimi artırmayı başarı ölçüsü sayarlar, 
aynı şevki idare kurallarına uyarlar. Personel 
istihdamında organizasyonunda, işlerin yürütül
mesinde, üretimde, etkenlikte çağdaş Devletin 
bir büyük sınaî işletmeden hiçbir farkı kalma
mıştır. 

Asker ve vergi toplayıp, iç ve dış güvenliği 
sağlamakla yetinen Devlet tipi çoktan tarihe 
karışmıştır. 

Oysa Türkiye'de hâlâ bu tür çağ dışı Dev--
let örgütü vardır. Bakınız bu konuda yine Hü
kümet üyelerinin imzası bulunan program ken
dilerini nasıl eleştiriyor : 

«Bilindiği gibi bugünkü Türk kamu idaresi 
alanlı olarak hızla kalkınma mecburiyetinde 
olan ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak
tır. Osmanlı imparatorluğundan devrolunan sis
temde bazı değişiklik ve ilâveler yapılmak sure
tiyle ortaya çıkan bu kuruluş özellikle işbölümü 
ve koordinasyon yönlerinden tamamen yetersiz 
ve güç çalışır durumdadır.» 

Temel alınan sistemlerde mevcut esaslar do-
lavısıyle de genellikle merkeziyetçi, tutucu, sta
tik bir nitelik arz etmektedir.» 

Bu durum yalnız merkezde bakanlıklar için
de, bakanlıklar arasında değil, il düzeyinde de 
böyledir. Hepimiz, hepiniz, Anadolu'da, en uzak 
yerde yaşayan vatandaş gündelik hayatında 
her gün bu çağ dışı örgütten bunalmakta, ya
kınmakta, daha da öteye umut kırıklığı içinde 
Devlet kapısına düşmekten korkmaktadır. 

Devlet örgütünün nasıl işlediğinden, daire
lerde, bakanlıklarda işlerin nasıl sürüncemede 
kaldığından, kimin yetkili, kimin sorumlu oldu-
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ğunun bilinmediğinden, çoğu kez bakan adına 
her şeyin bir şube müdürünce yapıldığından söz 
açmayacağım. Bunlar bilinen, yaşanan dertler. 
Devlet kuruluşunun çağdışılığını göstermek için 
taşra örgütünden bir örnek vermek istiyoruz : 

Türkiye'de kamu hizmetleri iller, ilçeler yo 
luyla halka götürülürler. Türkiye'nin illere, il
çelere bölümü, neredeyse Anadolu beyliklerin 
den kalmadır. İlk yapıldığından bugüne Türki- -
ye üç misli büyümüştür. Ulaştırma olanakları, 
iktisadî gelişme, içgöçler, şehirleşme, Anadolu"-
nun hem insan yapısını, hem doğal yapısını de
ğiştirmiştir. Bir kalkınma planı uygulanmakta 
dır. Plan uygulayan her ülkede Devlet örgütü 
kalkınmanın gerektirdiği yerde ve biçimde ku
rulur, geleneksel birimler tarihî hatıra olarak 
geride bırakılırlar; doğan kaynaklara, ulaştır
ma olanaklarına, kalkınma hedeflerine göre il
ler yeni baştan düzenlenir. 

Bizde bu ihtiyaç çoktan gelmiştir. Bugünkü 
gibi suni bir il ve ilçe bölümü ve bu bölüme göre 
Devlet hizmetlerinin halka götürülmeye çalışıl
ması sürdükçe kalkınma çabalan verimli sonuç 
veremeyecektir, halka hizmet özlenildiği gibi 
götürülemeyecektir. 

Daha fazla vakit kaybetmeden, bugünkü iller, 
ilçeler bölümünü değiştirip, bölge kalkınma bi
rimleri olarak yeni baştan kurmalıdır. Bu konu
da planlamada yapılmakta olan çalışmaları, 
Erim Hükümetinin cesaretle değerlendirip uy 
gulamaya koymasını dileriz. 

Yalnız bu konuda değil, idarî reform ve per
sonel reformu üzerinde yapılmış ayrıntılı ve bi
limsel çalışmalar da vakit geçirilmeden uygu
lanmaya konulmalıdır. 

'Sırası gelmişken işaret edelim ki, Personeî 
Kanunu ile yapılan reform değildir. Gerçek bir 
reformun nasıl olacağı başka ülkeler uygulama
sında ve literatürde bellidir. Burada reformun 
ayrıntılarına girecek değiliz. Yalnız Maliye Ba
kanı Sayın S. Naci Ergin'in bazı konuşmalarını 
çok yadırgadığımız için biraz üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı Ergin, bütçe dolayı-
sıyle yaptığı konuşmalarda cari harcamalarda 
tasarruf zorunluğundan söz açanlara verdiği ce
vapta diyor ki,: 

«Amme kesiminde israf namütenahi,» 
«Bütün dairelerde çalışan memurlarımız bel

ki büyük nispet itibariyle işsizdir. Ama, maale-
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sef, bu işsizliğe son vermek için şimdi parmak
larımı açıp size, şunu şunu yapıyoruz diyecek 
ne takatim var, ne iktidarım var, ne bilgim var, 
ama gerçek proplem bu.» 

«Tasarruf, tasarruf, ama tasarruf bir zihni
yet meselesidir.» 

Sayın Bakan böyle diyor. Ama, âmme kesi
minde israf namütenahi ise bunun nedeni idarî 
reform yapılmamasıdır, dairelerde çalışan me
murlar büyük nispette işsizse bunun nedeni 
gerçek bir personel reformu ve yine idarî re
form yapılmamasıdır. Tasarruf bir zihniyet me
selesi değil, Devlete bilimsel yöntem ve çalışma 
getirilememiş olması meselesidir. 

Sayın Bakan eğer bu konuda yıllardır yapı
lan çalışmaları, resmî incelemeleri okumuş ol
salardı, orada yazılı tedbirleri saymaya par
maklan yetmezdi. 

Tasarrufta elbette zihniyet rol oynar. Yal
nız bu zihniyeti telkin ve ikna ile değil, bilim
sel bir sistemi uygulamakla yerleştirebiliriz, 

Kaldı ki, Bütçe Komisyonu üyelerinin kanı
sı odur ki, bu yıl eğer bütçe hazırlanırken Hü
kümet, hakanlıklar üzerinde yeterince otorite 
kurabilmiş, çalışmalan disiplin altına alabilmiş 
olsaydı, cari harcamalarda en azından 1 milyar
lık tasarrufla gelirdi. 

Bırakalım hazırlık süresini bütçenin, Bütçe 
Komisyonundaki görüşmelerde de hükümet üye
leri tasarruf zihniyetiyle hareket etmemişler
dir. Bakanlıklar, 'ödenek arttırmak yansında 
olmuşlardır. 

Eğer tasarrufu zihniyete bağlarsanız, önce 
kendi hakanlığınız bile bunun icabını yerine 
getirmez. Eğer sistemi kurarsanız Bakanlığınız 
da tasarrufa gitmekte o sistemin gereği olarak 
mecbur kalır. 

Altı madde halinde açıkladığımız önerileri
mizle demek istediğimiz şudur : 

Biz C. H. P. olarak 1972 yılında istikrarın 
saklanmasını, yatmmlann gerçekleştirilmesini, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde daha yük
sek bir büyüme hızını sağlavacak ortamın ha
zırlanmasını mümkün görmekteyiz. 

Bütçe dolayısıyle yalnız bütçenin hazırla
nışında ya da Komisyondaki srörüsülmesinde 
değil, uygulama sırasında da Hükümetin tutu
mundan bazı endişelerimizin olduğunu belirt
mek isteriz. Hükümetin kamu yatıranlarını göz
den çıkarmış, boşluğu özel kesim yatırımlanyle 
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doldurmaya çalışan bir hali var. Başlamış ya da 
bu yıl başlaması planlanan kamu yatırımlarının 
hangileri olduklarını saymış ve bunların kalkın
mamız bakımından önemlerini daha önce belirt
miştik. Bu yatırımların boşluklarının özel kesim 
yatırımlarıyle doldurulamayacağını da ayrıca 
söylemiştik. Hele yakında 1 milyar dolara va
racak döviz rezervlerimizin planlama hedefleri
ne yönelmemiş, az zamanda çok kazanmaktan 
başka hesabı olmayan kişilere dağıtılmasına şid
detle karşıyız. Biz C. H. P. olarak, karma eko
nomiyi kabul ve karma ekonomi içinde özel ke
simin yerini de kabul ederiz. Yalnız bizim gibi 
gelişmekte olan bir ülkede karma ekonomide 
ağırlığın kamu kesiminde olmasının zorımluk 
olduğuna, özel kesimin üretken sanayi yatırım
larına yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Gö
rünmeyen gizli bir elin sonunda her şeyi düzel
teceği efsanesinin çağımızda, hele bizim koşul
larımızda geçer akçe olmadığı çoktan bilinen 
bir gerçektir. 

Hükümetin, icraatıyle bu kuşkularımızı gi
dereceğini ummak isteriz. 

'Sayın milletvekilleri; 
1972'de Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlana

caktır. Bu konuda da görüşlerimizi açıklamak 
isteriz. 

Birinci Beş Yıllık Plan 1963 - 1967 dönemi
ni kapsıyordu. Hedef olarak % 7 büyüme hızı 
alınmıştı; '% 6.7 oranında bir büyüme hızı ger
çekleşti. ikinci Beş Yıllık Plan 1968 - 1972 dö
nemini kapsıyordu, hedef yine % 7 idi; öyle 
görünüyor ki, birinci döneminkine yakın bir 
büyüme hızı gerçekleşecektir. 

Türkiye'de planlı dönemde, önceki dönem
lerden daha fazla bir büyüme hızı gerçekleşti
rilmiş, nüfus artışı dikkate alınmadığı takdirde, 
millî gelirde oldukça yüksek büyüme hızı elde 
edilmiştir. Ancak bu oranda büyüme hızı, Tür
kiye'nin ekonomik potansiyeli zorlanmadan, ya
pısal değişikliklere gidilmeden, neredeyse ken
diliğinden gerçekleşmektedir; elbette büyük ha
talar yapılmamak şartıyle, 

% 7 lik artış hızı, Türkiye için yeterli bir 
hız olmuş mudur? 

Gerçekte bu hız, ne Türkiye'nin amaçları açı
sından, ne de sahibolduğu imkânlar bakımında^ 
yeterli değildir. Türkiye ile gelişmiş ülkeler ara
sındaki gelişme açığı gittikçe büyümektedir. 

Yalnız gelişmiş ülkelerle değil, aynı zamanda 
gelişmekte olan Yunanistan, İspanya, Portekiz 
<?ibi ülkelerle de aradaki fark gittikçe açılmak
tadır. 

Bir örnek vermek istiyoruz : Yunanistan'
ca 1962 yılında kişi başına, Türkiye'de geçti
ğinden 290 dolar daha fazla geçiyordu. Şimdi 
1968 yılında Yunanistan'da kişi başına düşen 
Telir, Türkiye'deki ile arasındaki fark, 290 dan 
477 dolara çıkmıştır. 

Türkiye için en önemlisi, Ortak Pazar ülke
leriyle yapılan karşılaştırmadan çıkan sonuçtur. 
Bu ülkelerde aramızdaki açık gittikçe büyümek
tedir. Türkiye'nin, bugünkünden daha yüksek 
bir gelişme hızı, bugünküden daha düşük bir 
nüfus artışiyle bile, - bugünkünden daha yüksek 
bir gelişme hızını var sayalım, bugünkünden 
daha düşük bir nüfus artışını var sayalım - böy
lesine bir var sayımda bile, aradaki, Ortak Pa
zar ülkeleriyle aradaki gelişme açığının kapa
tılması uzun yıllar alacaktır. 

En iyimser rakamlar vererek bir süre he
saplaması yapmak istiyoruz. Büyüme hızımız 
% 9, nüfus artışımız % 2,6 yerine % 1,6 olsa, 
ancak 50 yıl sonra Ortak Pazar ülkeleri düze
yine gelebileceğiz. 

Nüfus artış hızımızı % 2,6 dan, % 1,6 ya kı
sa sürede düşürmek imkânsız olduğu gibi, bü
yüme hızımızı sürekli olarak % 9 civarında ger
çekleştirmek de, bu koşullar ve bu sosyal yapı 
içinde imkânsızdır. Ama, aradaki gelişme açığı
nın gittikçe büyümesini önlemek ve bir ölçüde 
kapatabilmek için, Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde ortalama % 8 oranında bir büyüme 
hızının hedef alınmasının doğru olacağı kanı
sındayız. Ancak, % 8 lik büyüme hızı, öyle ken
diliğinden oluverecek bir hız değildir. 

Toplumsal yapının her bölümünde değişik
likler, büyük atılımlar ve köklü reformlar ge
rekmektedir. Yapılabilirse, bunun karşılığında 
millî gelirde daha yüksek bir sanayi sektör pa
yı, daha yüksek bir istihdam düzeyi, daha yük
sek bir ihracat olanağı elde edilecek, teknolo
ji üreten bir sanayi yapısına kavuşmak, dıs eko
nomik bağımlılıktan kurtulmak, daha yüksek 
bir yaşama düzeyine erişmek mümkün olacak
tır. Bunun için toplam iç tasarrufların % 14 
üzerinden artması, yatırımların yılda ortalama 
% 13 den fazla yapılması gerekmektedir. Böy
lece sabit sermaye yatırımlarının gayrisafî 

64 — 



M. Meclisi B : 40 

millî hâsıla içindeki payı % 24 ü geçecektir. Bu
nu gözümüzde büyütmemek gerekir. 

Yunanistan'da yatırımların gayrisafî millî 
hâsıla içindeki payı 1C'88 de % 28,5 tu, oysa biz, 
% 8 bir hedefi amaç aldığımızda bu, bizde % 24 
olması gerekiyor. Adam zaten 1963 de % 26,5 
yapmış. İspanya'da, yine 1968 de % 24,4, Yu
goslavya'da % 26,4. 

Bu hedefe varmak için sanayide önceliği 
ara mallar ve yatırım malları üretimi almakta, 
millî gelirde tarım payı % 21.8 olurken, sanayi-
ninki % 21,5 a çıkmaktadır. 

% 8 büyüme hızını hedef alıp gerçekleştir
diğimiz zaman bile, bunu yapsak, var sayalım 
ki, % 8 gelişme hızını hedef aldık, var sayalım 
ki, bunun gerektirdiği yapısal değişiklikleri 
yaptık ve köklü reformları yaptık; o zaman, 
bunu yaptığımız zaman 1977 de ne olacağız?.. 
Bu takdirde bile Yunanistan, Yugoslavya, İs
panya bizden bir hayli ileride olacaklardır. Bu 
takdirde, 1977 de bizde kişi basma gayrisafî 
millî hâsıla 550 dolar çevresinde olurken, Yu
nanistan'da, bu, 1968 de 858 dolardı, İspanya'da 
yine 1968 de 773 dolardı. 

Programda reformlar ve yapı değişiklikleri 
vaadi ile gelmiş olan Erim Hükümetinin, Üçün
cü Beş Yıllık Plan döneminde Türkiye'ye ger
çek bir atılım yaptırabilmek için % 8 büyüme 
hızını hedef alması ve hazırlıklarını ona göre 
yapması, tutarlılığı gereğidir. Eğer mesele, ele 
verilen emanetin kazasız, belâsız taşınıp men
ziline eriştirilmesi olsaydı, olağanüstü koşulla
ra ve reform hükümetine ihtiyaç olmazdı. Ola
ğanüstü koşullar ve yetkiler içinde çalışanlar
dan, olağanüstü atılımlar beklemek hakkımız
dır. 

Türkiye'nin sanayileşmesinde ileriye dönük 
hesaplar yapıldıkça Ortak Pazar önemii bir so
run olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye gibi gelişmek
te olan bir ülkede yüksek bir büyüme hızının 
kendine özgü yöntemi, gerekleri olmaktan ve 
bunlar Ortak Pazar'ın gerekleri ile çatışır gö
rünmektedir. 

Türk kalkınmasının ileri teknoloji kullanan, 
sermaye yoğun, yüksek prodüktiviteli, yatırım 
ve aramalar üretimine dayanan hızlı bir sana
yileşme ile gerçekleştirilebileceği artık bilmen 
bir gerçektir. Böylesine bir sonuç ancak, hima-
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I yeci, teşvik edici, selektif ve planlı bir yatırım 
politikası uygulamakla alınabilecekUr. 

Kalkınmamız için zorunlu bası sanayi proje
leri, piyasa koşulları içinde teşebbüse yeterli 
kâr sağlamayabilir. Bu takdirde, bu projelerin 
korunması gerekecektir. Sanayiin korunması, 
ithalât planlanması ve kısıtlanması ile olmakta
dır. Oysa, katma protokola göre, geçi} dönemi
nin sonuna doğru ithalâttaki kısıtlamalar kal
dırılacaktır. Katma protokola göre Devlet, ver
gi, kota, sübvansiyon gibi tedbirleri kullanama
yacaktır. 

Bu tür bir serbestlik, tüketim eğilimini ar
tırıp iç tasarrufları azaltacak, yatırımların iç 
kaynaklarla finansmanını sınırlı yapacaktır. 
Böylece, kalkınmamızın kaderini büyük ölçüde 
dış yardıma, ya da yabancı sermayeye bağlan
ması tehlikesi doğacaktır. Sermaye yoğun, va
sıflı işgücü isteyen, yüksek teknoloji ile çalı
şan, yatırım ve ara mallan üreten sanayilerin 
Türkiye'de kurulması cok .zorlanacaktır. 

Ortak Pazar gibi, Türkiye'nin geleceğini il
gilendiren bir konuda Devlet kurulukları iyi bir 
imtihan vermemişlerdir. Planlama ile Maliye ve 
Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliği ve iyi 
bir çalışma yapılamamış olması, sonucu itiba
riyle zararlı olmuştur. Durumdan, Erim Hükü
metinin de rahatsız olduğunu ve düzeltme çare
ler ini aradığını gazetelerden ve bir ölçüde za
man zaman Meclise yansımış görüşmelerden an
lamaktayız. Bu konuda yapacağı her enerjik 
harekette Hükümet, hiç şüphesiz, tam bir parla
mento desteğine sahibolacaktır. 

Meselenin açıkça ortaya konulmasında ve 
kamuoyunda tartışılmasında yarar vardır. Geç
mişteki ihatalara hiç bakmadan Parlamento, 
eğer Türkiye'nin geleceğinde ve gelişmesinde 
böylesine muhtemel engelleri önlemek mümkün
se, elbette bir geriye dönük muhasebe yapma
dan Hükümeti destekler. 

Bu açıdan Hükümetin üzerinde durmakta 
olduğu, eğer mesafe alırsa Türk ekonomisine 
olumlu katkılarda bulunacağı, alınmadığı tak-

I dirde ve mesele, açıkça üzerine yürünmediği 
takdirde, Türkiye'de olumsuz etkiler ve ge
lişmesinde olumsuz etkiler yine bulunacak. 

Bir başka konu da, haşhaş meselesidir. Erim 
Hükümeti insancıl ve iyi ilişkilerde bulunduğu-

I muz büyük bir ülkenin bir iç derdine yardım-
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cı olmak gibi, anlaşılır nedenlerle haşhaş ekimi
ni yasaklamıştır. Büyük bir üretici kütlesinin 
(geleneksel üretimini kestirip atmak, çok önem
li bir karardır. Bu karar ancak, üreticileri tat
min ettiğimiz ve yeni üretim biçimine zararsız 
geçirdiğimiz ölçüde haklılık kaşanır. Yoksa, 
haklılığı insancıl nedenlerle yasaklamada de
ğildir. 

Her ülkenin, başka ülkelerden insancıl ne
denlerle şikâyetçi oldukları pek çok konu var
dır. Şikâyetçi, ülke, sorunu kendi çözümlemeye 
çalışır. Haşhaş konusunda da böyledir. 

Yer yüzünde haşhaş ekimini yasaklamadık
ça, her hangi bir ülkede haşhaşa talep devam et
tiği sürece, o ülkeye şu veya bu yolla haşhaş 
gidecektir. 

Türkiye'de haşhaş ekimini yasakladınız, 
başka ülkelerde haşhaş ekilmektedir. Şimdi, 
Türkiye^de haşhaş ekiminin yasaklanmasını is
teyen ülkede, haşhaştan imal edilmiş uyuşturu
cu maddeleri kullanma salgını vardır. Çok kö
tüdür, genç kuşaklara büyük zarar vermekte
dir. Bunu tamamiyle takdir etmemek mümkün 
değildir. Yalnız, kendi memleketinizde böyle 
bir salgın varsa ve bununla başa çıkamıyorsanız 
ve dolayısıyle bu maddeye karşı talep varsa, bu, 
dünyanın neresinde ekilirse ekilsin, bu talep ol
duğu müddetçe kaçakçılık olur. Kaçakçılık, yer 
yüzünde ilk başladığı anda, bu sebeple başla
mıştır ve bu sebeple devam edecektir. 

Türkiye'de yasaklandı, öteki ülkelerde ya
saklanabilecek mi? Bir kısmında daha yasak
landı, Kızıl Çin'de yasaklayabilecek misiniz?.. 

Var sayalım ki, bütün dünyada haşhaş eki
mini yasakladınız, eğer kendi ülkenizdeki o 
alışkanlıkla mücadele edemiyorsanız, bu sefer 
haşhaş kökenli madde yerine, başka kökenli 
maddeye geçilecektir. O halde meselenin gerçek 
mücadele yolu budur. Ama, bir mücadele yapı
yorlar, katkıda bulunmak isteniliyor... Tamam. 
Kendi üreticilerini ki, o üreticilerinin amacı ne 
başka ülkeler insanlarını zehirlemek, ne şudur, 
ne budur, sadece bir üretim şeklinin içinde bu
lunmaktır; hiçbir şekliyle bunlara zarar verme
mek şartıyla. 

Bütün bunları, haşhaş konusunda görüşme
ler yapmakta olan Hükümetin kamuoyunca dik
katle izlenildiğini, tatmin edici bir sonuç alın
madığı takdirde hem kendisinin, hem jest yapı-
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lan ülkenin zor durumda kalacaklarını hatırlat
mak için belirtiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülecek yük

sek bir büyüme hızının gerçekleştirilmesinde 
enerji ve maden yatırımlarının çok önemli bir 
yeri olacaktır. Bu bakımdan doğal kaynakla
rımızın araştırılması, işlenilmesi, değerlendi
rilmesi ve gerektiğinde kamuya maledilmesinin 
hızla sonuçlandırılmasında zorunluk vardır. 

Doğal kaynaklarımızın tümünü en verimli 
şekilde aramak, kullanma için gerekli araştır
maların yapılması, temel bilgilerin toplanması 
ve jeolojik haritaların yapılmasiyle uğraşacak 
bir kuruluşa gerçekten ihtiyaç büyüktür. 

Maden, sınaî hammadde ve enerji kaynakla
rına dayalı sanayi teknolojisi, hammaddenin 
hazırlanması ve zenginleştirilmesi; ara ve yan 
ürünlerin değerlendirilmesi, kullanılan teknolo
jilerin geliştirilmesi ve araştırma yapılması için 
madde teknolojisiyle uğraşacak bir kuruluş, 
tıpkı ileri bir mühendislik teknolojisini gelişti
recek bir yeni kuruluş gibi sanayileşmemizin 
bu aşamasında artık yine zorunlu hale gelmiş
tir. 

Maden alanlarının süratle aranması ve de
ğerlendirilmesi, doğal kaynakların bir spekü
lâsyon konusu olmaması, önemli kaynaklarımı
zın yabancıların elinde ticarî çıkarlara âlet 
edilmemesi, kamu elinde bulunmasında zorun
luk olan kaynakların kamu eliyle işletilmesi, 
Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakla
rın geri alınması için gerekli yasa değişiklik
leri yapılmalı ve bu yasalar kısa sürede uygu
lanmalıdır. 

Petrol aranması, çıkarılması, arıtması ça
lışmaları kamuca yapılmalı, petrol boru hatları 
Devletin olmalıdır. Akar - yakıt anadepo, de
polama ve satış işleri Devlet tarafından görül
melidir. özel kesim elindeki akar - yakıt ana-
depoları devletleştirilmelidir. 

Çoğu kez yurt aleyhine işleyen petrol fiyat
lan denetlenebilmelidir. Yerli ham petrole ön
celik tanınmalıdır. Petrol hakkı sahipleri için 
tanınan özel vergilendirme rejimi kaldırılmalı
dır. Kur garantisi sorunu yurt yararına çözüm
lenmelidir. 

Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım ve sa
tış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlarının 
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bir tek organizasyonda birleştirilmesi gerçek
leştirilmelidir. 

Hükümet programında belirtildiği üzere 
«TEK Kurumu dışında kalan belli başlı elektrik 
üreten şirketlerin bu örgüte bağlanması için I 
gereken tedbirler» alınmalı ve bu amaçla Çuku
rova ve Antalya - Kepez elektrik imtiyazları 
devletleştirilmelidir 

Bu konularda Birinci Erim Hükümetince 
hazırlanıp İktisadî Kuruldan geçen tasarılardan 
bir tanesi Meclise gelmiştir. 

öteki tasarıların da biran önce Meclise geti
rilmesini bekliyoruz. Bu konulardaki tasarılar 
yasalaşırsa, bir yandan kalkınma çabalan güç
lendirilecek, Üçüncü Beş Yıllık Plan uygula
maları kolaylaştırılacak; öte yandan yıllar yılı 
sözü edilip bir türlü üzerlerine varılamadığı için 
kamuoyunca âdeta «dokunulmaz» sanılmaya 
başlayan sorunlar ulusal çıkarlarımız doğrultu
sunda çözümlenmiş olacaktır. 

Petrol ve madenler konusunun Cumhuriyet 
Halk Partisi için ayrı bir önemi vardır. Cum
huriyet Halk Partisi yıllar yılı bu davaların 
öncülüğünü ve savunuculuğunu yapmıştır. Bu 
bakımdan Hükümetin petrol ve madenler ko
nusundaki icratmı çok yakından ve büyük bir 
hassasiyetle izleyecek, bu konudaki tasarılarda 
tutarsızlık, ya da yetersizlik görürsek Cumhu
riyet Halk Partisi olarak şiddetle karşı koya
cağız. 

Sayın milletvekilleri, 
1972 bütçesi dolayısıyle ülkemizin ekono

mik ve malî durumu üzerindeki görüşlerimizi 
açıklamış bulunuyoruz. Şimdi 12 Mart 1971'de 
içine girdiğimiz olağanüstü koşullardan, bu ko
şullara giriş nedeninden ve bu koşullardan na
sıl çıkılacağından söz açmak istiyoruz. 

içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar 
yönetimi, 12 Mart öncesindeki rejimin bir de
vamı mıdır, yoksa bir askerî rejim midir? Ola
ğanüstü koşullar yönetiminin belirleyici niteliği 
nedir? 

12 Mart sonrasının kargaşalığı içincb birta
kım teşhisler konulmuştur: «12 Marttan sonra 
gelen iktidar Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarıdır. «ya da» hayır İkinci Erim Hü
kümetiyle iktidar Adalet Partissi iktidarı 
olmuştur». Bütün bunlar 12 Mart öncesi kav
ramlarına göre yapılan benzetmelerdir. Gerçek
te, Erim Hükümetlerinin olaylara bakışında, I 
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öteden beri Cumhuriyet Halk Partisine malol-
muş görüşler ağır basınca, Erim Hükümeti 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tanımlanmıştır. 
Şimdi olduğu gibi, Adalet Partisine malolmuş 
görüşler ağır basınca Erim Hükümeti Adalet 
Partisi olarak tanımlanmaktadır. Oysa partile
rin hiçbirisi olağanüstü koşullar Hükümetine 
damgalarını vuracak etkide olamamışlardır. 

12 Mart Hükümeti bir askerî müdahale ile 
ve o askerî müdahalenin zorunlu koşulları için
de kurulmuştur. Bunun doğal sonucu, olağan
üstü koşullar iktidarının bir askerî iktidar ol
masıydı. Ama bu iktidar tam bir askerî iktidar 
sayılamaz. Çünkü, Parlâmento yaşamaya de
vam etmiştir ve bu yaşantı bitkisel yaşantı ol
mamıştır. Parlâmento bugüne kadar varlığını, 
canlılığını ve etkisini korumasını bilmiştir. 

Bugünkü iktidarın tam bir askerî iktidar ol
mamasının en önemli bir nedeni de, müdahale 
yapan ordumuzun bu müdahaleyi, demokratik 
rejimi sona erdirmek amaciyle değil, yaşatmak 
amaciyle yapmış olmasıdır. 

Bütün bunlara rağmen olağanüstü koşullar 
iktidarı, tam bir demokratik yönetim biçimi de 
değildir. 

Oloğanüstü koşullar iktidarı, bir bunalımın 
getirdiği duraklamadan sonra, demokratik re
jime geçişi sağlamakla görevli, bize özgü bir 
iktidardır. Bu iktidarı demokratik yapan, yal
nız Parlâmentonun varlığını sürdürmesi değil, 
aynı zamanda ordumuzda demokratik rejimi 
bütün icaplarıyle yeniden işletme iradesinin var 
oluşudur. 

Olağanüstü koşullara neden girdik? 
Bir yıldır tartışılan bu konu üzerindeki gö

rüşlerimizi bir kez daha açıklamak isteriz. 
Her ülkede ekonomik istikrar, siyasal istik

rardan önce gelir. Hele üzerinde tartışılan ülke, 
gelişmekte olan, kalkınmasını tamamlamamış, 
çağdaşlaşmamış, sanayileşmemiş, bir . «çözüm
lenmemiş sorunlar ülkesi» ise ekonomik istikrar 
bir zorunluktur. 

Sanayileşmemiş ve nüfusu hızla artan bir 
ülkede ekonomik istikrar nasıl sağlanır? Böyle
sine bir ülkede ekonomik istikrar, kalkınmayı, 
sanayileşmeyi köstekleyen engellerin ortadan 
kaldırılmasıyle sağlanır. Kalkınmayı köstekle
yen engellerin ortadan kaldırılması demek, o 
ülkede toplum yapısını değiştiren köklü reform-
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lar yapmak, toplum yararına üretim ilişkilerini 
yeniden düzenlemek demektir. 

Erim Hükümetinin programında da belirti
len yapısal ve kurumsal değişikliklere gidilme
den uygulanan bir yönetim modelinin verdiği 
sonuçları biraz önce açıklamalarımızda söylemiş
tik. Böylesine bir yönetimde Türkiye'nin, Or- • 
tak Pazar ülkelerini bırakınız, komşuları ile bile j 
arasındaki mesafe açılmakta, Türkiye «kalkın- I 
dım, kalkmıyorum» derken onlar, daha da hızlı ı 
gelişerek ilerlemektedirler. Her yıl işsizler or
dusuna yenileri katılmaktadır, sayıları 2 ımlyo- j 
na çıkmak üzeredir. Şehirlerdeki nüfusun ço
ğunluğu gecekondularda yaşar olmak yolunda
dır. Daha önemlisi, yüksek gelir dilimlerinin 
millî gelirden aldıkları pay artarken, düşük ge
lir dilimlerinin millî gelirden aldıkları pay azal
maktadır. 

Suya sabuna dokunmadan, cesur girişimler; 
yapısal değişiklikler, köklü reformlar yapma
dan sürdürülen bir yönetimin sonucu budur. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'deki yönetim, iktidar politikası eğer 

toplumumuzun bu hızlı gelişme ihtiyacına cevap 
vermiyorsa, siyasal istikrarsızlıktan kaçımla-
maz. ihtiyaçlarının karşılanmadığını, özlemle
rinin giderilmediğini gören halis kütleleri, baş
taki yönetimden mutabakatlarını geri alırlar 
ve yer yer, zaman zaman çatışmalar başlar, öte 
yandan ihtiyaçları karşılanmayan halk kütle
lerinin zor tedbirleriyle yatıştırıldıkları, insan
lık tarihinde henüz görülmemiştir. Ekonomik I 
istikrarsızlık ve gelişme yetersizliği her türlü 
siyasal kargaşalığın ve maceranın çok kolay ye
şerdiği bir iklim yaratır. 

12 Mart öncesinde bizde siyasal bunalım ya
ratan şiddet ve gerilla hareketleri, gelişmiş. 
oturmuş ülkelerde ya bizdeki dereceye varama
mışlar, ya da vardıkları yerlerde normal düzen 
içinde, normal düzenin tepkisiyle etkisiz hale 
getirilmişlerdir. 

Bu konuda A. P. Genel Başkanı Sayın Demi- [ 
rel bir konuşmasında şöyle diyor : 

«Memlekette siyasî huzur iktisadî huzurla, 
iktisadî istikrarla çok yakından ilgilidir. Mem
leketin kalkınmasını, daha önceden, ne gibi ted
birler alınması lazım, nelerle karşılaşacağız, bu
nu düşünerek yaparsak, iktisadî istikrarı koru- I 
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yacak tedbirleri hap düşünürsek o zaman, siyasî 
huzuru geniş çapta korumak imkânını bulu
ruz.» 

Bizce 12 Martta geliş temel nedeni budur. 
Hukukî tedbir eksiklikleri bunalım yaratmazlar. 
Toplum oturmuşsa ve yönetimi ihtiyaçlarına ce
vap veriyorsa, hukukî açıkları toplum ya kendi 
tepkisiyle karşılar ya ela kısa sürede boşlukları 
kapatacak tedbirleri kendiliğinden getirir. Aksi 
halde bırakınız yeni tedbirleri, mevcut hukukî 
tedbirler bile etkisini yitirirler. 

Sayın milletvekilleri, 
Olağanüstü koşullardan çıkış dönemine ka

nımızca girmiş bulunuyoruz. Hükümet, normal 
düzen ortamını yaratacak tasarıları ve reform 
önerilerini getirmeye başlamıştır. Bütçe sonra
sı ayları Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
talanların incelenme ve tartışılma ayları ola
caktır. 

Normal düzene dönüş aşamasında Genel Baş
kanımız Sayın inönü bazı noktalara dikkatleri 
çekmiştir. 

Sayın inönü, ordumuzun kesin bir ihtiyaç
la müdahale yaptığını belirttikten sonra, «Or
dumuz başarı ile görevini yapmış olmanın hu
zuru içinde geri dönmelidir. Siyasal partiler, 
Meclis bunun şartlarını süratle yerine getirmeli, 
hukukî tedbirleri almalı, gerekli reformları ger
çekleştirmelidir» demiştir. 

Sayın inönü düşüncelerini Meclise açıklar
ken normal düzen ortamının hazırlanmasında 
önem verdiği iki konuya ayrıca dikkatleri çek
miştir. 

Sıkıyönetimi sona erdirmek zamanı gelmiştir. 
Ordumuz bu konuda güç bir görevi başarı ile 
yapmıştır. Şimdi sıra ekonomik, malî ve hukukî 
tedbirlere gelmiştir. 

Bu dönemde sıkıyönetimin devamında bir 
zorunluk yoktur. Sıkıyönetimi kaldırmakla 
hem ordumuzu lüzumsuz yere aslî görevinden 
uzak tutmamış oluruz, hem de Hükümetlerin 
kaçınılmaz olan yıpranma kaderinden ordumuzu 
esirgemiş oluruz. 

Siyasal suçlar : 
Sayın milletvekilleri, 
Toplumlar bunalım dönemlerinden çıkıp ye

ni bir döneme girerlerken bir çizgi çekmesini 
bilmelidiirler. Artık geride kalmış olan bunalım 
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dönemlerinin siyasal çatışmalarını, suçlarını de
ğişik bir açıdan görmelidirler. 

Geçmişteki tecrübelerden de açıkça anlaşıla
cağı gibi, bir zamanlar bütün toplumu sarsan, 
büyük tepkiler uyandıran, bağışlanmaz suçlar 
olarak telakki edilen hareketler saman gelmiş
tir, koşulların değişmesi, toplumun gelişip so
runlarını bambaşka bir düzey ve biçimde çözüm
ler olması sonucunda artık etkisi ve önemsen
mez hareketler olarak düşünülmüşlerdir. Böyle 
durumlarda telâfi edilmez müeyyideler uygula
mak, yeni dönemin sıhhatli olması gereken or
tamında acılık bırakır, kanayan yara bırakır. 

Kaldiki demokratik bir ülke olan ve bir bu- -
nalımdan sonra tam işler demokratik bir rejimi 
yerleştirmek isteyen Türkiye'nin bu konularda 
öteki demokratik ülkelerden başka türlü hare
ket etmesi için inandırıcı hiçbir neden buluna
maz. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — 27 Ma
yısta nasıl oldu?.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Demokrasi, 
felsefesiyle, özgürlük ve müeyyide anlayışiyle 
bir bütündür ve demokrasi kendine güvenen bir 
sistemdir. j 

Sayın İnönü, konu önüne geldiğinde karar ı 
anında Yüce Meclisin dikkatini bu iki noktaya 
çekmek istemiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yeni mi aklı
na gelmiştir. 

Reformlar ve yapısal değişiklikler : 
C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
Demokratik düzene geçiş döneminin önemli 

bir konusu da reformlar ve yapısal değişiklik
lerdir. Reformlar ve yapısal değişiklikler, için
de yaşadığımız bunalımdan bir çıkış çaresi ol
dukları için değil, aslında çağdaş demokrasinin 
bir gereği oldukları için de gerçekleştirilmeli
dirler. I 

Çağdaş demokrasi : 
Demokrasilerde bir ülkenin kimler tarafın

dan ve nasıl yönetileceğine halk karar verir. 
Halkın siyasî faaliyetlere katılması ve siyasal 
tercihlerde bulunabilmesi için özgür olması ge
reklidir. Demokrasinin temelinde kişilerin tam 
özgürlüğü vardır. 

Kişiler nasıl tam özgür olurlar? 
İkinci Meşrutiyette olduğu gibi, «Hürriyet, 

uhuvvet, müsavat» diye bağırıp, iktidara gel- | 

dikten sonra «Artık özgür, kardeş ve eşit oldu
nuz» demekle özgürlük sağlanmış olur mu? 

Bizim Anayasamıza göre olmaz. Anayasa
mıza göre, kişinin temel hak ve özgürlüğünü sı
nırlayan siyasal, iktisadî ve sosyal engeller var
dır. Bu engeller kişinin huzuru, sosyal adalet ve 
hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak su
rette temel hak ve özgürlükleri sınırlayabilir. 
Çağdaş demokratik devlet, hak ve özgürlükleri 
smırlıyan siyasal, iktisadî ve sosyal engelleri 
kaldırmakla, insanın maddî ve manevî varlığı
nın gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamak
la görevli olan Devlettir. 

Yaşamak için toprak ağasına ya da tefeciye 
bağlı olan, iş bulabilmek için her türlü koşulu 
kabul etmeye hazır, sosyal güvenlikten yoksun 
insanların özgürlüğünden, siyasal tercihlerinden 
söz etmeye imkân var mıdır? 

Çağdaş demokraside iktidarlar, sosyal ve 
ekonomik ayrıcalıkları ve adaletsiz gelir dağılı
mını gidermeye, bu yüzden doğan baskı, sömürü 
ve eşitsizlilkeri yok etmeyi, ekonomik gücü azın
lıktan alıp büyük halk kütlelerine geçirmeyi 
kendilerine görev sayarlar. 

Çağdaş demokrasiler, yalnız soyut siyasal 
özgürlüklerin kâğıt üzerinde tanındığı değil, 
insanlara sosyal güvenliğin verildiği, insanca 
yaşama koşullarının sağlandığı, kütlelerin örgüt
lendikleri, hem üretimde, hem yönetimde söz 
sahibi oldukları bir rejimin adıdır. 

Demokrasinin bu niteliğini yalnız olağanüs
tü koşullardan normal düzene geçerken dikkate 
alınması gereken bir zorunluk saymak, çağdaş 
demokrasiyi anlamamak demektir. Bütün bun
lar normal çağdaş demokratik düzenin doğal 
gerekleridir. 

Sonuç : 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Binbir iftira güçlük ve engellemeye rağmen 

Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bu görüşte 
olmuş, halkımıza bu görüşleri anlatmış, iktida
rında bu görüşleri uygulayacağını vadetmiştir. 
«Ortanın solu» derken, «düzen değişikliği» 
derken anlattıklarımız hep bunlardı. 

C. H. P., Hükümetin getireceği tasarıları bu 
açıdan dikkatle inceleyecek ve titizlikle eleştire
cektir. 

C. H. P., bu doğrultuda her iyi istidadı des
tekler, her gelişmeyi olumlu karşılar. Fakat 
C. H. P. si Anayasamızın öngördüğü, çağdaş de-
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mokrasi anlayışının gerektirdiği yeni düzeni ik
tidara geldiğinde ancak kendisinin kuracağı
na da inanır. 

Büyük halk kütlelerinin mutluluğuna kendi
ni adamış C. H. P. için böylesine yeni bir dü
zeni gerçekleştirmek kutsal bir görevdir. 

Sayın milletvekilleri, 
1972 bütçesi ve kalkınmamız üzerindeki gö

rüşlerimizi dinlediniz. 
Bu bütçe, biz iktidarda olsaydık, bizim ha

zırlayacağımız bir bütçe değildir, olmazdı. Ama 
içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullardan 
biran önce normal demokratik düzene geçişi 
kolaylaştırmakta sayısız faydalar gördüğümüz 
için bütçeyi reddetmeyecek, beyaz oy verece
ğiz. 

Görüşlerinin ve politikasının doğruluğuna, 
toplumumuzun dar günlerinde bir kez daha 
inanmış Cumhuriyet Halk Partisi adına Yüce 
Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından «şiddetli ve sürekli» alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun efendim. 
(Demokratik Parti sıralarından «Alkışlar») 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Sayın milletvekilleri; 
İktidarların toplum hayatında sosyal, ekono

mik ve politik yönden gerçekleştirmeyi amaçla
dıkları gelişmeler büyük ölçüde bütçelerde be
lirlenmektedir. Bütçelerin uygulandıkları malî 
devrelerin çok ötesine taşan etkileri bulunduğu 
yüksek malumlarınızdır. 

Bu sebeple muhalefet denetiminin en geniş 
şekilde işlediği yasama alanı da bütçe görüşme
leridir. 

Demokratik Parti Grubu olarak 1972 malî 
yılı bütçe tasarılarını idinde bulunduğumuz si
yasî ve sosyal şartların ağırlığına uygun bir gö
rüş açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. 

Böyle bir değerlendirmenin sadece bütçe 
üzerinde yapılacak malî ve teknik analizlerden 
ibaret kalamayacağı bellidir. 

Esasen bazı şartlar grubumuzun bütçe tasa
rılarını geniş kapsamlı bir eleştiri süzgecinden 
geçirmesini zorunlu kılmaktadır : 

Bu şartlardan birincisi; Demokratik Parti 
Grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde mu
halefeti teşkil eden tek grubolmasıdır. Grubu

muz millet adına denetleme- görevini yerine ge
tirirken koalisyon iktidarının karşısında tek 
muhalefet grubu olmanın özelliğini dikkatten 
uzak tutmamaktadır. 

Gerçi koalisyon ortağı partiler de muhale
fet görevimizde bize yardımcı olmak gayretinde-
dirler. Zaman zaman kendi iktidarlarını eleş
tirme yarışma çıkmaktadırlar. Ancak iktidar 
grublarmdan hiçbirisi bu yarışta nefesini oyla
ma safhasına kadar muhafaza edecek siyasî 
kondisyona sahip görünmemektedir. (D. P. sı
ralarından «alkışlar») Nitekim bütçe tasarıla
rının Cumhuriyet Senatosundaki müzakerelerin
de koalisyonun çoğunluk grubu bütçeyi «çağ
dışı» olarak nitelediği halde, bu değerlendirme
nin siyasî hayattaki ciddî gereği, yalnız grup 
sözcüsünün oyuyle geçiştirilmiştir. 

Bu durum şüphesiz bizim sorunları her cep
hesiyle ele almak ve ciddî sonuçlara bağlamak 
hususundaki sorumluluğumuzu artırmaktadır. 

Eleştirilerimizin geniş bir plana dayandırıl
masını zorunlu kılan ikinci sebep; 1972 yılının 
milletimiz için taşıdığı özelliklerle ve 1972 malî 
yılı bütçelerinin özellikleriyle ilgilidir. 

1972 malî yılına girerken yurdumuzda genel 
bir durgunluk havası dikkati çekmektedir. Bu 
durgunluk umutlu ve huzur içinde bir bekleyi
şin işareti değildir. Aksine bu durgunlukta 
yaygın bir karamsarlık ve yorgunluğun kokusu 
tütmektedir: . 

Günümüzdeki aldatıcı sessizlik; bazı çevre
lerin sinme taktiğinden, iş muhitlerinin tedir
ginliğinden ve kütlelerin bıkkınlığından oluş
maktadır. 

Bir yıl önceki anarşi içinde hareketlilik dev
resi ne kadar yıkıcı olmuşsa şimdiki durgunluk 
devresi de o kadar yapıcılıktan uzaktır. 

Durgunluğun biricik istisnası olan fiyatlar 
grafiklerin kalın çerçeve çizgilerini zorlarken 
geçim sıkıntısı kütleler arasında yayılmaya de
vam etmektedir. 

Bu şartlar altında hazırlanan 1972 malî yılı 
bütçe tasarıları ve bunların hazırlanışında hâ
kim olan politikalar, yurdumuzdaki sosyal ve 
ekonomik bunalıma çözüm getirmekten uzaktır. 
Bütçeler hakkındaki ön hükmümüzü bunların 
dar, fiskal görüşlerle uzun vadeli sol hesapların 
beceriksizce yapılmış bir sentesi olduğunu be
lirterek ifade edebiliriz. Bu ön hükmün daya-
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naklarını konuşmamızın özellikle bütçelere ayrı
lan böülmünde arz edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
insan topluluklarının hayatı sosyal yapı

daki hızlı veya yavaş ama süreklilik kazanmış 
değişmelerden ibarettir. Bütün ekonomik ve 
siyasî uygulamaların amacı sosyal yapıda mey
dana gelecek değişmelere etkide bulunmaktır. 
İktisadî ve siyasî kararların gerçek bir değer
lendirmesini yapabilmek için bunların uygula
maya konulacakları ortamı ve etkileme amacı 
güttükleri sosyal yapının şartlarını etraflıca 
incelemek lâzımdır. 

Bu sebeple biz başlangıçta ifade ettiğimiz 
konuşma çerçevesine de uygun olarak önce gü
nümüzdeki sosyal yapıya dikkatlerinizi çekmek 
istiyoruz : 

Türk toplumunun sosyal yapısı üzerinde ge
ride kalan elli yıl içinde çok söz söylendi. Sınıf
lardan ve sınıflar arası kavgalardan bahsedildi. 
Bazan bir sınıfın savunuculuğu iddiasiyle or
taya çıkanlar, bazan sosyal grupları çatıştıra
rak millî bütünlüğü kundaklamak isteyenler gö
rüldü. 

Sınıf edebiyatı 1960 sonrası en hararetli 
devresine, ulaştı. Hattâ 1969 - 1971 döneminde 
doğrudan doğruya Devletin varlığına kasdeden 
eylemlere girişildi. 

Tam bir yıl önce Başbakanlık Bütçesi müna
sebetiyle görüşlerimizi arz ederken aşırı sol ey
lemler hakkında şöyle bir tablo çizmiştik. 

«Aşırı sol eğilimli çevreler, son yıllarda ara
larındaki bölünmeye rağmen, daha cüretkâr he
deflere yönelmişlerdir. Türkiye'deki komünist
lerin doğrudan doğruya Devlete ve yurt bütün
lüğüne yönelen eylemlere girişmeleri bir yan
dan Parlâmento seçimlerinden ümidi kesmele
rine, öte yandan kendilerini besleyen dış kay
nakların baskılarına bağlanabilir. 

Gerçekten seçim müessesesi aşırı solun hül
yalarını boşa çıkarmış; komünizmin Türk işçi, 
köylü, esnaf ve aydınına nüfuz edemiyeceğini 
göstermiştir. Geriye birtakım iyi yetişmemiş, 
maceracı ve aldatılmış gençlerden kurulu çete
ler kalmıştır. Şimdi bu çeteler, kütlelerin gö
zünü yıldırmak, demokrasiden şikâyeti yaygın-
laştrımak için kullanılmaktadır. 

Bir yıl önce Türkiye'de manzara buydu. Üs
telik devrenin sorunluları bu manzara karşısın
da, itibarsızlığın ve beceriksizliğin mazeretini 

aramakta ve olup bitenlere «Aşırı uçların ça
tışması» teşhisini koymaktaydı. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Buna rağmen aşırı sol eylemin hızı büyük 
sosyal sarsıntılara yol açmadan bir operasyonla 
kesilmiştir. 

Türkiye'de sınıfçı sol, 1919 yılından beri, 
25 defa operasyona tabi^tutulmuştur. Dış kay
nakların bu derece ısrarlı denemelerine rağmen 
komünüzmin yurdumuzda değil bir sınıfı, homo
jen bir grubu dahi kendine bağlamaya muvaf
fak olamaması toplumumuzun sosyal yapısiyle 
ilgilidir. 

Türk sosyal bünyesi sınıf çatışmasına müsait 
değildir. Türkiye'de sağ sol kavgasının sınıf
lara dayalı gösterilmesi kavramların dejenere 
edilmesinden başka bir şey değildir. 

Türk toplumunda sınıflı bir yapıyı model 
alan her değerlendirme kaba bir yakıştırmadan 
öteye gidemez. Sosyal sınıfları dayanak yapa
cak her politika, sosyal sınıflar arasındaki çıkar 
sürtüşmelerini esas alacak her çıkış, Türk top
lumunun gerçeklerine ters düşer. 

Çünkü, Türk toplumunda hiçbir zaman Batı
daki ve Uzak Doğudaki örnekler anlamında bir 
sınıf kavgası olmamıştır. 

Sanat hayatına Marksist çevrelerde giren bir 
düşünürümüzün otuz yıllık İncelemelerden son
ra geldiği nokta şudur : «Bizim millet tarihin
de Batıdakine benzer kölelik dönemi yaşama
mıştır. Yani, ne köle olmuştur, ne de köle çalış
tırmıştır. Bunun için her çeşit hürriyetsizliği 
insanlık onuruna hakaret sayar.» 

Sınıflaşma bilincinin tarihî kökenini teşkil 
eden kölelik düzeni, gerçekten Türk toplumla
rında ve Türklerin hâkimiyet kurdukları bölge
lerde gelişememiştir. 

islâmlıktan önce Uygar Türkleri hariç, kö
lelik sisteminin birinci şartı olan yaygın bir top
rağa yerleşme hareketi Türkler arasında görül
memiştir. Bu dönemde komşu Çin kavimleriyle 
ve millî din olan Samanlık dışındaki dinlerin 
mensubu bulunan diğer kavimlerle devam eden 
sürekli çatışmalar, Türkler arasında millî bilin
ci önplanda tutmuştur. 

Daha. sonraki Batıya yayılma devirleri ise 
ise milletimizin insanlık tarihindeki misyonu
na şuurla bağlı şahlanışlariyle doludur. 
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islâmlığın kabulünden sonra cihan hâkimi. 
yeti idealine dönüşen Batıya doğru büyüme ha
reketi, esasen sınıf çatışmaları gibi millî yapıyı 
sarsacak eğilimlere set çekmişti. 

Cumhuriyet döneminde sanayileşme hareke
tine ancak Devlet yatırımları ile başlanabilmesi 
de Osmanlı devrinden batıdaki anlamda bir ka
pitalist sınıfın bugünkü toplumumuza intikal 
etmediğini göstermektedir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki ekonomik durumumuzun gerektir
diği Devletli uygulamanın devlet kapitalizmi
ne dönüşmesi de 1850 lerden sonra önlenmiştir. 

1950 - 1960 dönemi geniş altyapı yatırımları
nın gerçekleştirilmesi yanında büyük bir sana
yileşme potansiyeli hazırlanmıştır. 

Planlı dönemde ise Türk Milleti sektörler, 
bölgeler ve sosyal sınıflar arasında dengeli bir 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi yolunda bir ira
deye sahibolduğunu ortaya koymuştur. Çalışan 
sınıflara bizde gelenekleşmiş, Batıda ise yüzler
ce yıllık kavgaların sonucu olan sosyal haklar 
hukukan ve fiilen tanınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burajra 
kadar bilinenlerin tekrarı mahiyetinde de oîsa 
maruzatımıza bütünlük vermek amaciyle arz 
ettiğimiz hususlar, Türkiye'de sosyal bünyenin 
sınıf kavgasına zemin olacak bir yapıdan uzak 
olduğunu göstermektedir. Tarihî gelişim budur. 

Bununla beraber, toplumumuzun birçok ke
simlerine bir sınıflar çatışması fobisinin yerleş
tirilmek istendiği de doğrudur. Geride bırak
tığımız on yıl içerisinde bu maksatla yapılan 
çalışmalar kesif bir propaganda ve eylem kam-
panyasiyle yürütülmüştür. Bugün dış kaynak
lardan beslendiğinde kimsenin şüphesi kalma
mış olan eylemciler, zaman zaman bölge ayrımı, 
zaman zaman mezhep ayrımı edebiyatına girişe
rek etki alanlarını genişletmeye çalışmışlardır. 
Basın ve yayın organlarında sanat çevrelerinde, 
üniversitelerde üsler ele geçirmişlerdir. Ancak, 
her kesimde kendileriyle özel ilişkileri bulunan 
militanların dışında geniş bir grub bulamamış
lardır. 

iBunun üzerine millî değer ölçülerimizi sars
mak amacı taşıyan kültürel eylemlerle kal
kınma hamlemizi saptırmak gayesine yönel
miş propajganda eylemlerine girişmişlerdir. 

Sol eylemcilerin Türkiye'deki stratejik he
defi, Türk toplum yapısının mlotor gücü olan 
orta sınıfı saf dışı etmekti. 

Bunun için öncelikle klâsik iratiçi - malî 
sermaye çevrelerine kendilerinin Türkiye'mim 
kapitalist sınıfı olduklarına inandırmak gere
kiyordu. Bu konurda iratiçi malî sermaye çeh
relerinin savunuculuğunu yapmak iddiasında 
olan, aslımda Tanzimattan (beri millî - gayri-
mil'lî her mfcair güçle işbirliği yaparak irat-
çı çavrelerin koımüsyonuıyla geçinen ve yine 
kökü dıkarda teşekküllerin desteğini elde et-
tföer. 

İEöiyk'ce kurulmakta olan millî sanayie 
Türkiye'de büyük potansiyeli olan orta sınıf 
ve çalıışan sınılflarm katkısı önlenmek iöteni-
niyfordu. Bir yandan »ol eylemcilerin meydana 
getirdiği tedinginlik, bir yandan da sermaye 
piyasasının dfenlsialiği ıbjüyük işletmecilik tec-
rüböai oîmayan orta sınıfın kendi kabuğuna 
çekilıme î sonucunu doğuruyordu. 

Aşırı solun Türkiye'deki birinci hedefi za
ten buydu. Bir kere kurulmakta olan sana
yiin kapitali, sadece iratçı - malî sermaye 
çevrelerine, •birkaç büyük bankada toplanan 
ıruavduata inlhiisar ettirin inse; toplumdan kop
muş bir sanayi, toplumdan kopmuş bir kapi-
tali'at sıncof imajı oltaya çıkacaktır. Ondan 
(sonra, bu sınıfa karşı orta sınıf da caf dı§ı 
edi'ldiğine göre k'ü'tk'lerin ayaklanmaöi kolay 
'olurdu. 

Aslında bin yıllık Devlet teicrüilbsâinin ol
gunluğunu taşıyan bir toplumda bu kavjgayı 
(hayal etmek masaldır, ama, ağırı sol bu 
masalın bajlanjgfleı olan dumanlı mkarcjeni 
Türkiye'de başlatabdlımiişıtk*. Bilhassa 1970 yı
lından itibaren, hiç umulmadık çevreler, bu 
mizansende kendilerine biçilen rolü oyna-
ımuşlardır. Sanayileşme hareketinde halkan ve 
orta 'sınıfın saihilbfoîduğu dinamik sermaye bir 
türlü ağırlığını hiıslset'tiremenıiiştir. Kendile
rine kaplitalifât sınıf rol'ü yakıştırılan statik 
malî sermaye çevreleri sanayiieişmeyi inhisar
larına almak teCtkini altında tutulurlarken, 
feir başka keisimde klasik Devletçi eğilimler güç 
kazanmaya ba§laımıi§ltır. 

(Türkiye'de kalkınmanın nelere dayalı ol
madı gerektiği hakkındaki1 görlüşlerimûai ko
nulmamızın ^°n bölümünde arz edşieeğiz. 

Şimdilik şu kadarını ortaya koyalım ki, 
1970 lsrden Ibu^iine Türkiye-de statik ve dar 
sermaye görüşleri ile klâsik Devletçi gö-
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rliflerin opıortinist 'bir 'dengelenmedi ekonomik 
politikalara hâkim olmuş görünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bayisice 1972 (büt
çelerinin tatbik edileceği sosyal zeminin 
şartlan üzerindeki görüşlerimizi arz etmiş 
uluyoruz, 

Şimdi, bu bütçelerin uygulanacakları dev
reden öncesinin ve günümsüzün ekbnlomik du
rumuna bir ,#z atalım. 

'Türkiye'nin bugün ekonomik durumunu 
sıhhatli bir şekilde- değerlendirebilmek için 
1970 yılına vs hatta planlı devreye girişi
mizden sonraki gelişmelere dönmek faydalı 
(olacaktır. Bu suretle yapılacak bir inceleme
de planlı dönemdeki ekonomik durumu 
1970 öncelsi ve 1970 sonrası olarak ikiye ayır
mak ^orunluğu vardır. 

(Gerçekten önemli kararlara sahne olan 
1970 yıllı Türk ekonlomıiöi için gerilemenin 
Ibajşladığı bir dönüm noktası teşkil etmiştir. 

IBirinci Be} Yıllık Plan dövreisinde, yani 
1963 - 1967 yılları arasında Türk ekbniomi-
ısinde hızlı ve istikrarlı bir gelişme görülmek
tedir. 

IBu dövrede millî gelirde plan hedeflerine 
yakın olarak yilda ortalama % 6,7 orantın
da bir gelişme sağlanmıştır. Yatırımlar yılda, 
ortalama % 12,1 artmış, yatırımların gayri safî 
millî hâsıla içindeki oranı düzenli bir yük
selme ğöistermiiştir. Bu oran 1363 yılında 
% 15,6 dan başlayarak mn yılda % 19,3 e çık
mıştır. 

Millî gelir ve yatırım saikalarında ortaya 
çıkan gelişmeler yanında, ekonomik yapıda 
da sektör gelirlerimin oranları bakımından, 
son derece olumlu değişmeler olmuştur. Bu; 
değişmelerle, planlı devrenin başında yurt 
içi gelirlerinin % 41,2 si tarımdan elde edi
lirken be-şinloi yılın donunda bu oranın % 
35,4 e düşmıesi sonucu doğmuştur. 

iSanayi sekrötünün yurt içi gelirleri aracın
daki oranı ise, aynı devrede % 16,7 den % 
19,0 e yükselmiştir. Bunun seıbelbi sanayi sek-
ıtöriii kalkınma hızının her yıl artarak seyret
mesi ve yıllık ortalama % 9,7 gibi bir ge
lişme götötermıesadtir. Bu rakam, plan hedefle
rinin gıeriısdnds olmakla beraber bilhassa sa
nayi sektöründe devamlı ve istikrarlı bir ge-
liş'mıe sağlandığını göstermektedir. 
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Bu devrede dış ticaret hacminde de kâfi 
lolmakmakla beraber düzenli bir gsIDamb gö
rülmüştür. İtihaîât yıldan yıla küçük bir
takım dalgalanmaiîarla yıllık ortalama % 3,2 
mertebesinde bir gelişme göstermiş, ihracat ise 
daha düzenli ve daha yüksek bir gelişme ile-
yılda ortalama % 6,7 nispetinde hir artışa 
ulaşmıştır. 

Yine bu devrede para, kredli mevduat ve 
emiöyion artışlarında da millî gelir artışına 
paralel olarak istikrarlı gelişmeler görülmek
tedir. Beş yıl içinde yıllık ortalama artış 
hızları, para hacm'inde % 15,7, kredi hacmin
de % 20,4, mevduat hacminde % 17,6 ve emis
yon hacminde % 14,3 olarak seyretmektedir. 

IBüfcün bu rakamlar gö&teriyor ki, bu devre
de plan hedeflerine çok yakın, oldukça hızlı 
v;e ifâtükrarlı bir gelişme olmuştur. Bu durum, 
bilhassa fiyatlarda sağlanaıbilan istikrarla dalha 
açık ve kesin olarak ortadadır. Nitekim, yılda 
ortalama % 6,7 gibi bir kalkınma hızı gerçek
leşirken, fiyatlar genel seviyesi ekonomik 
dengeyi bozacak bir seviyenin üzerinie çıkma-
ma!| ve toptan eşya fiyatlarının yıllık ortala
ma artıiş hm % '5,2 civarında kalemistir. 

1968 - 1969 yıllarında, yani ikinci Beş 
Yıllık Planın ilk tatibikat yıllarında da aynı 
gelişme temlpolsu görülmektedir. Millî gelirde
ki gelişme deivam etmiştir. Arka arkaya iki 
yıl hava şartları dolayısıyle tarım sektöründe 
fazla hlir gelişme görülmediği halde, iki yı
lın kalkınma hızı ortalaması % 6,5 olabilmiş
tir. Bu hız, Birinci Plan devresindeki, 1366 
yılının % 10,3 lük gelişime hızı nazarı itibara 
alınmazsa, diğer dört yıl ortalamaaınuı 
dok üzerindedir. Bu iki yıllık dâvreie sürük-
leyidi sektör olarak kabul edilen sanayi ve 
injaat sektiörlerinde de gelişımeler devam et
miştir. Sanayi sektörü gelişmle hılzının iki 
yıllık ortalaması % 9,7 olup, birinci devrenin 
aynıdır. 

!Bu devrede yatırımlar artmaya devam et
miş, yatırımlar içinde özel sektör yatırımları
nın artış hıizmda büyük bir yükseltme görül-
mJütştiür. 

1968 - 1969 devresinde dış ticaret hacmin
de, genişleme devam etmekle beraber ihra-

' çatta bir duraklama meydana geldiği görül
mektedir. ithalâtta ise hızlanma kaydedilmek-
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tedir. iki yıllın ihracat ortalamasında artış I 
hızının % 1,6 ithalâtta ise % 8,3 olduğu gö
rülüyor. Bununla ıberalber 1969 yılı içinde 
alman ciddî tedbirlerle ihracatın birden hız
landığı da görülmektedir. Nitekim 1969 yılı 
ihracatında hir yıl öncesine göre % 8,4 merte-
belsinde bir a-rtı'ş meydana gelmiştir. 

Para, kredi, mevduat ve emisyion hacim-
lerinde görülen gelişmeler de, hem Birinci 
Plan döneminde, hem de kalkınma hizına pa
ralel bir şekilde seyretmiştir. Yıllık ortalama 
artış hızlan; para hacminde % 15,2, kredi 
hacminde % 19,3 mevduat haicminde % 2(1, 
emilsylon hacminde % 5,2 olmuştur. Dolayı
sıyla fiyat artışları da normal seviyede seyret
miş ve toptan eşya fiyatları yıllık ortalama 
artış hızı % 5,3 olarak tutulalbilmiştir. 

İBu rakamlar gösteriyor ki, ekionıomtaıi'z 
1968 - 1969 devresinde de oldukça normal ve 
istikrarlı bir şekilde gelişimesine devam et
miştir. 

Bu yedi yıllık devreyi bütün olarak özetle
yecek olursak, ortalama yıllık kalkınma hızı 
plan hedeflerine çok yakın bir seviyede gerçek
leşmiş, yatırımlar artmış, ekonomik yapıda sa
nayi sektörü lehine değişmeler meydana gel
miş, ekonomik hayat dinamik ve canlı bir şekil
de gelişmiş ve fiyatlar büyük, ölçüde istikrar 
içinde tutulabilmiştir. 

îşte 1970 yılma girdiğimiz zaman, kısa ve I 
kesin hatları ile ekonomimizin durumu bu şe
kilde idi. 1970 yılı ise yukarıda değindiğimiz 
gibi Türk ekonomisinin bir dönüm noktası, bir 
gerileme yılı olmuştur. 1970'te çok önemli ka
nunlar çıkarılmış, çok önemli kararlar alınmış 
ve bunların bir kısmı ekonomimizin gerileme
sinde büyük rol oynamıştır. I 

Bu yıl içerisinde, Personel Kanunun malî 
hükümleri yürürlüğe konmuş, finansman ka
nunları adı altında yeni vergi kanunları kabul 
edilmiştir. Bu kanunlarla Taşıt Alım Vergisi, 
İşletme Vergisi, Bina İnşaat Vergisi, Gayri
menkul Kıymet Artışı Vergisi ve Spor - Toto 
Vergisi gibi yeni vergilerle birlikte; nispetleri, 
miktarları ve esasları değiştirilen Gider Vergi
si, Emlâk Alım Vergisi, Veraset ve intikal Ver
gisi, Kıymetli Kâğıtlar Vergisi, Damga Resmi 
ve Harçların artırılması gibi Vergiler kabul" 
edilmiştir. Görülüyor ki, Finansman Kanunu adı I 
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altında getirilen ve değiştirilen Vergi kanun
larının sayısı tam on tanedir. Bunların, ekono
mimize ne büyük zararlar verdiği ve ekonomi
yi ne ölçüde temelinden sarstığı bugün anlaşıl
mıştır. 

Nitekim bugün Adalet Partisi Lideri de 
âdeta bu vergileri, kendi iktidarı getirmemiş 
gibi konuşmaktadır. Adalet Partisinin kendi ic
raatını inkâr eden bu davranışını, tazeliğini 
muhafaza ettiği için arz ediyoruz : 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu Yö
netim Kurulu, Emlâk Vergisi Kanunu hakkın
daki görüşünü bir tebliğ ile açıklamıştır. Dün 
Radyonun 13.00 Haber Bülteninde yer alan bu 
tebliğden sonra aynı konuda Adalet Partisi Ge
nel Başkanı da konuşmuştur. Konuşmanın met
ni bugünkü bazı gazetelerde mevcuttur. Adalet 
Partisi Genel Başkanı bu konuşmasında Emlâk 
Vergisi ile ilgili olarak bakınız neler söylemek
tedir. 

'«Arazi, Bina ve Emlâk vergilerinin ise bir 
servet vergisi haline gelmemesi şarttır. «Biz, 
İSaym Adalet Partisi Başkanının Demokratik 
Parti tebliğinden aldığı diğer sözleri üzerinde 
durmayacağız. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Ancak, burada şu kadarını sormakla yetine
ceğiz : Bina Vergisi safi irada dayanırken, yani 
bir irat Vergisi iken 29 . 7 . 1970 tarihinde 
kabul edilen Emlâk Vergisi Kanunu ile bu ver
giyi, beyanı esas alan ve değere dayanan ser
vet vergisi haline getiren kimdir. (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Sayın Adalet Partisi 
Genel Başkanı ve onun son kabinesinin üyele
ri Emlâk Vergisi Kanunundaki imzalarını inkâr 
mı etmektedirler? Son Demirel Hükümeti tara
fından çıkarılan Arazi, Arsa ve Bina vergileri
ni yeniden tanzim eden ve ısrarla bir reform 
kanunu olduğunu söyleyen Emlâk Vergisi Ka
nununu kim çıkarmıştır ?.. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Meclis çıkarmış
tır. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — Yine 
1970 yılı içinde para değeri üzerindeki değişik
lik yapılmış buna paralel olarak ölçüsüz, hesap
sız hemen her şeye zamlar getirilmiştir. Ayrıca 
Ortak Pazar Katma Protokolü imza edilerek 
geçiş devresinin avantajlı durumunda bazı mü
kellefiyetler altına girilmiştir. 
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Bütün bu hadiseler ve o zamanki iktidarın 
diğer yanlış tutumları neticesi ekonomimiz ön
ce bir durgunluğun, sonra da bir gerilemenin 
içine girmiştir. Kalkınma hızı plan hedefinin 
çok gerisinde kalarak ancak % 5,5 oranında 
gerçekleşmiştir. Bu artış hızı içinde sanayi ve 
inşaat sektörü kalkınma hızı % 2,5 gibi, çökün
tü ifade eden bir artma seviyesi göstermiştir. Bu 
hız, planlı devrenin en düşük hızı olduğu gibi, 
bu devrenin en düşük sanayi sektörü hızının üç
te birinden daha küçüktür. Bu hız, aynı zaman
da plan hedefinin ancak % 21 i kadardır. Plan
lı devre sanayi sektörü kalkınma hızları yıllık 
ortalamasının ise, ancak % 26 sı kadardır. 

inşaat ve ticaret sektörlerinde de büyük ge
rilemeler görülmüş ve 1970 yılı inşaat sektörü 
gelişme hızı % 5,3 ticaret sektörü gelişme hızı 
da % 6,5 oranında kalmıştır. Her iki hız da, 
gerek 1969 yılı hızlarının, gerekse plan hedef
lerinin gerisinde kalmıştır. 

Bu sektörlerde birdenbire ve bu kadar bü
yük nispette gerilemelerin meydana gelmesinin 
sebeplerinin başında 1970 yılı bütçesinin ha
zırlanışına hâkim olan zihniyet gelmektedir. 
Bu zihniyetin tabi îbir sonucu olarak çıkarılan 
Finansman kanunları, malî istikrar endişesi ile 
meydana getirilen likidite darlığı, ekonomi dışı 
anarşik olayların önlenmemesi, bazı sendikala
rın durdurulamayan kanunsun tutumları, yılın 
ilk yarısında ithalâtta karşılaşılan güçlükler, 
devalüasyon öncesi endişeleri ve devalüasyon 
sonrasında talebin kısılması için alman ölçü
süz ve hesapsız kararlar da, bu gerilemenin se
bepleri arasındadır. Zamanın iktidarının yanlış 
ekonomi politikası ve ekonomik sebeplerden 
çok, politik ölçülere göre alınan kararlar iş 
âleminde bazı endişeler, yatırım ve istihsalda 
gecikme ve gerilemelere sebebolmuştur. 

Bilhassa Finansman kanunları ile Devlet 
Personel Kanunu gibi kanunların İkinci Beş 
Yıllık Planın âmir hükümlerine rağmen, Plan
lama Teşkilâtının fikri alınmadan ve Yüksek 
Planlama Kurulundan geçirilmeden çıkarılma
sı büyük aksaklıkların meydana gelmesine yol 
açmıştır. Türk Devleti ve Türk Milleti, bu yan
lışlıkların ıstırabını daha yıllarca çekecektir. 
Çünkü bu kanunlar, beraberinde pek çok ölçü
süzlükler, hesapsızlıklar ve sayısız yanlışlıklar 
getirmişlerdir. 

I Bu âdeta sorumsuzca alınmış kararlar ve 
I âdeta sorumsuzca uygulanan yalnış politika so

nucunda kalkınma hızlarının düşmesi, yanında, 
I yatırımlar azalarak, hem plân hedefinin hem de 
I programda öngörülen hedefin gerisinde kal-
I mıştır. 
I 1970 yılında dış ticaret dengesindeki açık 
I artarak devam etmiş, her ne kadar ihracatta 
I 1969 yılma nispetle % 9,6 civarında bir artış 
f sağlanmışsa da, ithalâtta daha hızlı bir artış 
I meydana geldiğinden açık büyümüştür. İtha

lâtın artış hızı % 18,3 civarmda olmuştur. An
cak ithalâtın mal dağılımında, kalkınmanın 

I aleyhine bir durum meydana geldiği de gözden 
I kaçmamaktadır. Bu duruma göre, yatırım mal-
I lan ithalâtı program hedeflerinin gerisinde ka-
I lirken, hammadde ve istihlâk malları ithalâtı 

program hedeflerinin çok üzerine çıkmıştır. 
I Meseleyi rakamlarla ifade etmek gerekirse, ya-
I tırım mallan program hedefinin ancak % 75 i 
I kadar gerçekleşirken, hammaddeler program 

hedefinin % 17, istihlâk maddeleri de % 137 
I üzerine çıkmıştır. 

I 1970 yılında fiyatlann da ekonomide istik
ran muhafaza edecek seviyede kalmadığı gö
rülmektedir. 1970 yıl^ Ağustosumdan itibaren 
çeşitli mal ve hizmet fiyatlarına yapılan zam-
lann da tesiri ile fiyatlar yükselmeye başla
mış ve 1971 yılı fiyat artışlarının ilk hareket 
noktası 1970 yılında alman kararlar olmuştur. 

I 1971 yılının başmdan itibaren de fiyatlar daha 
I büyük bir artışla artmaya başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, 
Ekonomimiz bu durumda iken ve 1970 yılı

nın ekonomiye getirdiği durgunduk ve gerile
me, 1971 yılının başında da büyük ölçüde de-

I vam ederken, bilinen siyasî şartlar içinde Erim 
I Koalisyonu iktidara gelmiştir. 

I Erim Hükümetinin programında görülen 
I tedirginlik uyandmcı görüşler, Hükümet işe 
I başladıktan sonra bir kısım bakanlann beyan 
I ve tatbikattan ile tamamen ortaya çıkmış ve 
I alman kararlar ekonomimizi düzelteceği yerde 
I büsbütün çıkmaza sürüklemiştir. Hükümet üye

lerinin kararları, hazırladıklan kanun tasarı-
lan ve Devletin üst kademelerinde giriştikleri 
tayin ve tasfiyeler piyasayı büyük ölçüde sars
mış, teşebbüs sahiplerinin hızını kesmiş ve bü-

I rokraside emniyeti ortadan kaldırmıştı. Birinci 
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Erim Hükümetinin istifa eden üyelerinin büyük 
bir kısmının gösterdiği faaliyetler, istifa dilek-
çelerinde de ifadesini bulduğu gibi daha ziyade 
doktriner ölçülerden hareket edilerek ortaya 
çıkarılmış esaslara dayanıyordu. Bu bakımdan 
bu uygulamalar hem Devlette, hem de özel te
şebbüste temelden sarsıntılara sebebolmuştur. 
Birinci Erim Hükümeti devri teşebbüs sahiple
rini ve idarî kadroyu iş yapamaz, kendisini em
niyet içinde hissedemez ve yarına güvenemez 
hale getirmiştir. 

Şimdi kendisinden önceki hükümetlerin kötü 
bir kopyası olan ürkütücü beyanların dışında 
ciddî bir iş yapamayan bu Hükümetin, ekono
mimizi ne hale getirdiğini rakamlarla ortaya 
koymaya çalışalım. 

Kasım ayında yapılan millî gelir tahminle
rine göre, 1971 yılında kalkınma hızı % 9,2 ci
varında bir gelişme gösterecektir. Hiç şüphe 
yok ki, bu hız, ilk bakışta büyük ve memnuni
yet verici bir hızdır. Aynı zamanda plan hede
finin de üzerindedir. Ancak yine tahminlere gö
re bu artışın büyük bir kısmı tarım sektöründe
ki, hava şartları dolayısıyie meydana gelen ola
ğanüstü gelişmeden ve işçi dövizlerindeki artış
tan ileri gelmektedir. - Planın sürükleyici sek
tör olarak kabul ettiği sanayi sektöründeki ge
lişme hızı, plan hedefinin çok gerisindedir. 1971 
yılı için sanayi sektöründe tahmin edilen % 8 
civarındaki gelişme hızı plandaki, plan devresi 
yılları ortalamasından % 14 kadar geridedir. 
Üstelik bu rakamın fazla görünmesi 1970 yılı 
rakamının çok düşük olmasından ileri gelmek
tedir. Şayet 1970 yılı sanayi sektörü daha 
önceki yılların ortalaması kadar bir gelişme 
gösterebilse idi, 1971 gelişme hızı düşük ola
caktı. Diğer taraftan sanayi gelirlerinin gayri-
safi millî hâsıla içindeki nispetinde de bir geliş
me görülmemektedir. 

1971 yılında inşaat sektörü gelişme hızında 
ise, çok büyük bir gerileme meydana gelmiştir. 
1970 yılı hızının bile altında bir gelişme göste
ren inşaat sektörünün 1971'de % 2 gibi çok kü
çük bir gelişme göstermesi, bu sektörün içinde 
bulunduğu krizin açık ve kesin ifadesidir. 

1971 yılında yatırımlar hem plan hedefinin, 
hem program hedefinin, hem de 1970 yılının 
gerisinde kalmıştır. Ayrıca yatırımların millî 
gelir içindeki nispeti plan döneminde ilk defa, 

bir önceki yılın seviyesinin altına düşmüştür. 
Diğer taraftan yatırım fiyatlarının devalüasyon 
ve zamlar dolayısiyle arttığı da bir realitedir. 
Bu duruma göre 1971 yatırımlarının fizikî ka
pasite bakımından, hesaplarda görülenlerden de 
daha geride kalmış olduğu gerçeğine dikkati 
çekmek isteriz. 

Yine bu yıl içinde yatırımlar miktar olarak 
azaldığı gibi, gelişme yönü bakımından da 
plan hedeflerinden sapmıştır. Planın yatırımları 
sınaî ve ticarî sahalara kaydırma hedefine rağ
men, yatırımların gelişme yönü ters olmuştur. 
Bu hususta ölçü olarak belediyelerin inşaat 
ruhsatlarının 7 aylık incelenmesine göre, genel 
inşaat ruhsatlarında metre kare bakımından, 
% 30 bir azalmanın yanında, azalma nispeti ti
carî yapılarda % 53, sınaî yapılarda ise % 66 
civarındadır. 1971 yılı rakamlarını, 1968, 1969 
yılları rakamları ile mukayese ettiğimiz zaman 
ticarî ve sınaî yapılardaki azalma daha açık 
olarak görülmektedir. Bunun olumsuz etkisi ge
lecek yıllarda görülecektir. 

istihdam konusunda elimizde yeterli rakam 
olmamakla beraber, 1971 yılında istihdam sa
hasında da bir duraklama olduğu görülmekte
dir. Sigortalı işçi sayısında 10 aylık dönem ola
rak 1971 de 1970 in aynı dönemine göre ancak 
% 2,5 oranında bir artma görülmektedir. 1971 
yılında istihdam hacmında görülen duraklama 
veya gerileme bilhassa inşaat sektöründe, inşaat 
ile alâkalı madenî eşya iş kolunda, otel, lokan
ta ve eğlence yerleri iş kollannda kendisini 
hissettirmiştir. 

1971 yılının devlet maliyesi, para arzı, kre
di, mevduat ve emisyon durumuna gelince, bu 
göstergeler bakımından da durum fazla iç açıcı 
değildir. 

1971 bütçesinde gelirler, 38,5 milyar TL. 
olarak tahmin edilmektedir. . 'Gelirlerde tah
minin üzerinde bir gelişme görüldüğü halde, 
bütçe giderlerinde meydana gelen ölçüsüz ar
tışlar yüzünden bütçe 7 milyar TL, civarında 
bir açık verecektir. 1972 yılı programı bu açığı 
7,5 milyar TL. olarak göstermektedir. Açığın 
bu kadar artmasının sebebi sadece Personel 
Kanununa bağlanmakta ise de, bunda Hükü' 
metin birtakım masraf kanunlarına seyirci kal
masının ve fiyat artışlarının da tesiri vardır. 
Bu yıl içinde para -arzı, kredi' mevduat ve 
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emisyon hacimlerindeki artışlarda anormal se- I 
yir, bilhassa emisyonda görülmektedir. 

Fiyatlar, emisyon hacminde meydana gelen 
artışa paralel bir hızlılık göstermiştir. Eylül 
1970 - Eylül 1971 devresi toptan eşya fiyatla
rında % 20 nin üzerinde bir artış görülmekte
dir. Ayrıca Ankara geçinme endeksinde % 28, 
İstanbul geçinme endeksinde ise % 25 artış 
meydana gelmiştir. 

Şüphesiz pahalılıkta, sanayi istihsalinde 1970 
ve 1971 yılında meydana gelen gerilemelerin, 
Personel Kanunu harcamalarının hükümetler ta
rafından yapılan hesapsız ve ölçüsüz zamlarla, 
çıkarılmış olan maliyet artırıcı vergi kanunları
nın da derece derece ve kalem kalem rolü ol
muştur. 

Bıı izahatımızla fiyatların normal ölçüler 
içinde tutulması ve enflasyonun önlenmesi için 
gerekli tedbirler de kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Bu tedbirleri bir cümle ile ifade et
mek gerekirse, Devlette masrafları azaltmak, ya
ni harcamaları kısmak, özel sektörde ise tasarru
fu artırmak şeklinde özetlemek mümkündür. 

Pahalılığı önlemek için, birtakım baskı me
totlarından, ithamlardan ve müstehlik teşkilât
lanmalarından medet umanlara, para ve fiyatla
rın Roma imparatorluğu devrinden beri ferman 
dinlemediğini, zor metotları ile normal hale ge
tirilemediğini hatırlatmak isteriz. Satıcı malını 
bulduğu en yüksek fiyata satar, alıcı ise imkân
ları nispetinde harcamayı mutlaka yapar. Ne 
baskı metotları ve ölçüsüz ithamlar, alıcı var
ken satıcının pahalı mal satmasını önleyebilir, 
ne de birtakım yeni teşkilâtlar imkânı olan alı
cıyı fazla fiyat teklif etmekten alıkoyar. 

Bütün mesele ekonomik politikayı, yöneten
lerin kısa vadeli ve bugünü kurtarma amacı 
taşıyan uygulamalar yerine para ve bütçe poli
tikalarını çeşitli hedefleri uzlaştırıcı bir raya 
oturtabilecek ehliyete sahip olmalarında ve al
dıkları tedbirlerde kamuoyunun güvenini kaza-
nabilmelerindedir. 

1971 yılında üzerinde çok konuşulan, dış ti
caret hacmma ve dengesine gelince; bu mevzu-
daki gelişmenin ümit edilen ölçüde olup olma
dığı eldeki imkânlarla orantılı bir yeterlikte 
bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. 

1971 yılma ekonomideki diğer hususların ak
sine, dış ticaret hacmi ve ödemeler dengesi ba- I 
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kınımdan büyük imkân ve avantajlarla girilmiş
tir. Bunlardan bir kısmı üzerinde durmakta fay
da görüyoruz. 

1971 malî yılma girildiği zaman, memleketi
miz, 1970 yılı içinde yaşanan devalüasyon oldu 
olacak endişesinden kurtulmuş bulunuyordu. 
Herkes hesabını yapmış ve kendisini bir ölçüde 
ihracata hazırlanmıştı. 

1089 da başlayan ve 1970 te geliştirilen ihra
catı teşvik tedbirleri de tam tatbikat yılma 1971 
de girmekteydi. Bu tatbikat için çok iyi hazır
lık yapılmıştı ve bunun olumlu etkileri bekleni
yordu. 

Bütün bunlardan daha cnemli olarak yapılan 
devalüasyon dolayısiyle ihraç mallarımızın fi
yatları, benzerleri ile rekabet edecek duruma 
gelmişti. Zaten devalüasyonun getireceği en bü
yük avantaj ihraç mallarımızm sınırlılığına rağ
men ihracatı artıracağı iddiasıydı. 

1968 den itibaren ihracatımızda süratle ar
tış gösteren ve 1969 da % 17, 1970 te % 37 nis
petinde gelişme sağlayan sanayi mamulleri ihra
catı ise, 1971 yılı içinde gerek kalite, gerek ka
pasite, gerekse pazar bakımından çok daha bü
yük imkânlara sahip bulunuyordu. 

Kısaca, devalüasyonun olumlu tesirleri, kat
ma protokol ve dünya şartlarının getirdiği im
kânlar ve daha önceki yıllarda tatbikatına baş
lanan teşvik tedbirlerinin en verimli seviyeye 
gelmesi gibi hususlar genel ekonomik durumda
ki olumsuz etkilerine rağmen 1971 yılı başında 
ihracatımız için geniş imkânlar getiriyordu. Ni
tekim 1971 yılının ilk üç ayında ihracatta hızlı 
bir tempo görülmüştür. İik üç aylık ihracatın, 
bir önceki yılın aynı devresine göre artışı % 18 
civarında olmuştur. Fakat sonraki aylarda bu 
hız duraklamış, azalmış ve hattâ gerilemeye baş
lamıştır. Onuncu ayın sonunda on aylık toplam 
ihracatın bir önceki vıla göre artış nispeti sade
ce % 3,2 olmuştur. 1971 yılının son iki ayma 
ait elde katî rakamlar yoktur. Alman muvakkat 
rakamlara göre hızlı bir gelişme görülmekte ise 
de, istatistik Enstitüsü ve Merkez Bankası ra
kamları biribirini tutmamaktadır, istatistik 
Enstitüsü rakamlarına göre 1971 yılı ihracatı, 
1970 yılma nispetle % 14 civarında bir artış 
sağlamıştır. Merkez Bankası rakamlarına göre 
ise bu artış % 8,5 civarındadır. 1970 yılında ih
racatta bir önceki yıla göre ancak % 9,6 artış 
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sağlaması ve 1971 yılı ilk üç ayında % 18 civa- | 
nnda bir artışın meydana gelmesi muvacehesin- I 
de her iki rakam da tatmin edici olmaktan uzak- I 
tır. Bu durumun meydana gelmesinde Birinci 
Erim Hükümeti tarafından tatbikata konulan 
ihracat Yönetmeliğinin getirdiği bilgiye, hesaba 
ve ölçüye dayanmayan hükümlerin çok büyük 
rolü olmuştur. Son iki ayda ihracatın hızlı bir 
artış göstermesi de bu iddiamızın doğruluğunu I 
göstermektedir. Bilindiği gibi bu Yönetmelik
le; önfiyat kontrolü, asgarî ihraç fiyatı tespiti, I 
tescil işlemlerinde merkeziyetçilik, tescillerde 
vergi esası, lisans istihsalindeki uygulamanın ge- I 
nişletilmesi, alivre satışların zorlaştınlması, ih- j 
raç sürelerinin kısılması, temditlerin zorlaştırıl- | 
ması ve bir sürü cezai müeyyideler getirilmiştir. 

İşte 1971 ihraç imkânları bu şekilde harcan- I 
mış ve en azından alınması mümkün olan netice 
alınamamıştır. Bunu ihracatın gayri safi millî I 
hâsıla içindeki nispetinden açık olarak görmek I 
mümkündür. 1971 yılı son iki ayma ait en i 
yüksek rakamları alsak bile, 1969 ve 1970 yıl
larında artarak seyreden ihracatın gayri safi mil- I 
lî hâsıladaki oranı, 1971 yılında düşmeye başla
mıştır. Bu meyil, üzerinde durulacak çok önem- I 
li bir husustur. I 

1971 ithalâtında, 1970 yılına nispetle çok hız- I 
lı bir artış gerçekleştirilmiştir. Artış nispeti I 
% 25 civarındadır. Ancak ithalâtın yapısında I 
1970 yılındaki gibi plan hedeflerinden sapma I 
göze çarpmaktadır. Eldeki rakamların tahliline J 
göre, hammadde, yanmamul ve istihlâk malları I 
ithalatındaki artış hızı, yatırım malları artış hı- I 
zindan çok yüksektir. Dokuz aylık rakamlara I 
göre, hammadde, yanmamul ve istihlâk malları I 
ithalatı, 1970 yılının aynı devresine göre % 30 I 
oranında bir artış gösterirken, yatırım malları I 
ithalatı ancak % 5 civarında bir artış göstermiş
tir. Yatırım malları ithalâtının, genel ithalâtta I 
meydana gelen gelişmenin çok gerisinde kalma- I 
sı, hem üzerinde durulacak önemli bir nokta, I 
hem de bu yıl içinde yatırım hacmında meyda- I 
na gelen gerilemenin bir işaretidir. I 

1971 yılında ithalâtta meydana gelen artışın I 
ihracatın çok üzerinde olması, şüphesiz dış tica- I 
ret açığını hızla artırmıştır. Ancak dışardaki I 
işçilerimizin gelirlerinde meydana gelen artış do- I 
layısiyle görünmeyen gelirlerin artması saye- I 
sinde bu açık kapatılacak veya azaltılacaktır. I 
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Bu arada memnuniyet verici bir husus ola

rak döviz rezervlerimizin hızla artmış olduğunu 
kaydetmek isteriz. Ancak rezervlerin büyük bir 
kısmının dış borçlanmalara karşılık tutulması ve 
bu rezervlerin verimli yatırım sahalarına akta
rılması gerektiğini de hatırlatmakta fayda görü
yoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi 1972 malî yılı program ve bütçesi üze

rindeki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
1972 programı, tespit ettiği hedefler itiba

riyle ölçüsüz iddialar taşımaktadır. Bu hedef
lerin nasıl realize edileceği hususunda da kesin 
ve uygulama kabiliyeti bulunan tedbirlerden 
yoksundur. 

Programda gayri safi millî hâsıla içinde ya
tırımların oranı hakkında öngörülen seviyeyi re
alist bulmaya imkân yoktur. Çünkü bu hedef 
tespit edilirken 1971 yılının şartları ve ekono
mik sonuçları dikkate alınmamıştır, ikinci Beş 
Yıllık Planda, 1971 yılı için tüketim harcamala
rında artış oranı % 5,8 sabit sermaye yatırımla
rında ise % 11,2 olarak tespit edildiği halde 
bu rakamlar uygulamada tüketim harcamaların
da % 9,7 sabit sermaye yatırımlarında da % 3,4 
civarında gerçekleşmiştir. 

Bu durum, planın öngördüğü kaynak dağı
lımında 1971 yılı içinde çok önemli sapmalar ol
duğunu göstermektedir. Bu durumun 1972 uy
gulamasına büyük ölçüde tesir edeceği ortaday
ken program hazırlanmasında görmezlikten ge
linmesini anlıyamıyoruz. Böylece 1972 yılı sabit 
sermaye yatırımlarının gayri saf i millî hâsılaya 
oranı % 21,4 olarak tespit edilmiştir. 1971 de 
% 18 civarında gerçekleşeceği kesinleşen bu ora
nın hangi harika formülle % 3,4 oranında bir 
sıçramaya kavuşacağını anlamak mümkün değil
dir. 

1972 ihracat tahminlerinde de aynı ölçüsüz
lük ve hesapsızlıkların izlerine Taşlanmaktadır. 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında % 20 lik 
petrol ürünleri ihracatında % 100 lük, buğday 
ihracatında % 600 lük bir artış tahmini yapıl
ması bunlardandır. 

1972 yılı Bütçesi de dayalı olduğu progra
mın kusurlarını yansıtmakta, taşıdığı iddia
ları karşılamaktan uzak ve millî ekonominin çö
züm bekleyen sorunlarıyle ilgili tedbirlerden 
yoksun bulunmaktadır. 
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'Bütçenin devlet hizmetlerinin belli seviye
de gıörülebilmesini finanse etmek fonksiyonu
nun yanı sıra ekonomik problemlerimizin baş-
lıcası olan enflâsyonist baskının durdurulma
ması ve iş hayatının harekete geçirilmesi amaç
larına yöneldiği ileri sürülmektedir.. Sayın 
Maliye Bakanı ayrıca bütçenin yüksek sevi
yeli ve çıkarılması mutasavver vergilerle denk
leştirilmiş olarak bağlandığını ifade etmekte
dir. 

Bütçe, bu iddialar içinde tartışıldığı zaman 
dahi ekonomimizin durumunu kavrayan bir 
doküman olmak ve millî ekonomiye yön ve
ren politikaların aracını teşkil etmek hüvi
yetinden uzak görünmektedir. 

1972 konsolide devlet bütçesinin evvelâ öde
nek rakamları kesin değildir. 

Şimdi bütçenin inisiyal ödenek toplamı
nı tasarıda yer alan 52 milyarlık rakam ola
rak kabul edebilirsiniz. Yahut, Bütçe Karma 
Komisyonunun 1972 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısına eklediği 69 ncu maddeyi dikkate ala
rak ödenekler toplamını 46,8 milyar sayabilir
siniz. Veyahut ödenek toplamını, gelir tahak
kuklarının yüksek olacağını tasavvur ederek 
52 milyardan % 10 indirerek bulduğunuz ra
kama 52 milyarın % 8 i kadar bir rakam ilâve 
ederek hesaplayabilirsiniz. 

Yalnız bu tablo dahi bütçenin ciddiyetini 
tartışma konusu haline getirmiştir. Hüküme
tin, vergiler cebindeymiş gibi şişirdiği gelir 
bütçesi, vergi kanunlarının şimdiden aldığı 
durum karşısında boşluğa düşmüştür. 

Şimdi merak konusu, bu işin sonunun na
sıl geleceğidir: Acaba Hükümet mi «Bütçe şu 
rakamda bağlanmıştır. Bütçede gösterilen ver
gileri peşinen kabul ettiniz» diyecek.? Yoksa 
Koalisyon grubları mı «Bütçede % 10 luk tev-
kifat öngörülmüştür, vergilerin mesnedi kal
mamıştır» diyecek. Bütün vatandaşlar gibi biz 
de bekliyoruz bu tuluatın sonucunu. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri...) 

Bugün yapılan müzakerelerde gerek büt
çe ödenekleri miktarının, gerekse vergiler ko
nusunun önümüzdeki aylar boyunca vatan
daş önünde çeşitli oyunlara vesile edileceğini 
göstermektedir. 

Bizden önce görüşlerini ifade eden hükü-
metçi grublarm beyanları, oyunun mizansen 
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hazırlıklarına şimdiden girişildiğini göstermek
tedir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü, sabahleyin 
yaptığı konuşmasının bir yerinde, 1972 prog
ram ve bütçesini şu şekilde vasıflandırıyor: 
«Bu vergilerin getirilmesinin tek nedeni 1972 
yılı programının ve bütçesinin hür teşebbüse 
önem ve değer vermeyen, her şeyi kamu kesi
mine öncelik vererek halletmek isteyen bir 
ekonomik doktrin ve siyasî felsefeye göre ha
zırlanmış olmasıdır.» 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü de 
bütçenin denk olmadığını, vergi gelirlerinin ye
ter miktarda elde edilemeyeceğini ve yatırım
larda kısma mecburiyeti doğacağını ifade et
miş, Hükümetin dış ticaret politikasının deh
şet verici olduğunu söylemiştir. 

Bu beyanlar, Hükümete ve bütçesine iki 
kanattan gelen güvensizlik beyanlarıdır. Koa-

" lisyon ortağı Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin söyledikleri güvensizliği, fakat bi
raz sonra gnıblarının vereceği oy Hükümete 
güveni ifade edecektir. Bu oyuna da yıl bo
yunca devam edilecektir. 

İktidar grulblarrnın sözleri ve oyları böy
lesine birbirini tutmaz olunca, o iktidarın Hü
kümeti de bütçe diye elbette ciddiyeti tartışı
lır dokümanlar getirecektir. 

Dünya demokrasilerinde devletin ve eko
nomilerin böylesine ciddiyetsiz yöneltildiği 
ve sahipsiz bırakıldığı bir örnek bulmak müm
kün değildir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri...) 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçenin, Sayın Maliye Bakanının geçen 

yazdan beri ilân edegeldiği enflasyonist baskı
yı kaldıracak özellikler taşıdığı görüşüne de 
katılamıyoruz. 

Birinci nokta olarak bütçenin gelir tahminle-
rindeki iyimserlik yüzünden vergi kanunları 
gerçekleşse dahi açık vereceği kanaatindeyiz. 
Çünkü 1972 Bütçesi 1971 e nazaran 13,5 milyar 
lira civarında fazlalık ihtiva etmektedir. Bu 
miktar toplam ödeneklerde % 35 i fouian bir 
orana tekabül etmektedir. Son iM yılda millî 
gelir artışlarıyla bağlantısız olarak artırılan 
vergi yükünün 1972 yılı Bütçesindeki ödenekle
ri karşılamak için daha da artırılması halinde 
öngörülen gelirin sağlanabilmesi1 şüphelidir. Bu 
takdirde emisyona başvurulacaktır. Zaten Hü-
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kümetin bu ihtimali hesapladığı Bütçe Komis
yonunda reddedilen, Merkez Bankasına başvur
ma imkânının % 15 ten % 20 ye çıkarılması 
teklifinden anlaşılmaktadır. Millî ekonomimi
zin içinde bulunduğu konjonktürde emisyon 
hacmimi büyümenin konuşmamızın başlangıcın
da verdiğimiz otuz yıllık örneklerden de anla
şılacağı gibi fiyat artışlarını kamçılaması tabiî
dir. 

ikinci nokta mal ve hizmetlerin maliyetiyle 
fiyat artışları arasındaki bağlantıdır. Bugün 
memleketimizdeki fiyat artışlarının maliyet enf
lasyonu neticesinde ortaya çıktığı ciddî olarak 
Sileri sürülmektedir. Vergileri artıran (bir büt
çenin maliyet enflasyonunu şiddetlendiriri etki
si olmasından endişe etmek haklılık kazanmak
tadır. 

Üçüncü nokta; bütçenin cari harcamalarının 
yüksekliğidir. Gerçekten Ibütçede 1971 inisiyal 
bütçe ödeneklerine göre % 31 oranında bir ar
tış vardır. 1972 Bütçesinin gider toplamının 
% 50 si oranında 26,4 milyar lirası cari harca
malara ayrılmıştır. Böylece piyasadaki talep 
hacmini vergiler yoluyla kısmak iddiası mesnet
siz kalmaktadır. Vergilerle massedileceği söy
lenen satınalma gücü cari harcamalarla ve per
sonel giderleriyle yeniden toplam talep hacmine 
eklenmektedir. 

Dördüncü nokta; aşırı vergilendirmenin ön
lenmek istenen fiyat artışlarını otomatik olarak 
hızlandıracağı yolundaki kanaatimizdir. 

Vergilerle denkleştirilmeye çalışılmış bir büt
çenin hayat pahalılığını mutlaka önleyeceği ta
savvur edilemez. 

Denk bütçe, fiyat istikrarının gerektirdiği 
şartlardan yalnız birisidir. Ama tek şart de
ğildir. Vergi almak suretiyle gelirin azaltıl
ması, fiyatlar sabit kalsa dahi hayatı alınan 
vergi oranında pahalılaştıracak demektir. 

işletme Vergisi ise, fiyatlar umumi seviyesi
ni % 5 oranında zaten artıracaktır. 

Vergi mükelleflerinin verecekleri vergi ka
dar masraflarını kısacaklarını ve talebin bu su-
retele azalacağını tahmin etmek de yanıltıcı ola
bilir. 

Vergiler dolayısiyle yatırımların azalması 
neticesi, üretimin düşerek talebi körüklemesi 
ihtimali de hesaplanmalıdır. Bu hal fiyatları 
başıboş bırakabilir. Bizdekine benzer bir kon-

[ jonktürde, önceki yıl, Amerika Birleşik Devlet
lerinde Nixon idaresi enflâsyonla mücadele için 
bizdekinin tam aksine Gelir Vergisi dilimlerini 
indirmiştir. 

Dünyanın en hızlı ve istikrarlı kalkınan ül
kelerinden biri olan Japonya'da 1949 yılından 
itibaren, her yıl vergilerin indirilmesi yolu tu
tulmuştur. Japonya'da bugün vergi yükünün 
gayri safi millî hâsılaya oranı % 12 den ibaret
tir. 

Pahalılığı önlemenin, Devletin artan mas
raf larını karşılamak dçin her akla gelişte vatan
daşın kesesine el atmaktan başka çareleri de 
olduğu, zannederiz aranırsa bulunacaktır. 

Bu konuda arz edeceğimiz beşinci ve son 
nokta da Hükümetin fiyat artışlarını önleyecek 
kararlılıktan yoksun oluşudur. 

Bir taraftan fiyat artışlarını önlemek için 
vergi öngörülmektedir, öbür yandan fiyatların 
artık durdurulduğu söylenmektedir. Bir baş
ka gün fiyat artışlarını önleyecek bir kanun ta
sarısı üzerinde çalışıldığı âdeta ebedî ucuzluğun 
sihirli reçetesi bulunmuşcasına ilân edilmekte
dir. Bu çelişkiler içinde ciddiyet ve kararlılık 
isteyen fiyat istikrarını sağlama hedefi gerçek
leştirilemez. 1972 Bütçesi ekonomik hayata ak-

I tivite getirecek bir ekonomi politikası aracı 
I olmak hüviyetinde de görünmemektedir. Bu 

konudaki kanaatlerimizi de kısaca arz edeceğiz. 

Birinci nokta olarak ifade edelim ki, 1972 
Bütçesi yatırım ödeneklerinde 1971 Bütçesine 
nazaran sadece 1.5 milyar TL. civarında bir ar
tış öngörülmektedir. Miktar itibariyle artan di
ğer kalemler içinde en düşük seviyeyi gösteren 
bu artışın 1971 inisiyal bütçe rakamlarına ora
nı % 19 dan ibarettir. 1971 de % 25 - 30 civa
rında gerçekleşen fiyat artışları karşısında 
(A/3) cetvelindeki miktarla birlikte ancak 
% 30 oranına ulaşan bir yatırım ödeneği artı
şının ekonomimize nasıl hareketlilik kazandıra
cağını anlamak güçtür. 

ikinci nokta; kamu yatırımları için kurul
ması düşünülen özel fon da faydadan çok za
rar getirecek bir şekilde tasarlanmaktadır. Bu 
fon için öngörülen 2,5 milyarlık iç is'fcikrazın 
Devleitn bankalara el atması suretiyle temin 
.edileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir tasarruf 
bankalardan paraların çekilmesine ve zincirle-

I me problemlerin çıkmasına yol açabilir. 
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Üçüncü nokta, ağır vergiler getiren bir büt
çenin özel sektör yatıranları üzerinde icra ede
ceği olumsuz etkiyle ilgilidir. 

1972 yılı programı özel ısektörün 18 milyar 
ura tutarında ve geçen yıla nazaran % 15 ora
nında fazla yatırım yapacağını kabul etmiştir. 

Halbuki 1972 Bütçesinin öngördüğü vergi
ler özel sektördeki yatırım eğilimini durduracak 
bir ağırlığa ulaşmıştır. Esasen özel sektör çev
relerinde ağır kabul ©dilen 30,5 milyar Tl. vergi 
yükünün bu yıl 45 milyar Tl. na yükseltilmesi 
vergi gelirlerinde % 47 oranında bir artış de
mekti-.'. Bu verei yükünün prayri safî millî hâ
sılaya oranı % 25 in üstündedir. 

Bu yük Amerika Birleşik Devletleri gibi 
dünyanın bir numaralı ekonomik ünitesindeM 
vergi yükünden ağırdır. 

Gayri safî millî hâsılaya oranla verpi yükü. 
Amerika Birleşik Devletlerinde % 24, Meksi
ka'da % 19,3, Finlandiya'da % 19, İspanya'da 
% 14, Fransa'da % 18,5, isviçre'de % 18, İsveç'
te % 21 ve Japonya'da % 12 den ibarettir. 

Bu rakamlar gösteriyor ki, 1972 programı
nın öngördüğü vergi yükü rekordur ve bu ver
gi yükünü Türk vergi mükellefi kaldıramaz. 

Vergiler hakkındaki grubumuz görüşleri, 
konu Parlâmentoya geldiği zaman etraflıca or
taya konulacağı için bugün vergilerle ügili ay
rıntılara girmeyeceğiz. Ancak şimdiden kesin
likle ifade edelim ki, Demokratik Parti Grubu 
bu ölçüsüz taleplerin karşısında müsamahakâr 
davranmıayacaktır. 

Koalisyon iktidarının ortaklarından da Türk 
kamu oyu, yaptıkları eleştirilerin gereğini yeri
ne getirmelerini haklı olarak bekleyecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu bölümdeki izahatlarımızdan da anlaşıl

maktadır ki, bütçenin ekonomik aktiviteyi ar
tıracağı iddiaları da boşluktadır. Esasen Hü
kümetin seleflerinden devraldığı emrivakilerle 
hazırladığı % 50 si cari harcamalara bağlı büt
çe, konuşmamızın başlangıcında arz ettiğimıiz 
gibi dar ve klâsik fiskal görüşlerle uzun vadeli 
sol hesapların beceriksizce yapılmış bir sentezin
den ibarettir, 

Yapılmak istenen bir sayın bakanın iki de 
bir uçmaya hazır olduğunu ilân ettiği tmillî eko
nomi kuşunun kanatlarını, aktivitesini artır
mak bahanesiyle biraz daha yolmaktır. 

i Böylece 1970 lierde sol çevrelerin mekanizma-
I smı yukarda izah ettiğimiz dolaylı telkinleriyle 
t girişilen ve hedefi milletimizi sınıflaşmanın kay

gan zeminine düşürmek olan batak yol devam 
ettirilmektedir. 

Bir yandan bugünkü iş çarkını çeviren klâ
sik malî sermaye sahipleri mutasavver kapitalst 

I sınıfın çekirdeği olarak tecrid edilmekte; bir 
yandan sermaye piyasasının bir türlü düzene so
kulmaması ve ağır vergi tehditleriyle orta sı
nıfın büyük potansiyelinin iş çevrelerinde aktif 
hale gelmesi önlenmekte öte yandan halk küt
leleri her yıl biraz daha darlık ve yoksulluğa 
itilmektedir. 

Türkiye'nin yalnız sanayileşmesi değil, yal
nız kalkınması değil, ayakta kalması dahi mil
lî dayanışmanın sürdürülmesiyle mümkündür. 
Bu amaç Devletin zenginliğini milletin zengin
liğinde ıgören, kalkınmanın en geniş ölçüde yay
gın halk katkısıyla gerçekleşeceğini bilen ve ik
tisadî büyümenin nimetlerini kütlelere dengeli 
şekilde sıman bir ekonomik politikayla gerçek
leştirilebilir. 

Halbuki 1972 Bütçesi 1970 ve 1971 uygula
malarından daha koyu bir devletçi eğilimle mil
lî sanayi alanını orta sınıf ve çalışan sınıf kay
naklı yeni ve dinamlik sermayelerin takviye et
mesini önlemektedir. Sermaye piyasası kanu-

I nunun buran önce çıkarılması ihtiyacı gittikçe 
şiddetlenirken Hükümet mevcut halka açık ik 
tisadî kuruluşların dağılmasına yol açacak ver
giler peşindedir. 

1970 den beri getirilen vergiler, el attıkları 
verpn. kaynakları ve yöneldikleri mükellef grup
ları yönünden hep aynı özel hesabın izlerini ta
şımaktadır. Meselâ; bugün kapsamı genişletil
mek istenen İşletme Vergisi dar gelirli zümrele
re. EmlâJk Vergisi servetlere, Malî Denge Ver
gisi yine dar gelirlilere ve Kurumlar Vergisin
de öngörülen artış yavaş yavaş iş alanına gir
mekte olan küçük tasarruflara yönelmiş darbe
ler mahiyetindedir. 

Bu tutum fakir milletin zengin devleti olma 
tutumudur. Hem 12 Mart öncesi iktidarının eko
nomik politikası yerilmekte, hem de piyasaya 
bu politikanın kötü reprodülksiyonları sunul
maktadır. Hem Birinci Erim Hükümeti prog
ramının değiştirildiği iddia edilmekte, hem de 
bu devrenin eseri olan bütçenin harfiyen kabü-

I lü müdafaa edilmektedir. 
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Bu çelişkiler içinde, ekonomimizin dar 
boğazların duvarları arasında sıkışıp kalmasının 
önlenmesi bir yana, vatandaşa nefes aldıracak 
günlük problemlerin çözümü bile imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri; 1972 program ve büt
çesi detaylı olarak tetkik edildiğinde, bu do-
kümanlardaki temel görüş, hedef tesbiti ve me-
ttfd hataları yanında en büyük eksikliğin, Tür
kiye'nin kalkınmasında başlıca engel olan ana 
dar boğazlar üzerinde geçerli çjözüm yolları 
ihtiva etmemeleri olduğu görülmektedir. 

Kanaatimizce Türkiye'nin kalkınmasında ve 
Türk ekonomisinin sıhhatli bir şekilde yürütül
mesinde karşılanacak bir çok dar boğazlar ya
nında üç ana dar boğaz vardır. 

Bunlar döviz dar boğazı, tasarruf dar boğa
zı ve bürokrasi dar boğazıdır. 

Döviz dar boğazı, Türkiye'nin kronik dar 
boğazıdır. Bugüne kadar yerli, yabancı fbir çok 
uzmanın üzeninde fikir yürüttüğü bu dar boğaz 
için en doğru çözüm yolunun îkinci Beş Yıllık 
Planda ve Plan Tatbikat Kanununda yer aldığı 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan Plan Tatbikajt Ka
nununun iptal edilen hükümleri yerine yeni bir 
kanun en kısa zamanda çıkarılmalıdır. 

1971 yılında yurt dışındaki işçilerimizin gelir
lerinin hızla artması bu dar boğazı genişleitmişse 
de bu durumun istikrarlı olacağı iddia edilemez. 

işçi dövizlerindeki artışın, devalüasyonun 
meydana getirdiği geçici psikolojik faktöre ve 
Türkiye'de menkul, gayri menkul mal edinmenin; 
hızlı fiyat artışları sebebiyle işçilerimizde uyan
dırdığı cazibeye bağlı oduğu gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Devamlı ve istikrarlı döviz kaynakları bul
manın hedefleri süratle tespit edilmelidir. Eko
nomimizin dışa bağlılıktan süratle kurtarılma
sı, önümüzdeki beş altı yıl içinde ihracatın yıl
da en az % 15 oranında, turizm gelirlerinin yıl
da % 30 oranında artması ve yabancı sermaye 
yatırımlarının yılda 50 - 60 milyon dolardan 
aşağı düşmemesi suretiyle gerçekleşebilecektir. 

1972 program ve bütçesinde ne bu hedefle
rin realist tespiti yapılmıştır ne de bu hedefle
re ulaşmanın yolları ve tedbirleri getirilmiştir. 

Türk ekonomisinin ikinci anadar boğazı olan 
tasarruf veya yatırım dar boğazı ile ilgili müşa
hedelerimiz de iş açıcı değildir. Yatırımların 
verimli olması ve hızla artması için Devlet yatı-

16 . 2 . 1972 O : 2 

rımları, özel teşebbüs yatırımları ve yabancı 
sermaye yatırımlarının iyi bir koordinasyon 
içinde ve plan hedefleri istikametinde gerçek
leştirilmesi anakur aldır. 

1972 bütçesinin dayandığı politikalar ise, 
özel teşebbüsün tabandan gelecek dinamik un
surlarla güçlenmesini engellemekte hatta mev
cut özel teşebbüsü ve yabancı sermayeyi ürküt-
mekteclir. 

1971 de iflas eden, Devletin biro-ok lüzum
suz konulara el atması politikası 1972 yılında 
da sürdürülmek istenmektedir. 

Türkiye kalkınmasının bürokrasi dar boğa
zına gelince, bu belki de diğerlerinden daha 
önemli bir dar boğazdır. 

Bürokrasi dar boğazı, çok yönlü problemle
rin kördüğüm haline dönüşmesinden meydana 
gelmiş bir manzara olarak görülmektedir. Bu 
kördüğümler birer birer açılmadıkça, değil kal
kınmanın sağlam esaslara dayandırılması, gün
lük Devlet işlerinin dahi verimli yürütülmesi 
başarılamayacaktır. 

Personel kanunu bu konuda bürokrasi dar 
boğazına yeni düğümler eklemekten öteye bir 
etki yapmamıştır. 

Erim Hükümetleri zamanında da bürokrasi 
yeni problemlerle karsıkarşıya kalmış büsbütün 
çalışamaz hale düşmüştür. Çünkü, önce, Hükü
metin kararlarında bir ölçü, bir istikrar, bir he
def yoktur. Bakanlıklar kurulup kurulup yeni
den kaldırılmaktadır. Birçok daireler bakanlık
lar arasında göçebe durumuna getirilmiştir. 

Personel Kanunu ve diğer olumsuz tasarruf
lar sonucu birçok yetişmiş eleman özel teşebbü
se ve yurt dışına kaymış bulunmaktadır. 

Son yıllarda ölçüsüz tedirginlikler içinde 
birçok ilgili devlet dairesi eli kolu bağlı otur
mağa mahkûm edilirken, Türk ekonomisinin 
idaresi üzerinde Maliye Bakanlığındaki küçük 
bir hizibin son sözü söyler hale geldiği bilin
mektedir. Bu zihniyetin tabiî bir neticesi ola
rak Türk ekonomi politikasına dar mânada Ha
zine menfaati ve kısa vâdede devlet gelirlerini 
artırma hesabı hâkim olmuştur. 

Halbuki zamanımızda ekonomi politikaları, 
yurt şartlarını, ekonomi ve sanayi problemleri
ni bilen, modern zihniyette, doktriner saplantı
lardan arınmış dinamik kadrolar tarafından yü
rütülmektedir. 
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Erim hükümetlerinin, Devlet teşkilâtını ne 
hale getirdiğini ortaya koyan bir örnek, Devlet 
Planlama Teşkilâtında yapılan tasarruflardır. 
Planlamadan Teşvik ve Uygulama Dairesi alın
mıştır. Planın emredici hükümleri arasında bu
lunan araştırma ve proje hizmetleri durdurul
muştur. Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi 
Kurulu, Turizm Koordinasyon Kurulu gibi or
ganlar ya kaldırılmış veya başka yerlere bağ
lanmıştır. 

Bu tasarrufların sonucunu, 1968 den beri 
Türk ekonomisinin bütünü için bir rehber kitap 
halinde hazırlanan programlarla, 1972 progra
mının kalitesi üzerinde yapılacak bir mukayese 
daha iyi anlatmaktadır. 

Planlamada yapılan tasarruflardan sonra, 
özel teşebbüsle devlet arasındaki ilişkileri dü
zenleyen bir makam kalmamıştır. Bugünkü du
rum, devletle özel teşebbüs arasında aracıyı do
ğuran, şikâyet ve suiistimalleri geliştiren bir va
sat hazırlama yolundadır. 

Yetkilerin dağınık ve sorumlulukların yay
gın hale getirilmesi, bürokrasi dar boğazının 
gittikçe kronikleşmesine ve kalkınmamızın 
ayak bağı haline gelmesine yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Konuşmamızın sosyal ve ekonomik yapımı

zın analizlerine ve 1972 yılı program ve bütçesi
nin eleştirisine ayrılan birinci ve ikinci bölümü 
burada bitmiş bulunmaktadır. 

Şimdi 1972 malî yılı bütçelerinin uygulana
cağı siyasî ortamın şartları ve muhtemel geliş
meler üzerinde durmak istiyoruz. 

Bilindiği gibi, geride kalan 1971 yılında her 
biri Türkiye'yi derece derece ilgilendiren önem
li dış gelişmeler cereyan etti. 

Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtına kabulü, Pakistan - Hindistan Sa
vaşı, Pakistan'ın, dost milletlerde samimî üzün
tüler uyandıran bölünüşü ve CENTO'dan ayrıl
ma kararı ve bütün bu olaylar çevresinde orta
ya çıkan gelişmeler ikinci Dünya Savaşından 
sonra kurulan milletlerarası dengeyi, büyük öl
çüde değiştirdi. Yeni milletlerarası dengenin, 
kuvvet ve tehdit üzerine mi, yoksa karşılıklı an
layış ve barışçılık üzerine mi kurulacağını önü
müzdeki zaman gösterecektir. 

Geçen yıl içinde Sovyet Rusya'nın Orta Do
ğuya yerleşme hareketi endişe verecek bir ölçü-
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ye vardı ve Orta Doğuda özlenen barış gelme
di. Bu bölgeyi ilgilendiren ikinci gelişme Akde-
nizdeki hassas çizginin doğuya doğru kaymış 
olmasıdır. Malta'nın son tutumu ortaya çıktık
tan sonra Rusya Mısır, limanlarında, Amerikan 
6 ncı filosu da Yunan limanlarında üslenmiş bu
lunuyorlar. 

Türkiye için önemli bir gelişme Batı Avru
pa'da cereyan etti. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu «Onlar Kulübü» haline dönüştü. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu bugün milletlerarası eko
nomik ve siyasî bloklaşmanın önemli bir unsuru 
haline gelmiştir. 

Ortak Pazarla münasebetlerin bu yeni duru
ma göre değerlendirilmesi gayretlerini olumlu 
karşılıyoruz. Türkiye'nin bu hayati sorununun 
çözümünde millî ekonomimizin gelişmesini hız
landıracak ve bilhassa katma protokol hüküm
lerinin plan çalışmalarında hareket serbestliğini 
daraltan etkilerini giderecek yollar bulunması
nı temenni ediyoruz. 

Türkiye için önemini her zaman muhafaza 
eden Kıbrıs sorunu, Ortadoğu ve Doğu Akde-
nizdeki şartlar muvacehesinde yeni gelişmelere 
sahne olabilir. Bu konuda karşı tarafın son gün
lerde aktüel hale gelen iç sürtüşmelerine bakıl
maksızın, adadaki soydaşlarımızın durumunu 
güçlendirici uygulamalara devam edilmelidir. 

Günümüzün dış politika sorunlarına, mem
leketimizi ilgilendirdikleri ölçüde kısaca gözat-
tıktan sonra, şimdi, Türkiye'nin içinde bulundu
ğu siyasî ortama değinmek İstiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 
Yurdumuzdaki siyasî şartların iç açıcı olma

dığı ortadadır. v 
Türkiye, demokrasinin yokuş tırmandığı bir 

dönemi yaşamaktadır. 

Millet kaygı ve tedirginlik verici durumla
rın gölgesine itilmiştir. Sade vatandaş, vergi ve 
askerlik mükellefi vatandaş her sabah uyandı
ğında hangi şartlarla karşılaşacağını bilemez 
hale getirilmiştir. 

Bu döneme «olağanüstü dönem» diyorlar. 
Bu dönemin olağanüstü şartlar taşıdığı doğ

rudur. 
Ancak, bu dönemde işlerin olağanın altında 

bir anlayışla yürütüldüğü de bir gerçektir. 
İnandırıcı bir hükümet mi kurulmuştur? 
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Bizzat Hükümet, kendisinin, şu günden şu 
gün?, bir sürprizle karşılaşmayacağına inana-
bilmekte midir? 

Vatan ve Cumhuriyete karşı yıkıcı eylemle
re girişenlerin; kendi öz milletini bölmek ken
di öz devletinin varlığına son vermek için kar
deş kanı dökenlerini bunları yetiştirenlerin, 
bunları teşvik ve tahrik edenlerin, bunlara arka 
çıkanların... yaptıklarından pişmanlık duyma
ları sağlanabilmiş midir? 

Heybesini sırtına alıp Kars'tan, Siirt'ten, 
Muğla'dan, Yozgat'tan, Almanya'ya, Fransa'ya, 
isveç'e ekmeğini kazanmağa gidenlerin; bunla
rın çocuklarının, bunların komşularının gelece
ğini güven altına alacak bir adım atılabilmiş 
midir? 

Otuz altı milyonun gölgesinde güven duy
duğu bir devlet idaresi gerçekleştirilebilmiş mi
dir? 

Ve fazilet idaresi kurulabilmiş midir? 
Millet; millet emanetini, şahsî hesapların, 

şahsi çıkarların üstünde tutacak ve otuz altı 
milyonun güvenine dayanacak iîıtidarım seçme 
imkânını buluncaya kadar bu sorular tekrarla
nacaktır. 

Fakat bu soruların inandırıcı karşılığı er 
geç bulunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Çeyrek asırlık demokrasi tecrübesinden son

ra Türk Milleti bugün içine düşürüldüğü şart
lara müstahak değildir. 

Çözüm yolunu her zaman gösteriyoruz - Çö
züm yolu, herkesin, Ana3>-asada belirlenen yeri
ni alması suretiyle milletin hakemliğine baş
vurma şartlarının süratle hazırlanmasıdır. Hiç 
kimse kamuoyu, önüne bizim önerdiğimiz çözüm 
yolundan daha gerçekçi ve daha hukuka uygun 
olanını getirememiştir. 

Sayın Başbakanın, Demokratik Partinin her
kesin hukukun içindeki yerini biran önce alma
sı çağrısını bir kahramanlık gösterisi olarak 
değerlendirmesini anlamak güçtür. 

Demokratik Parti, millet iradesine saygılı si
yasî ahlâka sahip, hesabı açık her siyasî kuru
luşun yapması gerekeni yapmaktadır. 

Eğer bu yoldaki, önerilerimiz 12 Martın eleş
tirilmesi olarak kabul ediliyorsa bizim dolan-
baçh eleştiriler yapmağa ihtiyacımız yoktur. 

12 Mart muhtırası hakkındaki görüşlerimizi 
daha 12 Mart günü ifade ettik. 

12 Mart muhtırası bir iktidar boşluğunu 
Anayasa dışı bir usulle, fakat Anayasa içi bir 
çözüm talebiyle doldurmuştur. Anarşi karşısın
da acze düşen, devleti bir avuç çeteye karşı sa
vunamayan ve faziletinden kamu oyunun şüphe 
duyduğu bir yönetimin meydana getirdiği ikti
dar boşluğunu kapatmıştır. Fakat Anayasayı 
yürürlükten kaldırma ve parlamenter demokra
siye son verme amacı taşımamaktadır. Ordu, 12 
Marttan beri demokrasiye inancını her fırsat
ta ifade etmektedir. 

Buna karşılık bazı çevrelerin orduyu politik 
aktüaiite içinde tutmaktan, özel yararlar um
dukları görülmektedir. Bazı politikalar ordu
nun sırtından yürütülmek istenmektedir. 

Demokratik Partinin tutumu asıl bu çevre
lerde tedirginlik uyandırmaktadır. Gizli kapak
lı politika hesabı yapanların uykularını kaçır
mağa devam edeceğiz. 

iyics bilinmelidir ki; Demokratik Parti, de
mokrasinin soysuzlaşmasına yol açacak her ter
tibi millet önünde açığa çıkaracaktır. («Bravo» 
sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, 
12 Mart muhtırasına karşı eleştirilerini açık

tan ve mertçe yapamayanların da son günlerde 
gahsi hesaplarını orduya yardım sloganıyle yü
rütmeye çalıştıkları görülmektedir. Bunlar, 
Cumhuriyeti kurtarma toplantıları tertiplemek
tedir. 

Ne Türk ordusunun İtibarını yitirmiş kişile
rin yardımına ihtiyacı vardır, ne de otuz altı 
milyon Türkün bekçilik ettiği Cumhuriyet kur
tarılmaya muhtaçtır. (D, P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Birbirlerine karşılıklı olarak itibar sağla
mak ihtiyacı duyan kimselerin Cumhuriyete iti
bar kaşandırmaya kalkışmaları en azından ha
fifliktir. 

Bu politikacılar gerçekten yararlı bir şeyler 
yapmak istiyorlarsa; evvelâ kendi partileriyle 
kurdukları hükümet arasındaki ilişkileıl huku
ka uygun hale getirmelidirler. 

Bir yandan hükümeti güvenleriyle ayakta 
tutmak, bir yandan hükümetin sorumlıüuğun-
da,n kaçmak oyununa son vermelidirler. 

Bir taraftan kendi bakanlarına tasarı hazır
lanmak, diğer taraftan kamu oyu önünde bu ta-
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sarıların eleşiirisiyls puan kazanmak hesabın
dan vazgeçmelidirler. (D, P. sıralarından «bra-
va» sesleri) 

Siyasî hayatımla aşıklığa muhtaçtır. Perde 
arkası oyunlar, faturası milletin sırtına yükle
nen tertipler yeniden kurulmakta olan demok
rasiye temel taşı. yapılamaz. 

Demokrasinin asıl teminatı milletimizin de
mokratik rejimin faziletine inanmasıdır. Bu 
inancı güçlendirmek her kuruluştan önce siya
sî partilerimizin görevidir. 

Bayın milletvekilleri, 
1972 yılı Bütçesiyle ilgili olarak Demokratik 

Parti Grubu adına sunduğum konuşmayı ta
mamlamış bulunuyorum. Demokratik- Parti 
Grubu, milletimiz için hayırlı olmasını dilediği
miz 1972 malî yılı Bütge kanunu tasarısına ret 
oyu verecsktir. 

YÜC3 Mecl'lso grubum adına saygılar s"^a-
rııı. (D. P. sıralarından («Bravo» sesleri ve sü
rekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adıma söz alanlara söz 
vereceğim Şahısları adına konuşacakların süre
leri 20 dakika ile kayıtlıdır 

Şahsı adına, sayın Mustafa Timisi, buyurun. 

MUSTAFA TtMtSl (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın Milletvekilleri; 

12 Mart Muhtırası ile işbaşına getirilmiş 
sayın Nihat Erim Hükümetin 1972 yılı bütçesi 
üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzuru
nuzdayım 

Hemen ifade edeyim ki, ortaya koyacağım 
hususlar, görüş ve tenkitlerim, her türlü kişisel 
ve parti çıkarlarının üstünde, büyük (bir sami
miyetle, memleketseverlik duyguları içinde, 
1961 Anayasamızın başlangıç kısmında ifade
sini bulan gerçek Atatürkçü bir bilinçle ele 
alınmıştır 

Türkiye Cumhuriyetinin Milletvekilleri, en 
sorumlu kişiler olarak, bugün tarihi mesuliye
timizi kavrayıp, gerçekten her türlü küçük he
sapların üstünde olmaya, içinde bulunduğumuz 
bunalımdan kurtarma yollarını araştırmağa, 
itam bir ulusal duygu ile hareketi etmeye mec
buruz. 

Sözlerime başlamadan, kendi sırasını vere
rek, bana konuşma imkânını sağlamış bulunan 
Ankara Milletvekilli değerli arkadaşım sayın 
Kemal Ataman'a açıkça teşekkür ederim. 

Değerli Milletvekilleri; Türkiye her türlü 
gayret ve çabasına rağmen fukaralıktan, dün
yada en geri kalmış, - kibar deyimi ile - az ge
lişmiş bir ülke olmaktan kurtulamamıştır. 8e-
çimde iş başına gelmiş siyasî iktidarlar her 10 
yılda bir Cumhuriyetimizin gerçek koruyucula
rı Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz tarafından ağır 
bir şekilde haklı olarak müdahaleye hedef ol
maktadırlar. 

Yine geleceğimizin ümidi olan gençliğimiz 
bir anarşi içerisine dönüştürülerek sokaklar
da göğüslerini kardeş kurşunlarına hedef et
mekte, âdeta birbirleriyle düşman kampları 
halline gelmektedirler. 

Kimimize göre yobaz, şeriatçı, kimlimize gö
re Maocu, Leninci, Stalinci sıfatlar verilerek 
lanetlenmektedirler. Türk aydını, düşünürü, öğ
retmeni, profesörü çeşitli gruplar tarafından 
yoksul halka kötü tamttınlmakta, ülkemizi 
anarşiye götüren hareketlerin teşvikçisi ve (baş 
sorumlusu olarak gösterilmektedir. 

Gecen zaman içinde sayılamayacak kadar 
gericilik olayları, her biri1 bir Kubilây olayı ka
dar derin hadiseler cereyan etmiştir. Toplu na
maz ve cihat mitingleri düzenlenmiş, lâyik dev
let ilkemiz neredeyse tehlikeye girmiştir. 

Anadolu insanı hâlâ ilkel kaderi ile, tari
himizin acı ihmalleriyle kendi başına bırakıl
mıştır. Nüfusumuzun yüzde 70 her türlü medeni 
ihtiyalardan uzak, insan onuru ile bağdaşmıyan 
bir hayat içerisinde aç ve perişan, yolsuz, okul
suz, hastanesiz, elektriksiz, bir cümle ile sosyal 
güvenlikten yoksun olarak köylerde oturmakta
dır. Büyük şehirlerimizde işe büyük Ibir gece
kondu halkası, yine açık, yine yoksulluk ve pe
rişanlık... 

Milyonlarca işsiz ordumuza her yıl yüzbin-
lerce ilâve. Avrupa pazarlarında Türk Millî hay
siyetini en ağır şekilde darbelyen işçilerimizin 
durumu. Döviz ihtiyacını, bunların ahu teri
ne bağlayan hükümetler. Millî gelirimizin yüz
de 80 ndni paylaşan bir avuç mutlu azınlık. 
Hâlâ nüfusunun yüzde 65 i okur - yazar olma
yan bir ülke. Üstelik mili eğitim politikasını 
çoğunlukla klâsik öğretilme ve imam - hatip 
okullarına bağlayan bir ortam. 

Bütün bunlardan en önemlisi ve üzerinde bü
yük bir ehemmiyetle durulması gereken husus, 
teknolojinin ve çağın gelişimine hızla ayak uy
durmuş, ilerleyen, gelişen dünya uluslarının 
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yanında gelecek nesillerimizin, şimdiden görünen 
acı dramı. 

Sayın ımıilletvıelkillleri; bütün bunları bir ka
ranlık tablo yaratmak, işbaşına gelmiş siyasal 
örgütleri suçlamak için söylemiyorum. Demek 
istiyorum ki, büyük insan Mustafa Kemal Ata
türk'ün ölümünden sonra izlenilen kalkınma 
politikası yanliş olmuştur. Karma ekonomi yut-
turmacası bünyemize uymamıştır, özel sektö
re dayalı, onun öncülüğünde dünyanın hiçjbir 
geri kalmış ülkesi kalkınmamıştır. Bu politika 
Devlet kesesinden fert zengin etme politikası
dır. Bütün toplumsal bunalımlarımızın esas 
kaynağını da bu teşkil etmektedir. Gerek ki
şiler arası, gerekse bunun bir doğal sonucu ola
rak bölgelerarası ekonomiilk dengesizlik Anado
lu çocuğunu, üniversiteliyi, işçiyi sokağa iten, 
kendilerim çeşitli bölücü grupların kucağına sıt
masına sebebolan en önemli faktör olmuştur. 

Demek ki, bugün biz yıllardan beri denemiş 
olduğumuz, fakat ülkemizin lekonomik ve sos
yal problemlerinin çözümlüne yetmediği görü
len kalkınma politikamızı tespit etmemiz gerek
mektedir. 

1972 yılı Bütçesi bu esaslar içerisinde maa
lesef yeni birtakım prensipler ışığında hazır
lanmamıştır. Geçmiş iktidarların izlemiş oldu
ğu bütçelerine aynen benzemektedir. Fakiri da
da fakir bırakacak, zengini daha zengin ede
cek bir anlayışın bütçesi durumundadır. Böl
gelerarası dengesizliği giderecek köklü yatırım 
projelerini ihtiva etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri; 1972 yılı bütçesinde 
köklü ekonomik kararlar görülmediği için cari 
giderlerin karşılanma kaynağı, yoksul halkın 
dar gelirli grupların sırtına yükleneceği için 
1972 yılı da geride bıraktığımız yıllar gibi, 
- büyük bir üzüntü ile ifade ediyorum - yine bir
takım acı toplum olaylarına sahne olacaktır. 
Dolayısıyle bunun bir sonucu olarak, arzula
dığımız huzur sağlanamayacak, içinde bulun
duğumuz dar boğazdan kurtulmamız mümkün 
olamayacaktır. Sıkıyönetim İdaresi ilânihaye 
devam edemez, Etmemelidir de. Bu idarenin 
uzatılmasında, her şeyden önce Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yıpratıllıması yaratılmış olur 
ki, bu husus memleketimizin ve demokrasimi
zin geleceği yönünden tehlikelidir. Ayrıca 
bünyemizde bulunan rahatsızlıkların bir benze

tişle ifade edecek olursak, hasta bir organımı
zın acısını, ızdırabını morfin yaptırarak din
dirmeye benzer ki, bu idare tarzı bu yönü ile 
de tasvibedilemez. Toplumumuzun bütün ra
hatsızlıkları meydana çıkmalı, genç demokra
simizin geleceği tehlikeye atıtaıamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bize 
göre, içinde bulunduğumuz siyasî bunalımdan 
kurtulmamızda 1972 yılı bütçesini uygulayacak 
Sayın Nihat Erim Hükümetinin tarihî sorum
luluğu büyüktür. 

Üstelik 12 Mart Muhtırası ile işbaşına gel
miş bulunması yıllardan beri uygulanmış Dev
let politikasının yanlışlığının bütün sosyal grup
larca ve Türk aydmınca anlaşılmış olması ken
dileri için de büyük bir şanstır. Burada üzüle
rek ifade etmeye mecburum. Herkesten önce 
büyük bir vatanseverlik duygusu içinde, 12 
Mart sonrasında desteklemiş bulunduğum ve 
partimce de desteklenmiş bulunan Sayın Nihat 
Erim'in tutum ve davranışı bizi hayal kırıklığı
na uğratmıştır. Beklediğimiz sürati, radikal 
tedbirleri getirmemiş, üstelik 12 Mart suçlula
rının suçluluklarını ve yolsuzluklarını unuttu-

• racak ve geçmiş iktidarın ülkemize zararlı po
litikasını âdeta arzulattıracak bir yöntem içine 
girmiştir. (A. P. sıralarından anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

Bir bakıma 12 onart Muhtırası ve O'nun Hü
kümeti, Muhtıra ile suçlanan siyasî iktidarın, 
gelecekte iktidar olabilmesi için her türlü gay
reti göstermiştir ve göstermektedir. 

Partiler üstü bir politika izlemeye mecbur 
olan Sayın Nihat Erim, memleketimizin çok 
önemli meselelerinde taraflı hareket etmekte, 
Anayasamızın 56 ncı maddesinde ifadesini bu
lan, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilerarasında ayırım yapmakta
dır. Partileri, büyük partiler, küçük partiler 

gibi anlamadığımız bir tasnife tâbi tutmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, 
Şurasını bir daha belirteyim, içinde bulun

duğumuz bunalımlardan, karşılıklı anlayış için
de, demokratik inancın prensiplerine sadakat 
göstermekle kurtulabiliriz. Demokrasi, bir ba
kıma sosyal grupların varlıklarını kabul etme, 
birbirine tahammül etmedir. Azınlığın çoğun
luk altında ezilmesi demek değildir. O zaman 
yöntemimizin adı demokrasi olmaz. 'Biz, yeri 
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gelmişken söyleyelim ki, her türlü diktatörlüğe | 
karşı bulunuyoruz. Komünizme de karşıyız, j 
faşizme de karşıyız. Bütün bunlara rağmen 
yine iyi niyet duygulan içerisinde Başbakan 
Sayın Nihat Erim'in bu tutumundan vazgeçme
sini, demokratik düzenimizin geleceği yönün
den temenni ietmekteyiz. 

Saygı değer milletvekilleri; 

Ülkemizi, 12 Mart ortamına getiren en 
önemli nedenlerden diğer birisi de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi çatısı altında var olan bü
tün sosyal grupların demokratik yoldan temsil 
edilmesine imkân verilmeyişidir. Birtakım se
çim kanunlariyle topluluğumuza, bilhassa 1961 
Anayasamızın kabulünden sonra meydana gelen 
sosyal grupların girmesinin önlenmesidir. 

Miılü bakiye sisteminin kaldırılması büyük 
bir hata olmuştur. Bu suretle parlamento dışı 
muhalefet, Parlamentoda hâkim bulunan siya
sî örgütler tarafından yaratılmış, anarşi kay
nağı olan sokak hareketlerine imkân hazırlan
mış, Parlamentonun itibarına maalesef gölge 
düşürülmüştür. Yeri gelmişken söylemek gere
kir. 1961 Anayasamızın sınırları içinde her 
türlü siyasî örgütler kurulabilmeli, aldıkları 
oy oranında da meclislerimizde temsil edilme 
çareleri araştırılmalıdır. Devlet yardımından 
bazılarını mahrum bırakmak ise, yine gerçek
ten büyük bir ısiyasî hata olmuştur. Mevcut 
Hükümete ve Parlamentomuza bu konuda da 
büyük bir tarihî görev düşmektedir. Millî ba
kiye sisteminin mahzurları var idi ise bunlar 
düzeltilebilirdi. Esasını ortadan kaldırmak 
yanlış olmuş ve bugünkü siyasî bunalımımızın 
da esas kaynağını teşkil etmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve toplumumu
zun zinde güçlerinin her on yılda bir müdaha
lesini, -kanımca- bakiye sistemini tekrar ge
tirmekle önleyebiliriz. Türkiye, ancak bu su
retle gerçek demokrasiiye kavuşabilir. Burada 
denilebilir ki, bir parti enflasyonu doğar, za
ten bir hayli parti var., gibi. Arkadaşlar, esa
sen biz, Anayasamızda çok partili düzeni ka
bul etmiş bulunuyoruz. Kaldı ki, bugün sa
yıları yedi, sekizi bulan siyasî örgütleri bir in
celemeye tabi tuttuğumuzda, bilimsel olarak 

değerlendirdiğimizde birbirinden pek farklı ol
madıkları görülür. Birtakım parti içi, hatta 
şahsî hizipleşmeler sonucu kurulmuş oldukları 
anlaşılır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
durum sağlanmadığı için, bugün memleketi
mizde bir alternatif yokluğu gözükmekte, bu 
durum Türk aydınını ümitsizliğe ve Türk genç
liğini demokratik olmayan eylemlere sevket-
mektedir. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) —Sen varsın 
alternatif olarak. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Ayrıca, 
genel seçimlere katılmama durumunu da mey
dana getirmektedir. Nitekim, 1969 seçimlerin-
ıde 5,5 milyon seçmen seçimlere katılmamıştır. 
Adalet Partisi iktidarı, mevcut oyların % 27 si
ni alarak iktidara gelmişti. 

Bu noktada da Sayın Hükümetin dikkatini 
çekmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 

Zamanımın darlığı nedeniyle 1972 yılı Büt
çesi üzerinde genişliğine teknik bir eleştiri ya
pamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Bu cüm
leden olarak; yıllardan beri sözü edilen, Mec
lislerin daha demokratik esaslar içerisinde ça
lışmasını sağlayacağını ümidettiğim Meclis İç
tüzüğünün de süratle ele alınmasını büyük bir 
içtenlikle 'dilemekteyim. O zaman gerçekten 
her milletvekili, partili partisiz, gruplu grup-
suz her milletvekili görevini tam anlamıyla ye
rine getirme imkânını bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

1972 yılı bütçesi, cari giderlere büyük bir 
ağırlık veren tüketime dayalı bir bütçedir. Bu 
yönüyle geri kalmış ülkelerin tipik bir örneğini 
de teşkil etmektedir. Bu bakımdan plân hedef
lerine ve bütçe tekniğine göre hazırlanmamış
tır. Âdiıl ve samimî değildir. 

BAŞKAN — ilki dakikanız var Sayın Timisi. 
Esasen program vaktimizin dolmasına da dört 
dakika var. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, toparlıyorum efendim. 
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Sayuı milletvefkilıerıi, 

1972 yılı bütçesi de ülkemizi bugünkü nok
taya getirmiş (bulunan, yıllardan beri denemiş 
olduğumuz ve bünyemize uymadığı artıik iyice 
anlaşılmış bulunan bundan önceki siyasi örgüt 
lerin bütçeleri gibidir. Bu bütçe tatbikatiyia 
da yoksul, fakir, dar gelirli vatandaş çoğunlu
ğu büyük bir sıkıntı içinde kalacaktır. Getiri

lecek vergiler yoksul halka yüklenecektir. Böl-
gelerarası dengesizlik daha da artacaktır. 

Bu bütçeye de müspet oy kullanamıyacağı-
mızı üzüntü ile ifade «der, hepinize saygılarımı 
arz ©derim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizce kabul edilmiş 
program gereğince, saat 21,00 de toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Enver Akova'da, Buyurun 
efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

13 saatten beri 1972 yılı bütçesi üzerinde de
ğerli arkadaşlarımızın düşünce ve fikirlerini 
dinlemiş bulunmaktayım. Bu raddelerde bütçe 
üzerinde şahsım adına söz aldığım için, yüksek 
huzurlarınızı fazla işgal etmek niyetinde deği
lim. 

Memleketimizin çeşitli vilâyetlerinden gelen 
siz kıymetli arkadaşlarımın takdir edeceği üze
re, 38 milyon vatandaşımıza hitabeden 50 mil
yarın üzerindeki bütçe kuruşuna kadar olan 
ağırlığı ve yükü ile omuzlarımız üzerinde bu
lunmaktadır. Bunun sesi ve bunun ağırlığı za
man zaman bizleri düşündürmekte ve sarf elini 
titizlikle ileriye götürmektedir. 

Binaenaleyh, çok sene önce aynı topraklarda 
ve aynı sınırlar içinde yaşayan Türk Milletimi
zin, zannediyorum ki, bugün 50 milyara baliğ 
olan bütçesi çok daha düşüktü ve bunun yapa
cağı değer ve oran 10 milyarın karşılığı olarak 
değerlendirilmekteydi. Bugün eğitimde politi

ka, tarımda politika, teknolojide politika, ikti
satta politika bütçemizin anaesaslarmı teşkil 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
iki yılı aşan bir müddet içinde, memleketi

mizin bugün içinde bulunduğu şartlar düşünül
düğü takdirde, bazı sözcü arkadaşlarımızın ken
dilerini kayırma cihetine gittiklerini gördük ve 
müşahede ettik. Bu şartların sadece bir siyasî 
partiye bamledilmesine, yöneltilmesine ve bu
nun insaf sınırları içinde mütalâa edilmesine 
öyle zannediyorum ki, imkân yoktur. Bunun so
rumluluğu milletvekili olarak hepimizin üzerin
de bulunmaktadır. Kıymetli arkadaşlarımızın 
bunu devamlı olarak anlamaları ve bu hava için
de bulunmalarım ciddî olarak temenni etmekte
yim. 

Bütçenin denkliğinin getirilen yeni vergi ka
nunlarının öngöreceği tedbirlerle sağlanması dü
şünülmekte ve bu hareket tarzı bütçenin ağır
lık merkezini teşkil etmektedir, Görüntü bu 
yöndedir. 

Anayasamızın 61 nci maddesinin ışığı altın
da öngörülen temel kural, verginin malî güc ile 
orantılı olarak ödenmesini şart koşmaktadır. 
Bütçenin açığını kapatmak, denkliğini sağla
mak için ekonomik istikrarın temini gayesiyle 
getirilen ve bugünlerde görüşülmekte olan yeni 
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vergi tasarılarının malî güçle orantılı olarak 
hasırlanmadığı bir gerçektir. 

Yeni vergi kanunları, ve*gi kimden kolay 
alınabiliyorsa onu hedef olarak seçmekte ve bu 
hususta âzami dereceye varmaktan da asla ka
çınmamaktadır. Vergi en kolay kimden alınır? 

1. Günlük, aylık ve senelik geçimini temin 
etmek için gece gündüz istirahat etmeden çalı
şan, izin, dinlenme kampları kendisine, şartlar 
sebebiyle haram kılınan fakir vatandaşlardan 
alınmakta. Her an köylü vatandaşlara kaldıra
mayacakları vergileri kanun yolları ile, baskı 
yolları ile teklif edersek o, insanlık duygusuna 
dayanan yardım eliyle evindeki kilimini, ineği
ni satmak suretiyle Devlete olan borcunu seve 
seve ödemektedir, ama kaldıramıyacağı vergiyi 
yüklediğimizde de nefretini kazanacağımız mu
hakkaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Bakanı Birinci Erim Kabine

sinde Maliye Bakanı olarak görev aldıkları za
man, hiç kimseyi sıkmadan para bulacağım de
mişlerdi. Bu sihirli sözün sihri kaybolmuş gibi 
geliyor bana. Sayın Bakan, çünkü siz kemerle
rimizi sıkmamız gerektiğini söylediniz, fakat 
kısa bir zaman içinde vatandaşları şu sıkıntılar
la karşı karşıya getirdiniz : 

1. işletme ve Gider vergileri. (Bu teklifi
nizle nüfusu daha az olan yerleri de işletme Ver
gisine tabi tutmayı kararlaştırdınız.) 

2. Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi. (Bi
na elden çıkarıldıktan sonra alınacaktır.) 

3. Gelir Vergisi üzerinden Malî Denge Ver
gisi. . 

4. Tasarruf bonosu. ı( Satışta alman bu ver
gi sözde borç, şimdi vergiye dönüşmektedir.) 

Daha nice nice vergiler... 

Sayın milletvekilleri; 
Hepinizin malumudur ki, vergi gelirden alı

nır. Vatandaş önce kendisini doyuracak, sonra 
arta kalan kısmı belirli ölçüler dâhilinde Dev
letçe tahsil edilir. Vatandaşın yemesinden, içme
sinden, çocuklarının rızkından keserek vergi 
ödemesi onun açlığa mahkûm edilmesi demektir. 

Vergilerle ilgili maruzatımı tamamlarken, 
yeni getirilmekte olan bazı vergi kanunlarının 
vasıflarını yüksek huzurlarınızda müsaadeleri
nizle belirtmeye çalışacağım. 
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Bunlara vergi işkencesi diyorum. Çünkü, va
tandaş en büyük işkencelere muhatabolacaktır. 
Vergi üstüne vergi demek, üzülerek beyan ede
yim ki, vergi çılgınlığı olarak ortamda nitelen
dirilmektedir. 

Üretime dönük olmayan lüks nitelikteki har
camaların kısılması ve bilhassa vergi kaçakçılı
ğını önleyecek tedbirler cihetine gidilmesi en 
samimî temennimizdir. Binlerce ve milyonlarca 
lira Devlet Hazinesine gireceği yerde, hileli yol
larla şahısların ve grublarm kasasına doğru ak
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçenin görüşüldüğü şu günlerde memleke

tin içinde bulunduğu siyasî, sosyal ve ekonomik 
durum hepimizi derin derin düşündürmektedir. 
Kuruşun dahi zayi edilmemesi için hepimiz tit
remekteyiz. Yüce Meclisimizden çıkıp bakanlık
lara genel müdürlüklere ve ilgili kurumlara 
bütçenin ayrı ayrı tutarları tevdi edildiğinde, 
Devletin parasının, «Yağma Hasan'm böreği» 
gibi çarçur edilmemesi için azamî tedbir ve de
netim yollarına başvurmak gerekmektedir. 

50 milyarın ağırlığı ve sorumluluğu Türk 
Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine 
racidir. Bu yeni bütçe karşısında geçim endeksi 
ne olacaktır? Bu endişe gelecek içindir. 

Hayat pahalılığı günbegün artmakta, memle
ketimizde devamlı olarak artış kaydeden işsizler 
çoğalmaktadır. 

Sanayi bölgelerinin malum yerlere devamlı 
olarak kaydırılması en büyük adaletsizliktir. 
Türkiye'ye coğrafi bölgeler yönünden baktığı
mızda, ticaretin, sanayinin ve ilim yuvalarının 
üç bölgede, belirli şehirlerde toplandığını gör
mekteyiz. iç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve 
diğer bölgelerde endüstrinin, üniversite ve yük
sek okulların bulunmayışı yürekler acısıdır. 

1972 yılı bütçesinde de yatırımların, yine her 
yönden beslenmiş bölgelere götürüldüğünü gör
mekteyiz. Bitlis, Siirt, Muş, Yozgat, Sivas ve di
ğer vilâyetler yetim kalmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 
Günün konusu haline gelen ve vatandaşla

rın belini günbegün kıran, nefes alamayacak du
ruma sokan hayat pahalılığı sabredüemeyecek 
hale gelmiştir. Pahalılık her gün ayrı bir tablo 
çizmekte, istikrarsızlığını bu durumu ile Yüce 
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Mecliste, Hükümet beyanatlarında ve basında 
göstermektedir. Sayın Hükümet tarafından, fi
yat artışlarına çare aramaktayız, hazırlık için
deyiz diye ifade edilmekle beraber, su ana kadar 
ilgililer tarafından maalesef gerekli tedbirler 
alınamamıştır. Yetkililer çareler hakkında de
ğişik ve çeşitli fikirler ileri sürmektedirler. Bu
gün fiyatlarda devamlı olarak artma eğiliminin 
bulunması, pahalılığın sebebidir gösterilirken, 
alış verişe giden vatandaşlar hayat pahalılığı
nın en az % 40 ilâ % 50 oranında arttığını söy
lemektedirler. 

Yaşayışın zorlaştığı bugünlerde, köylü ve şe
hirli vatandaşların hayat pahalılığı karşısında 
kalbimizi yaralayan inim inim feryatları bizleri 
büyük bir hüzüne garketmektedir. 

Büyük bir iktisadî tehlike kapımızı çalmış 
bulunmaktadır; enflasyon ve bir hayat pahalı
lığı. Yani, enflâsyonu önleme söz konusu olduğu 
zaman bu kadar zıt tedbirlerin ne gibi bir netice 
doğuracağını şimdiden kestirmek güç olmakla 
beraber, fazla bir ümit görmek daha güçtür. 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik 
sıkışıklık senelerce tamir edilse giderilemez. Te
davisi de öyle görülüyor ki, mümkün olamaya
caktır. 

Personel Kanunu ile dar gelirli vatandaşlara 
verileni pahalılık silip süpürdü, aldı götürdü. 
Memurların ve öğretmenlerin Personel Kanunu 
ile yapılan intibakları, murakıpların yapmış ol
duğu araştırmalar neticesinde, 1 veya 2 derece
leri alınmak suretiyle bugün onlar geçim sıkın
tısı içinde bulunmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, 
Değil memurlar, orta dereceli tüccar ve es

naf da geçim kaygusunun çukurunda kıvranır 
hal gelmiştir. Bu duruma göre : 

1. Memleketimizde yatırımlar tamamen dur
muş, sanayi yolunda hiçbir kıpırdama görünme
mektedir. 

2. İşsizlik almış yürümüştür. İlkokul me
zunları değil, lise ve üniversite mezunları dahi 
bugün için iş bulamamaktadırlar. 

3. Fiyatlar insafsızca yükselmektedir, 
Muhterem arkadaşlarım, 
Resmî daireler üzerinde de biraz durmak is

tiyorum. Resmî dairelerde çalışan memur arka
daşlarımızın çoğuna mesailerinden dolayı huzu-

j runuzda şükranlarımı arz etmek isterim, fakat 
Hükümet tarafından bazı tedbirlerin de alın
ması gerekmektedir ; 

1. Vatandaşların resmî dairelerde maalesef 
karşılaştıkları zorluklar Hükümet tarafından 
dikkate alınmamaktadır. Saat 11 ve 12 sıraların
da resmî dairelere gelen memurların bulunduğu
nu, bir arkadaşınız olarak, kaydetmiş bulunmak
tayım. 

Müfettişlerin her hangi bir mahalle ne za
man gideceği ve ne iş yapacağı daha önceden 
söyleniyor. Maalesef, böyle bir denetime ta
bi tutulacaklarını evvelden haber alan ve ala
caklarından emin olan memurların gereken 
titizlikle çalışmadıklarını görülmüştür. Resmî 
dairelerde - üzülerek ifade etmek isterim, bu
nu yüksek vicdanlarınıza havale etmek sure
tiyle kısa kesmek niyetindeyim - birçok me
selelerin is'afında rüşvet gözüktüğü ve rüşvet 
ellerinin bu yolda çalıştığı beyan edilmekte
dir ve vatandaş bu bakımdan sızıntı içinde 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli sözcü ar
kadaşlarımız bütçe üzerinde birçok konuları iş
lemiş bulunmaktadırlar. Bnedeniz, bütçenin 
bütün konularını huzurunuzda beyan edecek 
değilim. Sadece Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili 
bütçe üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bundan bir tafta önce gazetelerde okumuş 
olduğumuz makalelerde idarî reform içinde 
Köy İşleri 'Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının kaldırılacağı yazılmaktadır. Köy 
İşleri Bakanlığının kaldırılması kanaatimce 
doğru olmayacaktır. Köylü vatandaşlarımızın 
ve köylerimizin sorunlarını gidermek için bir 
müddet önce kurulmuş olan bu bakanlığın kal
dırılması doğru değildir. Köylü vatandaşları
mız bizden yol istemektedir. Bu vatandaşları
mız su istemektedir, bu vatandaşlarımız sula
ma kanalları istemektedirler, bu vatandaşları
mız öğretmen kadrosu istemektedirler bu va
tandaşlarımız imam kadrosu istemektedirler. 

Binaenaleyh, bütün bu meseleleri tedvire 
memur olan bu Bakanlığın kaldırılması ka
naatimce doğru değildir. Bu idarî reform için
de daihi düşünülmesi sureti katiyede benim
senecek bir fikir değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, iki dakikanız kal-
I di efendim. 
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ENVER AKOVA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yaramı da huzuru
nuzda beyan etmek isterim. Bütçe Karma Ko
misyonunda da temas ettiğim gibi, iki senedir 
milletvekilliği görevini üzerimizde bulundu
ruyoruz. 1970 yılı müstesna diğer yıllarda Ma
liye uzmanlarının, maalesef - Sayın Bakanın da 
bu hususu açıklamasını önemle rica ediyorum -
633 sayılı Kanunun öngördüğü ve köylerimi
ze maihsus olmak şartiıyle, her sene konulma
sı gereken 2 bin kadroyu koymadıkları gö
rülmüştür. Yapmış olduğumuz araştırmalarda 
Diyanetin bu hususta arzusu olduğu ve zaman 
saman «bu kadroların konması gerekir» dedi
ği halde Maliye tarafından reddedildiğini öğ
renmiş bulunmaktayız. Demek ki biz, Bütçe 
Karma Komisyonunda bu 2 bin kadroyu koy-
masaydık, Hükümetin getirdiği bütçe tasarı
sında bu 2 bin kadronun görülmediğine göre, 
mezkûr kanunu amir hükmü yerine getirilme
yecekti. Bütçe Karma Komisyonunda bulunan 
sayın üye arkadaşlarımızın bu husustaki yar
dımları neticesinde bu sene de 2 bin kadro 
konmuştur. Bu 2 bin kadro ancak köylerde kul
lanılır muhterem arkadaşlarım. Vilâyetlerde, 
kazalarda 15 nci deneceden ve 13 ncü derece
den olmak üzere 500 kadro - bu seneye mahsus 
olmak üzere - kadro tabelinde bulunuldu fa
kat, bu kadrolar konmadı. Yann vilâyetleri
mize gittiğimiz zaman yeni yeni yapılan ca
milere imam ve müezzin kadrosunu ne Devlet 
Bakanlığından ve ne de Diyanet İşleri Başkan
lığından istemeyeceğiz. Çünkü bu hususta kad
ro yoktur. 

iSaym Maliye Bakanının bu hususta bizleri 
irşadetmelerini de rica etmekteyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Devamla) — Vaktim dol

duğu için, konuşmama burada son verir, 1972 
yılı Bütçesiinin memleketimiz ve milletimiz için 
ihayırlı olmasını Cenabihaktan niyaz eder he
piniz© saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) -— Oyunun rengi
ni belirt Sayın Akova. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir. 
Sayın Hükümet?.. 
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MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN 
(Cumhurbaşkanınca S. ü.) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Mümkün olduğu kadar sorulan sualleri bir 
araya getirerek cevaplamaya çalışacağım. Yal
nız müşterek olmayan suallere de yine elim
den geldiği kadar ayrı ayrı cevap vereceğim. 

Efendim, bu defa suallerin birincisi Per
sonel Kanununa aittir. Personel Kanunu için 
söylenen şudur: Yüksek malumunuz, Personel 
masrafları 1971 bütçesinde, inisiyal bütçede 
14 milyar 780 milyon lira idi. 1972 de koyduğu
muz ve Senatodan geçen rakam 18 milyar 629 
milyon liradır. Arada 4 milyara yakın bir meb
lağ vardır. Birkaç arkadaşım işaret buyurdu
lar dediler ki; bu, sizin çok bol keseden verdi
ğiniz kadrolar yüzünden hasıl olmuştur. Eğer 
bu kadroları bu kadar bol tutmasaydmız bu ol
mazdı, dediler. Bendeniz verdiğimiz kadroları 
ariz - antik arz edeceğim. 

Efendim, Personel Kanunu çıktıktan son
ra hükümetler - belki bir miktarı bizden ev
vel, bizden sonra ama, hepsini tekabbül ederek 
arz ediyorum - biz 67 797 kadro vermişiz. Bu 
suretle (Katma bütçeler dâhil) kadro yekûnu
muz 579 079 a çıkmıştır. 

Derecelere göre sıra ile arz ediyorum: Bu 
kadrolardan 140 tanesi 1 nci derece, 215 tane
si 2 nci derece, 271 tanesi 3 ncü derece, - sıra 
ile derecelere göre gidiyorum - 437 tanesi 4 ncü, 
451 tanesi 5 nci, 507 tanesi 6 ncı 669 tanesi 7 nci, 
1 027 tanesi 8 nci, 2 656 tanesi 9 ncu, 11 134 
tanesi 10 ncu, 1 096 tanesi 11 nci, 23 353 ta
nesi 12 nci, 9 928 tanesi 13 ncü, 5 301 tanesi 
14 ncü, 8 023 tanesi 15 nci ve 2 602 tanesi 16 
ncı derecedir. Son üç derece müstesna, yüksek 
dereceli kadroların yeniden memur almak mâ
nasına gelmediğini, memurların intibaklarının 
yapılması için yükseltilmiş kadrolar olduğunu 
arz ederim. 

Binaenaleyh, bunların heyeti mecmuasının 
bütçeye inikası bu kadroların tamamı değildir. 
Asıl bütçeye inikas edenler, yani bütçede gözü
kenler küçük kadrolardır. O küçük kadroları da 
yegân yegân arz ediyorum : 
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4 717 kadro Diyanet işleri için vermişiz, 
7 188 kadro Emniyet Genel Müdürlüğü için ver
mişiz, 2 266 kadro Gelirler Genel Müdürlüğü 
için vermişiz, 23 417 kadro Millî Eğitim Bakan
lığına vermişiz (ki, malûmunuz olduğu üzere 
bunlar öğretmen kadrolarıdır.) 5 317 tanesi 
Sağlık Bakanlığı kadrosudur, 918 tanesi Orman 
Bakanlığı kadrosudur, 1 702 tanesi Ege Üni
versitesi kadrosudur. Ama bundan başka Tarım 
Bakanlığına verilmiş 6 275 kadro, Orman Ge
nel Müdürlüğüne verilmiş 15 152 kadro ve 
Devlet Hava Meydanlarına verilmiş 570 kadro 
vardır. Bu kadrolar gerçekte verilmiş, açıktan 
memur tayinine müsait kadrolar değil, bunlar 
sadece işçi sınıfında olanların, müstahdem sını
fında olanların memur sınıfına alınmasından 
ibaret kanun hükmüdür. Yoksa bundan dolayı 
yeniden şahıslar alınmamıştır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Kı
dem tazminatları geri alındı. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, inşallah Cenabı Hak 
bize verir, biz de sizleri memnun etmek için me
murlara veririz. («Bravo» sesleri, gülüşmeler). 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bu iş 
inşallah, maşallahla olmaz, inşallah, maşallahla 
yürümez. (Gülüşmeler). 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bu son maşallahlık kısım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın Bakan. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümet adı

na mı konuşuyorsunuz sayın Bakan? 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Hükümet 

adına konuşup konuşmadığınızı öğrenmek isti
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, siz de milletve
kili olarak oturuyorsunuz ama. 

Sayın Menderes, siz de öyle. 
* YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Sayın 
Bakan, Hükümeti temsil ediyor musunuz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Başbakan burada yoklar da sayın Ba
kanın Hükümet adına konuşup konuşmadığını 
onun için öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, Hükümet adına 
cevap veriliyor. Hükümet adına kürsüye çağır
dım. O zaman her halde burada idiniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
b^na öğrenmek istedik. 

BAŞKAN' — Buyurun sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, mevzularımızdan ikin
cisi, verdiğimiz ek ödeneklerdir. Ek ödenekleri 
nereye verdik, daha tasarruflu hareket edemez 
miydik, gibi sözlerle ve bu ek ödenekleri vermek 
suretiyle 1971 bütçesinin muvazenesini bozmak
la bâzı arkadaşlar bizi itham ettiler. Bende on
dan dolayı verdiğimiz ek ödenekleri size arz 
edeceğim efendim. 

Yalnız, izin verirseniz bu ek ödeneklerden 
milyondan daha aşağı olanları söylemeyeyim. 
Meselâ Millet Meclisi yollukları, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Vergi Usul Kanunu filân, müsaade 
ederseniz bunları söylemeyeyim de büyük ra
kamları söyleyeyim. 

Millî Eğitim Bakanlığı Boğaziçi Üniversite
si İçin 11 milyon lira vermişiz. Deprem için 
Millî Savunma Bakanlığına 4 500 000 lira 
'vermişte. T. B. M. M. üyelerüne ödenek ve 
yolluk için 12 500 000 lira vermişiz. Millî 
Saıvmıma,, Saflık ve imar ve Mcân bakanlık
larına 516 milyon lira vermişiz. Orta Doğu 
Teknik Ünilveırsitelsine 20 milyon -lira vermişiz. 
Ziraiî mübadele için Tarım Bakanlığına 15 
•milyon lira vermüşiz. Devlet Meteoroloji ti
leri Genel Müdürlüğüne 1 600 000 lira vermi
şiz, Deprem ilgin imar ve İskân Bakanlığına 
393 mıEiylon lira vermek. Eige thuıvramiteöi ve 
akademilere bağlı yüksek okulların her türlü 
masrafları için Millî Eğitim Bakanlığına 50 
milyon lira vermişiz. Depram için Karayolları
na 43 milylon lira vermişim. özel okulların 
kamulaştırılmıalsı için Maliye Mçeisine 200 
milyon lira vermişiz. Personelin 1970 yılı olan 
libtühjkakları için Millî Eğitim Bakanlığına 
55 milyon lira vermişiz. Mahalle bekçilerinin 
ödlülk hakları için 55 milyon lira vermişiz, 
(Deprem: için Köy İşleri Bakanlığına 43 mil
yon lira vermilşâz. Ve Devlet Memurları per
sonel masrafları için Votişlmeyen masraflar 
iğin 1 600 000 000 lira, iktisadî Dıeıvlst Teşek
külleri ihtiyacı için, yani Devlet Demiryol
larının toplu sözleşmesi ve saire içlim de 750 
miliyion lira vermişıiz, Ek ödenekler bunlar. 
Şimdi, bu ek ödeneklerde biz veya her hanıgi 
(bir Hükümet tasarruf yapaJbilir miydi, yapa
maz mıydı, Bunu yüksek takdirlerimize arz 
ederim. 
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Şimdi yine; «Yatırımlarda özel sektör ya
tırımlarını teşvik edeceğiniz yerde bütün ya
tırımları Deıvlet üzerine aidi» denildi. Bu da 
tenkitler arasındadır; müsaadenizle onu da 
arz edeyim. 

197:1 prioigraımına göre, pnoje toplamı 88 mil
yar 461 milyon lira imiş. Bunun 1970'te 
21 milyar 885 milyonunu sarf etmişiz. 1971'-
de 14 milyar 995 miljyionunu vermişiz. Bu (baş
lanmış olan yatırımlardan geriye 51 milyar 
581 milyon liralık bir miktar kalmiş. Bu, 
priojs maliyet'indeki artış talhminleriyie bera-
Iber 64 milyar 800 milyon lira ediyor. Biz, (bu 
(başlanmılş olan 64 milyar 800 milyon liralık 
yatırımJlan durdurabileceğimizi tasavvur etmi-
yoruz, buna devam edeceğiz, devam etmek za
ruretini dulyuiyloruz. 

ıSayın arkadaşlarım, mevzuuıbaJhsiolan husus
lardan bür tanesi de bütçe gelir tahminıindeki 
Samimiyetsizliktir. Yani diyorlar ki, biz geçen 
ısenekine nazaran 1<5 milyar tahmin etmişiz, 
Ibunun 8 milyar 435 milyon lirası normal ge
lir ar'tışlarındandır demişiz. Bu, şüpheli gö
rülüyor... Bunu da ara ediyorum. 

Gelir Vergisinde 1971 yılına nazaran 1972 
yılında normal olarak, tahsilatın seyrine 
göre, yaptığımız tahminler : 

{Mir - Vergisi 2 milyar 670 milylon fada. 
burumlar VarlğİBi 50 milyon fazla. 
Hemen bunu arz edeyim; bir müddet sonra 
huızurunuiza Kurumlar Vergisi geleıcektir. Bu 
Kurumlar Verigüsi geldiği zaman, bunu lüt
fen Gelir Verigibi ile bir arada mütalâa et
mek liütfunda bulununuz. Çünkü, Gelir Ver
gisi ile Kurumlar Vergisini bir arada mü
talâa ederiseniz, o takdimde görürsünüz ki, 
mükellefin ödeyeceği vengi nispetinde hiç, 
ama hiçbir değişiklik yoktur. Hepsi % 70 tir. 
İkisini Ibir araya getirdiğinim zaman % 70 
tir. Yalnız Kurumlar Vergisini ayn, G-elir 
Verigi&ini ayrı hssaplarsianız tou, inöanı yanlış 
heısalba gıötlürür; fakat ikMni birden nazarı 
i'tilbara almsanıiz gelecek Kuruta Vergisine 
de nislpet artış olmalığını, ikisinin nispetinin 
% 70 olduğunu gürünsünüz. 

Şurasını da Ihemien arz edeyim; bu kabil 
vergi dlüzeltımelerini, nispet düzeltmelerini ve 
vergi kaydırmalarını lütfen daima bekleyiniz. 
Günkü bu, Ortak Pazara girmenin icapiarı-
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dır. Slon zamanlarda manızurunuz olmuştur, 
Fransa'da bir avtoir - fiskal hikâjyeöi çıkmıştır. 
AJvioir - fiskal hikâyesi nedir, kimi himaye 
edüyordur filân derken, meydana çıkmıştır 
ki, avioir - fiskal hikâyesi her hangi bir kim-
ssyi himaye etmek için değil, verginin Ortak 
Pazar muvacehesinde, Marçe Komün mülvace-
hesmde gidişatını devam ettirıelbilmek için
dir. Bizde de böyle şeyler olacaktır. 

Evet efendim, gayrimenkul değer artışı ver
gisinden 50 milyon lira noksan tahmin ediyo
ruz. Bu suretle gelirler üzerinden alınan ver
giden umduğumuz fazlalık; 2 milyar 670 mil
yon liradır. Emlâk Vergisinden 40 milyon, 
motorlu kara taşıtları vergisinden 70 milyon, 
emlâk alım vergisinden 15 milyon fazla umu
yoruz ve emlâk alım vergisinden 115 milyon 
noksan umuyoruz. Taşıt Alım Vergisinden 75 
milyon fazla umuyoruz. 

'Servet ve servet transferleri üzerinden alı
nan vergilerin toplamını 185 milyon fazla bu
luyoruz. Dahilde alman İstihsal Vergisi 1 mil
yar 250 milyon fazla, Akaryakıt istihsal Ver
gisi 200 milyon noksan, (izmir milletvekili 
Şükrü Akkan'm anlaşılmayan bir müdahalesi) 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yok böyle bir müza
kere usulü. Sayın Bakanım, siz yalnız kendi be
yanınıza devam buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Ne söylediklerini işitemiyorum. 

BAŞKAN — Siz kendi beyanınıza devam 
edin efendim. 

(C. H. P. sıralarından «Devam efendim, 
devam» seslen.) 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Tekel maddelerinden alınan is
tihsal Vergisinden 1 milyar 236 milyon, Bina 
inşaat Vergisinden 45 milyon, kaldırılan ver
giler artıklarından 3 milyon, üretim üzerinden 
alman Vergilerden bu suretle 2 milyar 238 mil
yon; işletme Vergisinden nakıs 50 milyon, Şe
ker istihlâk Vergisinden zait 90 milyon, Ban
ka ve Sigorta Muamele Vergisinden 520 milyon, 
PTT Hizmetleri Vergisinden 95 milyon, Nakli
yat Vergisinden 70 milyon, Damga Vergisin
den 317 milyon ve harçlardan 275 milyon. Güm
rük Vergisinden 600 milyon fazla, Akaryakıt 

93 — 



M. Meclisi B : 40 16 . 2 . 1972 O : 3 

Gümrük Vergisinden 45 milyon fazla, ithalde 
alman istihsal Vergisinden 659 milyon fazla, 
Akaryakıt istihlâk Vergisinden 330 milyon fazla 
ithalat damga, resminden 400 milyon fazla. 
Bunların yekûnu da 2 milyar 25 milyon ve ne
tice itibariyle matematik tahminlere dayanı
yor. Tabiî bu matematik tahminlerde daima 
takdir vardır ama, bu takdir politikacıların 
takdiri değil, yani bendenizin takdiri değil, tek
nisyenlerin takdiridir. (D. P. sıralarından 
«Bravo, bravo» sesleri.) Buna da arzı cevap 
edeceğim ayrıca. Evet teknisyenlerin cevabı
dır ve bu da 8 milyar 435 milyondur. Eğer tek
nisyenler hata ediyorlarsa ve bu hatayı da ben
deniz (kendimi bu kadar teknisyen saymama 
rağmen) göremiyorsam, e ne yapalım kusura 
bakmayın efendim, böyle şeyler olur. Yalnız 
bir şeyi arz edeyim ki, iki gün evvel aldığımız 
son tahsilat rakamları, bu rakamları harfiyen 
tutmuştur, bu bakımdan bizi teyidetmiştir. Bu 
rakamlar da toplanmış rakamlardır. 

yatırımları ve ak&ivite ekonomiyi durdurmak 
müşkülâtı var. Bunun içinden çıkmaya çalışı
yoruz, sizden de yardım istiyoruz.» dedim. Şim
di aynı yardımı tabiatiyle sizlerden de istiyo-
roii. 

Saym ismet Sezgin arkadaşım; «Pprogram 
ve bütçe büyüklükleri tespit edilirken, doktri-
ner ve dogmatik düşüncelere saplamldığı ayan 
beyan görülmektedir.» diyor. E, bir şey. söyle
yeyim ki, bu benim için talihsizliktir. Çünkü, bu 
mesele o kadar büyük münakaşalara mııcifool-
muştur ki, biliyorsunuz bizim Kabinenin vak
tinden evvel dağılmasında bile bunların belki 
tesiri vardır. Onun için insaf buyurun, eğer bu 
da doktriner ve dogmatik ise, hangisi doktrinor 
ve. dogmatik değildir? Artık bunu bilmiyorum. 
(A. P. sıralarından, gülüşmeler.) 

Efendim şimdi geliyor, enflâsyonun kılıfı 
Merkez Bankası avansı % 20 ye yükseltmek tek
lifi ile hazırlanmıştır deniyor. E, bu 50 milyar
lık bir bütçe sayın arkadaşlarım. Bunun % 20 si 
10 milyar eder. 10 milyar çok deniyor; bunun 
% 15 i bitmiştir, kapalıdır. Yani, biz 28 - 29 
Şubat'a geldiğimiz saman, elimizde Merkez Ban
kası avansından müracaat edeceğimiz meblâğ, 
500 milyon mu diyoruz, 800 milyon mu diyoruz, 
hadi 1 milyar mı diyoruz, ama bundan fazlası 
değil. Bütçe Komisyonundan istediğimiz % 5, 
ancak 2 milyar eder, bu da bizim ağız otumuz 
olacak idi. Yani bir tüfeğin ağız otu gibi. 

Çünkü sayın arkadaşlarım, biran için kabul 
buyurun ki, 1971 bütçesi harfiyen denktir. Har
fiyen denk olunca, 28 Şubat'a geldik, bütün mas
raflarımızı ödedik, bütün gelirlerimizi tahsil et
tik, sıfır. Artık hiç kımıldama halimiz yok. Ama 
biz, 1 Mart'ta tediye yapabilmek için, Şubat'm 
27 sinde, 28 inde, 29 unda taşraya muhasiplikle
re ve saireye para göndereceğiz. Ya bu parayı 
nereden gönderelim? Bu parayı gönderecek bir 
yerimiz yok. Binaenaleyh istediğimiz % 20, enf
lasyona gitmek için bir yol değildir. 

Sayın arkadaşım İsmet Sezgin'e bir şey da
ha söyleyeyim, enflasyona gitmek için bu çok 
basit bir yoldur, enflasyona gitmek için devlet
lerin, Hazinenin, ve sairenin o kadar çok yolları 
vardır ki, böyle bir yolu kullanmaya dahi ihti
yaç yoktur. Mesele enflasyona gitmeye veya git
memeye Hükümetin karar vermesidir. Biz enf
lasyona gitmemek kararındayız ve bunun için 

Şimdi, sayın arkadaşlarım bu bütçe enflas
yonist bir bütçe midir, enflasyonist bir bütçe 
değil midir? Mesele burada toplanıyor. Bura
da fikirler iki kısım; bir kısmı; «hayır değil
dir» diyor, bir kısmı; «Evet enflasyonisttir» di
yor. Ben her iki fikre de hürmet ederim. Ama, 
biz Hükümet olarak, bu bütçe ne olursa olsun, 
enflasyonist bir bütçe olmasın diye elimizden 
gelen bütün gayretleri sarfedeceğiz. Yüksek 
malumunuz, bunun için de elimizde bazı imkân
lar var. Bu imkânlardan birincisi, lütfedip 
mümkün olduğu kadar çok miktarda kanun
larımızı çıkartıp sizin bize vermenizdir. Eğer 
bunu alamazsak, belki başka kaynaklar bula
cağız. Eğer bu da olmazsa, Bütçe Komisyonu
nun yaptığı % 10 tenzilâtla bu işi idare etmeye 
kalkacağız. Eğer bu da olmazsa sayın arka
daşlarım, gayet açık söylüyorum, «Pool» de
diğimiz, fon dediğimiz yatırımlar meselesinde, 
yatırımları biraz ileri doğru kaydırarak, her 
hali ve taktirde, bütçeyi enflasyona sebebolma-
yacak bir şekilde denk olarak tatbik edeceğiz. 
Durum tamamen budur, hiç bir gizlimiz, kapak
lımız yoktur. Ama biz umuyoruz ki, bunların 
hepsini bir araya getirelim. Esasen bu husus
taki güçlüğü bendeniz Bütçe Komisyonuna arz 
ederken; «Gayet ince bir hat üzerinde yürüyo
ruz, bir tarafımızda enflasyon, bir tarafımızda 
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büyük mücadeleler yaptık. İngallak bizi talih ve 
kader bu sözümüzden döndürmez. Bu hususta 
hemen bir şey arz edeyim sayın arkadaşlarım; 
bu kararı da kolay alabilmiş değiliz. 

Şimdi, yine arkadaşım diyor ki; «1971 büt
çe tatbikatında hemen hemen her bakanlığa 
ulufe dağıtırcasma ek ödenek verilmiştir.» Ek 
ödenek listesini okudum, keşke o ödeneklerden 
bazılarını reddetmek imkânımız olsa idi. 

Efendim, kaydedebildiğim veya bu kısa za
manda çıkartabildiğim bir sualleri daha var; o 
da, kadrolara taallûk eder. Kadroları da de
min arz ettim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Saym 0. H, 
F. Sözcüsü Necdet Uğur'un sözlerine geliyorum. 

Burada dediler ki; «Maliye Bakanı politi
kacılardan bahsetti ve politikacıları küçük gör
dü.» veya bana o manada geldi. 

Saym arkadaşlarım, ben sizin içinizde yaşa
yan bir kimseyim, iki defa seçime iştirak etmi
şim, politikacılığa heves etmişim ve muvaffak 
olamamışım. Kimi küçük görüyorum, kendi ken
dimi mi küçük görüyorum? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesler, alkışlar.) Böyle bir şey mevzuu-
balîis değil. Ama ben şimdi Saym Necdet Uğur 
arkadaşımın insafına müracaat edecektim, be
nim böyle; «Ben politikacı değilim, politikadan 
anlamam.» demem için ne gibi bir sahne cereyan 
etmiştir? Bunu bir adam durup dururken, be
nim gibi 63 yaşında olan bir adam söylemez ya; 
bir sıkışık ve güç duruma düşmüştür de o an 
için söylemiştir. Bu hususu getirdiklerine göre, 
bunu neden söylemediler bu kürsüde? (A. P., 
C. Iî. P., D. P. ve M. G. P. sıralarından gülüş
meler.) 

Yine saym arkadaşım diyor ki; «Posta ve 
Telgraf idaresi 1 milyar 700 milyon civarında 
havale parasını yemiş.» Çok özür dilerim, be
nim söylediğim rakam; 1 milyar 700 milyon de
ğil, 170 milyon idi ve bunun da bir kısmı borç
tu, bir kısmı havale parasının yenmesi idi. Böyle 
1 milyar 700 milyonluk... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Böyle bir şey 
söylediniz mi Saym Bakan? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Hayır efendim, hayır. Söylediğim şey 
şudur : ... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 1 mil
yar 700 milyon ile 170 milyon arasında bir sıfır 

hatası var Saym Sezgin. Biz bunu anlarız... (O. 
İİ. P. sıralarından gülüşmeler.) 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ER€«M (De
vamla) — Bir yanlışlığa mahal kalmasın, bütün 
borçların hepsi 170 milyon idi. Bunun bir kısmı 
havale parasıdır. Yoksa böyle yenilmiş değil
dir. Onu da haberimiz olur olmaz derhal öde
dik. Bu bir mesele değildir. (Gülüşmeler) 

Şimdi sayın arkadaşlarım ben diyorum ki, 
dünya yüzünde % 8, % 5, % 7 gibi yapılan 
devalüasyonlar, bu nispette küçük yapılan de
valüasyonlar hakikaten bazı ekonomiler tarafın
dan massedilmiştir. Ama, % 66 nispetinde bir 
devalüasyon yapacaksınız ve bu devalüasyonun 
fiyatlara tesir etmeyeceğini kabul edeceksiniz, 
hatta devalüasyonun muvaffakiyetini buna bağ
layacaksınız... Arkadaşlar, ekonomik alanda böy
le bir devalüasyon olmaz ve böyle bir muvaffa
kiyet olmaz. Bu benim sözüm, harfiyetn aynı. 

Saym arkadaşım soruyor; «Administrasyo-
nun muvafakatini aldı mı bu sözü söylerken?» 
saym arkadaşlarım, burada konunuşken hiç bir 
zaman administrasyonun muvafakatini almak 
âdetim değildir. Mesuliyet politiktir, bana ait
tir, kendi bilgime dayanarak kendim burada be
yan ederim. Bunun bütün akibetini kendim taşı
rım, administrasyonu bu işe katiyen karıştır
mam. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Güven oyunu 
kime vereceğiz? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Efendim, arkasından şunu ilâve et
tim;... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Reyi kime ve
receğiz, güven oyunu kime vereceğiz?.. Anayasa 
hükmü ortada. 

BAŞKAN — Saym Şener, sual sormayınız 
efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Efendim, diyorlar ki, Maliye Baka
nı olarak Bütçe Karma Komisyonunda yaptı
ğım konuşmada, 1971 malî yılı içinde - rica ede
rim buna dikkat buyurunuz, bu çok mühim bir 
nokta - Devlet Personel Kanunu dolayısiyle ver
gi kesenekleri hariç net olarak piyasaya 
8 600 000 000 lira çıkarıldığını açıklamışım. 

Sayın arkadaşlarım, para piyasasına Devlet 
Personel Kanununun 8 600 000 000 liralık tesi
ri başka, 8 600 000 000 lirayı piyasaya çıkar-
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mak başkadır. Bu ikisinin arasında çok fark 
vardır; çünkü, bunlardan tahsisatı olan dahi 
çıktığı zaman enflasyonist tesir yapar. Bu, Mer
kez Bankasından alıp piyasaya para çıkartmak 
manasına değildir. Bunu da bir iltibasa mahal 
kalmamak için bu celsede arz edeyim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım diyorlar ki; «Bu 
Devlet Yatırım Bankasında tesis ettiğiniz 4 mil
yarlık fonu bütçe ile birlikte düşünmek lâzım-
dn\» 

işte bendeniz bu hususta kendilerine iltihak 
edemiyorum. Sebepleri var. Bu, bütçe usulleri
ne tabi değil; sarf edilmezse yerinde kalıyor, 
yani ödenek iptal edilmiyor, sene nihayetinde 
bir seneden diğerine aktarılıyor. Her hangi bir 
fasıl ve maddeye konulmadığı için hangi proje 
için verilmişse, ancak o proje İçin sarfı kabildir, 
ve sonra eğer bu parayı tahakkuk etmezsek büt
çe açık vermiyecek, o parayı sarf etmeyip yatı
rımları genişleteceğiz diyorum. Binaenaleyh, 
bütçe usulleriyle hiç, ama hiz müterafik değil, 
ona uymuyor; zaten bunu da onun için yaptık, 
yoksa kolayca bu parayı bütçeye koyardık. 

Saym arkadaşlarım diyorlar ki, «Yeni vergi 
dolayısiyle 7 milyar lira bekliyorsunuz, bu 7 
milyar lira elde edilmeyecektir» 

Beklediğimiz 7 milyarlık yeni gelirin ancak 
4,5-5 milyar lirası vergilerdendir, ötekiler nor
mal olarak tasarruf bonoları ve saire gibi şey
lerdir. Bunların cetvellerini Bütçe Karma Ko
misyonunda açıp izah ettim, burada da izah 
edebilirim. Buradaki eksiğimiz âzami 4 - 5 mil
yar liradır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım bir noktayı daha 
söylüyorlar, bize göre kolay bir noktadır bu. 
«Dış borçları erteleyin» diyorlar. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, dış borçları erte
lemek bugün bizim görüşümüze göre karşı ta
rafça kabul edilecek bir nesne değildir. Sizin 
800 milyon dolarınız olacak, sonra da bir 100 
milyon mu, 50 milyon mu ne ise bir meblâğ, size 
ödemiyoruz, çünkü bizim Türk parasına ihtiya
cımız var, bunun Türk parası karşılığını bulma
mız lâzım diyeceğiz. Benim bildiğim kadarı ile 
ve uzun seneler bu müzakerelerde bulunmuş bir 
kişi sıfatı ile söyleyeyim ki, bunu hiç kimse ka
bul etmez.. 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Bir 
tecrübe edin dedik, Sayın Bakan. 

i MALİYE BAKANI SAİT NACİ EEGİN Da
vamla) —- Yok efendim, tecrübe etmeyelim, çün
kü hiç kimse kabul etmez. 

BAŞKAN — Sayın Asutay.. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Evet, bunu kabul etmez. Ama bir şey 
daha var; bunu kabul etseler ne olacak? Bu 
sene böyle yaptık, gelecek sene yine mi borç er
teleyeceğiz, öbür sene yine mi borç erteleyece
ğiz? Yani, biz bir bütçe denkliği yaparken, enf
lâsyondan kaçarken bizden sonra gelen Maliye 
bakanlarına ve yetkililere yüzde yüz mü kıya
cağız? Yok böyle şey; bizden sonra gelenler de 
tizim arkadaşlarımızdır, onları da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. («Bravo» sesleri) 

Diyorlar ki, «Bu 800 milyonluk döviz rezer
vini Kamu İktisadî Teşebbüsleri eliyle kullanı
nız» ve burada katiyen tekniğini anlayamadığım 

j bir şeyden bahsediyorlar ve diyorlar ki, «Siz 
1 Merkez Bankasından parayı alacaksınız, iktisa

dî Devlet Teşekküllerine vereceksiniz, iktisadî 
I Devlet Teşekkülleri de bu para ile döviz alacak, 
j böyle yapmayın, doğrudan doğruya döviz ikraz 
I edin» 
i 
| Neden? Teknik balamdan bunun ötekinden 
j hiçbir farkı yok. Merkez Bankasının kasasm-
j dan bir para çıkmadığına göre, Merkez Ban-
j kasından Türk lirasını alırım, normal usuller 
j dairesinde iktisadî Devlet Teşekküllerine derim 
j ki, bu Türk parası ile döviz al, döviz ihtiyacını 
j temin et. Bu bir yol değildir, ama dediğim gibi; 
I sayın arkadaşlarımın korktuğu ve endişe ettiği 
i gibi bunları özel sektöre ve diğer şeylere peş

keş çekmek fikrinde değiliz. Böyle bir şeyi ben
den beklemesinler, özel sektörün normal ola-

j rak yatırımları Planlamadan geçmiş, mazbut, 
] memlekete faydalı yatırımlar olduğu zaman, 
I 

j hangi dövizden vereceğimizi düşünmeksizin on-
j lara döviz tahsis ederiz, ama elimizde böyle 
i 800 milyon dolar döviz var, şunu verelim de işte 
! mal mı ithal ederler, ne yaparlar şeklinde bir 

düşüncemiz yok, saym arkadaşlarım. Bu fırsat 
j bizim elimize bir defa geçmiştir, bu parayı ga

yet itina ile, dikkatle, içimiz titreyerek kullan
mak mecburiyetindeyiz. Başkası yok.. 

» Yine arkaldagım dtytor ki, tarım kazançları 
! vergilendirilimielidir. 
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Evet, (kendileriyle tamamen hentfdkirim. 
Vergi istemine kamu harcamalarındaki ge

lişmeleri takibedeoek tam bir esneklik veril
mediğinden bahsediyor, arkadaşımız. 

(Evet, sayın arkadaşlarım, vergilerinize 
tam bir esneklik vermek için biç olmazlsa ben 
1939 dan beri çalışıldığını biliyorum. Esnek
lik vermek ve saire (Mütaadidt defalar arz 
ettim) tek başına Maliyece, vergi dairesince 
ve hattâ Yüksek Meclisçe yapılacak şey de 
ğildir. iBu, iş hayatını reorganize etmekle, ti
careti reoıiganiize etmekle mümkündür. Bunun 
üzerinde de çalışıyoruz, şimdi arz edeceğim 
Yani, eğer siz Türkiye'deki çalışan insanla
rın, ticaret yapan, sanayi ile meşgul olan in
sanların % 60 ını, % 70 ini, % 80 ini ciddî, 
çok ortaklı (Bakınız «halka açık» tâbirini 
kullanmıyorum) kontriol edilebilir anonim şir-
ket haline getirebilirdeniz maliyenizin seviyesi 
derhal yükselir ve o zaman işte bu arkadaşı
mızın buyurdukları gilbi esnek, modern, çağ 
içi vergiler yapılır, ama esnaf durumunda 
olan, organizasyon bakımından gayet geri olan 
ticaret mlüeistselselerine, sanayi müesseselerine 
ve saireye tatbik edilebilecek modern bir usul 
icadedilmiş değildir. Bundan dolayıdır ki, 
yavaş yavaş bu işe dikkatle giriyoruz ve 
benim bu konuda düşündüklerimi maliyeci ve 
vergici arkadaşlarım da biraız tebessümle kar-
şıhlyoriar. Buna göre her şeye teşmil edile
cek olan % 5 işletme Vergisi var ya ben bu
nun anahtarını orada görüyorum. Yani ben 
ibir defa müstehlikle müstahsil arasındaki nok
tadan işi kavrarsam, aşağı doğru giderim 
ve herke&'i defter tutmaya, kasa kul
lanmaya ve saireye yavaş yavaş mecbur ede
rim. Eğsr ben fabrikayı vergiye tâibi tutar
sam, fabrika'dan o emıtea çıktıktan sonra artık 
bir defa daha onu yakalayamam. 

(Sayın arkadaşlarım, gümrüklerde olduğu 
gilbi, gümrüklerden bir malı bir kimse çıkart
tı mı, ondan Sonra Gümrük Vergisi bir defa 
daha yakalanamaz olur. işte reform, 
^defter tutma, iş hayatının reorganizaisyonu ve 
saireyi şu küçücük % 5 işletme Vergisine bağ
lamışız. Çok hafif gelir ümidimiz var, ama 
(bütün dünyada bu böyle ta'tlbik edilmiştir. 
«for shop taxes» dedikleri Satmalma Vergisinin 
bu kadar taammüm etmiş olmasının gerçek 

seıbeibi budur. Eğer bunda mujvaffak olabilir
sek, o zaman birçok şeyleri düzelteceğiz. Yani 
vergi zayiatını, vergi kaçakçılığını ve birçok 
şeyleri esaslı şekilde kontrol altına alabilece-
ğ'iz, ama hemen şunu söyliyeyim; bu cjok zor 
ibir iştir. Zor bir işe teşelblhüs ediyoruz. 

Maliyenin ve Devletin organizasyonu hu
susunda 8 - 9 aydan beri komisyonlar kurulu
yor, çalışıyorlar ve saire.. Biz de, yani Maliye 
de kendi ölçüsünde, kendi gücünce, kendi hac-
mince çalışıyor; bir de kanun tasarısı sevk 
etik Meclise, diğer bir kanun tasarısını da ya
kında sevk edeceğiz ve bütün bu teşkilâtı dü
zelteceğiz. Yani düzeltmeye çajba sarfedeiceğiz, 
«düzelteceğiz» demek çok büyük bir laf. Dü
zeltmek herkesin öyle zannettiği gibi kolay 
bir şey değildir. Bilirsiniz ki, soisyal mües
seseler, içtimaî müesseseler bütün memlekette 
hemiseviyedir. Müesseselerin baizılara aşağı, ba
sıları yükteek olamaz. Biz de Türkiye'de ya
şayan verlgi daireleri olarak bütün dairelerle 
ıbütün müesseselerle ne kadar çalbalaisak, heın-
ayar oluruz, onlardan farkımız pek küçük 
olur, pek büyük olmaz.' Onun için bu ka
dar ümitli konuşamam. 

Şimdi, bendeniz «Âmme kesiminde israf 
namütenahi» demişim, bana birçok arkadaşım 
takıldılar. 

«Namütenahi» kelimesini bana bağışlasın
lar, ama ben şunu söyliyeyim; Devlet kesi
minde israf enliliğine namütenahidir. Yani, 
bunu kalbul etmeliyiz ki, bununla başa çıka
lım. Hangi daireye gitseniz, hangi teşekküle 
gitseniz, hangi işletlmeye gitseniz israf vardır. 
Ama, ben «namütenahi» kelimesini kullanma
yayım da «umumidir» diyeyim. 

NURETTİN OK (Çankarı) — Önleyelim.. 
M3ALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim?.. 

NURETTİN OK (Çankırı) — önleyelim, 
iSayın Bakan. 

M3ALİYE BAKANI SAİT NAüi ERGİN. 
(Devamla) — Şimdi işte sayın arkadaşla
rım, israf umumidir dememin faydalsı şu : 
Bunu önlemek için gerekli tedbirleri alırsı
nız. Bundan dolayıdır ki, «Tasarruf bir zihni
yet meiselesidir, ama tedbirlerini alm» dedim, 
ona da takılmış arkadaşlarım. 
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Efendim, bu «Tasarruf bir zihniyet mesele
sidir» cümlesi bana cjok sendiğim, benim; üs
tadım olan eski Maliye Bakanı Halit Nazmi 
Keşımir'den hediye bir cümledir ve buna ta
mamen inanıyorum. Ne yaparsanız yapın ta-
saarruif bir zihniyet meselesidir, amıa bir mey
dan, bir salha açmak için siz üzerinize gele* 
cek vazifeleri yapacaksınız. 

İsrafın önlenme'sine gelince; Başbakanlığın 
emri ile iktisadî Kurul, «iktisadî Devlet Te
şekküllerinde ve diğer müesseselerde israfı na
sıl önleriz» diye bir çalışma emri aldı ve bu 
çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda Devlet 
Planlama Telşlkilâtı da bunu yapıyor. Bu, tav
siye ile telkin ile olacak bir şey değildir. 
Bu israfı önlemek için kaideler koyacağız; 
şöyle yapacaksınız, böıyle yapacaksınız diye 
Ibu hulsuista Başbakan beyin emri var ve Baş
bakan beyin emrine tevfikan da iktisadî Ku
ruldaki bütün arkadaşlarım bu hususta hazır
lanıyorlar, çalıişıylorlar. 

ISaym arkadaşım diyor ki, «Az zamanda dok 
para kazanmış adamlara dövizlerinizi kaptır
mayın.» 

IBendeniız dövizlerimizi kaptıracağımızı pek 
ızannetmiilyorum; bilmem artık gerisini. 

Her hal ve takdirde bu m'evzuda sayın ar
kadaşıma bir şey söyliyeyim, ama teksif et
mesin, rica ederim biz pek o kadar ucuz deği
liz. («Bravto» sesleri.)' 

IŞimdi, sayın arkadaşlarım, Sayın Turhan 
Feytziıoğlu'nun konuşmalarına geçiyorum. 

ISaym arkadaşımız bütçeden bahsederler
ken benim Bütçe Karma Komisyonunda söy
lediğim söylere temas ettiler. Bu sözlerden 
Ibir şeyi de ben arz edeyim de, çektiğimiz 
müşkülâtı ve neden ter döktüğümüzü huzuru
nuzda arz etmiş olayım. 

Bütçe Karma Komisyonunda diyorum ki : 
«Bu bütçeyi yapmak gerçekte çok zor olmuş
tur. önümüze bir bakıma paradoksal mahiyet
te olan üç proplem birden çıkmıştı; evvelâ 
memleketteki fiyat artışları ve enflâsyonist 
tazyik muvacehesinde bütçe, fiyatları durdu
rabilmen, enflâsyon tazyikini azaltmalı ve sai
re, ve saire... Ve diyorum ki, bu bütçeyi yap
mak çor zordur. Bu zora yalnız Maliye maruz 
kalmadı; Bütçe Komisyonu da maruz kaldı, 
ama şükranla ifade edeyim ki, onlar da bu hu-

— 98 

16 . 2 . 1972 O : 3 

susta büyük emekler sarf ettiler. İnşallah mu
vaffak olmuşuzdur. Muvaffak olup olmadığımızı 
zaman gösterecektir. 

ISaym arkadaşlarım, üzerinde günlerce çalı
şılarak yapılmış olan konuşmalara Maliye Ba
kanınızın birden bire cevap vermesi o kadar 
kolay olmuyor, onun için birkaç dakika bekle
tirsem özür dilerim. 

iSaym arkadaşlarım, sayın Turhan Feyzi-
oğlu diyor ki «bu 4 milyar lirayı neden bütçe
de göstermediniz? Bunu bir miktar hafif geç
mek istiyorsunuz.» Bunun nerede gösterildiği 
mühim değil ki, gösterip göstermediğimiz mü
him, Ben bunu Bütçe Komisyonunda, 'Senatoda, 
her yerde gazetelere varıncaya kadar kaç de
fa izah ettim, hepimiz izah ettik; bu kadar 
izah edilen, açıklanan şey tabiatıyle mektum 
sayılamaz. Onun için bütçede gösterilmemesinin 
samimî olarak bir usûl meselesinden içtinab-
olduğunu arz etmek isterim. Devlet gelirleri ar
tar mı artmaz mı hususundaki görüşlerimi de
min arz ettim. 

«Hükümet, Kurumlar ve Gelir vergilerinin 
de ağırlaştırılmasını düşünmektedir.» buyurdu
lar. Hayır sayın arkadaşlarım!. Kurumlar ve 
Gelir vergisinin ıslahını düşünüyoruz, ama ağır
laştırılmasını katiyen düşünmüyoruz. Hem Gelir, 
hem Kurumlar Vergisi mükellefi olan için bugün 
azamî nispet yüzde 70'tir, yarın yine yüzde 70 
olacaktır; huzurunuza gelen de yüzde 70 ola
caktır. Kurumlar Vergisiyle beraber alıp ondan 
sonra onu Gelir Vergisinde mahsubettirmek doğ
rudan doğruya bir nevi tedbirdir, vergiyi ağır
laştırmak değildir. 

Yine çok hürmet ettiğim sayın arkadaşım 
diyor ki «Maliye Vekili Türkiye'de sınaî teşeb
büse girişmiş ve vergisini tam ödeyen bir kuru
mun vergi yükünün, teşebbüs şevkini ve ar
zusunu kıracak kadar yüksek olduğunu, Büt
çe Komisyonunda verdiği örnekte bizzat söy
ledi. «Tekrar ediyorum; «.bir kurumun vergi 
yükünün, teşebbüs şevkini ve arzusunu kıracak 
kadar yüksek olduğunu Bütçe Komisyonunda 
verdiği... «şeklindeki sözlerim biraz fazla kuv
vetle telâkki edilmiş. Ben, Bütçe Komisyonun
daki cümlemi aynen okuyorum:» Ben, bu ye
tersizlik muvacehesinde Maliye Bakanınız ola
rak; vergiler ağır değildir, hafiftir, bu vergile-
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ri ağırlaştıralım fikrini asla huzurunuzda telâf- I 
fuz etmeyeceğim. Vergi verenler için Türkiye'
deki vergiler hafif değildir.» Bu cümle ile sa
yın Feyzioğlu'nun cümlesi arasında bir fark 
olduğunu tahmin ediyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dev
let tahvili almak daha kârlıdır diye bir misâl 
verdiniz. 

MALÎYE BAKANI ISAÎT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, Devlet tahvili almak 
daha kârlıdır hikâyesine gelince; şunu söyle
miştim : Eğer biz vergi nispetini muayyen bir 
miktardan fazlaya çıkartırsak, o zaman mükel
lefler bunu bırakır, çalışanlar bunu bırakır 
Devlet tahvili alır demiştim, ama böyle bir şey 
yapmıyoruz, şimdi arz ettim Kurumlar Vergi
sinde de... Binaenaleyh, böyle bir yola gitme
leri için hakikaten böyle bir sebep yoktur. 

Yine sayın arkadaşım «1972 yılında ölçüsüz 
ve hesapsız vergiler konarak birçok iş kolları 
yeniden felce uğratılırsa memlekete zarar veril
miş, gelecek yılların vergi kaynakları daraltıl
mış, işsizlik tehlikesi büyümüş olur.» diyorlar. 
Kendilerine tamamen iştirak ediyorum, böyle 
bir arzumuz yoktur. 

İsrafla mücadele hususundaki görüşlerimi 
arz ediyorum : Bendeniz israfla mücadelenin 
şiddetli bir taraftarıyım. Yalnız, israfla müca
dele akıllıca olmalıdır, bilgili olmalıdır, yoksa; 
«israfla mücadele ediyorum, binaenaleyh kırta
siyenizi kestim, iş sahiplerinden kırtasiye top
layın, makinanm şeridini müracaat sahiplerin
den isteyin» tarzında değil tabiî, öteki de bit- I 
tabiî pek zordur. 

iSayuı arkadaşlarım, Demokratik Parti Gru
bu adına konuşan Korkmazcan arkadaşım di
yor ki; «Vergilerle denkleştirilmeye çalışılmış 
(bir bütçenin hayat pahalılığını mutlaka ön
leyeceği tasavvur edilmez. Denk bütçe, fiyat 
istikrarının gerektirdiği şartlardan yalnız bi
risidir, ama tek birisi değildir». Elbette, biz 
bunu tecrübe ettik ve Türkiye'deki enflasyondan 
bahsederken hiçolmazsa yedi sebebi bir arada say
dım. Tek bir bütçeyi denkleştireceksiniz ve ondan 
sonra hayat pahalılığı Türkiye'de bitti, tamam, 
rahat... Hayır! Böyle bir galat fikir içerisin
de değiliz. Bunu tasrih etmem lâzım&elir. | 
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•MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Gazeteler 
yazdı, gazeteler. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bunu bana duyurduğunuz için 
teşekkür ederim. 'Belki muhterem Başkanım 
bana karşılıklı müzakere usulümüz yok diye
cekler, ama rica ediyorum, istirham ediyorum; 
gazetelerin serlevhalarına, manşetlerine ba
karak hüküm vermeyiniz, hattâ ben kendim 
görüyorum, manşeti ile münderecatı bile bir
birinden farklı; yani teferruata doğrusunu, 
manşete yanlışını yazıyor. Ben bununla nasıl 
başa çıkarım arkadaşlarım? Bana Senatoda «Sen 
gazetelere çok beyanatta bulunuyorsun» dedi
ler. Ben «Beyanatta falan bulunmuyorum» de
dim. -Bütçe Komisyonunda konuşuyorum gaze
teler yazıyor, burada yazıyor, orada yazıyor.. 
İşin fecaati, yazarken doğru da yazmıyor ve 
bunları tashih etmek imkânı da yok. Çünkü, 
benim anlayışımla bunu yazanın anlayışı ara
sında bir fark olacağı ve bu farkın daima ola
cağı aşikâr. 

Yine arkadaşımız «Merkez Bankasından alı
nacak avansı yüzde 15 ten yüzde 20 ye çıkart
mak» hikâyesine temas buyurdu: Hakikaten ni
yetimiz halisanedir, inanmalarını rica ediyo
rum. Yalnız, senenin ilk günlerini kurtarmak 
için bu yola girdik, onda da muvaffak olama
dık, olamadığımız için bankalardan plasman 
bonosu ve sairje ile bunu idare etmeye çalışa
cağız. Bunu vermiş olsaydınız çok isabetli 
olurdu, bizi bankalara düşürmezdiniz. 

Arkadaşımız, «Kamu yatırımları için kurul
ması düşünülen özel fon, faydadan çok zarar 
getirecek bir şekilde tasarlanmaktadır. Bu fon 
için öngörülen 2,5 milyarlık iç istikrazın Dev
letin bankalara el atması suretiyle temin edi
leceği anlaşılmaktadır. Böyle bir tasarruf, ban
kalardaki paraların çekilmesine ve zincirle
me problemler çıkmasına yol açabilir.» diyor. 
Asla böyle bir niyetimiz yok. Hiçbir mecburi 
istikraz fikrinde değiliz. İstikrazımızı arz ede
riz; yüzde 9 faizlidir, vergiden muaftır de
riz, ne kadar talip çıkarsa o kadar satarız, 
yoksa bankadaki paralara el atmak fikrinde 
değiliz ve zaten böyle bir fikir, üzerine titre
diğimiz bankacılığımızı hakikaten mahve
der. 



M. Meclisi B : 40 16 . 2 . 1972 O : 3 

Şimdi saym arkadaşlarım, biraz teferrua
ta kaçıyor ama, bakınız neden oluyor bu: Esa
sen Hükümetin seleflerinden devraldığı, em
rivakilerle hazırlanan, yüzde 50 si cari har
camalara bağlı bütçe, konuşmamızın başlan
gıcında arz ettiğimiz gibi, dar ve klâsik fiskal 
görüşlerle uzun vadeli sol hesapların becerik
sizce yapılmış bir sentezinden ihanettir.» 

Sayın arkadaşlarım, bu bütçeyi Maliye Ba
kanı olarak bendeniz ekibimle yaptım. Bunda 
hakikaten beceriksizlik olabilir, acemiliğim de 
olabilir, ama istirham ederim, sol hesaplarım 
yoktur. Eğer bunu bana birisi söylerse hakika
ten günâha girmiş olur; bu ciheti arz ederim. 

ıSaym arkadaşlarım, yine diyorlar ki «(Malî 
Denge Vergisi yine dar gelirlilere ve kurum
lar Vergisinde öngörülen artış yavaş yavaş 
iş alanına girmekte olan küçük tasarruflara 
yönelmiş darbeler mahiyetindedir». Bu, haki
katen teknik bakımdan da ekonomik bakım
dan da böyle değildir. Şimdi Malî Denge Ver
gisi geçti, ama şöyle bir Malî Denge Vergisini 
kabul buyursanız da meselâ 1 200 liraya kadar 
muaftır, 10 bin liraya kadar yüzde 3 tür, 10 
bin liradan yukarısı için yüzde 5; 25 bin lira
dan yukarısı için de yüzde 3 dir, deseydiniz bu, 
hangi dar gelirliye tesir edecekti?. Bugün Tür-
mizde ayda 25 bin, 30 bin lira kazananlar el
hamdülillah vardır, kazanıyorlar, değerlidirler 
alırlar, ama bu böyle söylenildiği gibi değil
dir. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bu fakir 
millet kaldıramaz o malî denge Vergisini Sa
yın Bakan. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Öyle söylüyorsunuz, ama bizim 
hesaplarımız aksini veriyor. ^ 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hesapları
nız çok yanlış çıktı, çok, 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Hayır, hayır' 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Karaos-
manoğlu da aynı şeyi söyledi. 

BAŞKAN — Saym Menderes, bu aksam siz 
hiç yapmadığınızı yapıyorsunuz. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Bu ak
şam Saym Bakanlar hiç kanuşmadıklan üslûp 
içinde konuşuyorlar da ondan... 

I MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) —• Hayır saym arkadaşlarım, sade-
getirdiğirniz kanunları müdafaa ediyoruz, baş
ka bir şey yaptığımız yok. 

«Son yıllarda, ölçüsüz tedirginlikler içinde 
birçok ilgili Devlet dairesi eli kolu bağlı otur
maya mahkûm edilirken, Türk ekonomisinin 
idaresi üzerinde Maliye Bakanlığındaki kü
çük bir hizbin son sözü söyler hale geldiği bi
linmektedir.» bir arkadaşım da böyle söylü
yor. 

Saym arkadaşlarım, bir iktisadî kurulu
muz vardır, bir Yüksek Planlama Kurulumuz 
vardır, bir Bakanlar Kurulumuz vardır ve ni
hayet elhamdülillah Meclisimiz vardır, Bütçe 
Komisyonumuz vardır. Bunların içinde Mali
ye Bakanlığındaki üç - &"jrt kişiye bu kadar 
büyük bir rol vermek hakikaten insafsızlık 
mıdır, değil midir bilmiyorum.. Bunu takdir
lerinize arz ederim. 

Sayın Mustafa Timisi arkadaşım diyor ki 
«1972 bütçesinde köklü yatırım projeleri yok
tur.» Kamu sektörü 21 milyar liralık yatırım 

i yapıyor; bu yatırımların içerisinde neler var, 
I neler var... Ne kadar büyük müesseseler var. 

Arz ettim, 84 milyar liralık bu yatırımlar bi
ze devredip gelmektedir, elimizdeki 64 milyar
lıktır. Köklü yatırım olmaz olur mu? Tabiî 
var. 

«1972 bütçesi plân ve bütçe tekniğine göre 
•hazırlanmamıştır, âdil ve samimî değildir..» 
denildi. Bu bütçe Maliye Bakanlığında hazır
lanmış, Devlet Planlama Teşkilâtına götürül
müş, günlerce üzerinde çalışılmış, yani tek
nik neyi icabettiriyorsa hepsi yapılmıştır, ar
kadaşımın müsterih olmasını rica ederim. 

(Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Saym Bakan,, arkadaşlarımı
zın! soruları var, bir dakika efendim. 

Saym Bakan, bu sorulara hemen sözlü ola
rak da cevap verebilirsiniz, zabıtlardan alıp 
yazılı olarak da cevap verebilirsiniz; takdir 
sizindir. 

ıSaym üzer ölçmen «Sayın Maliye Bakanın
dan bütçenin tümüyle ilgili bir sorum vardır, 
arzına müsaadelerini rica ederim.» diyorsunuz, 
buyurunuz. Yalnız soru şeklinde olsun, izah kıs-

| mına hiç girmeyiniz. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başka
nın kıymetli izahlarının hazırlanmış olan met
ninin 14 ncü sayfasında, «Bu yılki bol ziraî mah
sul rekoltesi ve döviz rezervlerindeki yüksel
melerin enflasyonist temayülü şiddetlendirdi
ği - ve aynı sayfanın devamında - Hükümetin 
enflasyonla mücadeleye gereği şekilde ehem
miyet vereceği» yazılıdır. 

ıSaym Bakam, ziraî mahsul rekoltesi artma
sının enflasyonist olduğunu kabul ettikleri ci
hetle, enflâsyonu önlemek için ziraî mahsulü 
azaltmak yoluna mı gideceklerini sormak isti
yorum. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Hayır sayın arkadaşım, bu ne 
zirai mahsulü azaltmak, ne de döviz gelirleri
ni durdurmak değildir. Bir taraftan piyasaya 
çıkarttığımız parayı başka usullerle massederek 
enflâsyonu önlemek lâzımdır veyahut diğer 
yerden çıkacak miktarları azaltmak bakımın
dan... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Türk çiftçisi 
isminizi hayırla yadetmeyeceıktir Sayıiı Bakan. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, şimdi böyle usul 
var mı, var mı böyle soru? 

MALÎYE BAKANI SAİT NAOÎ ERGİN 
(Devamla) —Sayın arkadaşlarım, Türk çiftçi
ne bundan ne ki benim ismimi hayırla yadet-
miyecekmiş?... Ben diyorum ki, Türk çiftçisin
den bütün mahsullerini peşin parayla satınala-
cağız. Satmaldıktan sonra bunun.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tamam, soruyu 
cevapladınız efendim. 

ISaym Yüksek Menderes, «Maliye Bakanın
dan bütçe ile ilgili genel konuşmalar ve Hükü
met politikası çerçevesinde suallerim vardır. 
iSorulmasma müsaadelerini rica ederim.» di
yor. 

Sayın Yüksel Menderes, buyurun efendim. 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan, 
Efendim, Sayın Bakan bu akşamki ifadele

rinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun sa
yın sözcüsünün politikacılar üzerindeki, «Ba-
kansak, daha önce ister memur, ister uzman, is
terse ne olursak olalım, politikanın, hem de en 
üst düzeyindekiııi yapıyoruz demektir». İfa
desini kabul buyurmuşlardır. 

Bu ifadeye göre, evvelâ Demokrat Parti 
devrinde, bilâhara Millî Birlik devrinde, daha 

sonra da Cumhuriyet Halk Partisi devrinde ve 
sonra da İkinci Erim hükümetlerini temsil et
miş olan Sayın Bakandan ekonomik noktalar 
üzerindeki sualim şudur: Birinci Erim Hü
kümetinin ekonomik doktrin yelpazesi içeri
sindeki peri ile İkinci Erim Hükümetinin eko
nomik doktrinler yelpazesi içerisindeki yeri 
aynı noktada mıdır? Bu, birinci sualim.. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACÎ ERGİN 
(Devamla) — Cevap vereyim, sonra ikinciye 
geçelim ı.fondim. 

Sayın Başkanım, eğer izin verirseniz her 
suale ayrı ayrı cevap verelim ve ikincisine de
vam odelim. 

BAŞKAN — Yalnız iki sual mi efendim? 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Yalnız iki sualmiş efendim. 
Buyurun efendim. 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — ikinci 

sualim şudur: İkinci Cihan Harbi - sonunda, si
yasî suç mevhumu ile insanlığa karşı işlenmiş 
olan suç, yani jenosit denilen suç mevhumu 
arasında bir büyük farkın meydana gelmiş 
olduğu demokratik âlem tarafından kabul edil
miştir. 

Bu farkı İkinci Erim Hükümeti kabul et
mekte midir, yoksa bu farkı kabul etmeyerek 
bunun karşısında birtakım başka görüşlere iş
tirak etmekte midir? 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Onu Baş
bakana sorun. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Hüküme
ti temsil ettiğini iSayın Başıkan ifade ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, siz, hiçbirbirinize hem 
hiddetlenmeyin, hem de birbirinize cevap ver
meyin. Biz suali aldık, intikâl ettireceğiz. Siz 
sualinizi sordunuz, cevahınızı aldınız. Ne, ora
dan müdahaleyle öfkelenmeye, ne sizin ce
vap vermekle öfkelenmenize mahal de yok, lü
zum da yok. 

Saym Bakan, İM sual soruyor: Birisi, iki 
Erim Hülriimetinin ekonomik doktrin farkı var 
mıdır? 

Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI SAÎT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, bendeniz Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümeti zamanında Hazine 
Umum Müdürü idim, Demokrat Parti Hüküme
t i zamanında Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
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Müdürü idim ve müsteşardım. Tahsilat Umum 1 
Müdürlüğüm de vardı, şimdi de Babanım. Şu
nu arz edeyim ki, ekonomik telâkkilerimde o 
zamandan bu zamana hiçbir değişiklik olma
mıştır. 

Hükümetin ekonomik telâkkilerine gelince;; 
ben, bütçe hususunda Hükümeti temsil ederim 
ama, Hükümetin ekonomik telâkkileri husu
sunda bu suali lütfen Başbakana sorarlar ve 
ikinci suali de, keza Başbakana sorarlar. 

(BAŞKAN — Yani Hükümet olarak yazılı 
cevap verirsiniz. (Gülüşmeler) Hükümet adı
na konuştuğunuz için, ben bunu tamamlamaya 
mecburum, 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, «Sayın Ma
liye Bakanından aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla» diyorlar. 
Efendim, soruları yazılı verdiklerinden tak

dim ediyorum. 

«1971 bütçesi 38,5 milyar olduğuna göre, 
avans miktarı 5 775 000 000 lira tutarında 
Merkez Bankasından alınması lâzımgelirken, 
1971 de alınan avans 6 400 000 000 çekilmiştir. 
625 milyon fazla, kanunun tespit ettiği sınırı 
aşmış mıdır? 

Haddizatında bütçe tutan, % 15 oranında 
alınması lâzımdır. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN 

(Devamla) — Efendim, bu avans matrahına, 
alman ek ödenekler de dâhildir. I 

BAŞKAN — İkinci sorusu: «Merkez Ban
kasınca 818 milyon dolar, yeniden basılan pa
ralarla satmalmdığı söylenmektedir. Gerçek 
durumu nedir?» 

ÜBuyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Merkez Bankasında yeniden ba
sılan para, eskiden basılan para yok. Yani de
mek istiyor ki Sayın arkadaşım: «Tedavüle çı- ı 
kartılan para ile mi alındı? Evet, tedavüle çı
kartılan parayla alındı. Ama, bir Merkez Ban
kasının idaresi, öyle zannedildiği gibi vezneden 
para alınır, şeklinde olamaz. Böyle bir durum
da, tedavüldeki para hacmini ayarlamak için 
bazı yerlerden kısarlar, bazı yerlerden alırlar. ] 

Yani, Merkez Bankası onu, prezerori muamele-
leriyle idare eder. 

İBAŞKAN — Üçüncü ve son sorusu şu: «1971 
bütçe raporunda, faizlerle birlikte iç borçları
mız 43 milyar ve yine faizleriyle birlikte dış 
borçlarımız 60 milyar, ki ceman 103 milyar borç
lu olduğumuz göze çarpmaktadır. 

İSaym Bakan sabah konuşmasında, Devleti
mizin borcunun 88 milyar olduğunu ifade etti
ler. Bu duruma göre gerçeği nedir? Açıklan
ması.» diyor. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, gerçek, be
nim sabahki söylediğimdir. O raporda faizleri, 
ve saireyi almamış olabilirler. Bendeniz, bir 
de kamu sektörünün borçlarının heyeti mec
muasını söyledim. Şimdi o rapordakini, bilmi
yorum nasıl hesapladılar. Ama, benim verdiğim 
rakam santimi santimine doğrudur, eğer bi
zim kayıtlarımız yanlış değilse. 

iBAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay, lüt
fen sorunuzu sorunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, Gruib sözcümüzün birçok sorusu var, 
ıSayın Bakan cevap vermedi; ancak ehemmiyet
li bir nokta var, onu arz ediyorum. 

Biz dedik ki, kamu kesimi, araç ve gereçle
rini kendi ithal etsin. Eğer aracıları ortadan 
kaldırırsak, bütçe açıklarını böylelikle daha 
az bir miktara indiririz, dedik. Bu nokta üze
rinde ne diyorsunuz? 

MALİYE BAKANI SAİT NACÎ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, kamu kesimi, araç ve 
gereçlerini, zaten Devlet Malzeme Ofisi vasıta-
siyle, yani kendi Maliye Bakanlığına bağlı bir 
teşekkül vasıtasıyle ithal eder. Ama, bazı araç 
<ve gereçler vardır ki, bunu kendisi ithal ede
mez. Bunu, hatta aracısız olarak doğrudan doğ
ruya fabrikasından falan almak iktiza eder. 
Ama, bir hususta üzerinde durmamın sebebi 
şu: Bendeniz de sizin gibi Devletin, aracı kul
lanmadan kendi işini kendi görmesi, muhtacol-
duğu malları kendisinin getirmesi fikrindeyim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — İkin
ci sorum şu : Sayın Adalet Partisi sözcüsü Sez
gin arkadaşımızın, kadroların artışma değinilen 
görüşlerini İSaym Bakan, «İşçi kadrolarını, me
mur kadrosuna aktardık, Kadro şişkinliği bun-
dan ileri geliyor.» dediler. 
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Şimdi, burada iki mesele' çıkıyor : İşçi kad
rosunu, memur kadrosuna aktarmanın sebebi 
nedir? Bu aktarışta Anayasanın 46 ncı ve 47 nci 
maddesinde tanınan ve teminat altına alınan, 
toplu sözleşme yapma ve İş Kanununun verdiği 
haklardan mahrum etmenin Anayasaya aykırılı
ğı hususundaki görüşleri nedir? 

İşçiyi, memur kadrosuna aktarırken, Maliye 
Vekâleti veya Hükümet bir tasarrufu düşün
müş müdür? Tasarrufu düşünmüş ise, işçiyi me
mur kadrosuna aktarırken, bunun bütçeye ta
sarruf inikası nedir? 

MALÎYE BAKANI İSAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, bu bir kanun icabı ola
rak yapıldı. Ben, hakikaten bunun tekniğine vâ
kıf değilim. Ama ne bir tasarruf düşündük, ne 
bir karar aldık. Bu, otomatikman kanun icabı 
olarak yapıldı. Müsaade buyurursanız bunu 
ariz - amik arkadaşlar yazsınlar, size takdim et
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun 
efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Planlı dö
nemde Ortak Pazar üyesi olmak üzere bulun
duğumuz bir devredeyiz. Böyle olunca malî, ik
tisadı ve sınai tedbirler alırken veya bu yolda 
beyanda bulunurken birtakım dokümanlara, 
isteklere istinadetmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun aksi, Devlet mefhumuyla kabili telif de
ğildir, bir aşiret oluruz. 

Şimdi, sualim şu : Vergilerin ağırlığı yay
gındır. Bundan, sayın Bakanı bilmiyorum fa
kat Parlâmentonun tümü, vatandaşların tümü 
şikâyetçidir. 

iSayın Bakan sabah yaptıkları konuşmada, 
«Türkiye'de vergi yükü, gayrisafî millî hasıla
ya göre 42 memleket arasında, ortadan biraz da
ha aşağılarda 25 nci sırada, fert basma düşen 
millî gelire göre de 54 memleket arasında 35 nci 
sıralarda gözükmektedir» buyurdular. Bu, ne
vama halimize şükredelim demektir. 

Biz diyoruz ki, bu yeni getirilen vergilerle 
aynı mükelleflerin yükü büsbütün artırılmakta
dır. 

Sualim şu : Başka memleketlerde hafifleti
len bu vergiler acaba, nüfusun kaçta kaçı tara
fından ödenmekte, bizde bu vergiler nüfusun 
kaçta kaçı tarafından ödenmektedir? Böyle bir 
istatistik yoktur derse, o zaman aşiret halinde
yiz demektir. 

Bu sualimin cevabını rica ediyorum. 
MALİYE BAKANI ISAÎT NACİ EROİN 

(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, «Bütün Par
lamento ve herkes vergilerin ağırlığında mütte
fiktir» diyor arkadaşım. Bendeniz de Parlâ
mentoya mensup bir kimseyim ama, kemâli sa
mimiyetle arz edeyim ki, bunda mutabık deği
lim. Yani, memlekette bir vergi adaletsizliği 
vardır. Vergiler bazı kimselere göre ağırdır, 
bazı kimselere göre değildir. Reformlarla bunu 
düzelteceksiniz. Ama, vergilerin heyeti umu-
miyesini alıp, ağırdır diye bir hüküm vermek 
şu manaya gelir : Devletin, bütçelerde ve kamu 
kesiminin diğer sektörlerinde gerekli vazifele
rini yapmaması; fakiriz, binaenaleyh, daha faz
lasını yapamayız, manasına gelir. Bu cihete git
memek iktiza «der. 

Bendeniz bazı mükellefler için, bazı sınıflar 
için vergilerin ağırlığını elbette kabul ederim. 
Ama bütün vergiler herkes için ağır derlerse, 
bunu kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, asıl soru şu : 
- Belki bunun cevabını hakikaten şu anda vere
meyeceksiniz - diğer memleketlerle memleketi
mizi mukayese edelim. Diğer memleketlerde 
vergi ödeyenler yüzde kaç, bizim memleketimiz
deki ödeyen mükellefler kaç? ISoru bu. 

MALİYE BAKANI (SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, bu hususta elim
de bilgiler var; diğer memleketlerde şu kadar, 
bizde bu kadar ve saire... Ama, esasında bu so
ru, net bir cevap verilebilecek bir sual değildir, 
vergi ağırlığı takdiridir. 

Bakınız bunu şöyle arz edeyim : - Tabiî bu, 
tahmini ve takdiridir - İki şahıs alınız; ikisin
de de vergi nispeti % 90 dır. Birisinin kazancı 
1 000 liradır, 900 lirasını adamın elinden alır
sınız, 100 lira ile adam perişan olur. Diğerinin 
kazancı 1O0 bin liradır, 90 bin lirasını alırsınız, 
10 bin lirasıyle geçinir. Bunlarda vergi ağırlığı 
aynı mıdır? Bu, o kadar mütehavvil bir şeydir 
ki, bir etüdü icabettirir bir husustur. 

'Sayın arkadaşım bize yazılı olarak bir sual 
tevcih etsinler veyahut bunu lütfedin, verin; 
biz, aklımızın erdiği kadar istatistiklerimize de 
bakalım ve cevabını arz edelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, 
sorular bitmiştir efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 
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Sayın Hasan Tosyalı, (A. P., C. H. P., D. 
P., M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım : 

Vakit gecikmiş olduğundan ve grublar adı
na konuşan arkadaşlarımız Bütçenin tümü üze
rinde çok aydınlatıcı bilgi verdiklerinden dola
yı sizi rahatsız etmemek için sözlerimi, diğer 
bütçelerde konuşmak üzere burada kesiyorum. 

Bütçenin memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. (A. P., 0. H. P., 
D. P., M. Gr. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini takdim 
ediyorum efendim. 

İSayın Başkanlığa 

Bütçenin tümü üzerinde gereken çoğunlukta 
üye konuşmuş ve durum tavazzuh etmiştir. Bu 
bakımdan müzakerelerin kifayetinin oylanması
nı saygı ile arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

iSaym Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerle ko

nu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Bütçenin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Ancak, maddele
re geçilmesinin açık oyla yapılması hakkında 
15 imzalı bir önerge var, önergeyi takdim ediyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

1972 malî yılı Bütçe tasansının maddelerine 
geçilmesi oylamasının isim okunmak suretiyle 

açık oyla oylama şeklinde 
an; ederim. 

Sakarya 
Vedat Önsal 
Diyarbakır 

Hasan Değeı* 
AydıH 

Yüksel Menderes 
Denizli 

Hasan Kormazcan 
İstanbul 

ibrahim Abak 
İstanbul 

A. Turgut Topaloğlu 
Gaziantep 

Mehmet Kılıç 

yapılmasını saygı ile 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Konya 
Özel Ölçmen 

İçel 
Hilmi Türkmen 

Bursa 
Mehmet Turgut 

Trabzon 
Necati Çakıroğlü 

Kocaeli 
Vehbi Eniğiz 

istanbul 
Nuri Eroğan 

::JI 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

BAŞKAN — Önergede isim ve imzaları bulu
nan arkadaşları tespit edeceğim. 

Sayın Vedat Önsal?.. Burada. 
Sayın Samet Güldoğan?.. Burada. 
Sayın Hasan Değer?.. Burada. 
Sayın Özer Ölçmen?.. Burada. 
Sayın Yüksel Menderes?.. Burada. 
Sayın Hilmi Türkmen?.. Burada. 
Sayın Hasan Korkmazcan .. Burada. 
iSaym Mehmet Turgut?.. Burada. 
Sayın ibrahim Abak?.. Burada. 
Sayın Necati Çakıroğlü?.. Burada. I 
Sayın Turgut Topaloğlu?.. Burada. 
JSayın Vehbi Engiz?.. Burada. 
Sayın Mehmet Kılıç?.. Burada. 
Sayın Nuri Eroğan .. Burada. 
Sayın Nimet Ağaöğlu?.. Burada. 

Bu suretle açık oy istemine dair önerigedeki 
imzaların sayısı tamam olmaktadır. Açık oyla
rınıza arz edeceğim. 

1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporunun maddelere 
geçilmesi hususu, açık oylarınıza arz edilecek
tir. Kupa, kürsünün üzerine yerleştirilecek; is
mi okunan arkadaşlar.. (D. P. sıralarından gü
rültüler) 
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YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Takriri
mizde «ad okunmak suretiyle oylama yapılsın» 
diye yazılıdır, 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bizim 
teklifimizde, isim okunmak suretiyle oylamanın 
yapılması istenmiştir, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle mi? (D. 
P. sıralarından «Evet, öyle» sesleri) Efendim, 
ad okunmak suretiyle de olur. Yalnız, örfî ida
renin gece yasağını geçersek, saat 04.00 e ka
dar çalışmamız gerekecek. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, teklifimizde «ad okunmak suretiyle oylama 
yapılsın» dedik. 

BAŞKAN — Efendim afedersiniz. önergede 
«isim okunmak suretiyle» denilmektedir, isim 
okuyarak oylamayı yapacağız efendim. 

Hangi seçim bölgesinden oylama işlemine 
başlayacağımıza dair ad çekiyorum : Kâmran 
Evliyaoğlu (Samsun) 

Efendim, maddelere geçilmesini kabul eden
ler «Kabul», reddedenler «red», çekinser olan
lar «Çekinser» kelimelerini, kürsüden duyula
cak şekilde lütfen ayağa kalkarak ifade buyur
sunlar. 

(Samsun Milletvekillerinden itibaren oyla
maya başlandı.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kılıç?.. Yok. 
lönerge sahibi sayın Kılıç yok. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Önergede ismi 
okunurken burada idi. Oyunu kullanmaya mec
bur değildir, dışarıda olaJbilir. 

BAŞKAN — Efendim, «Dışarıda olabilir.» 
diyen arkadaşıma söyleyeyim; yani şimdi ben 
dışarıdakini mi sayacağım?. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Efendim tat
bikat vardır. 

BAŞKAN — Evet efendim, tatbikat vardır. 
Sayın ölçmen, çok istirham ediyorum sizden, 
lütfen dinleyiniz. Tatbikat müteaddit kere var
dır ki, önergede imzası olanlar, oylama sırasın
da... 

ŞtKKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, zaten 
kendisi de geldi. 

BAŞKAN — O halde oturunuz şimdi. Öner
gedeki imza sayısı düşerse, oylama orada durdu
rulur. 

ŞÜKRÜ-AKKAN (izmir) — Efendim, ben 
tekabül ediyorum. 

BAŞKAN — Onu Söyleyiniz efendim, «dışa
rıda» demeyiniz öyleyse. Ben, «dışarıda» de
menize itiraz ediyorum. Gönderirim önergeyi, 
imza edersiniz, tamamlarız. Onun da tatbikatı 
vardır. 

Sayın Mehmet Kılıç, oyunuzu bildiriniz efen
dim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Ret. 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmayan sa-

yınüye?.. 
M. ZEKERİYA KüRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan; «Kabul» 
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmayan sa

yın üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi

yorum: 
1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde

lerine geçilmesine dair yapılan açık oylamanın 
sonucunu arz ediyorum: 

Oylamaya 277 sayın üye katılmış, 235 kabul, 
40 ret, 2 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bütçenin maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, maddelere geçmeden 
önce aşağıdaki hususları belirtmek istiyorum: 

Bütçenin maddelerinde ve maddelere bağlı 
bölümlerde daha önce Cumhuriyet Senatosun
da yapılan ve Bütçe Karma Komisyonunca 
aynen veya değiştirilerek kabul edilen tadil
lerle, katma bütçelere ait değişiklikler ayrı 
ayrı raporlaı halinde basılmış ve sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Buna göre; Bakanlık ve daire bütçelerinin 
bölümlerinde, gerek Komisyonca yapılan ve 
gerekse Cumhuriyet Senatosunca yapılıp Kar
ma Bütçe Komisyonunca da benimsenen deği
şiklikler aynen bu cetvellere işlenmiş ve dü
zeltilmiş olup, tashihli şekli okunup oylarınıza 
arz olunacaktır. 

Ayrıca, Bütçe programında baskı hatası 
olarak imar ve iskân Bakanlığı bölümünde yer 
alan, Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, bağlı bulunduğu Köy işleri Bakanlığı 
Bütçesi ile birlikte mütalâa olunacak ve prog
ramda da bu Bakanlık kısmında yer alacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Şimdi 1 nci maddeyi takdim ediyorum. 
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1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
I - GENEL HÜKÜMLER : 
1. Gider, gelir ve denge : 
A) Gider bütçesi : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamalan için (A/l) işaretli cetvelde 
terildiği üzere (24 170 843 789) lira, yatırım 
harcamalan için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (4 365 926 087) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamalan için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (21775 909 167) 
lira ki, toplam olarak (50 312 079 043) lira 
ödenek verilmiştir. 

16 . 2 . 1972 O : f 

BAŞKAN — 1 nci madde okunmuş bulun
maktadır. Program gereğince 1 nci madde ile 
ilgili görüşmelere yarınki Birleşimden itibaren 
devam olunacaktır. 

Şimdi Yüce Heyetinizin aldığı karar gere
ğince bugünkü programı tamamlamış bulunu
yoruz. 

17 Şubat 1972 Perşembe günü saat 09,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23,25 

İ t a - » • 
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Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun teklifine veri
len açık oyların sonucudur. 

(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
AM Rıza Güllüoğlu 
M, Selâhattin Kılıç 
Ali Cavifc Oral 
Ahmet Topafoğta 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yueui Ziya Yılmaz 

AFYON KABAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haonldi Hamaımcıoğlu 
Ali îhaan Uluba3ı§i 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Palksüt 
H. Turgut Tokeır 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemai Yılmaz 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 230 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 3 

Oya katümıyanlar : 212 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cühat Bilgelhan 
M. ^ükrü Çavdanoğlu 
Kemal Erdemi 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoglu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

edenler] 
Zekiye GüİMa 
Mesutt HuDri önür 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdürrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiUi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafk Yılduran 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Selçufc Erveırdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Tungrutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak • 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
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Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün SiMvrili 
Naiıme İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koeulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli öızkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezıai Ergun 
Mustafa Kubilay im er 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil; Şahinıoğlı 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haindi Mağden 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
ismet Yalçmer . 

SIIRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orlıaaı Öztrak 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

[Reddeden] 
İZMİR 

Burhanettdn Asutay 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Bahni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Telkin Müftü oğlu 
Kevni Nedimoğîu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
Melilı Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osıman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Masan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hfcsan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi ÇoL'ikoğlu 
AH İhsan Göğüs 
I. Hüseyin İncioğlu 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

İsmet Sezgin 
Fikret Turhangü 
(Bşk. Y.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Ökten 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Arif Tosyahoğhı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsanı Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
AH R]za Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İlhami Sancar 
ismail Hakkı Teflrinel 
A. Turgut Topaloğlu 

Necdet Uğur 
Lebit Yurdo ğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
(î.) 

I. Eteni Kılıçoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
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Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nernıin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer j 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

I 
] 
] 
I 
I 

Mevlüt Ocakçıoğlu [ Nafiz Yavuz Kurt 
Haydar Özalp (B.) j (1. Â.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RtZE 
Erol Akeal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat Öiısal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

1 Hüseyin Özalp 
I Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAÖ 
Yılmaz Alpaslan 

3 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
do 

TOKAT 
Reşit önder 

I Yusuf Ulusoy 

[Açık üyelikler] 
îursa 1 1 
Diyarbakır 1 I 
3dinne 1 1 
3'lâzıg 1 
îatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevgehir 1 

— 
Yekûn S 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Veihlbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. A.) 

YOZGAT 
Ismiail Hatkkı Akdoğan 
Abdullah) Ba^tünk 
Celâli Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş (B.) 

»>••<« 
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1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesine dair yapılan oylamanın sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali RiKJa GüMüoğlu 
M. ıSelâihattin Kılıç 
Ali Cavit Ora! 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf! Ziya Yılıma* 

AFYON KARAHÎSAR 
Meihmet Rıza Çea*çel 
Hasan Dinç»r 
Şevki Gülw 
Süleyman Mutlu 
Ali Ihaan1 Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzmıı Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
tbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
H. Tur/gut Toker 
Şerafettiıı Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 277 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 40 
Çekimserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 165 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
AbdulLah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
tbrahim Aytaç 
Öiftıat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErMem 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 
Osıman Tan 

BlLECÎK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil tbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ertuğrul Mat 

edenler] 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Me#u|t HuUd önür 
R«f*t Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosiyalıoğîu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Dem&rer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avca 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behlzat EğıüLM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Brverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
ogln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îim/et Anfi 
Şevket Asbruzoğlu 
Orhan Oğuz • 
Seyfi Öztürk 
M. Şemısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseynin încioğflu 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Çetin Yılmaz 
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İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Haikkı Telkinel 
Hasan T ürk ay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ad alan 
Burhanettiin Asutay 
Ali Nadiri Erdeinı 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi O'sma 
Keımal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal O'kyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Sadi Koçaş / 
Baha Müderrisıoğlu 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Meınduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztcpe 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova-
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRA.BZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neemelttin Cevheri 
Mehm'et Ali GöMü 
Bahri Karakeçili 
Velhbi Melik 

UŞAK 
Orhar. Dengâz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 
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[EeddedenUr] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 
ANTALYA 

-Süleyman Çfiloğlu 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
BURSA 

Mehmet Turgut 
DENİZLİ 

'Sama Aı^ı«m 
Hasan Korfcmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Saonet Güldot&n 

ERZURUM 
Rasim Çfinisli 

ADANA 
MeBh Kemal Küçükte-
pepmar 
Enmir Hatlil Postacı 
Ahmet TopaiLoğkı 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Karıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Haimldi' Hamaımcıoğlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Kütfrıevi m 

AMASYA 
Yanız Acar 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
t Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 

Cevat Önder 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
GİRESUN 

Abdullah İzmen 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
Haydar özdemir 

A. Turgut Tıopaloğlu 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
KOCAELİ 

Vehbi Eniğiz 
KONYA 

Bahri Dağdaiş 
Mustafa ^Kulbilay imar 
Necmettin Erfbalkan 
özer ölçjmen 
Faruk Şükari 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Çekinserler] 
İSTANBUL KONYA 

Orhan Cemal Fersoy I. Eteni Kıİıçoğlu 

[Oya katılnuyanlar] 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlıı 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 

BiTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
tbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

. TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekreım Dikmen 

EDİRNE 
ilhama Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ajituıg 
Hayretftita. Hanağası 
Ali Rıza Septîoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Siöyleımez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. A.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
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İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekiri Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Nainıe Ikfbal Tokgöz 
Le'bdit Yuırdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Aranç 
Şeref Balkşık 
M.. HıAûti Çakır 
Münir Daldal 
İhsan GHirsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın öadenair 
Ali Nalkd Uner 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atag&n 
Hasan Korkut 

KONYA 
irfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
d) 

Tahsin Yılmaz* öztuna 
KÜTAHYA 

Ahmıeft Fuat Azmio^lu 
Ali Eıfoek 
Kemali Kaear 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmili Şahinoğlıı 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Sami Kumibasar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Hüseyin Çınar 

[Açtk üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlm 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeıri 

TOKAT 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlır 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal' 

TUNCELİ 
Kenan Araü. 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Tuman 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan: 
Abdullah Baştümk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâfl. Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülen/t Eo«vit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş (B.) 
S. Tekin Müftüoğlu 

• * • » • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

40 NCI BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1972 Çarşamba 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X I . - — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plan komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
(Meclisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) 
(Millet Meclisi IS. iSayısı : 475; Cumhuriyet Se
natosu S. 'Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet (Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet Sena
tosu 1/25) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 491; Cum
huriyet Senatosu S. İSayısı : 24) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet (Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi & Sayısı : 476; Cumhu
riyet (Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 481; Cumhuri
yet 'Senatosu S. (Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet Se
natosu 1/21) ((Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senato
su 1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı : 485; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 12) '(Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 



X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Mecisi 1/565; Cumhu
riyet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. 'Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet (Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi ,S. ISayısı : 487; Cum
huriyet iSenatosu 'S. 'Sayısı : 21) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 10. — Hudut ve Sahiller iSağlık Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet iSenatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
(Sayısı : 486; Cumhuriyet iSenatosu ;S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet 'Senato
su 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490- Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet iSenatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi 'S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet iSenatosu S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X '13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu.raporuna dair 

Cumhuriyet iSenatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557; Cumhuriyet'Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet İSenatosu IS. 
ıSayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 14. — Devlet (Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet iSe
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Me-clisi 1/558; Cumhuri
yet (Senatosu 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
479; Cumhuriyet iSenatosu ıS. ISayısı : 15) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senato
su 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senato
su 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri '(Millet Mecisi 1/556; Cumhuri
yet iSenatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - 'BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 



Dönem : 3 
Toplantı: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma K 
raporu ile 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan d 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma K 

raporu (M. Meclisi : 1/554; C. Senatosu : 1/8) 

(Not : C. Senatosu S. İSayısı : 10) 

CumJıuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü -
Sayı : 282/310 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

tlgi : 25 . 1 . 1972 g-ün ve 1/554 - 183 sayılı yazınıza karşılıktın :-
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1972 tarihli 34 ncü Birleşiminde 1972 yılı Bütçe kanunu 

dosya ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rdca ederim. 
Saygılarımla. / 

Açık oy neticesi (133) 

Kabul 
Ret 
ÇeMnser 

124 
9 



Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Iîüıjük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas Na. : 1/554 C.S. 1/8 

Karar No. : 188 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . .1972 tarihli 34 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul 
üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklikler. 

Maliye Bakanlığı yetkili temsilcilerinin de hazır bulundukları 11 . 2 . 1972 tarihli (44) ncü Birleşimde 
1 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 1972 yılr Bütçe tasarısının, 
a) Bayındırlık Bakanlığı (A/2) işaretli yatırım harcamaları cetvelinin bölüm, 22.695 (Yapı, tesis ve 

(17 000 000) liralık ödenekten (15 000 000) liranın tenzilini, 
îb) 'Tenzil edilen bu. (15 000 000) liralık ödeneğin, Muğla ili turistik hava alanının yapımında kulla 

lığı bütçesi (A/2) işaretli yatırım harcamaları cet velini ı bölüm 22.000. 22.611 (Yapı, tesis ve'büyük onarım 
pılan değişiklik, 

c) Sağlık ve iSıosyal Yardım Bakanlı'ğı /bütçesinin (A/2) işaretli yatının harcamaları cetvelinin bölü 
sinldc -mevcut ödenekten (3 000 000) liranın tenzili ile tenzil edilen bu miktann aynı Bakanlık bütçesinin 
harcamaları bölüm 35.000, 35.720 (Dernek -ve benzeri kuruluşlara yardımlar) maddesine eklenmesini, 

d) «c» fıkrasında arz ve izah olunan aktarma nedeniyle (1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı) nuı 1 nc 
rak gösterilen yatırım 'harcamaları toplam rakamının (4 3G5 926 087) lira ve (21 772 309 167) l ira olarak 
harcamaları toplam rakamının da (21 775 309 167) lira olarak yapılan değiş t iriş, 

e) İİ972 yıilı Bütçe kanunu tasarısının 9 ncu maddesine bağlı «M» işaretli cetvelde, tadadedilen okul 
nucu (2 100) Tl. olarak yazılian (Gümüşhane Lisesi) yıllık ücretini (2 700) Tl. olarak tesbit suretiyle ya 

Yine -aynı cetvelde baskı hatası olarak «Adana Ceyhan Pamukkalc» şeklinde geçen ortaokul ad'mıın «A 
değişiklik, 

f) Tasarının 11 Uci maddesine bağlı (R) işaretli eetvoHn (Köy İşleri Bakanlığı) başlığı altındaki 
(6 -kişilik) yazılan istiab ha'dlerinin (3 kişilik ş eklinde değiştirilmesini ve, 

Yukarı'da «o> fıkraisında arz olunan (3 000 000) liralık aktarma -nedeniyle bu (3 000 000) l i ra ile s 
Yardım Baıkanlığııva .ait' (60) adet (arazi binek) otommın (R) işaretli cetvelden çıkarılmak sUTctiyle 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 475) 
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<g} Tasarının 12 nei maddesine bağlı (H) işaretli cetvelin tapu ve kadastro personeline iliş kin gümdeMMe 
(Bu personelin zor çalışma startları, Toprak Reformu ile yakın ilişkileri ve düJİayısıyle gayretlerinin bu ;re 

gerekçesiyle tapulama hâkimlerinin gündeliklerini 22 liradan 30ı liraya, .müdürler, mühendisler ve harita u 
lerini 27 liraya, teknisyenler kontrol memurları, fen âmir ve menrurları, tasarruf azaları ile posta tapu mem 
nin 25 liraya, 

Teknisyen yardımcısı, fen memuru muavin leri ve diğer memur ve hizmetliler ile şoförlerin 15 lira olan 
dımcı personelin 8 lira olan gündeliklerini 12 liraya çıkarılması, suretiyle yapılan değişiklik, 

h) 'Tasarının 15 nci maddesine, maddenin 4 ncü fıkrasından sionıra «Kurumların yurt dışı kadroları hakkın 
içi ve yurt dışı kadrolar arasımda karşılıklı olarak yapılacak naklen atamalar dolayısiyle vukubulacak g 
hükmü uygulanmazı» 

Şeklinde bir 5 ncü fıkranın ilâvesini öngören değişiklik, 
i)1 'Tasarının 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının «Kurumların yurt 'dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarım 

nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 156 ncı maddesi uyarınca ödenecek aylıkları; aynı 
rülen katsayıların büstçe kanunlarına ek kanunlarla veya gelecek yıl Bütçe Kanunu ile tesbitine kadar 
dıkları veya 1 3 . 11 . 1971 tarih, 7/3434 sayılı Karamaıme hükümlerine göre intibak ettirildikleri dereceler 
miktarımı geemiyecek şekilde ödenir.!» şeklinde ki değiştirilişi, 

fc)ı Taşanının 21 nci maddesini, maddenin «D» fıkrasının «ai» bendimde tadadedilcnlerden (Müdür, Müdür 
lığı yapan öğretmenler) in 6 saat olarak tesbit olunan maaş karşılığı haftada okutacakları ders saatini, 

439 sayılı Kamım uyarınca ve Komisyonumuzca, mezkûr maddenin «bı» ve «c» bentlerinde yapılan de 
dar» şeklinde yapılan değiştiriliş, 

Aynı maddeye, son fıkra olarak «Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli meslekî ve teknik okul ve kuru 
sermaye siparişleri üzerinde, işin gereği icabı, mesai saatleri dışında çalıştırılanlara (Öğretmen, teknisyen, usta, 
normal mesai aylarında en çok (48) saat, tatillerde de günde (8) saati geçmemek üzere okul ve kuınım döner 
(10 - 14) lira arasında ücret ödenir.» şeklindeki ilâve suretiyle yapılan değişiklik, 

1) Tasarının 52 nci maddesine, köy yolları ve içme suları için yapılacak harcamalarda evvelce bu hizm,etl 
kuruluş kamumlariyle tesis edilmiş bulunan intkân ve kolaylıkların idame 'ettirilmesini teminen, «Köy İşleri B 
kadar Devlet ISu İşleri ve [Karayolları Genel Müdürlüğü Görev ve 'Teşkilât kanurdannın içmesulan ve köy yoll 
ile ilgili yetlki ve hükünderinim uygulanmasına Köy İşleri Bakanlığımca devam olunur.» şeklinde bir fıkra ekl 

m) '«Silâhlı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti hükümleri» ınaftlaplı 67 nci maddeye, akaryakıt ve madenî 
yararlanmasını temiuen «27.10 Gümrük Tarife pozisyonuna giren akaryalkıt ve madenî yağlar Millî Savunm 
tanlığı ve Millî İstihbarat 'Teşkilâtı ihtiyaçları için adı geçen ıkuruluşlatıa veya onların göstereceği lüzum üzerin 
selerle birinci fıkradaki muafiyet esasları çerçevesinde teslim edilir.» şeklindeki bir fıkranın 2 nci fıkra olarak 
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'Suretiyle yapılan değişiklikler, tdeğişpkMk önergelerindeki muhik sebepler ınuvacehesinde Komisyonumu 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilrnek üzsere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Ankara 
1. Yetiş 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Önder 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

C. S. Ü. 
E. Üner 

Kayseri 
31. Yüceler 

Ordu 
B. S. Baykal 

1. E. 

Amasya 
Y. Acar 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Bize 
8. Z. Köseoğl 

B. 

u 

Amasya 
8. Ay gün 

Erzurum 
R. Cinisli 

Konya 
Müderrisoğlu 

Sivas 
E. Kangal K 

An 
11. 

Gaz 
S. T 

Ma 
N. A 

Tab 
Kar 

Urfa Uşak Zonguldak 
Karakapıcı Söz hakkım mahfuzdur K. Nedimoğlu 

Muhalifim 
F. Atayurt 
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Bütçe Karana Koınisyönunca Osalbui edilen 

119712 yılı Bütçe kaimini Italsanisı 
I - GENEL HÎÜKİÜMIİER : 
(İt. Gider, ıgelir ve denlge : 
tA) Gider, (bütçesi : 

MİADDE 1. — Genel (bütçeye (giren daire
ler cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvel
de IgOiStterildiği üzere 

i (24 170 $43 7189) lira, yatınım, (harcamaları 
için ('A/2') işaretli cetvelde ıgöistierildiği üzere 
(4 $68 9(216 087) lira, sermaye teşkili ve trans
fer (harcamaları ilcin 'de '('A/3) işaretli cetvel
de ıgösterildiği üzere (121TO $09 !HG7) lira ki, 
toplam olarak (50 312 079 043) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 9. — 

Adana Ceyhan (Pamukkale) 

MADDE 11. — 

Cumhuriyet Senatosunca degüştirüe-refk kabul 
edilen 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
I - GENEL BÜKÜMLER : 
,1. Gider, gelir ve denge : 
A) Gider (bütçesi : 

MADDE 1. — Genel (bütçeye (giren daireler 
cari harcamaları için i (A/1) işaretli ıceltvelde gös
terildiği üzere {'24 170 8413 789) lira, yatırım har
camaları için (A/2) (işaretli 'cetvelde :gösterîLdiği 
üzere (4 3̂615 9Ö6 0817) lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları' için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1211ı 7715 00(9 1107) lira ki, 
toplam olarak (50 I31<2 079 043) lira 'ödenek veril
miştir. 

MADDE 9. — Bu maddeye (bağlı (M) cetvelin
de Gümüşane Lisesi ücreti ('2 l'OO) lira (2 700) 
olarak, 

Adana, Ceyhan (Pamukeli) 

(MADDE [111. — 
Bu maddeye Sbağlı (R) işaretli cet/velin 39 ucu 

sayfasında Köy 'İşleri Bakanlığı (başlığı altında 
2 adet arazi pikap ile 3 adet arazi pikapm paran
tez içindeki (6 kişilik) ibaresi (3 ikişiîik) olarak 
değiştirilmiştir. 

Sağlık Bakanhığmım '60 adet arazi :binek (R) 
cetvelinden çıkanlmıştır. 

Bütç 

Aynen k 

Aynen k 

Aynen k 
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Bütçe Kanma Komisyonunca kabul edilen 

(MADDE 12. — 
(Bu maddeye ibağlı (H) cetvelinde 

Lira 

a) Tapulama (hâkimleri 
Ib) Müdürler, mühendisler, harita 

uzmanları 
c) Teknisyenler, kontrol memur

ları, fen âmir ve 'memurları, tasarruif 
azaları ve posta tapu memurları 

d) Teknisyen yardımcısı, fen me
mur ve muavinleri Ve diğer memur ve 
•daimî (hikmetliler (şoförler dâhil) 

e) Yardımcı sınıf personeli 

ıMADDE115. — 

18 

15 

ıMADDE 16. — 

öumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul 
edilen 

MADDE 12 .— 
Bu maddeye bağlı (II) cetvelinde 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Müdürler, mühendisler, harita uz

mandan 
c) Teknisyenler, kontrol memurları, 

fen âmir ve memurları, /tasarruf azalan ve 
posta tapu 'memurları 

d) Tekaisyen yardımcıisı, fen memuru 
muavinleri ve diğer memur »ve 'daimî hiz
metliler (şoförler dâhil) 

e) Yardımcı sınıf personeli 

Lira 

'30 

27 Aynen 

25 

22 
12 

IMADDE 115. — ('5 nci fıkra olarak) 
Kurumların yurt dışı kadroları hakkında ve 

kurum 'bünyesi içinde yurt içi ve yurt dışı kad
rolar arasında karşılıklı olarak yapılacak naklen 
atamalar dolayısiyle vukulbulacak geçici boşalma
larda yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 16. — (1 nci fıkra yerine) : 

Kurumlarım yurt dsşı kuruluşlarıma dâhil kiad-
ridlarında görev alan Devlet memurlarını».! '057 sa
yılı Devlet Memurları Karnununfun değişik 1156 ncı 
maddesi uyarınca ödenecek aylıkları; aynı kanu
nun 1(57 nci maddesinde 'öngörülen! kat sayıların 

Aynen 

Aynen 
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Bütçe Karma Komisyonunca kaibul edilen 

MADDE 21. — D) 
a) Müdür, müdür Ibaşyardi'cılığı, müdür 

ardımcılığı yapan öğretmenler 6 saat 

[MADDE 92. — 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kaibul 
edilen 

fbütıçe kazmalarına ek kanunlarla veya g'eieeelk yıl 
'bütçe 'kanunu ile tedbüthne kadar, (bulundukları! 
veya terfian atandıkları veya 113 .. Elli . 1971 ta
rifti, 7/3J4İ34 sayllı Kararname hükümlerine ıgöre 
intubak ettirildikleri dereceler için halen öden
mekte olan döviz miktarlarını gaçmiyecek şekilde 
ödenir. 

MADDE2I1. — D) 
a) Müdür, müdür Ibaşyardiimeılığı, müdür 

yardımcılığı yapan öğretmenler 4 saate kadar 
('Son fıkra olarak) : 
Millî Eğitim Bakanlığına (bağlı her dereceli 

meslekî ve teknik öğretim 'Okul ve kurum, atelye 
ve Ibölümlerinde, döner sermaye siparişleri üzerin-
de, işin gereği icaib^ mesai saatleri dışında çalış
tırılanlara ' (öğretmen, teknisyen, usta öğretici, 
atelye şefi ve idarecilere) normal mesai ayların
da en çok (48) saat, tatillerde de ıgünde (8) saaıti 
geçmemek üzere ıokul ve kurum döner sermaye ha
sılatından ibeher saati (10 - İM) lira arasında üc
ret ödenir. 

MADDE 52. — (Boa fıkra olarak) : 
Köy işleri Bakanlığı kuruluş kanunu çıkınca

ya kadar Devlet iSu İşleri ve Karayollan Genel 
Müdürlüğü görev ve teşkilât kanunlarının içme 
suları ve köy yolları yapım, satınalma ve harca
maları ile ilgili yetki ve hükümlerinin uygulan
masına Köy İşleri Bakanlığınca devam olunur. 

Bütçe Ka 

Aynen kaibul 

Aynen kabul 
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Cumhuriyet Senatosunca d^i^tirilerek kalbul 
Bütçe Kanma Kamisyonumca (kaibul edilen edilen! 

MADDE «7. — MADDE '67. — (12 mi Okra olarak) : 
!27J1(0 güımirük; tarife pozisyonuma gireni akar

yakıt (ve madenî yağlar Mi l î iSarvninimja Bakanlıığı, 
Jandarma G-enel (Komutanlığı ve Millî İstihbarat Ayn 
Teşkilâtı ihtiyaçları için adı ıgeçen ıkurukışlara ve
ya 'onların ıgıöstereceği lüzum. dizlerine akaryakıt 
ikmalini yapan müesseselere il aıci Ökradaki mua
fiyet esasları çerçevesinde teslim edilir. 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
Madde 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 
Bölüm 
Lira 

22.000 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 

6 622 000 

6 622 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YATIRIM HARCAMALARI 
TOPLAMI 

6 622 000 

11 077 001 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA
ŞIT ALIMLARI VE ONARIM
LARI 
SAĞLIK SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 
23.912 Taşıt alımları 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA
ŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI 

52 973 000 

51 613 000 
10 613 000 

52 973 000 

C. Senatosunun kabul ettiğ 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

21 622 000 
(15 milyon lirası Muğla T 
ristik Hava alanı inşası iç 
Bayındırlık Bakanlığı bütçe 
ne aktarılacaktır.) 

21 622 0 

26 077 0 

21 622 0 

49 973 0 

48 613 000 
7 613 000 

49 973 0 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
Sayfa Madde 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Bölüm 
Lira 

1207 

1207 
1209 

1209 

1210 

1210 

35.000 

35.000 

YATIRIM HARCAMALARI 
TOPLAMI 
SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, 
KURULUŞ, SANDIK VE BEN
ZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara 
yardımla r 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 
TOPLAMI 

60 753 000 
24 400 001 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

C. Senatosunun k 
Madde 

Lira 

24 400 001 

1 

24 400 001 

41 169 002 

27 400 001 

3 000 001 

1232 
1232 

1232 

J237 

1237 

12.000 

12.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
SOSYAL YARDIMLAR 

Kesim toplamı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze mas

rafları 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
CARİ HARCAMALAR TOP

LAMI 

17 

1 

076 

800 

366 

000 

124 063 302 

124 063 302 

130 834 805 

15 776 366 

500 000 
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Sayfa 
No. 

1240 

1241 

1243 

1249 

1249 

1352 
1352 
1352 

1362 

1362 

Bölüm 

22.000 

22.000 

12.000 

12.000 

Madde 

22.695 

12.120 

Bütçe Karma Komisyonunun kabu 

Ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 
HİZMETLER VE TURİZM 
SEKTÖRÜ Kesim toplamı 
TURİSTİK HAVA ALANLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YATIRIM HARCAMALARI 
TOPLAMI 

-

ettiği 
Madde 

Lira 

190 566 008 

17 000 000 

MALİYE BAKANLIĞI 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR Kesim toplamı 
Devlet Memurları Kanununun 
gerektirdiği harcamalar 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
CARİ HARCAMALAR TOP
LAMI 

743 740 371 

171 740 371 

Millet Meclisi 
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Bölüm 
Lira 

1 805 907 557 

1 805 907 557 

1 867 308 568 

883 089 160 

883 089 160 

1 152 061 238 

(S. Sayısı : 4 

C. Senatosunun kabul 
Madde 

Lira 

175 566 008 

2 000 000 

745 040 371 

173 040 371 

75) 

Bölü 
Lir 

1 790 9 

1 790 9 

1 852 3 

884 3 

884 3 

1 153 3 




